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Legislalnras e sessões da assembléa geral
do Brasil.
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Impel'io

OONSTITUINTE.

essão pl'epal'atoria .. 17 dr, Ahril de 1823.
Abcl'tnl'a ol'dinaria .. 3 dr lIfaio do 1823.
Di soluc;ão
. 12ol.1e Noyembl'o de 1823.
t." legisiahtra.
1.. sessão............
2." sessão
3." sessão............
Sessão exu·aol'dinaria.
4." sessfio

lj (\e Maio a 6 õe Setembro dr 1826.
3 de Maio a 16 de Novrmbl'O de 1827.
3 de !\Iaio a 20 de Selembro de 1828.

2 de Ahril a 3 de Maio de 1829.
3 de Maio a 3 de Setembro de 18"29.
2." l('gisllltur:i.

1. 3 se são............

Sessão extl'301'llinal'ia.
2." ses ão
3.· <'ssão............
Srssão extraol'dinaria.
4." ses ão............

3 de ~Iaio a 3 de Setembro de 1830.
8 de Setembro a 30 ,Ie Novembro de 1830,
3 de Maiu a 1.0 de ~o\'embro de 1831.
3 de MaIo a 2L de Outubro de 1832.
10 (\e Abril :1 3 de Maio (\e 1833.
3 de Maio a 6 de Oulubl'O de 1833.

a."
1" sessão
2." sess[1O
3." sessão............
4." sessão
F. 2

legislatura.

3 de Maio a 1.0 de OUlubro de 1834.

3 de Maio a 25 de Outubro de 1835.
3 de Maio a 31 de Outubro de 183G.
3 de Maio a 15 de Outubro de 837.

-104.° legislatura.
1.0 es ão..... .....••

2.& sessão..... .•.•...
Sessão eXlraordinul'ia.
3.& sessão
4.· ses ão .
..
.

3 de ~Iaio a 20 de Outubro de 1838.
3 de Maio a 1. 0 de Novembro de 1839.
9-de Abril a 3 de Maio de :1840.
3 de Maio a 15 de Setembro de 1840.
3 de l\laio a 21 de Novembro de' 18l1.
ODSERv.-lçio.

A camara eleita em :1810 (ai dissolvida por decreto do 1. 0 de
1I1aio de 1842.
G.a legislatura.

1.' sessão

1. o de .laneiro a 3 de Maio de f8.i3.
2.· sessão............ 3 de JlIaio a 2l de Outubro de 18"3.
3.& sessão............ 3 de Maio a 2~ de Maio de 18i4.
Disso~vida

por decreto de 24 de 1l/aio de 1844.
6. a legislatura.

1. 3 sessão...... ......

L" de Janeiro a 3 de Maio- de 18ilf.
2. 3 sessão............ 3 de lIlaio a 14 de Setembro de :1845.
3.& se são............ 3 de !\faio a <i- de Setembro de :1846.
4.° ses ão
3 de !\faio a 18 de Setelllbro de :1817.
7." legislatura.

L" sessão........... 3 de lIIaio a iS de Outnbro de 1M8.

ÁcHada, por decreto de iS de Outubro de :18.18 lJam 23 de Abril de
1849, e dissolvida por decreto de 19 de Fevereiro de 1M!!.
8." legislatura.
1.& sessão
..
2.· sessão •••....••.•
3.• sessão .••••••••.•
4.- sessão .........•.

1.° de Janeiro a 3 de Maio de J8iíO.
3 de 1\Iaio a 1:1 de Setembro de 1850.
3 de 1\Iaio a 13 de Setembro de 18ií1.
3 de Maio a 4 de Setembro de 1832.
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9.' legislatura.

3 de Maio a 25 de Setembt'o de 18lS3.

1.' sessão••.••.....•.
2.- sessão
.
3.- sessão
..

3 de Maio a 4 de Setcmbt'o de 18ií1í.

4.' sessão

3

.

7 de Maio a 12 de Setembro ele 18ií4.

de Maio a 20 de Setcmbró de 1856.

10. a legislatura.

L" sessão
.. 3 de Maio a 13 de Setembro de 181í7.
2.' sessa.o
. 3 de Ilfaio a 12 de Setembro de 18iS8.
3.- sessão.••.•••..... 10 de Maio a 11 de Setembt·o de 181í9.

4.- sessão••.•......•. 12 de

~Iaio

a 19 de Setembro de 1860.

II." legislatura,
L' sessão............

2.' ses ão............
3.- sessllo............
Dissolvida

3 de Maio a 11S de Setembro de 1861.
4 de Maio a 4 de Setembro de 1862.
3 de Maio a 12 de ~1aio de 1863.

por decreto de 12 de Maio de 1863.
12.' legislatura.

1.' sessil:o
2.' sessão
3.- sessão .. ,

.
.
.

1. o de Janeiro a 3 de l\Iaio de 1864.
3 de l\Iaio a 12 de Setembro de 1864.
6 de Maio a 8 de Julho de 1865.

Adiada por decreto de 8 de Julho de 1865 para 4 de lJlarço

de 1866.

3.- sessão (continua-)
ção.)
f
4.- sessão...........

IS de Março a 3 de Maio de 1866.

3 de Maio a 16 de Setembro de 1866.

13.' legislatura.

1.- sessão........... 22 de l\Iaio a 23 de Selembro de 1867.
2.' sessão.... ....... 9 de l\Iaio a 18 de Julho de 1868.
Dissolvida por decreto de 18 de Julho de 1868.

-12 14," leglslatlll'a.

1.'
2.'
3.'
4.'

ses ão.,.",
. 11 de Maio a
se ão
.. li de l\Iaio a
se'são
, .•...•. 3 de l\Iaio a
sessão
.. 3 de Maio a

11> de Outubro de 1869.
1.0 de Outubro de 1870.
30 de Setembro de 1871.
22 de l\Iaio de 1872.

Dissolvida por decreto de 22 de .11aio de 1872.
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ASSEMBLÉA CONSTITUINTE.
1823.

:18523.
ASSEMBLÉA CONSTITUINTE.

FALLA DO TURONO.

Dignos representantes da nação brasileira.
É hoje o dia maior, que o Brasil tem tido; dia em
que elle pela primeira \fez começa a mostrar ao
mundo, flue é Imperio e Imperio livre. Quão grande
é meu prazer vendo juntos representantes de quasi
todas as provincias fazerem conhecer umas ás
outras seus interesses, e sobre elles basearem uma
jusla e libtH'al constituição, flue as reja. Deveriamos
.iii ter gozado de uma representação nacional; mas
a nação não conhecendo a mais t.empo seus verda11eil'os interesses, ou conhecenuo-os, e não os
pouendo patentear, visto a força, e predomínio do
partido porLuglJcz que, sabendo Ill1li bem a que
ponto de frnquezn, pequenez, e pobreza Portugal
já eslava reduzido, e ao maior gl'ÚO a flue podia
chegm' de dceacleut;ia, nunca quiz consentir (sem
eltlbal'gl) ue pl'Oclarnal' liberdade, temendo a separação) que os PI)VOS du BI'U 'iL gozassem de uma
representação igual áquellu, que elLes então tiuIJam.
Enganaram-se nos seus planos conq1listüdores, e
deste engano nos provém toda a nossa fortuna •.
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o llrosil, que POl' espAço de tl'eze11Los tnnl.o§
annos soU'rell o indigno nome de I:olonio, e igualmente todos os males provenientes do sy tema
de truidor então adoptado, logo que o SenllOr
D. João VI Rei de Portugal e Algarves, meu au"
gusto pai o elevou iÍ categoria de Reino pelo
decreto de 16 de Dezembro de ·18i5, exultou de
prazer: Portugal bramiu de raiva, tremeu de medo.
O contentomento, flue os povos deste vasto conti~
nente mostraram Dessa occasião, foi inaudito' mas
atrás desta medida politica não veiu, como devia
ter vindo, OlJtl'a, quol era a convocação de uma
. assembléa, que organiz:lsse o novo Beino.
O Brasil sempre sincero no seu modo de obrar,
e mortificado por haver soífrido o jugo de ferro pOI'
tanto tempo antes, e mesmo depois de tal medicln,
immediatamente, C/ue em Portugal se proclamou il
liberdade, o Brasil gritou Constituição PO?"iu,r;ueza;
assentando, que por esta prova que da\a de confiança aseus pseudo-irmãos, seria por el1cs ajudado
a livrar-se dos immcnsos vérrnes, que lhe roiam
suas entranlws, nào espernndo nunca seI' enga~
nado.
Os lll'asileiros, que verdndeiramente amavam seu
paiz, júrnais tiveram a inten~âo ele se sujeiLnrcm
a uma constituição, em qlle todos n[lQ tivessem
parte, e cujns vistas eram, de os converter repentinamente de homens livres, em vis eStravos.
r;omLudo, os ob tUl:ulos, que nnLes de 26 de Ahl'il
ele '1821 se oppunllClm ú lilJerdaue brasilei\'a, e flue
depois conlinuaram a existir usLentados pela 'I'opa
elll'opéa, fizcl'am com que estes povos, Lemendo
flue niio pudessem gozo!' de Ilma assembléa sua,
fossem pelo amor da IilJerdacle, arrastrados a seguil"
as infames córtes de Portugal; para ver se fazendo
t.aes sacrificios, poderiam deixar de ser insultados
pelo seu partido dem:Jgogico, que predominava
ne te !temi pllcrio ..

-11~ac1n disto valeu: fomos mnltraLad05 peJa tropa
européa de tnl modo, que eu fui obrigado a fazGI-a
passar á outra banda do rio, pôl-a em sitio, mandaI-a embarcar, e sahil' barra-fóra, para salvar a
honra do TIra ii, e podermos gozaI' daquella liber.dade, que devíamos, e queriamos tel" pal'a a qual
debalde trabalhariamos por possuil-a, se entre nós
cúnsenti. semos um partido helerogeneo á. verdadeira causa.
Ainda bem não eslavamos livl'es des{es inimigos,
f{llê1l1do poucos días depois aportou outra expedi~1ão,
que ele Li boa 110S el'a enviada para nos proteger;
eu tomei sobre mim proleger e te Imperio, l'l não
a recebi. Pernambuco fez o mesmo, e a nuhia, que
foi a prirneil'll cm aclheril' a Portugal, em premio da
sua boa fé, e cle ter conuecielo larde qual era o
ver'c!adeiro trilho. que devia seguir, sofT're hoje
cl'úa guerra uo vandalos, e sua cidade só por eUes
accupada, eSlá a ponlo d~ seI' arrozada, quando
nella se não possam manter.
Eis em summa a I!bel'dade, que Portugal appeLeC1Q
elar ao fira ii; cllu se converlía pnra nós cm escra-'
vidão, e faria a nos íl ruina lolal, se continuassemos
Q executar na ordens, o que ncontecerjn, a não
serem os heroicos esforço , que por meio de
re[1resentaçõe- fizeram primeiro que Lodos, a junta
de governo de S. Paulo, depois acamara desla
capital, e apcí deslas, todas as mais juntas ele go\'emo , e cam ara , implorando a minha ficnd1.\.
Pareee·me, que o TIra il seria de graçndo, se eu
a. niio allende se, como i.\lL8ndi, bem sei, que este
r.I'a meu deveI', ainda que cxpuzesse minha vida;
mas como era em c1ere, a uesle Imperio, estu"a
prnmpLo, os im como hoje, e sempre se fôrpreciso.
JTnl linba acabado, de proferir eslas palauns:
COlHO é lJa1"a l1r'm dr. todos, e fe7icidade f'/(,l'al da
?lrlfrlO r7i(/{( an poro, que (iro: rrMmI1lP,WJ;n'Clo-lhe
<10 me:rno tempo, ul/iéio e li'aiuJ1Iillidadc, comecri
l?

J
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immrl1inlamente a trillar de nos' pUI'I1l0S 0.111 flst[\(To
de 'ofrl'er o ntDques de nossos inimigos, nlé úqu lia
época eocub~rlos, depois c1esmnscarHuos uns entre
nós existentes, ou tros nélS clcmoc1'micas cu,,·tes
1)o/"lllgue:::as; proriuencianLlo paI' todas ns secrelDrin', especialmente pela do imperio, e negocio&
estl'angeil'os as medidas, que dicta a pruclencin,
que eu cale agora, para vos c'rem participadas
pelos r1iIT8l'entcs secl'etarios ele eslndo Clll lenlpo
conveniente.
As circumstDncias elo t1Jesouro publico ernm ns
]lciores, pelo estado a 'llle fieoll I'erluziuo, c mui·
. principa,mente, pOI'que nké quntl'o ou cinco !11rzcs
foi sómente pl'ovincial. Visto isto, 1150 era possiret
rcpartir o dinheiro, para tndo quanto em nece . nrio,
pOl' ser pouco, para se pngnr a creuore ,a empregados em frcclivo seniço, e para sustentaçno ela
minha casn, que de. pendiü uma quarta parte da
de EI-Rci, m(~\l augusto pai. A delle excedia qUlltro
lnilhões, e n miflhit não heg'H'a a UIll. Apezar d,
diminuiç;1O ser Ião consicleravel, assim me~mo eu
niío esta \'a contenle, quando Vill, l1ue n de peza, que
fazia, era mui despl'OporcionaJa {l receitn, a I1l1e o
111e. ouro estava reclUzido, e por i so me limitei n
viver como um simples particu lU!" percebendo liio
sÓl11cnlc a quantia de '!ti ():OOO$OOO para todas as
de pezns da minha casa, exceptuando a mezada ela
lMPEB,\THIZ, mintl3 muilo llmnel:J, c prcz'Jda esposa.
que lhe cm dada em consequfJnciü de <IjustC's de
1~llsamenlo .
~10
aLi feito com fiJ7.er só estas pequen[l.
l'ronOlllirts na minha cn,::1, por onde cOloeeei,
vigiava ·obre .odas li l'rp,lI'tições, como cm minba
obrigação; fluer nda moc!tricar Inll1l)cm suns desp zns, e obstnr eu exLI'llvios. Sem embargo de
ludo, as rend[ls não chega\'lll1J . mas tom pel1uen<ls
lTIudança:> de illuiYiduos n1l0 nll'eclos á cansa de te
Imperio, e só ao infame partido l)orluguez lue
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continuamente nos estavam aLraic)oando, por outros,
que de Louo o seu corac.:áo amavam o Brasil, uns
por llascilllelito, e principias, ouLros por estarem
intimamente conveneidos, que a causa era a da
razão, consegui (-o enIO quanta gloria o digo), que
o banco, que tinha ';\lügildo a ponto de tel' quasi
perdido a fé publica, e estar por mom ntos a ÜJZel'
1J;111ca-rula, tenrio ficadLl no dia, em que o Senhor
D. João Hsal.1iu ii barra, duzentos conLos em moedo,
unica (1l1:lOtia pnra troco ele suas notas, resLalJole('('SSCW credito de tal fórma, que nào passa pela
. illluginuc:iio a indivitluo algum, que elle um dia
possa voltai' ao lrÍ:;Le estado, a que o haviam 1'ec111ziclo: que 0 111esouro publico, apezíll' de SUDS
c\cmasiadas de pezas, as qunes deviam pertencer
a tQda' as provinr.ius, e que eUe só fazia, tendo
üCílllo desacreJiLado, e exl\llu-[.o totalmente, adquiri' e um el'edito Lnl, que já sôa na Europa, e tanto
c1illllciru, que a mór parLe dos seu~ credores, que
não eram pouco, nem de pequenus quantias,
tenham sido satisfeitos de tal fórma, que suas casas
nüo tenbam padecido: que os enJpregados publicas
estejam em dia, assim como o militare em
effectivo serviço: que as mais provincias, que Lcm
adl1erido á causa santa, nilO por forçn, mas pOI'
convicção, que eu amo a justa Libel'dac\c, tenhüm
sido fornecidas de todos os petl'cclJOs de guerm
pam sua defesa, gmnde parLe deLles compl'Udos, e
outra dos que existiam nos al'senaes. Além disto,
tem ido soccorridas com cliolleil'o, paI' nilo chegarem suas renela para as despc7.as que devia.m
fozer.
Em summa consegui, que a provinda rendesse 'II
para 12 milbões, senuo o seu rendimento anterior á
salJida de meu auglJsto pai de seis a ele quando
muito.
Nestas despezas extraorLlinar'ias anLram lambem
fretes de navios das dilfereutes eXl'eclil~ÕcS, (lue desle
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porto l'cgrcssamITI para o de Lisboa, compr'as de ai·
gumas cmlJurcações, e concertos de outrüS, pagamentos a todo~ os emprcgados civis, e militilres, que
em scnriço aqui tem vindo, e aos expulsos das pro"inciaii por paixões particulares e tumultos que nellas
tem bavido.
Grandes foram sem duvida as despezas; mas comtudo, ainda se não lançou múo da caixa dos dons
gratuitos e sequestros dns propriedades nos ausentes
paI' opiniões politicas, da caixa do empresLirno, que
se contra1.Jiu de q.OO:OOO~OOO para compra cle vasos
de guerra, que se faziam urgentemente neccssarios
para defesa deste Imperio, o que tudo existe em ser,
c da caixa da administração dos diamantes.
Em todas as administrações se faz summamente
precisa llma grande reforma; mas J1esta da fazenda,
ainda muito mais, por ser a jJrincipal mola do Estado.
O exercito nuo tinha nem armamento capaz, nem
gente, Dtlm disciplina: de armamento está prompto
perfeitamente, de gente vai-se completando conforme
o permiLLe a população; e ele di~ciplina, em breve
cLJegará ao auge, já sendo em obediencia o mais
exemplar do mundo. Por- duas vezes tenbo mandaclà soccorro~ á provincia da BaI1ia, um de ~~O
JlOl11enS, outro de 735, compondo um batalhão com
o nome de batalhão do Impm"aclo?": o qual em oito
dias foi escolhido, se apromptou, ernburcoll e partiu.
Além disto, fomm creados um regimento de estran~
geiros, e um batalhão de artilharia de libertos, que
em breve estarão comptetos.
Nos aJ'senaes do exercito tem-se trabnlbac1ó com
toda a actividade, pr-cparnndo-se tudo quanto tem
sitio preciso para defesa das differentes provincias,
e todas desde a Pal'ahyba do Norte até' lJ1ontevicléo,
r eelJCl'all1 os SOCl:orros que pediram.
ToLlos os reLJê.Il'Os de artilharia das fortalezas desta
côrte, cstürdlll tulatlllente arl'uinados; boje acham-
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se promptos; imlUeosüs OUI'üS de que se careeia
uentro do mesmo arsenal 5e llzel'UlU.
Pelo que tocu a obras militares, repararam-se as
mural1las de todas as fOI'talezas, e fizeram-se algumas
totalmente novas. Censtruiram- e em diITerentes
pautas os mais apl'Opriados pam nelles se obstai' a
llualquer desembarque, e mesmo em gargantas de
selTas a qualquer passagem do inimigo, no caso de
haVeI' deseJUbarcado (o que não sel'á facil), entrincheiramentos, fortins, redllctos, abatizes e baterias
razas. Fez-se mais o quartel da Carioca; prepararam-se todos os mais quarteis; está quasi concluido
o ela praça da Acclamação, e em breve se acabará o
que, se mandou fazer para granadelI'os.
A armada constava sómente da fmgata Pir'anga
entüo cllamada União, mal prompta; da corveta Liberal só em casco; e de algumas mui pequenas e
insignificantes embarcações,
Hoje acba- e composta da náo D. Ped1'O l, fragata Pá'anga, Ca)'olina e Nictheroy; corvetas AlaI-ia
da GlO1"ia e Liberal promptas ; e de uma corveta Das
Alagôas, que em breve aqui apparecel'á com o nome
de l11ace'ió ; dos brigues de guerra G~ta?"any prompto,
Cacique e Caboclo em concerto, dilI'erentes em commissões, assim como tambem val'Ía escunas,
Espero seis fragatas denO peças pl'Omptas de gente,
e armamento, e de tudo quanto é nece:l;sario para
combate, para cuja corupra já mandei ordem. Parece-me que o custo nào excederá muito a 300:000$
segundo o que me foi participado.
Obras no arsenal da marinba fizeram-'e as seguintes: concertaram- e todas as embürcações que
actualmente estão em serviço; fizeram-se barco t
canhoneiras, e muitos mais, que não enumero por
peqnenos ; mas que comtudo sommado montam a
grande numero, e importanciu.
Pretendo que este anno no mesmo I.ugal', em
que se aúo fez. por e paJ;O de treze, n~ais do que
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calafelar, til!ga/' e alamancar cm!Jaeca~õcs, enlerrando sommas considembilis imas de que o govemo
podia mui bem dispOr com summa utilidade nacional, se ponha a quillla de uma fragala de iO peças,
que, a nüo falLJeem os calculas que tenuo feito, m,
ordens que tenho dado, e as medida' que para isso
tenho tomaJo, espero seja concluida paI' todo esle
anno, ou meado do que vem, pondo-se-lue o nome
.
de Cmnpista.
Quanto a obm5 publicas, muilas 5e tem feilo. Pela
policia reedificou-se o palacete da praça da Acclamação; privou-se esta extensa pJ'tlça de inundações,
tomando-se um passeio ageaclavel, havendo-se calçado por todos os lados, além das diJTerentes travessas, qne se vila fLlzendo para mais embellezal-a.
Conceelou-se a maio e paete dos aquedüctos da Carioca, e Maracanã. Repararam-se immensas pontes,
umas de madeil'a, outms de peelra; e além disto
têm- e feito muitas totalmente novas; tambem se
COllcertumm gmnclc pu rte das estradas.
Apezar' do exposto, e ele muito mais, em que não
toco, seu co['re, que estava em Abril de 1821 devedol'
du 60:000$000, lloje nüo só não deve, mas tem em ser
60 e tanto mil cruzados.
Por diJIerentes repartições ílzel'alIl-se as seguinles
obras: Augmentou-se muito a typogmpllia nacional.
Concertou-se grande parte do passeio publico. Reparou-se a casa do museu, enriqueceu-se muito
eom mineraes, e fez-se uma galeria com exeellentes
l1intura , umas que se compraram, outras, que havia
110 tllesomo public.o, e outras minlJas, que lá mandei
colloeae.
Tem- e Lmua.lhado eOIl1 toda a. força no cáes da.
praça. do commereio, de modo que está quasi concluido. As calçadas de todas as ruas ela cidade foram
feitas de novo, e em breve tempo fez-se esta casa ela
n scmbléu, e todas as mais, que a ella. estão juntas,
furam promptifleada::l para esle me mo fim.

'1
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Immcnsas obras, que n50 são do loque deslas, c
lem cmprebendido_, começado e DCDbado, que eu
omitto, pnra niio fazer o discurso nimiDm nte longo.
Tenho promovido os estudos publicos quanlo é
possivel, por6m necessita-se para isso de uma legisla~iío parliculAr. fez-se o egninle: comprou-o ~
para engmndecimento da bibliolheca publica uma
grande collecçiío de livros dos rle melhor escolba;
augmentoll-se o numel'O elas escolas, e algum lanto
o Ol'dennt.lo de seus mestros, permillin lo-se, além
disto, haver um sem numero dellas particulares: conh cendo a vantagem elo ensino mutuo, tambem fiz
<I I1ri I' uma escola pelo metLlodo Inncaslel'inno.
O :;eminal'io ue . Joaquim, flue cus f'undur!orcs
linllnm creado para educu~/IO da mocicl<lde, acllei-o
servindo de ltospitnl .Ia tropa europ a; fi(-o abrir na
fÓl'ma da sua instil.uiç50, e IlLlvendo eu cuncedido á
cnsa eln misericordin, e roda elos expostos (ele c]lJO
nIJ3ixo fallarei) uma lotet'iu pura melhor se poli rem
manter t5tabelecimenlos de tão gl'1lnclo utiliclnde,
determinei ao me mo tempo que uma c]uol.a purle
desla mesma 10leria fosse dada uo eminurio de
S. JouqlJim, pam que melhor se pudesse con egllir
o ulil fim para que fôm destinado por cus 11011rudo. fundadores. Acha-se 110je com immensos estudantes.
A primeira ,"ez, que rui á roda dos exposto., ncbei
(parece impo. 'iyel) ete rianças rom flllas amas;
nem herço., nem v sl.uario . Pedi o mnprél, o vi,
que em ·13 annos tinllam r-ntl'ado p'rLo de 12.000,
c apenas linlHlm vingado -1.000, não sabendo a l\lisel'icordia verdadeiramente, Donde elles . e :lcllavnm.
Agom com n concessão da loleria, erlif1con-se llma
cn'a propria para tal estai elecimell!O, aonrl lia
ll'inta e tantos berços, quasi tuntas amas quantos
expostos, e ludo em muito melhor éldmini.-lt'ariio.
Todas estas cousu ,de que acima acnhei ri I' ['nÚar,
d "'m merecer-vos summa considera~ão.
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Depoi!'i de teL' a1'l'anjnuo esta provincín, e dado
immensas' provideneias para ns oulras, entendi, que
devia com'oenr, e convoqnei por decreto de 16 de
Fevereil'O do anno proximo passado um conselho
cie estado, composto de procuradores geraes, eleitos
pelos PO\'os, desejando, que elles tivessem q1]~m
os representasse junto a mim, e ao mesmo tempo
quem me aconselhasse, e me requeresse o que
fosse a hem de cacla uma das respectivas pl'ovi nci;L .
no foi sómente este o fjm, e motivo, por que fiz
semelhante convocação, o pt'incipal foi, pam flue os
Brn ileiro :11elhor conhecessem a minhn constitll"ionalidade, o quanto eu me lisongearia governando
n contento dos povos, c quanto desejava em meu
patemal cOl'nção (escondirlarnente, porque o tempo
niío permiLLin, que tne. idéa se patenteassem de
Olltl'O modo) que esta lenl, gTntn, bt'iosa, e hel'oica
l1nçiío l'o se representada n'uma assembl;a geral,
(:onst.ituínte, e legislativa, o flue, gra'~as a DEUS, se
c(I'cctuou em consequencía rio decreto rle 3 de
Junho do anno pretel'ito, a refluel'imcnto dos povos,
paI' meio cle suas camal'as, seus pl'ocul'adorcs
gernes, e meus conselheiros de e taclo.
nem custo o seguramente me tem sido, flue (I
Hr'n. ii nté ngol'a não goza 'se de rcprcsentaciio
nne.ional; e ver-me eu por f'ot'ça de circumslnncins
oiJrigado n tomnr algumas me lirlas leg-islntivns'
pll1l5 nunca pareccl'ito, fjue fortim tornarias por'
<lmiJic;:ií.o de legi lar, nrrogaodo um poder, cm o
filial sómente elevo ter parte; mns sim, que foram
tomada para snll'31' o Bmsil, visto que a a~sem
bléil', flllanto a umas niín estava convocarln, f]unnlo
a outras, n50 eS[3va aindajunla, c residi'am entiio
dr facto, e ele direito. vislo n indeprndencia lolnl
cio nrnsil rle Portugal, os trrs parlCl'Os no r!ll'fe
supl'rmo ela nação, mllilo mais srntlo ('lle seu
r1rl'ensor pcrprtuo.
Embora algumas llleLlida parcec cm rlcmJ. iadü-
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mente fortes, como o perigo era imminente, os
inimigos, que nos rodeavam immensos (e prouvera
a DEUS, que entre nós ainda não existissem tantos),
cum pria serem proporcionadas.
Não me tenho poupado, nem pouparei a trabalho algum, por maior que seja, com tanto que
delle provenha um ceitil de felicidade para a nação.
Quando os povos da rica, e mageslosa provincia
de l\linas estavam soffrendo o ferreo jugo do seu
deslumbrado governo," que a seu arbilrio dispunha
della, e obrigava seus pacificos, e mansos habitantes a desobedecerem-me, marcbei para lá com
os meus criados sómente, convenci o governo, e
seus sequazes do crime, que tinham perpetrado,
e elo erro, em que pareciam querer persistir;
perdoei-lhes~ porque o crime era mais em otrensa
a mim, do que mesmo á nação, por estarmos ainda
naquelle tempo unidos a Portugal.
Quando em S. P"aulo surgiu d'entre o brioso
povo daquella a.qraclavel, e encantad01'a provincia,
um partido de Portuguezes, e Brasileiros degenerados, totalmente affectos ás côrtes do desgraçado
e encanecido Portugal, parti immediatamente para
a pr.ovíncia, entrei sem receio, por'que conheço,
que todo o povo me ama, dei as providencias, que
me p"areceram convenientes, a ponto, que a nossa
independencia lá foi primeiro, que em parte alguma
proclamada no' sempre memoravel sitio da Pi-

ranga.
Foi na patria do fidelíssimo, e nunca assaz louvado Amador Bueno de Ribeira, aonde pela primeira vez fui acclamado Imperador.
Grande tem sido seguramente sentimento, que
enluta minha alma, por não poder ir á Bahia, como
já quiz, e não executei, cedendo ás representações
de meu conselho de estado, misturar meu sangue
com o daquelleg guerreiros, que tão denodadamente
tem pelejado pela patria.

°

F.
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A todo o custo, até arriscando a vidil, se prcci'o
fOr, desempenbarei o titulo, com que os povo
deste vasto, e rico continente em 13 de Maio do
nnno preterito, me honraram de Defensor Perpetuo
elo Brasil. E"te titulo p~nhoroll muito majs meu
eoração do que quanta gloria alcancr~i com a espontnnea, e unanime acclamação de Imperador deste
invejado Imperio.
Graças sejam dndas á Pl'Ovidencia, que vêmos
hoje a nação representada,.e representada por tiio
dignos deputados. Oxalá, que ha mais tempo pudesse ter sirlo; mas as ciecumstanrías anteriores
ao decreto de 3 de Junho não o peemittiam, assim
como depois as grandes distancias, a falta de amor
da patria em alguns, e todos aquelles incommodos,
fJue em longas viagens se sofTI'em, principalmente
em um paiz tão novo, e extenso, como o Brasil;
são quem tem retardado esla appetecida, e necessaria juncção. apesae de todas as recommendações, que fiz de brevidade por diITerentes vezes.
Afinal raiou o grande dia para este vasto Imperio, que furá época na sua historia. Estdjunta
a assembléa para constitui?' a nação. Que prazer!
Que fortuna para todos nós!
Como bIPEnADoR CONSTITUCIONH, e mui especialmente como defensor perpetuo déste Imperio, disse
ao povo no dia 1. o de Dezembro do anno proxim()
passado, em que ftli coroado e sagt'ado, que com a
minha espada clerencleri~ a patria, a nação, e a
constituição, se fosse di(Jna do B?"asil e ele mim.
llectifico hoje mui solemnemcnte perante vós esta
promessa, e espero, que me ajudeis a desempenhal-a, fazendo urna constituição sabia, justa,
adequada e executavel, dictada pela razão, e não
pelo capricho, que tenha em vista sómente a felicidade geral, que nunca p6de ser grande, sem que
esta constituição tenha bases solidas, bases que a
sabedoria do "culos tenha mostrado, que são as

r
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cruaul'iL'<.ls pam Ui'HCllI UUIél justa libenJaue aos
povos, e toda a foI'<,;a nec.essaI'ia ao poueI' eXCt;utivo.
Urna constituição, em que os tres poderes sejam
bem divididos de rónna, que lião possam a,rrogar
direitos, que lhe não compitam, mas que sejam ue
tnl modo ol'oanizaclos, e hannoni-:;aclos, que se
lhes torne impossivel, ainda pel,) decurso do tenJpo,
fazerem-se inimigos, e cada vez mais concorram
de mãos dadas para a felicidade geral do Estado.
AOnal uma conslituição que, pondo lJaL'reiras
inaccessiveis ao despotismo, quer real, quer tlemocratico, afugente a anarchia, e plante a an'ore daquella libcrdade, a cuja sombra deve crescer a
união, tmnrluillidade, e independencia dcste Imperio, que será o assombL'O do mundo novo e
velho.
Todas as constituições, que"á maneiL'u das de 1791
e 92, tem estabelecido suas bases, e se têm querido
organizaL', a expericncia nos tem mostrado, que são
totalmente theoreticas, e metaph?Jsicas, e POI" isso
inexequiveis, assim o pL'Ova a FL'ança, Hespanha;
e ultimamente POL'tugal. Elias não tem feito,
como deviam, a felicidade geral; mas sim, depois
de uma licenciosa liberdade, vemos, c[lle em uns
paizr.s já appareceu, e em outros ainda não tarda
.a apparccer o despotismo em um, depois de ter
sido exercitado por muitos, sendo consequencia necessaria ficarem os povos reduzidos á teiste situação
de presenciarem e soffrerem todos os horrores da
anarchia.
Longe de nós tão melancolicas recordações: ellas
enlutariam a Jlegria e jubilo, de tão fausto dia.
Vós não as ignorais, e eu CeL'LO, que a firmeza nos
verdadeiL'os principios conslitucionaes, que têm sido
sanccionados pela experiencia, caracterisa cada um
dos deputados,que compõem esta iLluslre assembléa,
espero, que a constituição que façais, mereça a
minlla. imperial aceitação, seja tão sabia, e Lão justa,
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quanto apropriada á localidade e civilísação do
povo brasileiro; igualmente, que haja de ser louvada
por todas as nações; que até os nossos inimigos
venham a imitar a santidade e sabedoria de seus
principios, e que por fim a executem.
Uma assernbléa tão illustrad1J, e tão patriotica,
olhará só a fazer prosperar o Imperio, e cobril-o de
felicidades; quererá, que seu Imperador seja respeitado, não só pela sua, mas pelas mais nações;
e que o seu defensor perpetuo, cumpra exactamente
a promessa feita no ~. o de Dezembro do anno passado, e ratificada hoje solemnemente perante a
nação legalmente representada.
IMPERADOR C.ONSTlTUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO
BRASIL.

Em acto continuo o p1"esidente da assernbléa
D. JOSf. Caetano da Sil'va Coutinho, bispo do Rio de
Janeiro, prof'e1'Út a resposta seguinte:
\( Senhor.-Cabendo-me hoje a ditosa sorte de
manifestar na augusta presença de Vossa Magestade .
Imperial os honrados sentimentos da assembléa
geral constituinte e legislativa do lmpedo do Brasil,
a primeira idéa que se me offerece é a novidade
deste mesmo espectaculo soberano, e magestoso,
pela primeira vez ostentado no Brasil, e raras vezes
visto no resto do mundo.
Não é porque em todos os tempos, e em todos
os lugares se não tenha visto muitas vezes a magnificencia de um Principe, dotado de grandes talentos, rodeado de uma pomposa côrte, governando
vastos Estados, ou com mandando numerosos exercitos: não é tambem porque se não tenha visto
muitas vezes o enthusiasmo patriotico de uma nação
inteira, que despertando da miseria, e do opprobrio,
em que a tinham agrilhoado, grita pela liberdade,
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reclama os seus direitos, e exige um governo justo
e digno de homens. Não lia uma nação que não
possa apontar alguns destes acontecimentos, como
épocas notaveis da sua historia, e que são realmente
o resultado, e o desenvolvimento das paixões humanas no estado social, efI'eitos esponLancos da
naLureza moral do homem.
l\Ias não sei porque l'atalidnde, ou aotes porque
providencia estes acontecimentos andam quasi sempre separados; e raras vezes se ajustam, e se combinam para produziL'em um s6 phenomeno, que
identifique a grandeza e a gloria de um Principe
com a justa liberdade, com a segurança, e felicidade
de um povo. Este grande pllenomeno politico nunca
se póde realizar na infancia dos povos barbaros,
nem na decadencia dos povos cOL'rompidos, e desmoralisados: este phenomeno raro só o tem po~
dido apresentar á contemplação do mundo aquellas
nações ditosas, que se tem perfeitamente constituido
e civilisado; e é este o mesmo grande phenomeno,
qne agora temos diante dos olhos. A magnificencia
de um grande Príncipe, o patriotismo de um povo
livre e generoso, que possue o mais bello e vasto
paiz do unível' o, tudo isto representado, e reunido
em um ponto de vista, animados lodos do mesmo
espirita, respirando uma só vontade, e formando
um só corpo vivo, e vigoroso; eis-aqui, senhor,
o espectaculo pela primeil'a vez ostentado no Brasil,
e raras vezes visto no resto do mundo. Especlaculo
maravilhoso, que absorve todos os meus sentidos,
e que arrebata a minlla alma.
Oh! Dia da Santa Cruz, que já nos trazias doees
recordações antigas nos fastos do Brasil J Oh I Dia
preclaro e venturoso I Oxalá que na revolução dos
annos, e dos seculos sempre cá nos tragas um augmenta progressivo da gloria e das prosperidades que
esperamos, e que aqui se encerram e symbolisam
no recinto desta sala.
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Em verdade, senhor, o pI'escote cspectaculo clJega
ao mais alto grúo de admiraç.ão e de importancia,
quando é considerado como imagem symbolica,
mas energica da verdadeira grandez,!- e das prosperidades reaes (Jue delle devem resultar ao Brasil. O
lll'asil civilisado já não podia perfeitamente constituir-se e organizar-se, senão adoptando as fórmas,
estabelecendo as gamntias e creando as instituições
politicas, que tem feito a felicidade e a opulencia
dos povos mais illustrados do mundo.
A distincção dos poderes politicas é a primeira
base de todo o edificio constitucional: estes poderes
se acham já distinctamente no recinto augusto desta
. sala: a sabedoria collectiva da naç.ão ; a autoridade
constituinte e legislativa, o chefe do poder executivo.
Mas é este mesmo I'ecinto apertado e estreito que eu
considero como a imagem Inais viva e energica daquelle laço apertado e il1dissoluvel que deve' ligar
todos os membros do corpo politico, daquella doce
barmoniJ que deve dirigir para um só fim todos os
supremos poderes, aliás distinctos e independentes
nos limites da sua esphera. Esta doce harmonia dos
poderes é o objecto mais caro e precioso dos mais
puros votos do nosso coração, e de todos os cidadãos
amantes da patría e amigos da humanidade. Esta
doce harmonia dos poderes não póde ser só mente a
obra dos talentos e das luzes que hoje se têm diífundido por toda a parte, ella se espera principalmente
e com todo o fundamento se espera das altas virtudes
liberaes, que residem no generoso eoração d~ Vossa
nJagestade, e igualmente se espera das vil'tudes patrioticas, que estão animando a todos os illustres
Srs. representantes do povo brasiliense. Os talentos
c as luzes da assembléa hão de levantar certamente
com toda a perfeição e sabedoria a complicada machina do Estado, mas o que nos afiança a regularidade, a constancia e a perpetuidade dos seus movimentos são as virtude , as paixões bem reguladas
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pela r::JZão, os bons costumes e maneiras, os sineeros
sentimentos religiosos das autoridades publicas c
dos individuos particulares. Não, senhor, as santas
virtudes, sublil)leS filhas do Céo, não hão de abandonar·nos, ernquanto nós não abandonarmos a religião de nossos pais, que havemos jurado. Oxalá que
as santas' virtudes innocentes façam o seu assento
eterno no Imperio do Brasil I E então a mais remota
posteridade, abençoando este dia e recordando com
respeito e prazer saudoso a installação da primeira assembléa constitui.nte e legislativa, verá repetir muitas vezes esse mesmo acto magestoso, em
que o monarcha vem ao seio da representação nacional a congratularem-se e a felicitarem-se mutuamente pelos duplicados motivos de felicidade do
povo e da gloria do throno. » (1)
- Acabando este acto, se levantou o presidente e
disse em alta voz-Viva o nosso primeiro Imperador
constitucional- a que respondeu toda a assembléa
e espectadores com altas acclamações. O Imperador
respondeu lambem em alta voz - Vivct a assembléa
constitttinte e legislativa - e foi igualmente correspondido pela assembléa e espectadores.
Concluido este acto pelas duas horas, levantoú-se
Sua Magestade e assembléa, e com o mesmo ceremonial (2) com que tinha entrado se retirou.

(1) E,ta resposta foi dal1a em yirtude de delibcração tomada
na e são de 2 de Maio, l'csolvendo- e então que a mesma respOSlól « fosse concebida em termo. vagos e gerae , que não em·
pecesscm o conceito que dcpois houvesse de formar a assembléa
sobre o discurso do Imperador. »
A refcl'ida pra xc porém não foi continuada, del)ois disso, cm
nosso parlamento.
(2) O ccremonial havia sido adoptado na sessão de 30 de
Abril, no sc[;tliutes termos:
Lu Que o Imperador deponha a corlia e o sceptro ao entrar
da porta do salão da assembléa, e que estas insignias sejam
depositaclas em uma crerlencia ao lado do tbrono.
2. o Que os mini lro de estado façam parte de seu cortejo,
não como officiae de ua casa, mas sim como [;randes mi-
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o Sr. presMcnte
são. <0/

levantou immcdiatamente a ses-

Bispo Capellão-mó?" presidente.
Manoel José de Souza França, secretario.

INCIDENTES RELATIVOS Á APRESENTAÇÃO DO VOTO DE GRAÇAS
OU RESPOSTA DA ASSEMBLÉA Á FALtA DO THnONO.

Na sessão do dia õ de Maio disse o Sr: Alencar:Sr. presidente, como se acha installada a mesa peço
. a V. Ex. licença para fazet' uma moção.
O Sr. And?"ada JJfachado.-Permitta-me V. Ex. que
eu diga que na fórma do regimento a primeira cousa
de que se deve tratar é do voto de graças a Sua Magestade Imperial, o qual deve preferir a ludo, e
depois terá a palavra qualquer dos senhores que a
pedir.
OSr. Alencar.-Estousalisfeito, terei a palavra
depois que se tratar do voto de graças.
O Sr. Andrada 1I'Iachado.-Eu não vinha preparado para apresentar um voto de graças, mas como
tambem nenhum dos illustres membros se lembrou

nistros do poder executivo, e que }lor esta attenção se lhes
dem talO bem assentos em cadeiras razas, entretanto que todos os
officiaes-móres que compõem o mesmo cortejo ticam de .pé.
{i} A abertura da assembléa constituinte teve lugar no edilicio em que actualmente funcciona a calOara dos 81'S. deputados.
O dia 3 de Maio para a dita abertura foi fixado }leia mesma
assembléa na sessão de 30 de Abril.
O decreto de sua convocação, referendado por José Bonifacio
de Andrada e Sill'a, tem a data de 3 de Junho de 1812, e foi expedido á vi ta da representação dos procuradores geraes de algumas provincias do Brasil, da de difTerentes cam aras e povo de
outras; sendo as eleições dos deputados feitas na fórma das
instrucções de 19 de Juuho do dito anno. Posteriormente o decreto de 14 de Abril de 1823 designou o dia 17 seguinte para a
reunião da 1. a sessão preparatoria.
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de o tl'azer, aqui mesmo fiz um, o qual lerei, se
V. Ex. m'o pel'mitlir. Leu o seguinte: « Proponho
que se nomêe uma deputação para levar á presença
de Sua Magestade Imperial, o voto de gr'aças da assembléa pela graciosa falia de Sua Magestade Imperial, pronunciada na sessão primeira de 3 do corrente
mez, e que se declare a Sua Magestade Imperial:
1.0 Que a assembléa reconhece com ternura a generosidade e grandeza d'alma de Sua Magestade
Imperial, que, desprcsando sentimentos acanhados
e vistas curtas e interessadas, foi o primeiro a convocar a representação nacional, que deve limitar o
poder que de facto possuiam os seus antecessores.
2.° Que a as embléa louva e agl'adece a actividade
de Sua Magestade Imperial, que lhe abr'iu o caminho
ás refOl'mas precisas e facilitou nssim os traballJos
da assembléa.
3. A assembléa reconhece mais na falia de Sua
Magestade Imper'ial os sentimentos de verdadeira
constitucionalidade, e os pl'incipios de genuina liberdade a que aspira.- Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada 1I1achado.-Foi remeUido á mesa.
O Sr. secretario França.-Eu creio que deve enll'ar
em discussão o discurso de Sua Magestade antes de
se tratar deste voto de graças; parece-me que assim
tinha decidido a assembléa.
O Sr. Andrada Macha~o.- lu Igo que o illnstre
preopínante se engana, pois seria um absurdo de
que Deus nos livre, entrar o discurso em discussão;
elle só entra indirectamente pelo voto de graças. no
qual se marcam os sentimentos exprimidos no diseurso, para que a assembléa ajuíze delles, e decida
se tem ou não lugar os agradecimentos; mas a falia
nunca é disLinctamenLe objecto de exame; ou a assembléa reconheça nella sentimentos constiLucionaes, O!l o~ não reconheça, sempre o seu juizo se
fórma sobre o voto de graças, e por este modo se
dizem a verdades todas.
U

F.

~
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- Terminada esta breve discussão, decidiu-se que
ficasse para segunda leitura no dia seguinte.
Na sessão de 6, passando-se á ordem do dia, e en·
trando em diseussão, depois de lido, o voto de
graças proposto na sessão antecedente pelo Sr. Andrada Machado, l'alll)lJ o Sr. Andrade Lima propondo
que no voto de graças se declare o seguinte:
« A a sembléa se persuade não poder deixar de
fazer uma eonstituiç.úo digna do Imperante e do
Brasil, pOl' assim conHar dos seus sentimentos
nobres e patrioticos.»
Fallaram ainda os Sr:s. Andrada Machado, Muniz
Tavares, Dias, Mala, Accioli, Ribeiro de Andrada,
Rodrigues de Carvalho, Carneiro da Cunha e Vellozo
de Oliveira.
Dando-se a materia por discutida sufficientemente
passou-se á votação e foi approvado o art. 1. o
O Sr. Gamara propôz que no segundo artigo ás
palvras lattvo e agradeça se substituisse a palavra
,"econhece; por se comprehender nesta s6 a significação das duas; depois de breve debate foi approvada a emenda na f6rma seguinte - reconhece,
lOU1;a e ag1"adece.

Passando-se á emenda do Sr. Andrade Lima,
fallaram os Srs. Muniz Tavares e Andrada ,~1achado,
vencendo-se por fim que a emenda passasse concebida nos seguintes termos:
« Aassembléa confia que fará uma constituição
(Egna da nação brasileira, digna de si mesma, e do
Imperador. »
O resto da proposta foi approvado sem alteração
alguma.
No dia 9 de Maio o Sr. Andrada Machado como
Grador da deputação, incumbida de levar a Sua Magestade Imperial o voto de graças da assembléa
pela falla que dirigira á mesma assembléa no dia
de sua installação, leu o seguinte discurso perante
Sua Magestade no paço da cidade:
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Senhor.- A' deputação, a que pertenço, o~gã:o da
assembléa geral constituinte, é com o maior' prazer.
q1le vem apresentar a Vossa l\fagestade Imperial as
resoluções da mesma assemhléa, e os seus puros
votos de agradecimento. SenllOr, nunca foi Vossa
Magestade Imperial, nunca poderá ser maior,. do que
no dia memorando de 3. do presente- mez·, quando.
no meio dos anciãos da patr.ia. anirBado dos mesmos
sentimentos de ternura, e afi-nco ao Brasil, de amor
da ordem, e da liberdade genuina, augurou a n6s,
e a nossa posteridade o esperançoso prospecto da
geral prosper1dade, que, graças á providencia, des~
ponta radiante, torneada pela paz, concordia e fraternal união, e extreme das densas nuvens das
desavenças civis. Insensiveis seriamos nós.ao grito
das nossas consciencias, e cegos á luz da verdade
se desconhecessem os o desinteresse.. a g.enerosi.
dade, e a grandeza d'alma de Vossa Magestade Imperial, os seus paternaes desvelos pelo adiantamento
da nossa commum patria, mesmo no silencio. de
todas as instituições li:beraes, no torpor de todas
as autoridades. ~nsensatos e injustamente prevenidos, nos mostrariamos, se não descorLinassemos
nas francas, e leaes expressões de Vossa Magestade
Imperial os senLimentos de verdadeim constitu.cio ..
nalidade, e- o espil'ito. não dessa liberdade espuria,
ou· antes licença, que marcha sempre ataviada com
as roupas ensanguentadas da discG.rrlia, mas sim da
verdadeira liberdade, filha de uma regeneração, que.
pesa com prudencia o bem, e o mal das innovações
politicas, que não sacrifica a gel'ação presente á
futura e lUenDS abandona o interesse real do individuo., que sente ao· p.r'esumpLo de collecções metapbysicas, que estão róra da esphera das sensações.
Como não se penetraria de respeito, como se não
encheria de ternUl'a a assembléa dos pais da patria
á vista de um joven Pl'incipe, que voluntariamente
provocou a reuniã.o de uma assembléa, que deve

- 36dividil', e diminuir o poder, que indiviso, e em toda
a sua totalidade possuiam de facto os seus predecessores? Muito seria isto para qualquer Principe,
pouco é para Vossa Magestade Im[Jerial, cuja conducta magnanima nos tem acostumado a maravilhas. Conbeceu Vossa Magestade Imperial, e conheceu rapidamente, que a grandeza do poder gel'3
de necessidade o abuso, que a fraqueza Dumana
impede o pontual desempenho de attribuições eXilgeradas; dahi o desgoverno, dahi a oppressão do
povo, cujas carnes maceradas pream vorazes corvos
sociaes, zangãos politicos, agentes corrompidos, e
inertes aulicos. Conlleceu mais Vossa Mugestade
Imperial que a justiça é a primeira das virtudes,
e na qual se encerram todos, e que a sua pratica é
sempre util ao que a exerce; viu que restituÍ[' á
nação o que lhe deve pertencer na organizaç.ão
social, era consolidar, e melhor segurar os direitos
essel'lCiaes ao monarcha, direitos sem cuja existencia
não p6de haver verdadeiro conceito de monarchia.
Depois deste sem par e~forço de sabedoria e generosidade menos pesam na minha balançn, com quanto
muito devam pesar, o trabalho e assiduidade incullsavel, com que Vossa Magestade Imperial tem aUendi do a concertar, e fazer continuar o harmonico
andamento, ainda das mais pequenas rodagens da
complicada machina do Estado. Mas a admiração,
como tudo que é humano, tem o seu maximo; o
qual uma vez tocado, segue-se a gradual declinação
do sentimento, quando a novidade o não refresca.
Foi este o effeito que produziram na assembléa os
nobres sentimentos de civismo, e verdadeira liberalidade com que Vossa Magestade Imperial salpieou
a sua graciosa falia, que rociando-nos, como o
orvalho da manhã, excitaram de novo a marucente
admiração. Uma s6 corda, Senhor, que podia parecer
discorde no bem ordenado concerto, mas que sem
duvida devia de eOlltribuir para o geral effeito da
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Itürmonin, feriu os nOSl:iOS ouvidos. Seria possivel
que desconGa se Vossa Mngestade Imperial que a
a sembléa brasiliense fosse capaz de fazer uma
eon tituiçáo menos digna da nação P, de Vossa Mügestade Imperial? Não, Senhor, semelhante suspeita
não seria consoante com o geral tlleor de contianç.a,
que respira todo o discurso rle Vossa Magestade
Imperial. Vossa Magestade Imperial está com razão
seguro, e deve estar, que a assembléa hl'asiliense
nüo se deixará deslumbl'ür pelos fogos raluos de
theorias impraticaveis, creação de imaginaçõps
escaldadas; antes pelo contl'al'io guiada pelo pltarol
da experiencia, a unica mestra em politica, accommodará com discernimento as novas instituições á
materia, que é dada, e que não está no seu poder
mudar; e113 conhece que de outra arte perderá as
despezas tlo plantio, e a nova planta definhará á
vista de olhos, e por fim acabará por não poder
apropriar para nutrir-se succos heterogeneos ministrados por um solo inimigo, A assembléa nem
trahirá os seus comrnittentes, olTerecendo os direitos da nação em baix.o holocausto ante o throno
de Vossa Magestade Imperial, que não deseja, e a
quem mesmo não convém tão dcgradante'sacrillcio,
nem terá o ardimento de invadi/' as prerogativas da
corõa, que a razão aponta como complemento do
ideal da monarcltia; a assembléa não ignora, que
ellas quando se conservam nas raias proprias são
a mais emcaz defesa dos direitos do cidadão, e o
maior obstaculo á irrupç.ão da tyrannia, de qualquer
denominação que seja. Estes são, Senhor, os sentimentos da assernbléa, conteudos nas resoluções,
que a deputação tem a honra de pôr na pl'esença de
Vossa Magestade Imperial, as quaes não tenho
feito mais do que parapbrasear. Nestes sentimentos
permanecerá inabalnvel, e com a sua inspiração,
e guiada pelos dictames da mais circumspecta prudencia marchará na sua espinhosa carreira, espe-
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ranJo, que fi feitura sua lhe dê honra, e seja digna
do brioso povo brasiliense, e de Vossa MagcstaJe
Imperial seu illustre chefe.

RESPOSTA DE

su.\

MAGESTAOE Á DEPUTAÇÃO DA ASSEMBLÉA

CO:-;STITUINTE QUE, E)l
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DE MAiO, APllESENTOU-LHE O

VOTO DE GRAÇAS.

Eu me lisonjeiu milito vendo que os serviços que
prestei em beneficio da nossa chara patl'ia são louvados pela naçào representada na assembléa geral
constituinte, e legislativa deste Imperio: dou-me
por bem pago, e a não me faltarem as forças hei de
continuar a prestai-os a fim de desempenhar o
honroso titulo de Defensor Perpetuo do Brasil; e
de mostrar sempre a par delles a minha constitucionalidade. Igualmente agradeço sobremaneira
á assembléa a delibe.-ação em que está de fazer
uma constituição digna de mim, digna de si, e
digna da nação brasileira, que tão credora é de
receber em premio do seu hrio, valor, e generosidade uma constituição que lhe assegure aquella
-justa liberdade-que é a unica, que lhe póde
acarretar louvare::., conciliar amigos, e cobril-a de
felicidades. ti)
A assembléa declarou que esta resposta era
recebida com muito especial agrado. (2)

(ll :roclo este res'.llOo é extrabido das reSllectivas actas, e do

Dtar~o

da CqllstLtttmte de que foram redactores os deputados
Caodldo Jose. de Araujo Vianoa (hoje Vi conde de Sapucahy, e
seu~dor do. Impcrial. Antonio Gonçalves Gomide, e João Automo Rodrlgucs de Carvalho, já fallecidos e que tambem foram
seoadorcs.
'
(2) O texto desta re.posta ficou desde ent1lo admi:tlid6 para
os casos Olualogo .
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DE NOYE~lBRO.

Pl'esidencia elo Sr. Maciel ela Costa.
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã tez-se a chamada, e acharam-se presentes
64., faltando com causa os 81's. Pe1'eira da Cunha,
Ribeiro ele Resen(le, Teixeira Vasconcellos, Carneiro de Campos, Oliveira Maciel, e Hollanda Cavalcanti; e sem eUa os Srs. Rodr'igues Velloso, Bispo
Capellão-Mór, Gama, Rodr(ques de Carvalho, Pacheco e Silva, Ca;''/;alho e Mello, Wogueira da Gama,
França, Rodrigues da Costa, Fe1'reira de Arau;jo,
Costa Barros, Faria Lobato, Monteit'o de Barros,
Resende Costa.
O Sr. Presidente declarou' aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada, depois de satisfeitas algumas observações dos S1's. Andraela
.Machaclo, e Paula e llfello.
Neste tempo entl'al'am na sala os 81's. Bispo Capellão-lIfúr, Rodrigues Velloso, Costa Bcwros, Rod;'ifJ1les ela Costa, e GWil({.
F.

G

-

o Sr.
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Lopes Gama lembrou a necessidade de.uma

para o serviço ela. secreLaria, e
requereu que se adnüLLisse a leitura de lima proposta a este respeito, que !la muito tempo se acl1av'
feita.
Não se tomou em coo idera\:ão.
O Sr. And)'acla lIJachado: - SI'. presidente: tenho
que fazer uma prop05ta, ljue requeiro se tome logu
em consideri1~ão pam se deliberar sobre ella. Pi
iLuação cID capital do Rio de Janeiro me determina
a fazei-i.!, O ,ra debonLem foi um dialm1Íto notDvcl;
as tropas estiveram em armas toda n ;10ite, e corrend()
a cidade a puzerarn em geral inquietação; os cidadãos pacifico não dormiram; e propagando-se
vozes de se i1Lacar~m alguns dcplHados, foi prec~~l)
tomar ~autelas, e velar em defesa [Jropl"i'3. A' vista
disto cumpre-nos, eorno senLinellas ela nação, vigiar
pcla sua segul'aoça. Sua MagesLacle adIU-se 3(:Lualm'ente rIO seu palacio rodeado de todos os éorpos.
até dos de artilharia, o que inJica haver causa
VJuc, supposLo ti não conheQDül os, deve ser la mais
alta consideraçelo, E como nós somos responsaveig
á nacão, proponbo qUI:: esta a' elDbl6a se declare
~m se são permanenlP, e CJue ,e de tine uma depulul;ão I ara pedir a Sua Mage'tade que pelo gov mo 'e nos LransllJiHum os 1l10bivos de tão exlraordinurios movimlJn tos nas lropa , e o que obl'i~a a que
os corpos estejam com CUI'LUXO embalados como
prornptos para ataque, quundo não appareee fuzilo
pum isto. SI'. presidenLe; O mundo nos vê; a nação
nos escuta; descuido em tal easo não merece des-.
'ulpa, nem em um corpo tegtslaLivo têm lugar
os de cuidas. Estabeleçamos pois as nossas comHlullicações com o governo, e para isso se forme
ulI1a commi são e pecial, a fim de deliberar-se coni'
con!:ecimento pl'Ompto sobre fi medidas que parecerem mai (o:JvenienLes. Eu mando ú me a
Lll~ rs '1'cyi sola'o l'ste objrcto.
ordl~llilnl.:a errecLiva
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Proponho: I." quc se dcc\c'l.I'e se~sií.o permanente
rlHjllanLo durllrem as inquieLações dll capilal;
2." Que se (jnpuLc a Sua ~Iaa;eslarl Imperial, rogando que o governo c0l11!1'111llique á as cmblr.a os
mOLivos do. u.::itl'anlto:-i 1I10\'illl(lntos mililares que
pel'LurllilITI a tl'll(l,!uillidaue desla ~<Jpilal ; 3." fluC se
escoltlu 11ll1ü COH41)lisstill wpecial, quu vigie sobre
,'I. segul'id'ldc da côrte, C se l:orunlunil1l1C com o
goremo C autoridade, a fim ele dp.liljel'ar'- e ({uae'
DS medidas exl.raonlinarias que d 1111H1l1Dm D:-i nossas
delicllclas circultl. taneias. - Andl'adct ·Machado.
O SI'. P1'esid nlc: -Se'i quc a minha resolução
de levanta.r ltontem a srssão desagradou a alguns
{los I'S. deputados, e eu enLendi que fiz nis!'o o
Hleu dever. Não C1uiz Lomar sobre mim o pel'miLLir
que se f'l'ünquens' e o seio da assembléa ao poro
illlrnenso, quê niÍo cabendo na galerias mosLrava
desejo de assistir á se são; propuz o ncgocio á
deliberDç5C1, e por voto unDnime se res01veu que
se Ilte nbrissem as portas da sala, a qual foi imo
mediaLamenLe cl1e~a. Logo que cessou o rumor,
tomei a palavra para fazer veI' ao povo [l1li reunido
<1uào grande era a confiança que nelle punham
seLlS representanLes, franqueando-lhe o sancluario
Clll que livremenLe expllnham suas opiniões, os
quaes por is O mesmo tinham direi Lo a esperaI'
que um povo tiío generoso se conduzisse com todo
() acatamento e moJel'élção; que no caso contI'ario,
.fiO primeiro signal de ap'pl'Ovução ou desappl'ovação
dú que se di sesse Ba (,l sembléa, eu cumpriria o
que manrla o l'egimenLo. Não apl'oveitou isto nada,
porque afogueados os e piriLos, inLenomperam o
()racloI', e levantou-se um motim tal que ninguem
se enLendia, e apenas ouvi as vozes de algltns do"
~l'::>. uPpu.l.ados qne pediam fortemente a exeoução
1
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do regimento. Neste estado de cousas, e depoÍ.'
de ordenar repetidas vezes silencio inutilmente,
que tinha mais que esperar? que se rompesse e1n
excessos? E quem serú capaz de calcular toda extensão das consequcncrns ? Penetrado então do meu
dever, e querendo afaslar de mim uma enorme
responsalJilidade, levantei a sessáo, o que nenhum·
mal podia acarretur ao bem nacional.
O SI'. A lonca')". - Estou persuadido que V. Ex:.
obrou muito bem, mas como menciona que a assembléa dispensou o regimento consentindo a entrada, do povo no recinto da sala, parecendo deduzir que (desta permissão se originou o motim,
direi que não estou convencido disso. Não foi esta
a primeira vez que da parte do povo se faltou á
devida aLLenção, bem que logo se comedisse apenas
t"oi advertido; e portanto não vejo razão p:ua attribuir á sua entrada na sala o que bontem aconteceu;
eu fui o qlle propuz a sua admissão, porque estava
certo que o publico não era capaz de faltar ao respeito devido á assembléa, e que antes seria mui
sujeito ás suas deliberações. Eu não espero delle
outra cousa; e se hon tem se demasiou, no que niio,
fez bem, bouveram motivos extraordinarios para.
isso, que nada tem de commum com a sliIa entrada na sala. Pareceu-me que devia fazer esta re:flexão, lsem que com isto pretenda atacar a deter. IDinação] de V. ~Ex.
O Sr. Andrada Machado: - Como apoiei bOFltem
a propo ta do Sr. Alencar, direi tambem alguma
cousa. No regimento não se prohibe a entrada do
povo neste recinto, e portanto não foi preciso àispensai-o; mas quando o fosse, tinha mandado quem
podia fazei-o, e todas as vezes que houver povo
que não caiba nas galerias, eu surei de voto que
se admilta a ouvir junto de nós. Agora o que eu
creio é que não se executou o regimento, porque
ei>lf' RÓ manda Irvanlal' a scssiío pm rnso pXlremr,
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sem que baste para isso fJ.ualquer inquietação ou
ruido de vozes. O Sr. PresideJlte devia fazer as
suas admoesta~ões, e só quando fosse a ellas renitente o povo é que poderia levantar a sessão.
Acho fJ.ue houve medo de mais, e este su to excessivo menoscaba o povo um. ileiro, o mais pacifico Je quanlos tenho vbto. O que rcqueil'O pois
é que o regimento fiflue em seu inleiro vigor, e
que se proceda de modo que não se caia em excessos. Nas côrles de Lisboa, estando eu. a fallar,
fui atacado por gl'itos de numerosa multidão das
g31erins, e nem por isso se levanlou a sússão; o
presidente bmdol1, e por fim obedeceram. Em olltra
accasião até se ouvimm gritos de mata, ?nata; e
o presidente bateu na mesa, talvez cinco ou seis
minutos, e o poVO accommodou-sc, sem se dar o
máo exemplo de levantar a sessão, apesar de se
ouvirem proposil,;.ões horriveis. Entendo pois que
os apoiados que honlem se deram, não podiam
julgar-se motivo bastante para levanlar a sessão;
bastava chamar á ordem, e esta seria conservada.
O Sr. P1'esidente: - O ill ustre deputado é que
se engana, porque o regimento é contra elle em
ambos os pontos. Quanto ao primeiro, está bem
claro no art. 193, que diz « não poderá assistir ás
«sessões maior numero de pessoas estranhas do
« que aquelle que bem couber no lugar destinado.»
Logo é manifesto que não podia eu tomar sobre
mim a novidade que se pedia de se admiltil,' o povo
na sala das sessões, lugar sagrado, onde os deputados devem estar desassombrados e livres.
Quanto ao segundo, aqui está o art. 196: « Quando
<X a inquietação
do publico, ou dos deputados,
« não puder cohibir-se pelas :admoestações do
« presidente, poderá este levantar a sessão. D Ora eu
penso que ninguem negará ter havido, não simples
inquietação, mas um motim e lal que ninguem se
enlendia, nem se ollyi<\, ncm crnnl ullendido:-> o

ondnr e Outl'OS scnlJores que pediam silencio
AO ex.emplo do que se passou nas côrtes
de Portugal, re:pondo que não sei o que lá houve,
que nunca as tomal'ei para norma de minha conducta; e que em caso' tae pretiro penJer antes
'por pl'Udellle que por yalemão.
O Sr. AndJ'arla Machado: - Eu não pretendo dar
a lei a V. Ex. ; o CJue digo é que precisamos
que o regimento se execute, e que se não e::;tá
helO claro que o expliquemos, fixando uma regra
para o futuro. E'J confio que nunc:}, nos serú preeisa,
porque o povo brasileiro tem um caracter mui padflco, e nunca oará motivo para se levantar a
sessiio; mas bom é que haja a prevenção; e eu
de ejo que se estabeleça expressamente que só depois, ela 1.' e 2. a ad vertencia inutil se possa levantar
a sessão. Eu mandarei á mesa na oel~nsião competente uma indicação para intelligencia do (11'1..196.
O Sr. secretario Calmon deu conta de uma felieitação dos juizes ordinarios do julgado de Curvello.
Foi recebida com particular agrado.
Deu tamb,em conta das participações de molestias
dos Srs. Carvalho e Mello e Nogtteú-a da Gama.
Ficou a assembléa inteirada.
O Sr. secretario Calmon: - Como veio á mesa
a indicação do Sr. Andrada Machado, e é de ma- _
teria estranlJa á da ordem do dia, é necessario
que se decida pela assembléa se entra ou não
em debate agorD, como requereu o seu autor.
O Sr. Paula e lIJello: -Lembl'o que é preeiso
observar o regimento no que determina a respeito
da urgflncia das propostas.
O Sr. Anclmda Machado: - Eu já declarei que
o negocio é da maior urgencia; o que se segue
é decidir-se pelo debate se tia ou não essa urgencia por mim indicada.
S8guiu-se então a leitura da indicação; finda
clla o 1'. ll'esidenLe propuz á vo!nç.ão ü urgellcíu1
aLLen~.üo.
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e sendo esta apoiaJa (; üpprorada, entrou a materia
em discuss50.
O Sr. lIJontezwna:-Sr. presiJenLe: Em todos
os semblanLes tenuo visto !laje pintada a inquiet,)(,;ão
que olJl'esalla os ualJitilnte-s tio La capiLal, em que
é geral a con ternn~ão e o susto; e cl'eiQ que a
ninguem mais cumpre êJconlpanlJal-os na . ua
mago:.! do que aos fepre entantes Ja nação. Eu
a sim O faço; e encarôndo os seu males, po to
flue grandes, nno me acobardo; tenho o roraçlto
a~snz COl'DjOSO, a alma basLante energica, para no
moio das desgraçns plJbliens procurar rr,medial-as,
o ornbaraçilr a ruiDa da putria. Ao ver familias espavol'idas fugirem, e espnllwdo em geral o puvor
e o susto, meditei ulgum meio de remediar os males
dos meus concidadãos, e não tenho achado nenhum
prel'el'ivel ao lembrado pelo SI'. And?"ada Machado.
Eu tive em vista propôr a suspensão das se sões
da nssemlJléa alé se saber de SU::L Magestade as
causas e os motivos de Lão grande pel'turbação,
e que se vissem tomadas as medidas proprias para
a apa igual'; mas ql:&a0s seriam as consequencias
dafluella 5U pensão? A primeira, e muÜo funesta,
era o quebrar-se o vincnlo da união dos dous podere , que nunca esteve mais em perigo de dissolveI'- se do que na situação presenLe; depois, sendo
nós os escolhidos da nação deveriam os de amparaI-a, em lugal' de Ibe acudil' pOl' meio ele acertadas deliberações, em que podemos autorizar o
govemo pill'n obL'ar segundo convier em beneficio
da patria? ,Tão, enbor s; ao contrario devemos
aqui permanecei' para debater a' medidas que lembrarem, para olhar e acudir a todos os Jados, o
pam ordenar os remedios mnis propl'ios, e com u
maior pl'omptidão possivel. Nenhum ouLI'o partido
póde tomal' a assembléa nas acLuaes circunstancias
que não seja o declarar-se em sessão pel'manente,
e clil'igir uma depu La~ão a Suo. 1\IagesLade, E~te
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pnrlid) me p<1I'Cr8 laulu 11lais sensnlo, qnnnlo PU
('slou ppl'sundido quu nl3011ll111 do n<1s se illterl'ssa
pela causa da naç;iio como o seu chefe. (Apoiado.)
Nenhum de nós descja tanlo a segUl'an~:a puhlica
como elle, não só pelo interesse gemi, mas nLé pelo
seu interesse parlicular. Portanto, senhores, não
hesitemos um só momento em mandnI' uma deplJta~ão a Sua Mage lade para que nos communique
"s causns, e os motivos de retiraI' para fóra da cupilai a {'cl'ça aI'mnda, de que se acba actualmenle
rodeado; e ponllDlTIos já em pl'atica o mais que
lembra o Sr. Andy'acla Machado na sua indicação,
que cu inteiramente app!'Ovo.
O SI'. Alenca1': -Sr. presidente: Estou muito persuadido que ela enel'gia á precipitação não vai mais
que um passo; e a precipitação tem sido nas ascmbléas constituintes a t;ausa da sua queda. Será
possivel que esta assembléa que nté ao dia de llOje
se tem sustentado com prudencia, se lembre agora
de dar passos precipitados! Nada, senllol'es, nada
de energia demnsiada. Eu não tenho visto tantas
inquietações como figuram os illustres preopinantes ;
houveram, é verdade, movimentos de t!'Opas, mas parece-me que não tem causado tão extmordinaria
tri teza. Na trnnquillidade da minha con~cienciil
andando nas l:uas desta cidade, vi que marchavam
tropas para S. Cllristovão, e ao mesmo tempo me
lembl'ei que talvez assim fosse pl'eciso para o socego publico. Não duvido Vútar que se officie ao
governo para nos instl'UÍ[' sobre o objecto dos movimentos da tropa, visto que elles pal'ecem inquietar
a as embléa; mas para que bavemos crear.iá essa
commissão especial de [ue falia a indicação do
Sr. Anclracla Machado? Para que ha de ir uma deputação sahida do seio da representação nacional
consultar Sua i\Iagestacl..e? Sr. presidente: O nosso
sustentaculo é a opinião publica, é preciso nao a
perder. Xós só fazemo' leis; e se algumas proü·
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dencias- ogMa se precisam, niio nos' compete dal~as :
a autoridade executiva não exi te nesta assembléa;
tome pois as medidas neces arias fluem deve tomal·a , e com inteira independencia; e nós ,cremos
os l'e ultados. E fluaes podem ser esles? Por venlUra Sua l\Iélgestnde tem interesse na dissolução da
nssernbl6n? Que fariam as pro\'incias se ella se dissob'esse? Sr. presidente ::5e tal desgraça succedesse
desmembravam-se as provincias, o Impel'io não era
mais Imperio, e o Imperador deixava ele ser Imperndor. Ma~ elIe seguramente não quel' isto. Pela
sua pl'opria gloria, pelo seu amor proprio, não póde
tnl de.sojar. Portanto, procedamos com prudencia ;
peçam-se informações ao governo subre as causas
dos movimentos das tropas para se vêr o que convém
obrar; mas não despresemos a expel'iencia; nada dI)
pl'ecipitações, nada de energia elema~)iada.(Apoiaclo,)
Se nlguem deseja yêr dissolvida a assDmbl6a, dis·
solva-a; cu nunca corJlribllirei para isso. A prudencia tem sido a nossa guia; continuemos com
clla.
O Sr. Andmda ~Machado: - Sr. presidente: O
illustre preopioante é muito obsDrvnnte ue regras
gerae ; porém é feio que não saiba descel' a particulnridadcs qunOllo elln são preci 'a . A precipiLaçno é um defeiLo, mns a frouxidão Lambem não
deixa de o ser
.
O nobre deputado fallou nA tranquillidacle ela sua
coo cieocia, que acomp:mha sempm o homem que
nào falta nos 'eus devere ; ma eu creio que essa.
tl'{lnquillidacle que tem o i11ustre deplJtado tnmbem
u tem lodos os mais (apoiaclo),. nem penso que
tenha r{lzão para se persuadir que é mais cap{lz de
sentimentos de virtude, e de bom comportaJilento
do que os ouLros
.
O Sr. Alencar': - Eu interrompo o 'nobre deputado para rerjllerer a ordem' cu não o ataquei, nem
aponlci ('alla ele deveres a ninguem ... (ri o7'Clem.
F.
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-;;0 (Í Oi'r!C'ii/) E lou nn orr1em ; niío injuriei pessoa 1\1gunla. Notei de precipitada a lT)(~didí\ de se declaroL'
a ussenlblén em SPSSilO jlPl'l11i1nentc; porque as 'im
o entendo, pois ni.io n julgo pl'ecisa rnra nos communicCll'mos eom o (,111'('0 da nar,i1o, e irl110S com alie
de accól'do, eOlllO julgo indispens::lvel. Eu creio
tel'-me explicado llenl, c e cuso l'epeLi!'-me.
O Sr. Andmda lUaclwdo: - (Não se entendf:', o
{[IchigmplJo POssi(lonio).
O Sr. Ribei'/'o r1aAnr1?'(7(la:-Trnla-se de providencia instanlnnea', e para se darem estas pl'o\'icll'ncias é preciso com tempo nomear uma commissão acl hoc para apresentar já e já o seu parecer; e poril que .'c julgue e delibel'e sobre as
medit.las propostas é tambem necessaria a ses ão
permanente. i\"50 devemos pois sepnrar-nos déICjui
emquanto a tranquillidatle publica não estiver 1'ecupcrada. Sobre estes dous pontos cu apoio a indicação.
Interrompeu-se enliio o dehnte por se annunciar
flue estava á parla da sala um aliciai militar que
trazia um olicio do mini tro de estado dos negocios
do imperio com recommendaçáo de o entregar pessoalmente ao Sr. seeretario Calmon, a quem em
dil'igido.
Foi o mesmo Sr. secretat'io receber o dilo oilicio~
e o leu concebido nos termos seguinte :
« IlIm. eExrn. Sr.-De ol'dem de SuuJ1Iagestadeo Imperador levo ao conhecimento de V. Ex., para
fazer pl'esente á assembléa geral constituinte e le~
gislaliva elesle Imperio, que os officiaes da guar.
nição de ta córte vieram no dia de hontem repl'esentar submissamente a Sua ."Ilagestade Imperial 05
insulto que t·'m sofl'rido no tjue diz resj}cito á
Slla 11oOl'a em particular, e mórmenLe sobl'C a falta
do alto decoro que é devido á augu ta pessoa do
mesmo senhol', sendo origem de IUclo certos redactores de periodicos, e seu incendiario partido:

-:.ir ",ua ~Iagestade Imperial tenuo-llJes rcsponJiuo que
a tropa é inteiramente passi.va, e que lião ucve ter
iniluencia alguma nos nego dos politicas, querendo,
COllltudo, evitar qualquer desordHm que pudesse
<!cootecer, deliberou, e sal1iu com a mesma para
fórn da cidade, e se acha aquartelaJa no campo de
S. Cllristovào. Sua ~lagestade o Imperador certifi·
cando primeiramente á assembléa da subordinaç:.ão
da tropa, do respeito desta ás autoridades constituidas, e da sua firme atlhesão ao systema constitucional, espera que a mesma asscmbléa llilja de
túmaL' em consieh:ração este objecto, danJo as providencias que tanto im[.wrtall1 á trao Iuillidade publica, Paço,11 de 10 ve1l1bro ele 18z3.-F,'ancisco
1'illela BCtrbosa.-I1lrn. e EXlll. Sr. l\liguel Calmon
du Pin e Almeilla. »
Requereram alguns Srs. deputados que rosse remettiJo a uma commi' ão; mas o Sr. Ribei,'o de
Altcb'acla propôz 4ue, de"enrlo ser' promptas as providencias, tanto em virtude da indicação do SI'. Andi'acla Jlachado, como do oflieio C]ue se acabava de
ler, era necessaria a nomeação de urna commissão
especial.
O Sr. P1'csiclente consultoll a as embléa sobre a
nomeação ela conllllÍ::isão especial, e de~idiu-se que
5'e nomeasse.
Entrou depois em dU\'ida se deveria ser nomeada.
pela <Jssombléa ou pelo Sr~ presidente; e tendo.
ljavido algum debate, resolreu-se, por V{)Z geral, que
fosse nomeada pela assembléa.
1este tempo eheg-Qu e tom{)u assento o Sr. Rod,'(quc8 de ·Ccu'uat!Lo.
O ::ir. Andmcla Machado: - Depois de se ter recebido o officio uo governo, é desnecessaria a segunda paL'Le da minha il1dica~ão, e por i::;so peço
licença pam a rptirar.
Foi-\ 110 conced ida.
11'oceLl.eu·se á n.omea~ão da commissüo, cujO"
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membros se assentou que fossem cinco; e salJiram
eleitos os Srs. : A1'a~~io Lima com 32 votos: Verguel?"o com 30: B1Ytnt Ponte::; com 28: Barão de
Santo Amai'o com 25: e Andracla e Silüa com 23.
Feita a nomeação, subiram da sala os membros
nomeados, pam darem o seu parecer quanto nntes.
a Sr. Paula e lllello : - A materia da. inLlicaçâo
do SI'. Ancli'adalJIachaclo tem tão estrf;itu connexiio
cQm a do omeio elo ministro de estado, q'ue eu
requeiro que vá á mesma commissão para dizel'
sobre ella o que entender.
a Sr. P,'esidente propôz o requel'irnento, e sendo
npprovado, foi remetticla a itÍdicação li commissão,
pam dar o seu pareceI' so ore a '1." e 3." pal'te,
pOI'que a 2." a I'etil'ára o seu auto 1'.
a Sr. secretario Galvão: - Parlicipo á assembléi\
flue o commandante da gual'da acaba de prender
um dos rspectaJores que nas galerias, segundo
dizem, pr'Mel'im algumas palavras contm os SI'S. deputildos. a exame do. easo pertence á C'ommissiio
cle policia, cujos memul'os se acllUm agora aqui em
sessão, c portanto a assembléa determinará o que
rôl' conveniente.
Expediu-se ordem ao me mo commnndante pnra
o reler em custodia, na fórma do regimento.
Entrou-se então na ordem do dia, emf)LHlnto não
clJegav3 o parecer da commi são especial; e leu-se
paI' i~so 0 seguinte artigo do projecto de constituição:
« Arl. 22. A lei consen1a aos inventores o pr'opri0elaele das Suas d(}scobertas, ou elas suas pl'Oducções,
segurando-lhes privilegio exclusivo temporario, ou
remunernndo-os ell1 re,:nrcirnenlo da perda que
bnjam cio som'cl' petu \'ulgéll'isoçüo. »
Foi aprH'orado sem di.'cus 'no.
« Art. ~3. a escriptos niio Siio sujcitos·,á censuro,
nem antes nelll depois cle imprC'ssos; e ningnem é
rcspons:wcl pelo que li\'ct' esct'ipto ou plJlllil'i\l!o,
SJlro nos caus c pelo LllO'.I0 que a lei upontal'. »
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o Sr. PCtltla e ltfello mandou á mesa o seguinte
reg uerirnen to:
« Proponho que se remeLlnID os dous artigos que
tratam de liberdade de imprensa á commi:>são respectiva, para marcar os casos pelos quaes se fica
rcsponsaveJ.- Pcmla e n/elio. »
Foi apoiado.
Fallal':J.D1 alguns 81'S. deplltados: e p~rguntando
o SI'. presidente, depois de se julgar discutida a
materia, se poria a votos o requMimento em globo,
decidiu-se CJue não.
Propôz então ú assernbléa se approvava CJue se
marcassem já os cu 'os de responsaLilidade pOI'
abuso cle liberdade de impl'ellsa; venceu-se que
não; e ficou por isso sem eIl'ci lo o que se requerêra.
llroseguiu-se portanto na discllssno elo art. 23,
e julgando-se a final disc;uLido, roi posto á votação,
c approvado.
« Art. 2i. Aos bispos porém Ika salva a censura
elos escriptos publil;ados sobl'e dogma e moral; e
quando os autur'es, e na suu falta os publicadores,
furem da l'eligião call..tolica, o go\'el'l1o auxiliar'á os
mesmos bispo' para serem puniuos os culpados.»
O Sr. Almeida e Albllqu{j)'que mandou á mesa a
seguinte emenda supprcssiva.
« ProponlJo que se supprÍlna o art. ~L-Alblt
q/lcl'qlle. »
Foi apoiada.
Por dar a hora destinada ao pareceres de commissões ficou adinda. a di 'cus 50.
Entrou cm debate o parecer relativo ao requerimento de David Pwnplona, adiado na sessão anLecacico Le.
O Sr. Ribcii'O de Andmrla : - (;iluda escreveram os
taclJig'l'apilos do seu discurso. )
O SI'. RodJ'igztcS ele Cctl'val17o:- SI'. presidente:
ou ciLlaL!üo IJmsileiro, c c;omo tul tenho o direito

-:.>1, de exprimir livremente minhas idéas, com Lnoto que
nüo encontl'em as leis e a moral. Súu deputudo r
e nesta qualidade não sou responsavel por mio1Jüs
opiniões ex pendidas neste recinto, uma vez que se
não opponlw.rn ás bases fundameotílE;s que a na~iio
inteira implicitamente nos deu: Religião, Inclependencia e 1J!ona'l'chia. Sou membro da commissão que
deu o parecer em questüo, e como tal tenho <Jir0ilo
e alé elevo produzir as ruzões em que me fundl:'i.
"\ ejo os meus illustres collegas um pouco receio~os
de sustentar o parecer que assignaI'Um, e com ell't~ilo
o apparato da sessão de hontem infundiu algul11
temor; mas eu nunca Lerei medo ue fül1al'. perilnte
o ilJustre povo que me escuta. O povo desta cidade
é um moelt:lo ele modeL'ação; baslan"Les provas nos
t8m daelo; e se 110ntem se deslisou dos deveres que
lhe impõe o regimeoto, foi a isso inciládo. Digo
o PO\'o e não a nação, como enauall1entc ou~o de
continuo aqni chamar aos expectadores; e digo bem,
porque se para a a::.semuléa fazer sessão é necessario que estejam na ala 51 deputa<Jos, o que quer
dizol' a representação ele UIll millJiío quinhentos e
trinta mil JJabiLantes, como [la 50 eu chamar naçijo
ú diminulis ima parte do povo qUe occupa as gulcl"ias? Eu não tenho medo, torno a di:wl', deste itourado povo; tenho medo de mim, e tenho mado do
meus collegas; de mim, porque no fogo da questão
pó de 'er que immoderado palriotismo me allucine
a ponto de niio exprimir com exactidão minhas idéas ;
de meu coHegas, pOl'que capitularão proposito o
que póde ser erro ela minha intelligeocia ou de
expi'essão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DeclalTlaç.ões
yagas náo são meios de persuadir; argumentos de
razão convencem, aquellns indispõem. Eu tenho
ba tante docilidade para abraçar a razão uma vez
demonslmcla; na minha balança pe a sempre pouco
êl minha opinião, e continuamente dou pI'OYi1::; disso.
lei da lilJel'dJ.dc dú illlprensa 1 que c 'lú cm dis-
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cus no, foi redigida pe\n meu Wustre collcga o
e por mim; e eu entreguei o projecto ao
illu 'tre depulado o Sr. Antonio Carlos, que lhe fez
nlgulTlns nlternções que promptnmente abracei e
nrlnpLei, de mall0ira. que o projecto é igunlrnente
do voto deste illustré df'plltado. Quem obra assim
lIão sustenta opiniões por capricbo, e cede facilmente
ii rDzão. Sr. presidente: Eu não venho adular Reis
nem povos; ~empre fui frunco, e prote to moner
franco. Como depuLado tenbo sempre duns imagens
pl'C entes no mel! espirito- Consciencia e Nar:ão-.
l'\<io po~so desligar c les dous 01 jectos, e é necessario conserntl-os unisonos e conformes. Ha quatl'o
dia que mo honrado membro mostrou na comm issão
dejl1sti~{a civilecriminal um requerimentodocidadão
Dm;id P{~mplona em que este se queixava de umas
pnncauas; afeiou-se o caso; e eu não acbei cnão
um acontecimento ml.lilo ordinal'io; deDo is foi
o requerimento apresentado por outro honrado
membro a esta assembléa, e por ella mandado ú
commis ão. Diz o requel'imento que estando o cidudão á porLa da sua botica, no largo da Carioca
ás 7 lJom da noite, 1'ôra aLacado pelo mujor Lapa,
o qual lbe dera umas sipoadas, ele que resulLúm
uma contusão na orelha direita, e outrano ante-braço
e querelo; que a final o oITonsor lhe "pedira perdão,
dizenclo-1I1e que a aggressão tinha sido obra elo engano, por se lhe barer figurado ser o olIendido o
escripLor que em um dos periodicos se assignára
- O Bl 'as ileÍ1"o Resoluto-. O queixoso diz em seu
requerimento que o aggressor ao descarregar as
pancadas griLál'a: Você não é o brasileiro resoluto?
A eommis ão julgou que este negocio devia correr
os meios ol'dinarios, e Lal foi o seu parecer. A
commiss5.o viu a exposição de um successo trivial,
e esso mesmo não verificado, isto é, um cidadão
á parLa da sua casa in. llltndG por um motivo particular, sem haver ferimento nem uso de arma proSI'. Maia
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hihidl1, e resu\lnndo ó cio ins11110 dnas COl1tl1Sücs.
l\las supponltnmos que o cuso se reve Lia de oircUlnstnncins nggl'Uvantes' como se prova a sua vcrncirlndr>? B:1slnl'ú por ventnrn n exposir,iio, sem se
exig-ir corpo d~ delicto? E ninlln havendo corpo de
deli to, e até provil. de atrocidade', CJl1e linlHJ n assernbléa com isso? Erigir-se-hia em tribunal de justic,:a'? Queixa-se acnso o o[fendido de ter recorrido
no rnngistrncJo competente, e denegnr-Ilte justiça?
Nada disso cont6m o reql1.crimento· nem o podia
contol', porque se subo CJue não houve corpo de elelicto. A commissão portanto seria inju'Sla, e deveria SQl' mu ito ceDSU I'acla se désse ou tI'O parecõr' 'PQis
qualquol' que não fosse a remissão pnm os terlno
legaes, seria uma indigna pnrcialitlarle. Todnvia· a
commi são ('o i honte1l1 ntacnrla; ul'eolJ-se o acontecimento indicando-se o lu.!.mr pelo a yl0 do cidndüo; di- se-se CJuc fôra junto da guarda; pretendeu- e inculcar CJue a gnarda tinha ordem para não
ncuclil'; e CJllC ns pnncadas ('oram dadas por ser BI'asileiro o oIT.lndido: trabalhou-se por fazeI' elo cnso
uma oITonsa nacional, u tirou-se daqui nrgomenlo
para inGrepar a commissão pOr' dizer' 'Iue o caso
pertencia ao l oder' judiciario, Eu não conheço violação ele é.1sylo dome Lico cm um é.1taque feito na.
ma, Ó porCJ1Je o orrenrlirlo está á porta da ca, a;
excepto se este cidadão telll róra della um adro
como o das igrejas. A casa do ofI"tmdido lica no
meio de um quarteirão saliente no largo da Carioca,
onue ha um continuo e extraorc1inario sossmro; a
gual'e1a p.slá em outr'u roa, mais de vinte passos recolhida pum dentro, como todo:s sabem, e não era
possivel crue na distancia ele mais de sessenta passos
que ha ela botica á guarda, ouvisse esta o soído
d3 pancadas, Posto i to, como e pretende jú t'azl'['
curnplice toda a guarda, e o general elas armas,oa
essa uutoriclade que lhe deu sernelllnnto ordem?
ara i550 era pr ci"o que hOUV('S30 convenção an-
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erior, eom sci(~neia de que se haviam de dar as
pnncadas; om merecerá crenç.a tal asseveração "?
Quem não Yê o esmero que ila em empenhai' a
naçào no facto, figurando-se que o cidadão fOra
offendido por ser Brasileiro, e em sua pessoa a
nnção inteira, apezar de se declarar no requerimento
que as pnncaclas eram pnra o cidadno nutor das
cartas assignadas pelo B1"asilei1'o Resolítto? Aqualida(le de Brasileiro não é a que incitou o aggressor,
foram n5 cartas; e para se eonl1ecel' quaes emm essas
cnrtas dá-se a carncteristica da assignatura que é
Brasileiro Resoluto, assim como podin seI' o P01'·
luouez, o Francez, ou o Inolez Resoluto; e o etreito
sel'ia o mesmo, porque a materia das cartas é a
pedra de escandalo, e não a patria do autor. Eu,
Sr, presidente, não conheço o cidadã!) o(fendido nem
os nggressores; já ouvi dizer que Pamplona em
filho cle uma das Ilhas dos A~.orns; não sei se é
verelade, m~s se o é, como corre fama, onde estar(l
~ nacionalidade otrendidil'f Seja porém assim, ou
niío seja, O que a commissão viu e que a cnusa
deste acontecimento foi nm abuso da liberdade
de imprensa; o que sabe a commis ão é que a lei
deve Sf~r igual para todos, corno diz: o nosso projecto d~ constituição; o Ill\e sabe a com missão é
que a lei ni\o deve ser retroactiva, e que o legislador
attencle a razões geraes e não a casos particulares.
Quando atguns cic1ndilos destn cirlnr\e gemiam'preso!'>
por delietos iowginarios, e tanto que todos fQrarn
absolvillos, e no fim o processo apI.Hlrr.ceu obra da
intrign e calurnnin, cu propuz o projecto sobre aí';
sociedades secretns, e o § ~.o motivou lOngos debntes, p;:lr mandar pôr em silrncio os processos formado ;.gritou-se então que a lei não devia ser
retroactiva, e apez.ar ue se suspeÍ:}(Jer alli a execução
de llmn lei bnrbal'n, pretendeu-se sustentar o que
estara ('dto antes, para não apparecer exemplo de
lei que :lbr'aoges:;n O passaJo; C agora para COL1'
F.
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demnar pretenue-sc que a ,commissão de'via vol·ar
por penas novas para delictos velbos, e que delictos!
Delictos fIue nas nossas leis não são .casos de devassa, mas só de querella, a qual não existe em
juizo. Ouvi fallar em partidos, e na neces'sidade de
sustentar o bl'asileiro; mas partidos são bandos,
facções, que valem tanto como desuniões, dissensões
entre cidadãos. E um deputado tem partidos? Eu
nunca entrarei nelfes como deputado, porque como
b.omem e como cidadão os aborreço; trabalharei
antes, e darei o lJouco que possuo para os extirpar.
Eu leio no projecto que são cidadãos brasileiros
os Portuguezes residentes no Impcrio na época da
nossa emancipação, logo como admittirei a odiosa
diíferença fIue SI'! prcttnde propagar! Se ba partidos,
extinguam-se, trabalhemos unicamente para congraçal-os; e se é precisa uma lei que puna esses perigosos bandos, façamo l-a; eis o nosso dever; mas
querermos legislar de chofre, castigaI' corn penas
desconhecidas, e aggruvül' crimes passados, nunca
será o meu voto. Fallemos claro; os indignos periodicos desta cidade e ele outras do Brasil tem
sido a causa das discordias. Eu não leio Sentinellas, Twnoyos, e oulros quo taos , porque
delles só tiro affiicções e tormentos; antolbo os
males que taes escriplos vão semeando, e como
não posso cxtinguil-os choro a minha nullidade,
e quero antes ignoraI' o que se escreve, e de que
não caibo fructo algum, do que irritar-me, e ofl'uscal' o meu entendimento com prejuízo da minha
razão.
O SI'. Crtrneiro da Czmha mostrou primeil'o ter
entendido que o Dobre preopinante se dirigira a
elle no seu discurso. Depois de fallar sobre este
ponto comparou o ataque feito ao redactor ela Malagueta com o que fazia o objecto do parecer em
discu são; e pretendeu provar que se a assembléa
tives e tomado em consideração aquelle primeiro

-:;0succcsso, não uwnteceria o segundo, (E' o C/ue 56
póde cm summa colligir do taebigrapho,)
O Sr. Rodrigues de Carvalho: -- Eu não nomeeinenbum dos Sr~. deputados; nem sei como o illustre preopinante alludiu o que eu disse ao discurso que lizera, porque não foi só quem fallou.
Se não lembrei o caso do ataque f(~ito ao redactor
da AIala(JHela foi por delicadeza; mas já que se
falia nellp., direi que nenhuma comparação tem esse
insulto horroroso com o caso do cidadão que ora
se queixa; o primeil'o estavn troncudo cm sua casa;
esta foi atacada, e elle eSpJncal\o e ferido no centro
da sua familia por encnl'etndos que o deixaram ás
portas da morte, da qual milagrosamente escapou,
não ouslanle e\adir-se nos scelerados. Apezar de
tudo, referido o nllentntlo neste congresso, ju Igou-se
fóra da competencia ua nssembléa. e o illustl'e deputado foi l'IIdemellle combatido; e agora em caso
que não tem paridade, nem na graviJade cla o(l'cnsa.,
nem no lugar, nem nas circumstancias, pretende-se
nào só que a cornmissiio se deverá ingerir no, que
não é das aLlribuições do corpo legi'slativo, mas.. que
até devia inculcar leis novas! E serão estas as maximas do legislarlor imparcial e impassivel? A commi 'siio não podia pensnr assim~
O Sr. P)·cs.idente declnrou aLliada- a' discussão,
quasi ás tres 1J0,l'US da tarde, pura se ler o parecer
da commi:;ul0 especial.
O Sr. VCI"(Jueú·o, como relator delta, fez a leilu['ü
nos termos seguiules:

PABECER.
« Acom missão especial vendo o omcio do ministro
do imperio da dala de llOje, no qual participa que
os ameio.es elo. guarniçuo desta côrte foram 1I0otl~11\
rcpresentar 'a SUil ~lagest elc Imperial os iu::>ullO:i
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flue dizem L I' &o(frillo em respeito ú sua honra, e
1IJórmellto sobre a Calta do alto decoro dc~itlo· ú
tlugustu pessoa cle Sua l\la.gestnde Impelrial, o que
íLizem ter origem elll. certos rcdactores de periodicos e seu partido incendiario; ao quc Sua l\l<lgestatle lmperLal respondc.ra lembrando-lhes () dever
que a lropa túmdc se conser ar illteiramenle pa.cifjca:
Que Sua Magestatle Imperial, pam cvitar qualquer
tlesoruern., sahil'a da cluade com a tropn que se acha
nrlLLurtelada em s... Chrislovão ~ cC'rtillca a suoortliDtu;ão. da mesma, e igualmente o respeito ás autol'itlades constituidas, e lil'fl1.C aLibe ão ao systema
(;onstitucional; condue ünalmeo.le que a assembléa
tome esle negocio em eonsitleraç.ii(), e dê as provi{I.oneias que tanto imp{)l'tam á tranquilliclaJe pulJlica.
A com missão, sen~indo muito os. primeiros mol'imcntos cb lropa, que puzeram em inquietal;iio o
povo desta capital, Imlito se lisongêa do acertu elas
mcel,idas m.onllentanea:s tomaLias pelo governo ele
Sua Mageslmle Imperial, fazendo reunir a mesma
tropa fóra ela cidilele para conserval-a cm subor€I'inação; sendo ainda mais. s-cnstvel a com missão
ú enunciação da falta- e1(} alto respeilo devido á
Iwgusta, pc&soa de Sua Magestacle Impel'ial que os
offidaes incluiram em sua representação, com C]ue
varece quererem refurçar a o(fensa sua particular'
de que· se qu-eixam. Ião póde porém a comrnissão
conceituar cabalmente os motivos verdalleiros e
liJspeciaes C]ue occasionaram aquelle triste aeonlecimento. pela generalid'arle com q\ue vem enunciados
jgnorando-se se foram todos os officiaes da guarnição, ou p.al'le delles, e q,uantos os que represenlarôm; qU.a.es. os insulLos e sua natureza; fJuaes os
reuactores de periorlicos,. e os lugares em que se
ólcham esses insuJtos; qual: o partido incendiario,
sua força c objecto.
.\ cOILJllJissüo entra CIO maior duvida quando
. mparu 0:5 acontecimenlos com a ilssel'(~ão tio mi·
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I)istro subre a suoewdinnção dn tropa, e respeí.lo
da mesma ás nutol'ida,les coostiLuiúas; o que serve
a convencer a com missão que a crise se resolverá
favoravelmente, e que o socego e a quietação publica se restabelecerão com l"acilidade, e promptiúão.
Aiuda quanúo a comltlissilo tivesse mais circumstauciaúas infol'ma~ões, é úe parecer que ao governo
compete empregar toúos os meios que cabem em
suas allribuiçõ~s, e lembr'ar a esta assembléa as
mediuas legislaLivns e extraordinarias flue julgar
neces:-;arias; no que seguramente encontrará a sua
mais franca, e cfIicaz cooperação; para o que é a
commiss50 igualmente rle pareceI' que a assembléa
deve ficar eril sessão permanente, nlé fJue cheguem
as infurmações especiaes acima indicaúils, e as proposições do govel'Oo. Paço da assemllléa, ,11 de
Novembro ~e 1823,- Nicolâo Per'eú'a de Campo5
VC1',queú'o ~ -Felisberto Caldei? 'a Brant. - José Bc>nilacio de Anclmda eSilva,-Pedro de Aral!fo Lima.
-Bai'ão ele Santo AmaTO. »

Foi approvaúo.
O mesmo Sr. úeputLlllo leu tam!>cm o seguinte
P".r\RECEIl.

« A cOlIlm~ssão especial, tomando em consideração
a iudicação do SI'. Andmda JUachado, é de opinião:
quanto ao 1. 9 altigo, que a assembléa continue em
sessão permanente aLá receber il inLOfru.ações q,lIe
ora se peuem au gOVCl'OO ue Sua llage::iotac\e Im.perial ;
e quanto ao 3.", só poderá intCl'pôr parecer depois do
recebimento da resposta que mandar o governo.
Puço da. assembléa, -lI de Novernbl'O de -l823.Felisberto Caldeú'a Brant.-José Bonilacio de Andi'ada e Silva.- BCti'ão ele Santo Amaro .-Pedro ele
A1'at',jo Lima.-Nicolâo [J('1'(?ira âe Campos Yel'(fucLl'o. »

.Foi

ll[l[l1'()\'Uuo.
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Declarou-se porlanto que a assemLléa ficava em
sessão permanente, sendo incumbido o Sr. secretario de expedir o amcio ao governo na rórma do"
parecer; o flue assim se praticou nos termos seguintes:
« lIlm. e Exm. Sr, - Foi presenle á assembléa gel'al
constituinte e legislativa deste Irnperio 6 ollicio de
V. Ex., cintado de llOjC, em que de ordem de Sua
l\lagestade o lmperadop participa á mesma assernLléa
que, dirigindo-se hontem os ofIieiaes ria guarnicão
desta côrte Ú augusta presença do mp,smo senhol"
ulim de representarem os insultos que t€'m súffrido
no que diz respeito á sua honra em particular, e
mórmente sobre a falta do alto decoro devido a sagrada pessoa ele Sua Magestade Imperial, sendo a
origem de tudo certos redactores de periodicos, e seu
incendiaria partido, resolveu Sua l\lagestade, 'dr.pois de admoestar aos preditos officiaes. lembrando-lhes que a tropa deve ser inteiramente passiva
em negocias politicos, de tirai-a para fóra da cidade;
e aquartelai-a no campo de S. Christovão, pal'ü evitar
assim qualquer desordem, que pudesse acontecer:
certificando ao mesmo tempo a as!'embléa da subordinação da mesma tr'opa, do seu respeito ús autoridades constituidas, e da sua firme adhesõo no
systema conslitucional; e finalmente esp~ralldo que
a assembléa haja de tamUl' em consideração esle
objecto, e dar as providencias que tanto importam
ii lranquillidade publica. COlll quantu seja duloroso
úassembléao acontecimento quédeu lugar ú inquietaçã.o sentida pelú povo desta capilal, ella lO'düvia
não póde deixar de louvar o acerto das medidas
momentaneas tomadas \pelo governo ele Sua Magestade, fazendo sallÍr para fóra da cidade a tl'opa, cujos
movimentos produziram aquella inf)ui,etil<,;ão. E não
podendo a assenJbléa tornar em sua con::>ideração
este negocio, por lhe não ser possivel conceituar
culJülllJCnlc os moti vus verdaueiros e especiacs fi ue
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occasionaram aquúlle extrnorc1inario aconlecimenlo,
pela generalidatle com que vêm enunciados, ignorando-se quantos ('oram os I'epresentantes, se todos
os officiaes, ou parte delles; 'luaes os insultos e sua
nature7.a; quaes os rednctorés dos perioc1icos e folhas
em que se acham os mesmos insultos; qual pai' fim
o partido incendiaria, e sua força e objecto: tem a
mesma l:\ssembléa resorvido que ao governo de Sua
Mngastade compete empregar na crise actual todos
os meios que cabem em suas aLlribuições; e propôr
á assembléa as medidas legislativas e extraordinat'ias
qQe julgar necessarins, certo de que encontrará na
representação nacional a mais franca e efficaz cooperação: declarando sessão permanente até que o governo de Sua Magestade lhe transrniLla as informações especiaes acima indicadas, e as proposições
que houver de fazer-lhe. O que V, Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deus guarde
a V. Ex,-Paço da assembléa, em 11 de Novembro
de 18~3, - .Miguel Calmon dtt Pin e Almeicla.-Sr.
Francisco Yillc1a Barbosa. »
A's 6 horas da tarde pediu licença o Sr. Ba1"ão
de Santo Ama1'O pura se retirm' por incommodado.
A' 1 hora da noite chegou a resposta de Sua Magestade do seguinte theor, a qual foi lida pelo Sr. secI'etario Calmon :
,( IIlm. e Elm. SI'.- De ordem de Sua Magestade o
Imperador participo a V, Ex. que foi presente ao
mesmo senhor o officio que V. Ex. me dirigiu em
nome da assembléa geral constituinte e legislutiva
do Imperio do Brasil, datado de hoje, em resposta a
outro mBU da mesma data, participando-me Que a
assembléa faz sciente ao governo quanto lhe é doloroso o acontecimento que deu lugar á inquietação
sentida pelo povo desta cnpital, em que louva as
acertadas medidas do mesmo governo, eem que
mostra que não póde tomar em consideração este
negocio, por não llJe ser passivei conceituar cabal-
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mpnl os motivos verdnc1riros e e. per-ia ii qur. oera·
sionnram aquelle extraordinal'io nconteciment.o pela
generalidade em que iam enunciados, e em raziio cle
ignornr quantos foram os rcpresentnntes, se todos
os ofTIciae., ou parte deites, quaes os insultos, e sua
natureza, qunes os ,'ednctorcs dos periodieos, e folhas
em que se acham os mesmos insultos, flunl o pUl'tido incendiario, sua [ol'ça e objecto; e Dnalmente
que a mesmn asscmbléa tem resolvido flu~ ao governo do Sua Magestacle Imperial compete empregar
on crise actual todos os meios que cabem em suas
Illtribuiçõ05, e propôr á assemblea as medidas legislativns e extraordinarins que julgar necessnrins,
certo de que encontrará na representação nacional a
mnis franca e efficnz COOIJeraçiio ; e dec1nranr!o sessão
permanente até que o governo cle Sua Magestade Imperiallh~ transmitta as informações especiaes acima
indicndas, e as proposições que houver <.1e fazer.
Sua l\'Iagestade o Im\)erador manda responder que
sente infinito que a nsscmbléa geral constituinte e
legislativa desconheça a presente crise, em flue se
élcha esta capital, crise que até se manifestou nesse
<lugusto recinto a ponto de suspender hontem a
mesma assemhléa os seus trabalhos extemporanea.
mente; o que junto <is representações dos oillciaes
<1e todos os corpos da guarni~'ão desta côrte, por
meio d~ unia deputação que veiu á. augusta presença
do me mo senhol', deu motivo ii prudente meu ida
CJue Sua Magestade Imperial tomou de fuzer marclJar
'JS tropas para o campo de S. Christovão, onde se
conserva em toda a paz. Desejando porém o mesmo
senlJor satisfazer em tudo á litteral requisição da
mesma asscmbléa: manda declarar fIne os pel'iodicas, a llue se refere a ,'cpresentação mencionada,
sào os denominados Sentinclla da P$ytia G$·(l1.tde, e o
Tamoyo., attribuindo-se na mesma repre entnçào aos
Exm . deputados Ancl1'ac1a .li/achado, Ri'úeÍl'O de
AJld~'arla, e AnclJ'oda e Sil'ta a inDu nci<lllaqup.lle, e

- 6õa redacção neste; o que muito custa a crer a Sua
MaO'estade Imperial; ,sendo a consequencia de suas
do;trinas produzir partidos incendiarios, de que o
governo não póde calcular a força que têm, e poderão adquirir. Quanto ás medidas legislativas, cuja
proposição a assembléa commeLte ao juizo do governo, Sua Magestade Imperial as julga mais acertadas provindo da sabedoria, e luzes do corpo legislativo. Paço, 11 de Novembro de ~823. - Francisco
Villela Barbosa.-Illm. e Exm. Sr. Miguel Calmon
du Pin e Almeida.
O Sr. Montezuma : - Requeiro que se remelLa á
mesma com missão especial.
O Sr. And1"ada Machado: - Devemos continuar as
nossas deliberações, segundo requer a natureza do
seu objecto; mas quanto a ir o omcio á commissão,
acho desnecessario, porque não sei o que ella ha de
dizer sobre uma semelhante resposta.
O Sr. Montezuma:-Continuemos como principiámos, para marcarmos com o cunho da maior circumspecção este negocio, e portanto voto que vá á
commissão.
O Sr. Carneiro da Cunha: - Muito doloroso me é
que o governo de Sua Magestade respondesse de
semelhante fórma, tomando por pretexto dos movimentos das tropas as publicações de dous periodicos! Como é possivel que esta seja a causa de se
achar acampada a tropa? Por ventura não tem havido em todos os tempos periodicos incendiarios?
não se tem lido no Diario do Governo tantas doutrinas perturbadoras? E o governo pediu então algumas providenciéls? Não atacavam essas doutrinas a
todo momento o corpo legisla,tivo? Não appareceu
até uma carta totalmente subversiva do systema que
a nação jurou, e cujos principios se encaminhavam
a produzir a anarchia 1 E porque não tomou então o
governo a mesma energia que ora toma? Ah I Sr. presidente I As doutrinas eram incendiarias, menoscaF. 9
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bavam o corpo legislativo, c a dignidade desla assembléa; mas o governo não se embaraçou com
isso; e 't'allundo-se aqui de tão indignos escriptos,
respondeu-se que como havia liberdade de imprensa
era livre a cada um expôr a sua opinião, e esta er
contrariada pelos que a não seguissem. Sr. presidente: fallemos por uma vez claro, este não é o motivo dos acontecimentos de que somos testemunhas;
outros existem seguramente, e elles apparecel'ão. O
que é de todos sabido é que temos conservado com
o poder executivo toda a prudencia necessaL'ia, dudo
exemplos de moderação que talvez se não encontrem
em outras assembléas, e mostrado por sobejas
provas a nossa adhesão ú pessoa do Imperante. Portanto torno a dizer que não era de esperaI' que do
sabio governo de Sua Magestade sabisse uma tal
resposta, que deve seI' a todo~ mui dolorosa; ê desde
já declaro que se não bouverem daqui em diante
outras medidas, peço a minha demissão ... (Não
pdde, di se o Sr. Anclrada Machado) e direi aos meus
constituintes que não posso advogar a sua causa.
O Sr. Montezuma: - Eu peço que se propo nha, se
deve ir á mesma commissão, para não gastarmo
inutilmente o tempo.
O Sr. Anclracla e Silva:- o caso que se decida
que vá á commissão, desde já requeiro que se nomeie
outro membl'O pam ella, visto que eu sou designado
como pertencente ao partido incendiario.
O Sr. Alenca1';- Eu acho que uma vez que vá li
commissão deve suspender-se a sessão; porque a
commissão necessariamente leva muito tempo pura
dar o seu parecer, e em tal ca o melhor é voltarmos
amanhã para aeabarmos com isto.
O Sr. Rod?"igues de Ca10?;alho:-O negocio é mui
serio, e já que estamos aqui desde manhã, é pl'eciso
tE}rminaL'mos isto em que nos achamos compromettidos, e por i . o voto que fiquemos até que se deida.
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o Sr. Riúeú'o de And;'ada:-Eu voto por ambas
as cOLlsas , que vá o ameio á comrnissão e que nos
conservemos aqui até se restituir o socego á capital, dadas as providencias adequadas. Emquanto
ao modo por que respondeu o governo, guardo-me
para occasião opportuna, e então farei as observações que me parecerem ju tas, visto CJue sou arguido dc incendiaria.
O SI'. Ancli'acla Machado: -Se a assembléa quer
que o oflieio vá á commissão, vá, isso é para mim
indirrcrente; mas cuido que para dar o seu parecer
era mister que o go·veroo apontassc as medidas que
julgava necessarias j OI'a isso é o que o governo não
fez, apezar dc se lhe pedir, ncm eu sei realmente o
que quer dizer semelhante resposta.
O Sr. Alencai";-Sr. presitlente, eu tomo a representaI' que a demora da commissão ha de er grande,
c lue a discussão do pal'ecer tambem ba de ser
larga; em tal caso, eu pergunto, se devemos aqui
estar lodo e se tempo, ou antes se isso não é incompalivel eom as forças humanas. Parece-me que pó de
dar-se ses ão permanente, sem e tarmos aqui pregaJos até que se termine um negocio tão complicaJo. IÓS neces!,ariam'jn te havemos dormir; fique
pois embol'il a sessão permanente, mas retiremo-nos, .
porque o exige a natureza, e voltemos a terminar o
negocio.
O Sr. ltlonte....UJlta: - Eu cuido que a resolução da
a sembléa para a sessão permanente se entende até
que a capital socegue, e ella não está tranquilla. Além
disto em erise tal cumpre mostrar ao povo que nós
o acomp:ml.wtnos. Sim, Sr. presidente, a assembléa
tia de conservar-se em sessão; não demos um exemplo tão pouco digno dos repre entante da nação.
Continuemos em sessiío ; se morrermos, acabamos
de cmpenhando os nos os deveres.
O Sr. Andrada e Silva: - Eu não sei o que possa
dizer a commissão a este 2. o oflieio, que é o mesmo
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que o I. o E' para notar que quando se trata de partidos incendiarias, se falle sómente do Tamoyo, e
Sentinella da P?"aia Grande, e que nada se diga do
Correio, nem do Diario do Governo. Acaso poderá
o Correio incendiar, e atacar como quizer? Qualquer
de nós vê Que se falia só naquelles porque atacaram
o ministerio, e que é por isto que são incendiarios;
o que não succede a respeito dos outros. Mas será
isto proprio de um governo sabia, e ticar-Ihe-ha bem
dar uma resposta como esta, em que até se falta
á civilidade? Diz o governo que os officiaes da guarnição pedem saLísfação dos insu1Los que se lhes têm
feito; mas como é qne se fa1\a em geral de officiaes
da guarnição, quando se sabe que apenas chegariam
a 60 homens os que foram? Acaso a officialidade dos
corpos desta cidade compõe-se de 60 homens?
Deixemos porém isto, e passemos adiante. Diz mais
que o Tamoyo é redigido por tres deputados, entre
os quaes eu tenho a honra de ser nomeado; e portanto reputado incendiario; mas declarando eu, em
primeiro lugar que na pequena parte que me coube,
só disse o que a minha consciencia me dictou, pergunto como é que sefaz uma accusação destas sem
conhecimento de causa? Na verdade é este um caso
que nenhum representante da nação, e até nenhum
simples cidadão, poderá considerar com indifferença. , •.. " Emfim o governo a nada respondeu do
que se lhe perguntou, e por isso não sei o que a commissão ha de dizer; mas vá, com tanto que eu não
vote, apezar de sel' um dos membros della, eomo
já requeri, visto que sou arguido, bem que falsamente; e veremos como encara este objecto, pois
o que eu vejo é a capital em desordem, assustada a
assembléa, e proscripta a honra dos seus membros:
não sei mais lJada. Quizera comtudo que o ministerio de Sua Magestade me désse a razão de ter feilo
este grande espalhafato, que não vejo preciso para
cousa alguma; e bom será que se reconheça aqui,
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por verdade, que a assembléa não póde dar providencias, sem que o governo responda de outra f6rm~,
indicando as que se julgam precisas, porque é eVIdente que ella não ha de assignar de cruz. Eis-aqui
o que tenho a dizer sobre o officio; agora quanto á
permanencia da sessão creio que não ha que .discutir; devemos estar aqui até que este negocIO se
termine, e acabem as desconfianças, recuperando a
capital a sua antiga segurança; se não obrarmos
assim seremos fI'acos, incapazes de ser deputados da
generosa nação brasileira.
O Sr. Henriques de Resende: - O que é a assembléa? O que é o Imperador'! São dous poderes,
ambos escolhidos pela nação, e ambos encarregados
da segurança publica, que é o que aclualmente não
existe. O Imperador retira as tropas da capital como
para acautelar algum perigo; e quand.o elle assim se
acautela, e toma medidas, deverão os membros da
assembléa ir dOl'fnir para sua casa? Quando assim
trabalha o chefe da nação deve a assembléa estar
socegada? Creio que não é preci a nenhuma outra reflexão para nos conservarmos em sessão permanente.
O Sr: P1-esidente propóz á assembléa :
1,· Se devia ir o officio á commissão: Venceu-se
que sim;
2. o Se devia ficar-se em sessão permanente: Venceu-se que sim.
Como era p1'eciso completar a commissão, porque
o Sr, Barão de Santo Ama1"O tinha sahido, e o Sr.
And1"ada e Silva pediu dispensa por ser um dos ar.
guidos, declarou o Sl'. presidente que eram substi.
tuídos pelos immediatos em votos, os Srs, Gamara,
e GarneÍ?'o, que tinham obtido 16 cada um,
O Sr. Silva Lisboa retirou-se por incommodado
depois da urna hora.
'
O Sr, Vm'gueiro, ás tres horas e lres quartos, voltou
á sala com os mais membros da com missão especial,
e como relator leu o seguinte
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PARECER.
« Acommissão especial viu o alicio do ministro dos
negocias do imperio, datado de hontem, e recebido
hoje pela urna llora da manlJã, em resposta ao que
foi dirigido ao mesmo ministl'o pelo secretario da
as embléa. Principia o ministro, rlizendo, que o governo sente infinito que a assembléa geral constttuinte, e legislativa desconlleça a presente cri e em
que se acha a capital, crise flue até se manifestou
ne te augu lo recinto a ponto de suspender-se antcltontem a sessão, o que junto á representação dos omeiaes de todos os corpos desta cÔl'te, paI' meio de uma
depula«;:ão a Sua Magestade Imperial, deu motivo ú
prudente medida de se fazer marchar a tropa para o
campo de S. Christovão, onde se conserva em toda
a paz. Depoí disto declara o ministro que os periodicas a que se refere a representação são a Sentinella
e o Tamoyo, altribuindo a influencia em um, e a redacção de outl'O aos SI'S. Ancl?'acla Machado, Ribei?"o
de Ancl?'ada, e Andracla e Silt'a, o que confessa o govemo que muito lhe cu ta a crer; sendo a consequencia das sua doutl'ina pl'oduZll' partidos incendiaria ,de que não póde calcular a ('orça que têm, e
poderão adquirir. E conclue que a medidas legislati vas sel,ão mais acerladas provindo da abedoria do
corpo legislativo.
A com missão não póde comprehender como o govemo se persuadi e que a a sembléa desconhece a
actual crise, quando esta em seu olHcio, em resposla
ao do governo, fez sentir quanto lhe era doloroso u
\lcontecimeoto que deu lugar á inquietação do povo
desta ciJade, passando a dec\al'Ur-se em sessão p~r
manente, ainda que não désse importancia á COtnmoção das galerias, que cGnsisliu <lpenas em meros
apoiados.
Quanto á representação elO que ora se sabe ti\1erarn
parte os officiae ele todos os corpos pOl' meio de uma
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rlepulação, como o govcrno assegura tcr sido feita
com submissão, e não con ta fIne cxcedesse os limites de petição, nada tem a com missão que propôr.
Quanto ao abuso da liberdade da imprensa reconhece a commi:ssão ter havido excesso nos periodicos apontados pelo ministro, e em alguns outros; o
que de certo tem provindo de falta de legislação pro·
pria que os contenha, o que a assembléa já reconheceu pl'eferindo a discussão da lei sobre taes abusos
a outras materias; e a com missão é de parecer que
se suspenda a discussão do projecto de constituição
até se concluir a referida lei; o que parece será
s'uillciente para restabelecer o socego, em vista da
certeza affirmada pelo ministro, da subordinação da
tropa, do respeito da mesma ás autol'idades constituidas, e firme adbesão ao systema constitucional.
Entretanto, se o governo julga que a presente crise
é de tal magnitude que possa ainda perigar a segurança publica com a demom que é indispensavel
na discussão da lei, declamnclo-o assim, parece á
com missão que se façam algumas restricções na liberdade da imprensa, até que se ponha em execução a lei que deve regular.
Finalmente á vista da subordinação da tropa, afirmada pelo ministro, e da quietação do povo, no
qual só se observam sustos e consternação, pela altitude em que se acha a tl'opa, nenbuma outra medida
legi lativa occorre á commissão para pl'opôr á consideração da assembléa. Paço da assembléa, ~2 de
ovembro de 18'!.i1.-Nicoláo Perei?'a de Campos
Veí'[J'l-tei?'o.-PCcZ)·o deAraujo Lima.-Felisbe,'to Caldeira Bl'ant .- .illanoel Fe'Y'reira ela Camcwa. - Francisco Ca?'neiro de Campos. »
O SI'. Andmda .ilfachado: - Sr. presidente: Em

verdade não compete á assemlJléa conhecer' se houve
ou não abuso nesse periodicos que se apnDt~m ; é
negocio inteiramente do poder judiciar:u, a quem
toca declarar e cus autores são ou não culpados. O
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que é na verdade celebre é que o governo accuse
só aquelles dous periodicos, quando ha outros ainda
peiores ; mas como nelles se fallava do ministerio,
desagradaram; eu não posso descobrir oulro motivo.
A com missão teve a delicadeza de despresar, como devia, insinuações escandalosas, e odiosas, e sem fundamento algum; porém é do meu dever declarar que o
ministerio avançou uma falsidade a mais vergonhosa
passiveI. Eu nunca tive influencia em semelbantes
papeis, referidos no omcio do ministro; por con.:;equencia o ministerio mentiu, quando tomou semelhante pretexto para fazer accusação tão falsa, e tão
indigna. Se acaso ha abuso de liberdade de imprensa
nesses papeis, faça o governo a sua obrigação, chame
ajurados os autores delles. Todavia sempre agradeço
ao governo o escolher-me pam alvo de seus tiros
(honra que eu não espemva) como fez a outros meus
collegas, iguaes a mim em sentimentos de liberdade,
pois em todos consid~ro a aversão devida á escravidão. Sei que posso desagradar, que me compromello, que não tenho segurança apezar do titulo
de deputado, mas em minha consciencia devo faUar
com imparcialidade; e então digo: Qüe liberdade
temos nós? Que somos nós aqui? Quanto ao caracter
de deputado diz-se que sou perturbador, apontam-me
como assassino, e autor de Bernardas, e pede-se a
minha cabeça, e a de outros deputados! E porque
::.erão os nossos nomes escolhidos? E' porque se
deseja que não tenhamos assento aqui porque somos
contra almsos, e contra a escravidão ......•........
Julgo pois, Sr. presidente, o parecer manco; e como
deputado desta assembléa digo francamente que não
temos segurança, que a assembléaestá coacta, e que
não podemos deliberar a::;sim, porque nunca se delibera debaixo de pu nhaes de assassinos; por consequencia qc'.l'lro que se acrescente e se diga ao gov roo que nào havendo motivo que justifique os mo-
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vimentos da tropa, exponha o fim verdaueiro delles,
e flue pr'oponha quaes são as medidas que quel'
postas em pl'3tica; e que diga a l'azão porflue apontou
que se deseja\'a que a assembléa expulsasse do seu
seio os ditos deputados, e o motivo por que os designou, ~Io'tre-se-Ih~ que ainda que somos o!)l'igauos a IIIOITer pelo povo bl'a'ileil'O, isto se entende
quanrio ~'sa morte [Ul' util, I"juando servir para aniI"juilar a escmvidão ; e que estanuo a assembléa nesta
curte, I'Odeada da força al'mJda, estiÍ. coacta, e não
póde continuar a deliberar. Façfl-seem(jm sabel'ao
govel'llo flue não lia senão as baionetas que pel'tUl'bem o socego publico; que apoiaclos de povo
nunca se podem considerar como provas de inquietações; e que até é ridiculo, e induz a crel' que o
go\'erno não tem a flue se ape.~·al', o fJueml' persuadir
que a inquietação de toda a capital procede de apoiados das galerias, que este Jesassocego exige me. didas cxtl'aOrr!inal'ias, A commissão térrlbra-se de
re tricções á liberdade de imp!'ensa; mas é necessario
não esquecer que uma lei sobre este objecto ba de
fazer-se como outra qualquer; nem as que ha são
mancas a respeito de escriptos incendiarios.
Em uma palavra, se ba abuso, ao govel'Do pertence
tOIllJr medidas contra eUe, i'azentlo cl1amar a jllrauos os infl'actores; o governo tem na sua mão
tudo que é necessal'io ; não se precisam novas restricções, e nisso me opponho inteimmente ao parecer
da commis ão. O que eu desejava é que ella falIa e com mais clareza; que disse 'so que o que nos
fui Lava na capital em o socego, e nada mais, E como
o haverá Vendo-se toda a tropa reunida ao chefe da
n:J~ão, sem se saber para que fjm ! O governo pois é
I"jue póde ('.vitar este desassocego; o remedio está na
ua mão; mande para longe essa tropa que com tanta
cner,gi~ chama subordinada. Não se crimine o povo
ul'a IlcII'O pelo que aconteceu ante-IIontem; elle c
Illuito m:lnso; ninguem executa melhor o evangelhu
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de imprensa; o que quero é que se diga ao governo
que a falta de tranquillidade procede da tropa e uão
do povo; e que a assembléa não se acba em plena
liberdade, como é indispensavel para deliberar: o
que só poderá conseguir-se removendo-se a tropa
para maior distancia. Eu mando á mesa uma
E~IENDA.

« Que se diga ao governo que a a.,sembléa nlio tem
conhecimento de inquietaç.ão na capital, que não
seja o susto causado peta reunião repentina de
tropas: Que os apoiados do povo que deram causa
a levantar-se a sessão, não podem pela assembléa
ser considerados como prova de perturbações na capital: Que as leis ordinarias sào sufficientes para
reprimir os escriptos chamados incendiarios, e que
quando haja falhas nas ditas leis, a que se está discutindo as supprirá : Que as tropas que se atfirma
serem subordinadas parecem ao contrario sediciosas
á vista dos seus actos: Que a assem bléa, na presença
de uma força armada, mal reprimida pelo governo, e
indisposta contra membros seus, se não acha em
perfeita liberdade para poder deliberar, e espera
flue o governo dê o preciso remedio, removendo as
tropas para maior distancia.- Andrada M«,chado. »

A 4.· e 2.· parte não se propuzeram por comprehendidas no parecer, no qual se mudou a palavra comm.oção pa ra 1'1.t1n0?·; a 3.·, 4." e 5." foram apoiadas.
O Sr. Vergucü'o: - A commissão entendeu que
lhe não era incompetente propôr a precisão de restricções ú liberdade de imprensa, olbando o caso
politicamente. Bem se sabe que os abusos são punidos pelas autoridades encarregadas de os julgar,
nem a commis~ão quer que a assembléa se erija em
juiz dos abu o pr[lticados; mas propõe ~o caso
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novas resll'icções,/porque recon)1ece a necessidade
de restringir-essa liberdade; e o mesmo nobre depUlado, se quizer confessar a verdadp., ha de convir
que não só nos periodicos apontados pelo governo,
mas em outros se tem publicado arligos, principalmente de correspondencias, extremamente alJusivos,
e cujos autores merecem bem ser punidos. A commissão tambem reconhece que essa classe de periodicos corrobora sem duvida os partidos, e que isto
precisa providencia; e por isso se persuade que não
excedeu os seus limites apresentando o pareeer
assim concebido; mas como tambem não tem a
presumpção de sejulgar int'allivel, e ama a liberdade,
estimará que o fim se consiga, seja qual fôr o meio
que se empregue. O mais seguro em semelhante
caso parecem-lhe este, prinr.ipalmente por dizer o
governo que esses abusos têm perturbado a tranquillidade da capital; e por isso até propôz a suspensão dos debates do projecto da constituição até
se concluir a lei da liberdade de imprensa, bem que
aquelle projecto seja o da mais alta importancia, só
para se atalhar o progresso desta crise. A' vista pois
do que digo parece que a com missão não commetteu
elTo em propôr as restricções, sem corntudo designar quaes ellas devam ser; e julgou-as sufficientes
para restabelecer a tranquillidade publica, porque
o ministerio afiança a subordinação da tropa, e pede
providencias contra os excessos daquella liberdade
a que aUriblle o desassocego ; nem sei como o nobr~
preopinante indica por nova na sna emenda (que
antes é uma indicação) a declaração de não ser o
povo, mas a tropa, quem tem desassocegado. a capital, salvo se não attendeu para o final do" parecer,
onde isso expressamente se menciona. Q.uanto á medida da remoção das tropas, que propõe o nobre deputado, eu estou tão longe de a considerar ulil, que
anLes a encuro como um novo mal, e taLvez. d.e COllt-
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sequencias bem funestas; porcl'lc removida a Iropn,
facilitava-se a influ cia cios partidos, e os resultados
seriam mui tristes. A tropa sustenta o vigor do go- .
,rerno, e a segurança publica, uma VeZ que ella se
acha, como allirma Sua Magestade, na maior subordinação; e a sua ausencia poderia caUSDr males extraordinarios, por se facilitarem aos partidos os
meios de se desenvolverem. Voto portanto contra a
lndicnção como inaclmissivel no presente caso.
OSr. Carnei,'o da Cw~ha :-Fal1ar'ei só sobre o flue
é relativo .i parte da resposta 'cio ministerio em que
aponta o levantamento da sessão como 11m dos eU'eitos da eri:;e actual, em flue o povo se acha desassocegado; e observarei que então não havia inquietação alguma no povo, pois os apoiados, que deu,
não foram mais que filhos do enthusiasmo, e jnsu['ficientes até para se levanlar a sessão. Os motivos de
seu desassocego são outros, e são os que impossibilitam a assembléa de deliberai" e é com magoa que
eu vejo atacar o governo com falsos pretextos a assembléa nas pessoas de alguns dos seus deputados;
Se a tropa está suborllinada, porque nflo restabelece
o governo o socego'publico? Afiançar a subordinação da tropa e nilo restabelecer a tranquillidade ,
vale o mesmo que dizer, não o faço porque não
quero, pois é indubitavel que o movimento da tropa
é que tem causado o desassocego tia capital. O que
eu vejo nisto é o governo a querer dar-uos a lei; c
então vale mais largarmos a nossa tal'era, uma vez
que se pretende abater a dignidade da assembléa,
e a de um povo generoso que tantos sacl'ificios tem
feito para proclamai' a sua independencia. E de que
servirá continuar? Quanto a mim- vejo-me coacto,
nem já posso fallar como devo, e como tenuo sempre fallado a bem dos men constituintes. Sei bem,
flue eja o que mI', o Brasil é mUlto vasto, e que não
113 de so[rel' outr;} vez o jugo da escl'Uvidão; não,
não sotrrerú jámais es c jugo vergonhoso; porém
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lião é menos certo que não somos respeitados,
e que sem liberdade não podemos deliberar, Portanto, Sr. presidente, não desmintamos a confiança
que em nós pôz a nnção inteira; abusos sempr'e
l,oU\'eram até nos paizes classicos da liberdade,
e a lei os castiga; e se nós vamos com restricções
novas algemar aquella libel'Llade, não poderemos
sa1.Je.· a opinião publica pal"il nos regularlnos sobre
o tl'uballJo da constituição, que queremos ordenar
sabia, moderadél, e a~aloga ás nossas circumstancins. Kó:; já estamos tratando do projecto de lei da
Jiberdade de imprensa, flpezar ele se discutir o da
cOlJstituição: (I'Je quer pois o gúrerno flue façamos?
E quem o autoriza para nos dar leis? Que quer dizer
c1Jamflrem-se a um lugal' todas as tropas, até as miJicias, e ser·em chamadas por aquelle l/ue mereceu o
voto unanime da nação para seu chefe? Isto indica
alguma pl'etenção, e põe em rlesconfiança os cidadãos pacificos. Sendo estas as circumstancias, vê-se
claramente que a resposta dú ministerio não é sincera; e portanto diga-se-lhe que, se f1uel' que continuemos as nossas sessões, tranquilli e a capital, e
que é fa\La de prudencia atacar assim a as:;embléll.
nas pessoas de seus deputados, quando ella tem
sempre marcado as suas deliberações com o cunho
da moderação". (O orador continuou, mas o lacLJigrapho declara que do resto do discurso só escrevêra as seguintes ultimas palavras,) Portanto para
salvação do Estado é necessario que se remova, nào
a tropa, mas a assemiJléa para fóra do Rio de Janeil'o; e por isso voto que assim se proponha ao
governo, como faço ver na seguinte emenda que
mando á mesa:
mIEXDA.

« Como additamento ao parCl:er da commissão:
Que, sendo sem fundamenlo os filoli\·os apontados no
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perfeita subordinação, está em suas mãos estabelecer o soceg'o, sem o que a assembléa se julga incapaz de deliberar; e que para a salvação do Estado
julga de absoluta necessidade remover a assembléa
pam outro ponto do Imperio, promellendo só oecupar-se da constituição, (' das leis regulamentares
que forem necessarias. (Salva a melhor redac(~ão.)
Paço da assembléa, 12 de Novembro de 18:!3.- CarneÍ1"o da Cunha. »
Fui apoiada.
O Sr. Ribeiro de Andrada :'- (~ão escreveram os
tachigrapllOs o seu discurso.) Mandou á mesa uma
emenda nos seguintes tel'mos :
EMENDA.

« Como additamento ao parecer da commlssao
Quero que se acrescenta: Que Sua Magestade laça retirar seis leguas para fóra. os corpos que principiaram
a desordem, não só para obter a tranquillidade da
côrte, senão para obviar peiores males de reacção
nas provincias; e que emquanto se não obtem este
socego a assembléa suspenda as suas sessões, e até
se removerá para outra provinda no caso de se nãoconseguir este bem ,-- Ribeiro de Andmda. »
l'ui apoiada.
O Sr. .Montezuma:- (Não escreveram os tachigrapltos o seu discurso.) Mandou tambem outl'a emenda,
do teor seguinte:
EMENDA.

« L° Requeiro que á emenda do Sr. }'la?"tim Francisco soure a I'emoção dos corpos que principalmente intervieram no presente acontecimento. se
acrescente qne esses corpos voltarão quando ti·
verem obtido u confiaD~a publica;
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2. 0 Proponho que se retirem para mais de 10 le-

guas longe da capital;
3. o Proponho que ao tomar-se n deliberação dil
traslndação da assemblén para outro ponto do lmperio, sendo condicional, se marque o termo em
que devem entender-se terminadas as sessões aqui,
para que fi'luem obrigados os Srs. deputados a reunirem-se no ponto marcado pela lei, porque de outra maneira seria i1lusoria a praticabilidade.- O deputado ~fontezwna. »
Foi apoiada em todas as tres partes.
O Sr. Henriques de Resende: - A materia, Sr.
presidente, é da maior importancia, e por isso requeiro que se chamem todos os Srs. deputados com
que ~e começou a sessão, para se votar sobre este
negocio que merece toda a nossa consideração.
O Sr. P?'esidente propôz o requerido: Foi rejeitado.
O Sr. Ve?"oueú"o pediu a palavra, e mandou â mesa
o seguinte requerimento:
« Requeiro que seja chamado o ministro do imperio para informar circumstanciadarnente sobre o
objecto dos seus omcios de hontem. - Vm"gueiro. »
Foi apoiado.
O Sr. Presidente, por não haver quem combatesse
o requerimento, o propOz á votação: Foi unanimemente approvado.
Ordenou-se portanto a eX13edição do respectivo
omcio, e que nene se declarasse que a assembléa
ficava em sessão permanente á sua espera.
Expediu-se officio nos termos seguintes:
« Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brasil, tendo de deliberar
sobre o omcio de V. Ex. datado de bontem, e careeendo para isso de informações circumstanciadas,
que, para evitar as delongas da correspondencia
omcial, cumpre que sejam dadas por V. Ex. dentro
do reciuto da mesma assembléa; Acaba de resolver

I
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que V. Ex. sr, apresente ús~O horas da manllã do dia
de hoje nu paço dns !'uas sessões, cuja penHanencia
continúa. O que v: Ex. levará ao conhecimenlo de
Sua l\lnge~tnde Imperial. Deus gunrde a V. Ex. Paço
da assemblén, em ~2 de NovemlH'O cle 1823.- Mi!J~tel
Calmon dn Pin e Almeida. - Sr. l'rancisco Yillela
Barbosa.»
A's onze horas da manhã annunciou-sc que era
Cll gado o ministro le estado dos negocias do imporia, e !'ahil'am a recebêl-o os S,·s. secrelarios supplentes Fei'nanclcs Pinheii'o, c Costa Ccti"IXllho, POl'
se niio acharem na sala os Srs. Lopes Gama, e Galv.ão.
Ao entrar o dilo ministl'O obsel'vou-se que deveria
deixar fóra a ua espada.
O Sr. ministro elo impei'io:- Esta espada é para
defendeI' a. minha palria, e niio para oITender os
ln mbt'os de.ta augu~ta assembléa; portanto posso
enll'al' com ella.
Entrou então na snla o ministro de estado, e tomou
o seu assento, na conformidade Lia regimento, á
eSfjuel'Ja Llo ultimo secrelario.
O Sr. P"esiclente:-Crelo que V. Ex:. sabea fjue
é chamado. Aassembléa tenLlo de deliberar sobre
o e tadú em que nos achamos e esta capital, quer
de V. Ex:. esclarecimentos sobre os quesitos que
me ordena proponlJa a V. Ex.
O SI'. minist?'o do 'im,perio prinr.ipiou a fallar assentado, mas lembrando-llJe o Sr. pl'esielente que
devia fallar de pé, ergueu-se.
O Sr. 1ni~li iro do impc"io :-Penoilla-se-me que
eu chame a <lllenção da aS:5embléa para alglJmas
circulllslancias que julgo necessario I'eferir antes
de ['esponuer ao que me 1'Ol', pel'guntado. Nomeado
Mte-llOntem pum minisLI'O e secreta['io de eSlado
dos negocios Lia iOlpel'io, é evidente que em tão
curto espn~;o de tempo nüo me seria pos i\'el prcv8nir acontecimentos que callsas anterior ':; c de
llltÜ::; lompo haviam preparado, porque ellcs não ;)0
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eVenllli1CS.,., .. (Alguns 81's. deputados pediram
que fallasse mais alto.) Hesolvi-me pois a Ü' pedir
a Sua MagesLade a minha demissão; e com efI'eito
fui logo. Eu tinha ouservado a IPareha. dos negocias depois que cheguei de Portugal, e baYia acuado •
baslante semelhança nelles com os que produziram
os ullimos acontecimentos daquelle reino, para bem
prever logo oestado de desordem a que as cousas chegariam, e conhecer que seriam inuteis em Lal oecasião todos os meus esrol'ços. Antes de chegar a
S. Christovão encontrei a Sua 'illagestadc no caminho; apeei-me, e expuz as minhas razões para
não poder encarregar-me de tãu difficultosa tarefa.
Sua Magestade instou que aceitasse a pasta, lemul'ando-me que na crise actual os me!lS serviços
craltl necessarios ó. minha patl'l<L (A.lguns Srs. deputados que aqui se acham sabem hem quanto ella
póde em meu coração.) AceiLeí; e disse-me então
Sua Mageslade que os officiacs da tl'Opa tinham ido
ao seu paço fazer-lhe uma representação, e que
eUe ia já mandar reunil-a no campo de S. Christovão
para evitar algumas desordens, No dia seguinte
quando fui a Sua Magestade sOlJbe então o motivo
da dila repl'esentação. Queixavam-se os officiaes dos
insultos que se lhes faziam em alguns periodicos,
alacando-os no. sua honra e probidade; e muito particularmente das injurias dirigidas contm Sua Mageslade, e da falta de decoro e respeito pal'a com
sua augusta pessoa, Sendo até ameaçada sua e1istencia physica e politica no periodico intituladoO Tamoyo.- Algumas medidas se exigiam, que não
se deela1'Uram no 1.° officio que tive a honra de remetter a esta augusta assembléa (mas que relatarei
se a i so 1"ôr obrigado) porque se julgo.u sufficiente,
e mesmo preciso só indicai-as, não podendo a perspicacia, e sabedol'ia da assembléa deixar de penetrar,
e conhecer negocio em toda a sua extensão, para
dar as providencias de que e necessitava. PediI'am-
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e porém lIIiutlas explicaçõe ao governo, e c te
satisfez com o 2. o offieio, como julgou que devia
entendendo não lhe sel' decoroso nem preciso descer
a pal'liculal'idades para della se tirarem medidas
geraes. Com eITeito esperava alguma medida conciliadora, qual era. pelo meno. uma lei que cohil.lisse o abuso da liberdade da imprensa, principal
motivo daquella representação. Mas não succedeu
assim; e fui chamado para dar ainda novas explicações sobre os mesmos oflicios. Entretanto o que
posso affirmal' é que Sua Magestade não tem cessado
de empregar todos os seus desvelos, e buscado todos
os meios de manter a ordem e a harmonia que
tanto convém.
O Sr. 1I1ontezuma:- Eu estimaria que V. Ex.
quizesse relatar essas cousas que se exigiam da
assembléa, e que V. Ex. disse que refel'Íria, se CIuizessem.
O Sr. minist?"o do imperio : - Duas cou~as se
exigiam: 1.- Que se' cohibisse immediatamente a
liberdade da imprensa; 2.- (já que me obrigam a
referir nomes de pessoas que aliús préso I que
fossem expulsos da assembléa os S,'s. Andradas,
como redactol'es do Tamoyo, e collaboradores da
Sent·inella. As razões do governo pal'a não ter declarado isto nos oflicios que dirigiu á assembléa foram:
quanto á 1.-, o evitar que se dissesse que tendo sido
fustigado pela imprensa o ministerio passado, pl'Ocurava já o presente pôr-lhe mordaça para não se
censurarem suas acções; quanto á 2. 3 o não querer
merecer ajusta accusação de fraco, e de ignorante,
levandg á presença da assembléa uma pretenção tão
inconstitucional.
O Sr. Andrada Machado : - Sr. presidente: dese-jára que V. Ex. convidasse o Exm. ministro a que
nos dissesse se sabe quaes foram os corpos que
primeiro pegaram em armas, e quaes os officiaes
que fizeram a representação, isto é, se acnso são
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de todos os corpos, ou Ó do corpo da artilharia
montnda, e do 1.° balalbão de caçadores.
OSr. ministro cloimperio:-Eu já disse que hontem
pela primeira vez estive com Sua Magestade na
qualidade ele ministro de estado; a esse tempo estava.
feita a representação, e não sei que officiaes a
fizeram. A respeito de corpos que primeiro pegaram
cm ar'ma tambem nada posso dizer.
O Sr. Andrada ltlachado: - Eu vejo a assembléa
um pouco vacillante sobre o pnrtido que deve tomar
para salvar-se desta gnmde tormenta. Julgo ser' meluar seguir o interrogatorio que está feito sobre os
pontos que se ~recisam explicados, e escreverem-se
as respectivas respostas, para á vista de tudo' poder
depois a assembléa delibemr.
Assentou-se que assim se fizesse.
OSr. Presidente: - Queira V. Ex. dizer se os officiae fizeram a representação de viva voz ou por
escripto?
O Sr. minist?"o do imperio: -Sua l\1agestade dis·
se-me que fôra de viva voz.
O Sr. P?"esidente: - Qual foi a materia da representação? E além da queda dos ultrajes pediu-se o
exterminio de alguns cidadãos?
O Sr. minist,i'O do imperio ; - Segundo ouvi a Sua
!I1ngeslade, foram motivos da representação os inultos feitos aos olliciaes em alguns periodicos, e
e pecinlmente á sua aügusta pessoa, chegando até a
Cl' amcaçada a sua exisl.encia physica e politica no
Tamoyo: e pedia-se que sendo redactores deste os
il1usLl'CS deputados os Srs. And?"adas fossem expulsos da assembléa ; o que Sua Magestade declarou
logo inlldmissivel.
O Sr. Prcsidente:-Estando Sua Magest:l.ue seguro
da subordinação da tropa, e da sua fil'me aclhesão
no systcma constitucional, como pôde ser obrigado,
para evitar alguma desordem, a reLíral'-se com a
mesma tropa para o campo de S. Christovão?
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o SI'. 1ninist~·o do imperio: - Sua ~]agcslncte, . abendo a causa do moLim que no din 10 obrigál'a a
assembléu a levantar a sessão extemporaneamente,
retirou a tropa para S. Christovão para a desviaI' da
occasião de alguma desordem, e ficar a assemhléa
em liberdade.
O Sr. Presidente: - Como se combina o que se diz
nos dous offieios a respeito da representação, referindo-se no 1.° que 05 officiaes representaram, e no
2.· que fôra uma deputação?
O Sr. ~ninistro do imperio : - A primeira vez que
fallei a Sua Magestade ouvi-lhe dizer em geral que
lhe representaram os officiaes, e por isso no 1."
allicio me expressei com aquella generalidade; mas
perguntanJo depois se tinham ido todos representar-lhe, e respondendo-me Sua MagesLad(~ que a
representação lhe fôra dirigida por unia depuLaç[io,
assim o participei no 2." ollicio.
O Sr. Presidente:- Se a tropa está perfeitamente
subordinada, porque se conserva acampada, e sem
communicação't
O Sr. ?ntnistro do Í?npe~'io : - Creio que não póde
haver maior prova de subordinação do que o facto
de achar-se reunida,. e acampada; e quanto á razão
de assim alli conservar-se, já respondi.
O Sr. Presidente: - Qual é o motivo de terem
sido chamadas, segundo consta, tanto as milicias da
côrte como as de fóra ?
O Sr. ministro do irnperio: - Nada posso informar
sobre isto; mas consta-me que se têm reunido
mais tropas; e que vão indo assim umas atrá das
outras.
O Sr. Presidente: - Sabe V. Ex. se está reunido
o batalhão dos libertos; e se alguns omciaes têm
vindo buscar armamento ac, arsenal para levar a
S. Christovão, e com que ordem?
O Sr. ministro do imperio : - . ão sei.
OSr. Pí'csidenle: - Que medida ordinaria tem
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o govel'l1o tomado para restabelecer a tranLluillídade
e terminar desconfianças?
O Sr. ministro do impm"io : - A ~ " foi expedir-se
ol'clem pela repartição da justiça para devassa, e punição dos culpodos; e a 2." a retirada da tropa. Esta,
porém, não se deu por conselho do ministerio ; já estava daria antes delle reunido. O que posso affirmar
é que Sua Magestade alli as conserva em perfeita
subordinação,
OSr,Pj'esidente:-Foi o ministerio sabedor da
reunião das tropas que marcharam depois que o
mesmo ministerio foi nomeado?
O Sr. ?ninistj'o do imperio: - Não foi sabedor'
estas medidas são da repartição da guerra, e só o
respectivo ministro poderá informar sobre este objecto,
O Sr. P?'esidente: - Porque razão estando a cidade
cm socego se conserva a tropa municiada de polvora.
e bala?
O Sr. minist1'o do imperio: - Não me consta que
o esteja, á excepção de algumas patrulhas flue rondam, como é preciso, e pr~ldente na crise actual.
O Sr. Andrada Machado:-Eu desejára que o
Exm. ministro declarasse positivamente, não quanto
ús patrulhns que rondam, mas quanto á tropa que
está em S, Christovão, se está municiada, como se
diz em toda a cidade, e se á artilharia montada se tem
oado novo cartuxame.
O Sr. minisl1"o do imperio: - Nada posso informar; tenho visto as tropas acampadas, mas não sei
como estão.
O Sr. Ribeiro ele Andmcla:-Quizera que V. Ex.
convidasse o Exm, mini.stro pam declarar, no caso
de o saber, se as patrulhas têm ordem de prender'
os redactores de alguns period icos, porque consta
que o francez J1{illiet fôra bontem agarmdo por uma
patrulha miliciano pOl' se julgar que era o redactor
do Tamoljo,
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o Sr. minisl)'o elo impeJ'io: - Pela parte da policia fJue recebi nada me consta, nem sei que haja
orelem para i soo
O Sr. Presidente: - Porque nrlo tem pedido o ministetio á assembléa as medidas legislativa, de que
julga precisor pnra remediar o mal?
O SI'. ?ninistro elo imperio: - O governo julgou
ter informado a assernbléa quanto bastava para esta
oecorrer com as providencias legislativa que entendesse necessarias para eviLar desordens, que talvez'já
se teriam manifestado, se Sua Magestade, para prevenir alguma discordancia entre a tropa, a não tivesse
reunido debaixo de suas vislas.
O Sr. Camara: -Queira V. ~x. perguntar no Exm.
ministro como S0 concilia a subordinação, em que
disse que as tropas estavam, com eiisa discordancia
de que falia agora. I-to precisa alguma explicação.
O Sr. minisi?'o elo impe?'io: - Quando _fallei na
subordinaçno da tropa referi-me á generalidade
delta: mas corno podia haver alguns individuos
insubordinados, ou mal acol1sell1ados, foi por certo
prudente a medida que Sua Magestade tornou. Não
obstan te isto, rogo á assembléa quei ra Lambem da
sua parte corresponder com providencias ele moderação, e prudencia, pois receio que haja o mesmo
que houve em Portugal, visto que os aeonteci mentos
actuaes, e as causas que os prepararam, se parecem
muito com os daquplle reino.
O Sr. Monte::wna:-O Exm. mini:;tro disse que os
actuaes acontecimentos se pareeiam com os de Portugal: c eu quizcra sobre isto algum esclilrecimento,
porque a assembléa deve variar cle medidas segundo
us circumstancias: bom serú, portanto, que nos diga
o que suppõe desta situação.
O Sr. ministro elo impc?'io : - Eu não sei adivinhar
futuros. Vejo a assemlléa amotinada levantar extemporaneamente a cssão' os militares qtleixarem- e
a SuaMage. tade; a.' trupa' marcbarem para S. Chl'i '-
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tovão; e a assembléa 'todo o dia., e noite em sc::;s,io
permanente; ora cousas semelhantes a e~tas vi 'u
em POI'tugal; comtudo não posso affirmar qual serú
o final re ultado.
O SI'. lIfontezuma: - Como se affirma que Sua Magestade mantem em perfeita subordinação as tropas,
e que deseja conservar a representação n:lCional, nilo
vejo onde e. tá a semelhança. Estimaria que o Exm.
ministl'O me satisfizesse sobre isto, porque a ponto
é importante.
O Sr. minist?'o do imperio:-A semelhança consiste no que já tenho ponderado, e em outras circumstancias que me não é facil agora referir. Elias são
bem conhecidas pam se preverem as conscquencias.
Todavia nada posso aflirmar'. O politico o mais que
faz é comparar os factos presentes com os passados,
para ajuizar do futuro com maiol' ou menor gráo de
probabilidade, mas não para dar por certo a que só
é provavel. E' difficil examinar bem todas as circumstancias de parte a parte; e uma só, que se niio comidere, póde fazer falbar a mais bem fundada conjectul'ü.
O Sr, Monte=wna: - Eu estou certo que não é dado
ao politi~o prever acontecimentos futuros; comtuc1o,
por comparações sempre .se póde fazer algum juizo
approximarlo. Portanto, estou bem persuadido que
não podemos dizer que ba de acontecer sem falta
isto ou aquillo; mas como o Exm. ministro está frequentemente ao lado de Sua II1agestade, tem visto
tudo, e entrado no espirito da tropa, ainda que não
po sa dizer exactamente o que virá a a~ol1tecer, sempre tem tido mais occasiões de observar, e pMe por
isso explicar mais alguma cousa, e dizer ao menos
para que lado parece- tender o negocio.
O Sr. ministro do Í?npe?'io: - Nada posso dizer.
O tempo que tenho estado ao lado de Sua Magestade é
muito pouco para adquirir esse conhecimento qur,
me suppõem; e o que sei do espirito da tropa já o
disse nos meus allicios.
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o SI'. Anrlí'ada Machado: - Eu tambem quilr-ra
que V. Ex. convidasse o Exm. ministro para no~ dizer
'e tem alguns dados para julgaI' que aconteccl'á aqui
o mesmo que em Portugal; porque semelhança não
a acho. Só se o negocio se encaminha aos mesmos fins
por meios dHferentes,
O SI'. ministro do impe?'io: - ~ão tenho outros
dados mais que a semellJança dos successos, que
talvez sejam essencialmente diíl'erentes, mas na exterioridade que apresentam são mui parecidos. Se
o illustl'e deputado não nota o mesmo, depende isso
do modo com que cada um encara os objectos.
O SI'. Carnei?'o da Cunha: - Eu concordo com o
Sr. Antonio Carlos, acho muita disparidade, porque
cm Portugal, . . . .
O SI', n1>inist?'o do iJ11i]Jerio: - Sr. presidente. eu
peço que chame V. Ex. o illustl'e ueputado á ordem.
Eu tenho talvez dito mais do que devêra. Vim aqui
para responder unicamente sobre os omcios do governo, e dm' as explicações que soubesse, e não para
entl'at' em discussão com os 51's, deputados,
O Sr. Carnei?·o da Cunha:-Fallo sómente para
esclarecimento da materia. Tenha o Exm. ministro
mais um bocadinho de padencia, que eu não me
demoro. Que se fez em Portugal? Chamou o infante as
tropas para depôr as côrtes ; e aqui o chefe da nação
as chama para as manterna boa ol'dem, e com efIeito
estão subordinadas ....
O Sr. Andrada A/achado :-Por bem da ordem,
isto não tem lugar; um mioistro de estado quando
"em a uma assembléa, é para respooder, e não para
discutil'.·
.
O Sr. P?'esidente : - A assembléa e ·tá satisfeita, e
póde V. Ex. retirar-se.
Retirou-se lmtão o ministro com as mesmas formalidades com que tinha sido recebido.
O Sr, Anclradct Machado: - Como tres 51's. secI'etario e cre"eram as respostas do ministro, bom será
r
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lN o~ seus nponLnnlPnLOS para se eomhilHll'el1l, e
ficn"jJ as'.cmbléa bem intciradn do que se pnssou.
Ft'z-se n leiLura.
O SI'. lIlonle::1I1na: - Noto só uma inexnclidão ; eu
di::; c em uma das occasiões cm flue fnliei, CJue o
mini.:;Uo poderia, por estar mais no Indo dl~ Da l\Jngestnrl~~, conheccl' melhor o ('s1Ji"ilo da tropa, e um
rios SI'S. ecrelêll'ios escreveu espirito ele Sua Ma.r;es(ade, qllnndo nilo dbse tal, porque deste niio du"ido eu.
O Sr. Andi'arla Machado: - Niio ha duvida; o
nobre dnpulndo o que r1issc fui que queria conheceI'
qunl erll o espirito dn tropn.
Emendou-se () rcspccti,vo nponLnmento.
O Sr. Silva Lisboa:- Parece-Ille que Lambem faHa
uma cir 'umslnncia ponderosn, c l~ a declarílçno que
Sua l\lngeslnde f't'z de não SCI' admissivel o reQucrimenta dos officines na parte cm que pedinm a dcmissiiu rio Sl's. Anclrarlrts: isto não deve omitti I'-se. (Apoiado, apúiado.)
Os I's. Secrctewios declararam quc cslava mencionada a dila cil'l:umstancia.
O Sr. Andracla 1I1achaclo:-Eu peço a leitlll'a dos
apontamentos do Sr. secreLario Galvão, porque me
parece ter ouvido que a volta da tropa pam a cidade
depondia de se veriticar 11 demissão dos tres depu.
tados, e desejo saber se me engnnei.
O SI'. Gal?;ão:- Eu não 0,scrcvi ludo, mas lerei o
que está eSI:ripto, e sllpprirei de memoria o que me
lembrar. (Leu, e acilOu-.'e o lugar indicado.)
O Sr. ;lndi'rlda 1I!achado: - E' quanto we basta
pnra \lle illuminar.
O SI'. secretario Calmon: - Ha engano no que cs.
creveu o SI'. Galvão; nada sc dissc de espera de do/II issüo dc trcs Srs. duputildos. Estou bem certo
di::isu. (Apoiaria.)
O Sr. Jlonle::w 1((,:- Apoio inteil'ilmente' o que dir.
$1'. secreLal'io CU[11101 1 , porqllfl C.'tou di '50 bl'IU
I'
U

- no --:!cmbrado; o que o minislro disse foi que se esperavam providencias segundo as circumslancias : na
e pera da demissão- não fallou.
O Sr', GaIvão emendou o seu apontamento,
O SI'. Presidente :- Eu proponho agora, para f;hegar o negocio á resolução final, se isto vai out,'a vez
ii commissão paro dar o seu parecer, e sobre elle deliberal'mo:;.
O Sr. Montezwna:- Sr. presidente: Toda 11 ''prudencia é necessaria em um COI'P'O deliberante. Esla
nssembléa, encarnndo o negocio depois das informações remetlidas pelo governo" quiz ouvir a commissão, e esta deu o seu parecer; e não me parece
prudente abandonar esta marcha tão acertada, agora
qlle tem mais exactas informações; a meu verd9víamos remette]' os dous olieios, e tudo o que disse
o ministro, á com missão, para esta dar novamente o
seu parecer. Nós já estavamos deliberando sobre o
negocio, quando um nobl'e deputado lembrou (e
lembr'ou muHo bem) que parecia prudente cbamar-se
o ministro dos negocios do imperia, visto não serem
bastantes as inl"ormações recebidas; isto quiz dizer
qne não havia sufficiente conbecimento de causa,
agora que o temos devemos ouvir a com missão, e a
mesma nomeada para este negocio, (Apoiado,
apoiado.) Pese a com missão as circumstancias todas
em que nos achamos, e as respostas do ministro, e
sobre. o seu parecer deliberar'ernos de uma maneira
que, salvando a na~<ão, salvemos lambem a dignidade
desta êlssembléa. (Apoiado.)
O Sr. Ribeiro de Andrada;- Eu sou inteiramente
de divel'so pnl'ecer. Tenho escrupulosamente exa~
minndo ns respostas que o ministro deu ás pel'guntas
que e lhe fiZel'ám, e vejo que nada adiantamos ao
que dizem os omeios. Que nos disse o ministro ~ Que
llouvera urna representação, em que se formavam
queixas contra abusos de redactores de pcr'iodico5l;
que se pediu a demL são de tres depntados ; c qu~
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outro; mas a assembléa não sabia já tudo isto?
Sem duvida' porque até dessa demissão se tinha
fallado ; logo nada ha de novo pUl'a voltar á commi:õsão, pois mesmo sobre a prisão do Francez, que
as patrulhas quizeram fazeI" o ministro respondeu
que não sabia que houvessem ordens para isso. Que
tem pois a commissão que fazer com isto? Que mais
se sabe d~ novo? Sobl'e a marcha dos corpos, que se
duvidava ser ordenada ou voluntaria, ficamos em jejum, assim como sobre a ida de novas tropas, porque'
a tudo isto respondeu o ministro que não sabia; bem
que eu esteja persuadido que tudo sabe: é manha,.
mas a mim não me engana o governo. Posto isto,
que mais vai saber a com missão do que já sabe pelos
omeios? Que ha de ella tomar em consideração do
que acabou de expôr o ministro? Na<ta. Eis o motivo por que digo que continuemos com a discussão;
mas se acaso a assembléa deliberar que vá a uma
commissão, então votarei que vá á mesma a. que
já foi.
O Sr. Jfontezuma:- A commissão deliberou sobre
o flue sabia indil'ectamenle; e aqui mesmo se disse
flue factos allegados em discursos não serviam para
se firmar nelles a commissào. Pelo expediente que
se tomou de se mandar chamal' o ministro se vê que
não haviam as noções necessarlas; e agora sempre
a com missão tem mais dados ministrados de viva
voz pelo ministro, e por isso póde formar novo parecer sobre o qual deliberaremos, Dislo não póde
vir mal algum á assembléa; e a commissão de certo
ba de fazer a resenha das informações do minislro,
combinando as noticias que já tinha com as que
delle recebeu. Porlanlo póde dar o seu parecer com.
mais exactidão, e nós poderemos enlão tomar sobre
elle uma delibp.ração pl'Udente, com perfeito conhetiInento do estado das cousas.
O Sr, Anclrada Machado ; - Ainda que o minisLl'0'
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nada mais disse cio flue tinha dito nos seus olicios,
se assim o flucrem, vá tudo ú eommissão.
O SI'. Anclmcla e Silva:-Tambem sou do mesmo
voto; estou capacitado que sempre haverá mais
dados do que llavia pelos omeios, que nada emm ;
e poder'á a com missão f,irmar melhor o seu pa·recel·
ampliando-o ou rel'ol'llIanclo-o; por consequ,encia
1'oto que vá li eommissão.
O SI'. VCr'[jueiro:- Sr. presidente =Parece-me inutil
ir á cOlTIlOissi'ío, porque de facto não accresceu
cousa alguma ao que estava relatado nos oflieios.
Sobre os objectos a que pedimo.s explicações, o ministro não as deu; qneriamos saber que insultos
. eram esses de que a tropa se flueixava, e qual em o
espirito della, e nada soubemos; disse-se o que já
nos constava, que se pediam providencias sobre
ahusos de liberdade de impr'ensa, pOI'qu(.} a res·peiLo
do requel'imento da demissão dos tres SI'S. deputado::. deelul'Ou o ministro flue fóru rejeitado. Portanto como nada aecresce, não vejo motivo pam iI'
novamente á commissão, não tendo estü para dur
outl'O parecer senão factos velhos já considerados:
isto só servirá para gastnr tempo inutilmente.
Quando porém houvesse de ir a alguma com missão,
eu diria que fosse a outm, porflue póde eonsi,deral'
o negocio de c1ifferentc maneir'u, e até pela regra de
que mais veem quatro olhos do que dol.ls ; talvez se
descubra assim argt:lma outra medidn que seja conveniente adoptar; mas ú mesma commissão nunca votarei que volte,
O Sr. Mariano ele tlbufJuerque:- No caso .de ii'
á commissão quizem que se ajuntasse o parecer jt\ .
dado com as emendas e additamentos que a elle se
oifereceram, pura poder a commissiio fundür bem
o seu parRcer.
O Sr. Alencar:- Eu Lambem voto que vá á commissão; mas quero apresentill' Ú assemIJ16a uma
idéa que me parece digna de toda a allen~ãu) e q.ue
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se deve ter cm vista nntes de tomnr I(ualquer delibe·
rnçiío, ou elür alguma providencia mesmo sobre a
liberduue da imprensa, como a tropa espera, Para
que niio pareçl rjue a assembléa estú coacla, ainela
que o não esteja, acho que primeiL'O se deve decidir
se estnmos em estado de deliberaI' com a liberdade
que é necessaria, porque póde parecer fóra que es~
ti:lmos coaetos; e então, ainda que a providencia rjue
tJffiaSSemos fosse flIba da mais decidida prudencia
e auaptaua ús eircumstancias, sempre se havia de
dizer que se fez o que a tropa quiz, e que para isso
eslava em armas, e isto mesmo entenderá a tropa,
ou rjUeffi estiver á frente della, que importa que a
assemlJléa obre em liber'dade, se qualquer Gousa
que deliber.-:: lia de, pelos eSlrangeiros que aqui
estão, e pelas provil1~ias, considerar-se que foi o
que a t['Opa rjuiz, e não o que nós entendemos?
AclJo portanto que a comrnissão deve tomar isto
em consider',H,ão, para se decidir se podemos deli·
berar sem que a tropa se recolha aos seus quarteis.
O Sr, Canwiro ela Cunha:- Creio que nisto con~
corda quasi toda a assembléa. Antes que se tome
qualrjuer rtl0diJa é preciso que se restabeleça o
socego, porque sem elle não podemos deliberar. Eu
sou desta opinião, e serei sempre. Conservnnoo-se
a tropa na altitude em que se acha, nada podemos
fazer.
O Sr. Alencw":- Pois diga-se á tropa, ou a quem
está á sua frente, rjue é preciso que ella volLe aos
seus rjuarteis, restituindo-se tudo ao estado em que
eslava ante-honlem ; e depois encamrefTJOS o vertlaq~iro estudo da questão com madura prudencia,
e poderemos deliberar" o que não podemos por
ora fazer emrjuanto lú estiverem. Parece-me
SI'. presidente, que 6 nccessario trala.r disto qua[]t~
antes; ponha-se ludo em socego como estava no
sabba lo, pois tle outro macio não podemos dei ilJerar; ou suspendam-se li' 'e 'sões) e no eH'O de
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du l'U I' esta crise muito tempo, dissolva-se a assembléa. (O povo das galel'ias gritou-di solver
nunca-; o mesmo disse o Sr. And1"ada Machado,
e muitos outros Srs. deputados.)
O Sr. Alenca1":- Quando digo dissolver, entendo
suspender as segsões para irmog para outm parte,
porqueo corpo legislativo só obra em perfeita tl'anquillidade; e no estado em que as cousas se acham
que havemos de fazer? Nada. E' preeiso pois, {Iue
se esgotem todos os meios que estão ao nosso
alcance pam que a tropa torne ao pé em que estava
ante-hontem ; e então, sim, o eorpo legislativo tornará as medidas que se exigirem, tratará dos
abusos da liberdade da imprensa para que se punam
os culpados, e cuiclará de tudo o que fôr pI'eciso;
mas é ne(~essario, torno a dizer, que a tropa se recolba, que a tranquillidade se restabeleça, se isto se
não conseguir (do que não estou persuadido) então
dissolvamo-nos, e vamos estabelecer-nos em outra
parte. (Apoiados.)
Alguns SI·S. deputados requereram votação.
O Sr. And'rada Machado :-Que vá á com missão,
ou que não vá, tudo vem a dar no mesmo.
O Sr. Jl{ontez?,tma:- Lembl'o a esta assembléa
uma idéa, que realmente não deixal'á de ser muito
conveniente que V. Ex:. a pl'Oponlla. O ministro que
acabamos de oQvir é o ministl'o do imperio, e
quando lhe fizemos perguntas sobre a tropa respondeu que não sabia, e que o ministro da repartição
da guerra é que podia dar as explicações exigidas;
ora muitas cousas que declal'Ou que não sabia sào
importantes, e pOl'l,anto responda a ellas o ministro
da guerra. Estou pel'suadido que um deputado deve
propôr tudo o que lhe parecer conveniente, embora
a assembléa o rejeite; e aproveitando-se esta idéa
ao menos ha de deliberul'-se com mais conhecimento
de causa. Eu estou cel'to que alguns Srs. deputados
hão de dizeI' que a assembléu tem infinitos uados

-9:>para deliberar sobre o parc?er da com~issão ; mas
eu desejo tudo muito e mUlto esclat'eCldo.; c p~r
isso requciro a Y. Ex. que pI'oponha á conslderaçao
da ilssembléa o quc lembro na seguinte

Pl'Oponho flue se mande chamar o Exm. ministro da
guerl'a para esC!al'ecer-nos sobre a crise actual, e
circumstancias que a tem revestido , - O deputado
1I1ontezuma.
O Sr. Silva Lisboa:- Sr. pl'esidente: "ão posso
assentir á proposta de se chamar o ministro da guerra
a esta augustu assembléa, porque, além de desnecessario, depois lia informação nella dada pelo ministro dos negocios do imperio, sobre o que declarou em seus dous officios, entendo ser indecente
fazer iotelTogatol'ios sobre um olJjecto de tanto
melindre, e consequencia. O caso é o mais extraordinario, e singu lal'issimo, visto entrar nelle o ministe rio na occasião da cI'ise, em que se acha esta
assembléa: seria tortura compellil-ú a responder
sobre o facto da tropa; pois o reduziria a perigo de
comprometter, ou a seu antecessor, ou a si proprio,
ou (o que ainda é de maior ponderação) ao nosso
Imperador, a respeito das OI'dens dadas para o movimento, e actual estado da mesma tropa. Confesso,
que vi com desgosto decidir-se conforme ao parecer
da commissão especial, e fazerem-se tantas perguntas ao ministro do impel'io, que parecerül:tl
reunir as categorias de AI'isto.teles, do tempo, lugar,
modo, etc., para a averiguação dos motivos e destinos que tiveram os corpos militares para sabirem
dos seus quartei .
Não se póde negar ás tropas o direito de petiOiOIW1\ dirigindo-se a uma das sup.'emas autoridades, como o chefe da força armada da nação. O

- guminisll'O informou, cruc os officiflCS dos (;Orp05 fizeram vocal representação. Ni so nada ma is fizeram,
que usarem do seu âú"cilo ele pc/irüo. que é consliIlIcional, e commum a qunlquer inLlividuo, ou corpo,
O mesmo ministro declnrou, que SlIa Mng8stade Imperial não deferira no seu p()diclo dR demissno dos
r1epularlos, que nomenrflm. e dlJ qne fiZeralTl queixa,
fJue haviom oITendido, n50 só n sun honrn, mas lambem a hOllm do mesmo augusto 5(')nllor. E' bem sabido, quú o corpo militar tem mui sublimadns idéns
da honra da sua profissão; e por isso ostenla 11m pundonôr, que ás ,'ezes é exag-er'nclo ou sem proporcionado objecto: todavia sempre é digno de contemplação nos.i ustos Iirn ites.
Sr. prr.sillenle: pam que se ügma a retil'üda dos
corpos militares, c a sua aUitude .actual em S. Chl'istavão, em ponto de vista odioso, e como em bloqueio
de la capitnl? O povo e;,lú, e tem estado trnnquillo :
honlem bem se viu, que esteve nas galerias desta.
asseml léa, sem qtie ent.rasse na saIo, como no dia
nntecedente, não lJavendo aliús ordem' alguma em
contrario, e só porque for:Jm cerlificados, que o J'egimento lhe designava o lugAr sómente nas mesmas glllerias, e se manirestaram opiniões dos depularlos
contm a licença concedida na essão de 10. Isto prova
ser o povo fluminense um povo de oJ'dem.
Sinto que um dos Srs. deputados então me arguisse, dizendo que eu l8mia o povo generoso do
BI'asil, e não temia 11 tropa. Eu, não obstante os cabellos urancos da mirrada cabeça, não sei o que é
lemor, (juando encho o que é dever: mas sei tambem
qual é o perigo de ajuntamentos populares, que
lJodeln degenerar em tumultos; prezo-me de ser
caulelo o, sem puantasiar de ser capoeirct; e perdôeme e ta augusta as emblé.a o ter-me e:;capado este
nome do vulg-o, improprio ao luguI', e objeeto. ~ão é
racionavel o pôr 111 contl'aslc, e menos em conflicto,
o corpo ua povo com o corpo militar, fJue alilÍs faz
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parle, c mui importante parle, do mesmo povo, pOI
ter a especial anl'ibuição da defesa nacional; o que
'onstitue a sua prolissiio mui honorifica, vivendo os
que a ella M~ dedicam, de heroicos sacritlcios da
vropria \"ida pela segurança dos seus concidadãos, e
gluria do Estado,
üu\'i f'aUar com enthusiasmo sobre os objectos
desta sessão pennanente, até invocando-se manes
dos Bl'ilsileiros, e byuras da rabula, Eu tambem sei
chamar almas dos mOltos, e apostrophar aos montes,
,'alles, c rios, com as mais artes do estylo declamatorio, Mas pre:;cindo destes expedientes, porque só
interessa ao Imperio tratar taes assumptos com serenidade, para se prevenirem os males da patl'ia.
Não é compatível com o systema constitucional
el'igir-se o poder legislativo na competencia do poder
executivo, que tem a confiança nacional, para providenciar ú segurança publica. O nosso Imperador
l'slá exercendo o emprego do seu titulo de defensor
perpetuo do llrasil.
Depoi:; de ter o ministro do imperio em seu primeiro omcio declal'ado em nome de S. M. I. , que
certificava á esta assernlJléa, que nada l1avia de recciarsobl'e a segurança publica pelo movimento e estado das tropas, no meu IlUIlJilde entender, não tinba
lugar ulterior inquil'itol'io. Este congresso e o povo
1·~StãO certos no espirito e constitucionalidade de S.
?II. 1. , que tanto tem feito para a inclependencia, c
inlegridaue do Imperio ; e bem podemos todos dizer,
que comemos e vivemos a sombra da vela grande.
I'ortanto nada bavia que desconfiar depois daquella
declaração, para se haver esta assembléa por coacta,
e impos!:libilitada de dar as providencias, que as circunstancias exigissem. E' de summo perigo dar
, terror panico ao publico, e manifestar-se um espi]'ito de hostilidade incboada entre o poder legislativo
e o poder executivo. A di5sidencia apparente é de
leve momento, e se póde em breve terminar porvias
F, i3

,
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a ferida aberta no corpo politico.
A tropa é essencialmente uma {orça armada:
estar ou não, actualmente debaixo dos armas, e com
munições de guerra, evidentemente se mo:>tra sel~
medida de precaução, para pre~enir desordens,
pelos boatos que a malignidade de paixões paFti{mIares tem espalhado, por occasião dos delictos
nocturnos, sobr~ que se tem discutido ne::ita assembléa com grande agitação, pelo tumultual'io
concurso do povo no dia 10, rlenlro, e fóra da assembléa, de que poderiam resultar e1fel'vescencias
populares. Examinar-se com sever0 escrutínio agora
. pela assembléa, que corpos militares pt'imeiro se
moveram, com ordem, ou sem ella, de seus aquartelamentos, não póde ter efleito 11tH. A b istol'ia
mostra exemplos semelhantes em convulsões dos
Estados, ou dissensões de autoridades; as irregularidades muitas vezes são momentaneas. e sem
consequencia, quandú o governo é respeitado, e
firme, que põe tudo em ordem pela disciplina do
exercilo. Se os corpos militares confluem para o
seu legal centro de movimento, e cessam os conflictos de poderes antagonistas, não ba mão resultado ~ do contrario, appareçe o phenomeno politico,
semelhante ao pbenomeno pbysico, quando pequenas·
nuvens concorrem por aUracção electrica a se approximarem a alguma maior, até que, inglobando,
fazem explosão.
.
Ouvi com pasmo a um Sr. deputado propôr, que
esta assembléa nada delibere antes de que o go·
verno assegure a tranquillidade publica, fazendo
repôr a tropa nos seus aquartelamentos; e, do
contrario, estabeleça as suas sessões em outro
lugar. Em que lugar? Estamos no mundo da lua?
Andaremos de capa em collo, em busca de POUsO?
A quem daremos ordens? Quem as executará? Sem
duvida então sc vcrificaria o que l1isse o politico
f'
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e ninO'uem
obedece.Quod in. rebus t1°epidis fiL
o
.

omnes j1~bere, nemtnem

exequ~.

O SI'. Alencar: -I)eixemos aos velhos dizer o que
quizerem; mas advirtamos que, apezar da differença
tia idade, os moços tambem têm prudencia sufficiente pa.ra pensarem nos nego cios ; ao menos eu
sempre me guio por ella; e nesta occasião eu quizera que proeedessemo~ com toda a cautela, para
não destruirmos a nossa obra por uma s6 precipitação. Todavia não sou do voto d::> ilIustre preopinante, antes creio flue não estamos em estado de
deliberar; e pelo que acabamos d~ ouvir ao ministro,
cl'eio que não p6de haver duvida, em que a tropa
volte aos seus quarteis, para que restabelecida a
tran'luillidade possamos deliberar sem que se preuma que deliberamos coactos. O que diz o illustl'e
preopiuante sobre a tropa não me agrada; a tropa
está em armas, fez uma representação, e espera.
pelo exito; logo ainda que ella se accommode com
qualquer deliberação nossa, ha de parecer aos estl'angeiros, ás provincias, e á Europa, que nos sujeitillUos ao capricho della. E' pois preciso que se
restitua a tranquillidade, não porque eu esteja persuadido que li tropa não tenha a devida disciplina
e subordinação, pois estou convencido que a tem,
mas para que não hnja depois motivo de queixa.
Eu creio que desde que se discute aqui este ponto
tenbo fallado sempre com moderação; porém uma
vez que a tropa está junta, o chefe da nação com
ella, e que nã,o podemos saber cousa algnma do
ministro com el:acçâo, entendo que não devemos
deliberar sem estar restabelecida a tmnquillidaàe.
Agoniou-se muito o nobre deputado com a minha
proposta da mudança da assembléa e eu insisto que
ella é necessaria no caso de não se conseguir o
sQcego; os trabalhos do corpo legislativo não têm

lugar
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desempenho dclles é descargo dos 'deveres il Cfue
estamos ligados aos nossos constituintes. Di~o isto
porém em ultimo ca~o, depois de esgotados primeiro todos os meios; porque eu ninda estou persuadido que a ordem se ha de restabelecer. J'ortanto mande-se dizer ao governo que ponha a tl'Opa
no seu antigo estado; e se para isso se entender
preeiso dirigir uma deputação a Sua Magesladc,
envie-se; e por ella se lhe faça ver a necessiunde
de ge retirar a tropa aos seus quarteis, para se restabelecer o socego, e nós podermos deliberar.
Quando porém não hnj~ esperança alguma, então
sou de voto que nos retiremos; mas esta póde não
ser a opinião da commissão; talvez clla julgue Cfue
não 'estamos coactos, e a nssembléa seguirá o que
lhe parecer. O que eu desejo é que prosigamos com
circumspecção.
O Sr. Andrada Machado: - Eu apoio a lembrança do Sr. 1I1ontezuma, porque realmente o ministro .do imperio nada respondeu que sntisfizessc
sobre os principaes pontos que desejnvamos saber;
estamos na mesma incerteza em que eslavnmos ;
11ào sabemos se as tropas se vão reunindo por ordem
que tiveram, ou sem ella, se e tiío municindns de
polvora e bala, etc. ; tamlJem muito importa snber
o fim por que se continúa a autorizar i to, e as vistas
do poder executivo, que me são muito duyidosns,
apezar das continuadas protestações de grande constitucionalidade;' principalmente attendendo ao que
o ministro disse Cfue do e tndo presente dns cousas,
se podia conjecturar um resultndo semellJante nos
ultimos acontecimentos de Portllgnl, isto é, o restabelecimento do absolutismo, de flue estou muito
desconfiado. Igualmente desejava saber até onde
se estende este grande direito de petição, flue um
i\lostre deputado concede á força armada, e com
as armas na mão, apezar da sua perigosa iofluencia ;
quero saber se eUe chega até a pretender a depo-
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siç,üo dos deputíldos da nação; em Hmdesejava que
se me explica 'se toda a sua exténsão no Brn~il constitucional. Eu sei que ha demora, seguindo-se a
proposta do Sr . .Moilte~wna; e eu ioto-me fatigado
de velar duas noite::. sem descanso e sem alimento;
mas primeiro e:'itá a felicidade do meu paiz; eu jú
estou costumado a trabalhos, e até a desviar-me
de punhaes de assassinos ..•.....•...............
Porém agora n'ão se trata de causa particular
.
O governo teve ao menos o juizo de não continuar
com ella; e se continuasse a pedir-se a demissiio
dos deputados que têm tido a honra de desagraoarem a estes corpos, r.lles niio terinm dll\'ida de
largar os seus lugares. p:lI'a os substituir,ml outros
que mais agl'adaveis lhe fossem, e ao poder execut:vo, e que npprovnssem em tudo suas medidas ...
O Sr. G.'t1"IWi?"o da Czmha:-OfluelembraoSr.
!tfontezU'na é digno de consideração; mas en quizera que não se demorasse i.sto muito, paríl a commissão dar quanto nntes o seu parecer; creio que
já ba bastantes darlos pnl'a elle se formar; embora
depois se ouça o ministro da guerra, se o julgarmos
assim preciso para nova deliberação; e por isso
quizera que Y. Ex. propuzesse se deve i.r á commissão, porque esperar pelo ministro para depois
se tratar do parecer leva um tempo excessivo.
O Sr. Accioli: - Parece-me que se devia primeiro
amciar a este ministro; nós assim fizemos ao outro,
e só depois CJue vimos que não satisfilzia cabalmente
é que o chamamos; pois pratiquemos com este o
mesmo.
O Sr. !l/onfe':;1I111"t: - Para 0,10 ter h.lgar o que pro~
põe o nobre preopinantc, basta lembrar que a assembléa olliciou e nada concluiu, entretanto que
muito se conheceu pelas respostas aqui dadas pelo
ministro. Se n assembléa quer inteirar-se de rnJ1is
alguma cousa a que o ministro do imperio não satisfez, e quer justificar a sua marcba. para o futuro,
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e necessario

que venha o minÍ:3tro da guerra para
nos reSI)ond~r sohre os pontos que ainda ignoramus, Qnando para o futuro se disser: a a sembléa
obrou de ta ou dafJuella mancirn, lambem se dirá:
mas para isso teve bastantes dados. Eu quizel'a que
(IUalquer sentença que proferissemos sobre este
negocio russc assentada, com toda a madureza, em
perfeito conbecimento de materia.
O SI', Costa A,qniar: - Sr. presidente: tambem
julgo muilo util a lembrança do Sr. Monte.z'Uma; e
me admiro das duvidas que se têm suscitado contra
ella, quando precisamos de exactas informaç:.ões.
J\"ós chamamos o ministro do imperio, e não nos sa·
tisrez de modo que nos possamos bem dirigir em
negodo de tanta ponderaç.ão; logo porque não chamaremos o ministi'o da guerra, que é o competente
para havermos as informações que o do imperio declarou que não podia dar-nos? Venha pois o ministro
tia guerra, e examinemos quanto pudermos a materia; como todo o mundo conhece a crise em que
nos acl1iJmos, não se nos póde levar a mal a diligencia que fazemos para não errai' por falta de conhecimento de causa. O que não posso approvar é o
que indicou o Sr. Accioli; seria o mesmo que fazer
com cem passos o que podemos obter com dez;
omcios sempre são oflicios; e afinal depois de se
perdCl' tempo em idas é voltas sem se concluir cousa
alguma, sempre acabaremos por se clJamar o ministro. Portanto o meu parecer é que caminhemos
logo em direitura ao nosso fim, com o que propõe
o SI'. Montez1,t??ta; assigne-se hora certa para o ministro comparecer nesta augusta assembléa, c tenrio
as precisas informações deliberaremos com madureza. Conheça a Europa que esla assembléa no meio
de crise tão delicada conservou sempre toda a moderação e sangue frio, procurando conseguir as mais
exactas noções para proceder com acerto. Este é o
meu voto.
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o Sr. Ancli'ada e Sil1:a: - Eu nüo me oppoebo a
fJue se chal1le o ministro da guerra; Illas no Illesmo
tempo não espero qne por esse canal tenlwmos
melhores informações. O ministro do imperio disse
que oada sabia pOI'que sÓ liniJa um l1ia de ministerio,
ora o da guerra tambem entrou lJontem, e além disto
é um homem octogenario, e por cunsequencia menos
lembrança terá do que se tem passado: o que suc~
cede é incommodurmol-o, e ücunnos 110 mesmo. Os
factos estão claros por sua natureza, e em nada nos
são occultas as vbtas do governo; o mais que poderiamos sabei' delle era se lJOntem se passou ordem
para se reunirem os corpos que marcharam; pOl'ém
isto mesmo interessa pouco, porque basta saber que
elles para lá foram, pois ninguern me capacitará que
estas tropas foram para S. Christoyào sem ordem;
então estava tudo perdido; Deus nos livre disso. Por
consequencia não me importa que se cbame; como
nada tenho a esperar delle, venha ou não, para mim
é o mesmo.
.
O Sr. Costa Barros: - Aassembléa não póde deliberar sem conhecimento de caUsa. O ministro do
imperio, quando fez a exposição dos successos, referiu-se em parte ao ministro da gnerra, e o que nos
falta conhecer desta repartição bem o poderemos
saber chamando o respectivo ministro. E' necessario que deliberemos com toda a madureza, e não
terão as nossas deliberações esse cunho, se não as~
sentarem nas mais completas informações. Embora
se diga que o homem é octogenario; a nação não
sabe se elle tem oitenta ou cem annos, e dirá que
a assembléa não deliberou bem, porque deliberou
sem conhecimento de causa.
O Sr. P,"esidente: - Como não ha quem mais peça
a palavra, pergnnto se a assembléa entende que
deve chamar-se o ministro da guerra: Venceu-se
que não.
Propõz então se voltava o offieio á commissão, com
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p\;rgunlas feilas ao ministro, as l'cspostas deste,
Venceu-'c que sim.
O SI'. lJ1arianno de Atlmquaque: - Lembro a Y. Ex.
o que requeri, isto é, quc vúo tamul'llI as emendas, e
adJilarnentos ao parecer, para llue subre tudo vote
Je IIUVO a cOlllmissào.
O Sr. MontezUlna: - Sr. pI'esidente; como falia
um membro da commissão, requeil'o qlle se siga a
Ul'lLI~1I1 dos que tivcram a lIIaioI'ia ele vutos.
lloi uomeado o SI'. Almeida e Albuque?'que, em
IlIgal' do Sr. Bw,ão de Santo Amaro, e retiraram-se
os membros da com missão para dar o seu pareceI'.
Pouco depois se annunciou que llull'cl1ava tropa, e
que. parecia dirigir-se á assembléa,
O SI'. Andfada :lHachado: - Daqui ircmos para.
aliJe a força armada nos mandur.
O "'r. lI1onte;:;wna :-SI'. pl'esidellte: Se isto é cerlo,
requeiro que se mande uma deputaçàu a saber o que
pI'clcnde de nós a força ármada "
O Sr, Alenca?": - Eu acho que melhor será esperaI'
o que Sua l\1agestade llJanda.
OSr. Ribeiro de And'rada: - Sr, presidente o nosso
lugar é este. Se Sua MagesLade quer alguma cousa
de nós, mande aqui, e a asseOlbléa deliberará.
O Sr. And1'ada Machado: - Se nos fOI' permiLlido
deliberar; porque talvez isso mesmo se nos não permilta.
O Sr. Presidente: - O que me dá grande saLisfa<;iío
no meio de tudo é ver a Lrauquillidaue da asselfllJléa.
O Sr. And1"ada Machado: - Creio que a illustre
commissüo póLle dar o seu parecer, porque nós devemos continuar a sessão apezar da approximação da
força armada,
O SI'. Lopes Gama: - E eu creio que não podemos
deliberar estando cel'cados.
O Sr. Presidente:- Em quanLo estivermos cercados segul'Umente não podemos deliberar.

1.\S
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Annunciou-se que estava á porta da sala um o~cial
que vinha da parte de Sua Magestade, ~ foram dous
Srs. secretarios ver o que elle queria.
O Sr. Galvão: - Um omcial me entregou este omcio, que é um decreto; e disse-me que trazia recom·
mendação de Sua Magestade para ser lido, e voltar
outra vez á sua mão. Pergunto se póde ler-se?
Decidiu-se que se lesse; e era concebido nos seguintes termos:
DECRETO.
« Havendo eu convocado, como tinha direito de
convocar, a assembléa geral constituinte e legislativa,
por decreto de 3 de Junho do anno proximo passado, a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe
estavam irnminentes : E bavendo esta assembléa perjurado ao tão solemnejuramento que prestou á nação
de defender a intl3gridade do Imperio, sua independl3ncia, e a minha dynastia: Hei por beIn, como
Imperador e defensor perpetuo do Brasil, dissolver
a mesma assembléa, e convocar já uma outra na
f6rma da5 instrucções feitas para convocação desta,
que agora àcaba, a qual deverá trabalhar sobre o
projecto de constituição que eu lhe hei de em breve
apresentar, que será duplicadamente mais liberal
do que o qne a extincta assembléa acabou de fazer.
Os meus ministros e secretarios de estado de todas
as differentes repartições o tenham assim entendido.
e façam executar a bem da salvação do Imperio.
Paço, doze de Novembro de mil oitocentos vinte
e h·es, segundo da independencia e do Imperio.Com a rubrica de Sua Magestade ImperiaI.- Clemente
Ferreira França.- José de Oliveira Barboza.
OSr. Ribeiro de Andrada: -Creio que V. Ex. deve
manda~ tirar uma copia do decreto para ficar aqui,
e entregar-se o original ao official que o trouxe.
O r. ecretario Calmon tirou a copia.
F. 14
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.o Sr. Gctlvão: - Sr. presidente: Eu devo declaJ'ar
que este offieial me disse que Sua Magestade Imperial
mandára esta tropa para defenJer assembléa de
qualquer insulto que se lhe pretendesse fazeI'. .
Muitos Srs. depu tados di seram que agl'ad'eciam a
Sua Magestade.
O Sr. AndradaMachado :-E' preciso fechara acta
com a copia do decreto de Sua Magestade, e declaraI'
que em consequencia delle se dissolveu a a5sernbléa.
Estes papeis se entregarão aos do novo congresso.
O Sr. Presidente: - Póde o Sr. oflicial assegurar
a Sua Magestade da parte da asscmbléa que ella se
dissolve.
O Sr. Andrada Machado: - Nós já não somos assembléa.
.
O Sr. Silva Lisboa: - Parece-me pouco decente
esta maneira de responder nas actuaes circumstancias; talvez deveriam os fazei-o dirigindo um officio
ao ministro da repartição competente. Não digo isto
por cobardia, mas porque o objecto é de alta consideração.
Alguns Srs. deputados pediram a palavra.
O Sr. Alencar: - Jão sei para que se [.lede a palavra; as nossas discuss(ies estão acabadas.
O Sr. Andrada Machado:-Nósjá não temos que
fazer aqui. O que resta é cumprir o que Sua Magestade
ordena no decreto que se acabou de ler.
, Sahiram então da sala todos us Srs. deputados ;
'dissolvendo-se assim a assembléa pela uma }Iora da
'tarde do dia 1~ de Novembro de 1823.

a
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DECRETO.
Tendo chegado ao meu conhecimento, que por
desvio 90 genuino sentido das expressões, com que
se qualificára de perjura a assembléa legislativa
do Brasil no decreto da data de hontem, que a dissolveu, se interpretavam aquellas expressões como
comprehensivas da totalidade da representação nacional: e desejando eu que se c.onheça que jámais
confundi os dignos representantes do generoso
povo brasileiro com a conhecida facção, que dominava aquelle congresso:
Hei por bem declarar, que fazendo a justa disLincção entre os beuemeritos, que sempre tiveram
em vista o bem do Brasil, e os facciosos CJue anhelavam vinganças, ainda á custa dos horrores da
allarchia, só estes se comprehendem naquella increpação, como motore , por sua preponderancia, dos
males que se propunham derramar sobre a patria.
Os meus ministros e secretarias de estado o tenham
assim entendido, e façam publicar. Palacio do Rio
ue Janeiro. em Lreze de Novembro de mil oitocentos vinLe e tres, segundo da independencia e
do lmperio.
<':OllJ

a ru!Jri(;a ue :Sua Magestaue Imperial.
Clemente Fel'/"eira F)'ança.

AL\l\1FESTO DE SUA

~1i\GESTAUE

OUIPERAOOR AOS BRASILEIROS.

A Pl'ovidencia, que vIgia pela estabilidade, e
conservação dos Imperios, Linha permittido nos seus
profundos de ignios, que, firmada a independencia
do Bl'asil, li nidas Lodas as suas provincias, ainda as
IIlais remotas, conLinuasse este Impel'io na marcha

-:lOS -

progressiva da sua consolidação e prosperidade.
A assembléa constituinte, e legislativa trabalhava
com assiduidade, discernimento, e actividade para
formar uma constituição, que solidamente plantasse,
e arraigasse o systema constitucional neste vastissimo Imperio. Sobre esta inabalavel base se
erguia e firmava o edificio social, e era talo juizo,
que sobr~ '~ nação brasileira formavam os estrangeiros, qu~ás principaes potencias da Europa reconheceriam niui brevemente a independencia do
Imperio do Brasil, e até ambicionariam travar com
elle relações politicas e commerciaes. Tão brilhante
perspectiva, que nada parecia poder escurecer, foi
offuscada por subita borrasca, que enlutou o nosso
horizonte. O genio do mal inspirou damnadas tenções a espiritos inquietos, e mal intencionados,
e soprou-lhes nos animos o fogo da discordia.
De tempos a esta parte começou a divisar-se, e a
conhecer-se que não havia em tod\l a assembléa uniformidade dos verdadeiros principios, que formam
os governGs constitucionaes, e li harmonia dos
poderes devidos, que faz a sua força moral e
physica, começou a estremecer. Diversos, e continuados ataqueg ao poder executivo, sua condescendencia a bem da mesma harmonia enervaram a
força do governo, e o foram surdamente minando.
Foi crescendo o espirito de desunião; derramou-se
o fel da desconfiança; sorrateiramente foram surgindo partidos, e de subito appareceu, e ganhou
forças uma facção desorganizadora, que começou a
aterrar os animos dos varões probos, que levados
só do zelo do bem publico, e do mais acrisolado
amor da patria, tremiam de susto á vista de fuunos perigos, que previam, e se lhes antolhavam.
Emtanto os que premeditavam, e machinavam
planos subversivos, e uteis aos seus fins sinistros,
ganhavam uns de boa fé, e ingenuos com as hsongeiras idéas de firmar mais a liberdade, este idolo
(
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sagL'ado semp['e desejado, e as nulis das vezes
desconhecido; outros com a persuasão de que o
governo se ia manhosamente tornando despotico,
e, alguns talvez com promessas vantajosas, exageradas em suas. gigantescas imaginações; chegando
até á malignidade de inculcarem corno abraçado o
perfido, e insidioso projecto de união f~om o governo portuguez.
Forjados os planos; arranjados, e endeL'eçado~
os meios de realizaI-os; aplanadas as difficuldades,
li tle suppuzeram estorvar-lhe as veredas, cumpria
que se verificasse o designio eoncebido, e havia
tempos premeditado.
Um dos mdos escolhidos, como segul'o, era
semear a discordia entre os cidadãos nascidos no
Brasil, e em Portugal, já por meio de periodicos,
eseriptos com manhoso artificio, e virulencia,
procurando destruir a força moral do governo, e
ameaçar a minha imp~rial pessoa, eom os exemplos
de Iturbide, e de Carlos I, e já por meio de
emissarios, que sustentassem, e propagassem tão
sediciosos principios.
.
Disposta assim a fermentação, de que devia brotar
o volcão revolucionario, procurou a facção, que se
havia feito pL'eponderante na assembléa, servir-se
para o fatal rompimento de um requerimento do
cidadão David Pamplona, inculcado Brasileiro de
nascimento, sendo aliás natural das Ilhas Portuguezas, que a ella se queixava de umas pancadas
que IlJe deram dous officiaes brasileiros, mas
nascidos em Portugal, e que pelo parecer de uma
commissão se entendia que o mesmo devia recorrer aos meies ordinarios. De antemão, e com
anticipação a mais criminosa, se convidaram pelos
chefes daquella tremenda facção, e por meio de
seus sequazes, pessoas do povo, que armados
de punhaes e pistolas lhes servissem de apoio,
incutindo terro!' aos illustres, honrados, e digno
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depu Lado da mesma as emblén, que fieis ao juramento pI'estado, só pretendiam satisfazer ii justa
confiança que nelles puzera a nobre nação brasileira, e folgavam de vel' mantida a tranquillidade
necessaria para as delibera<.:.ões,
Neste malfadado dia haveriam scenas tragicas c
borrorosas, se ouvindo gritarias, e apoiados tão extraordinarios, como escandalosos, o illustre pI'esidente com prudencia vigilante, e amestl'ada não
levantasse a sessão, pondo as~im termo ao males
que rebentaI'iam com horrivel estampido de tamanbo
volcao, fermentado da ruria dos partidos, do adio
nacional, da sêde de vingança, e da mais hydl'opica
ambição: Lanto era de esperar, até pOl' ser o grande
numero de pessoas que dentro, e fóra da assembléa
estavam dispostas a sustentar os projectos da terrivel
facção, e tanto se devia temer, até da grande quantipade de armas que com profusão se venderam
na cidade nos dias antecedentes, e da escandalosa
acc\amação, com que foram recebidos, e exalLados
pelos seus satellites os chefes do nefando partido,
quando sabiram da assembléa a despeito da minha
imperial presença,
Renovou-se no diaimmediato esta scena perigosa.
Vebementes, e virulentos discursos dos que per'teDciam á rp,ferida facção continuaram a sopl'8r o fogo
da discord ia, e muitos dos seus apaniguados nas
galerias da assembléa, e fóra protegeriam os re ultados Horriveis, que eram con~equencia certa do
planos premeditados. A este fim se pretendeu, e
l~onseguiu ficar a sessão permanente com o especioso
pretexlo de que não cOlwinha levantai-a sem estar
restabelecida a tranquillidade. Para esta se conseguir
já eu tinha mand,ldo marchar toda a tropa, e ajuntai-a no campo de S. Christovão, com o justo designio
de deixar a assembléa em perfeita libel'dade, e fiz
depois participar á mesma assembléa esta delibera~ão, para que tomasse em consideraçào o~ motivus
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ju tificados dclla, e quanto convinha providenciar
sobre medidas positivas, e terminantes ao restabelecimento da tl'anquillidaue. Estas se não tomaram,
e continuou-se a discutir com o mesmo calor e
protervia, e com exage~'ação de pretextos especiosos
se pretendia a ruina da patria, sendo o primeiro,
e certo alvo a minha augusta pessoa, que a este
fim foi desacatada por todo os modos qut: a calumnia
e a malignidade podiam suggerir.
Não parou só o furor revolucionaria neste desatinado desacato. Passou-se avante, e pretenderam-se
restringir em demasia as allribuições, que competem
pela essencia dos governos representativos ao chefe
do poder executivo, e que me haviam sido. conferidas pela nação, como Imperador ConstitucionaL
e Defensor Perpetuo do Brasil, chegou-se até o excesso de haverem moções de que se devia retirar
toda, ou uma grande parte da trol!la para longe desta
cidade, ficando por este modo o governo sem o
necessario vigor e energia.
A demora das decisões sempre perigosa em casos
apertados, e que atInai seria fatal á vista do triste
quadro, que vem de desenhar-se; a horrivel perspectiva dos acontecimentos que estavam ímminentes,
a desesperação de uns, o orgulho e o fanatismo
politico de outros; os sustos e t~mores de todos
os cidadãos pacificas; a imagem da patria em perigo,
e o medo da ruina, e subversão dg Est~do exigiam
imperiosamente providencias tão promptas, como
eOicazes, e remedios, bem que violentos na apparencia, unicos capazes de operar promptos, e felizes
resu I tados.
E qual podel'ia ser o de que se podia lançar mão
em tão ardua, e arriscada crise? Qual o que servindo
de dique á tornente revolucionaria sustivesse o embate da força de suas ondas, e as paralysasse de todo 1
Nenhum outro era obvio, nem tão podero o como o da
di solução da assembléa. Este, c o da demissão dos

ministros saoos pI'eservaLivos das desordens publicas
nas monarchias constitucionaes, este eslava posto em
pratica e não haviajá outro recurso mais do que fazer
executar o primeiro, posto que com summo desgosto,
e magua do Meu Imp.erial Coraç.ão. Por tão ponderosos motivos, pela urgente necessidade de salvar
a patria que é a suprema lei, e que justifica medidas
extremas em casos de maior risco, mandei dissolver
a assembléa pelo decreto de ~~ 00 corrente, ordenando no mesmo a convocação de uma outra, como é
~lireito publico constitucional com que muiLo desejo,
e folgo de conformar-me.
Neste mesmo decreto e no de 13 que o declarou,
e ampliou se dão ÍLTefragaveis provas da forçosa
necessidade, por que lancei mão de tão forte meio e
de quanto desejo, e quero restabelecer o systema
constitucional, unico que p6de fazer a felicidade
deste Imperio, e o que foi proclamado pela nação
brasileira. Se tão arduas e (ll'rbcadas circumstancias
me obrigaram a põr em pratica um remedio tão violento, cumpre observar, que males extraordinarios
exigem medidas extraordinarias, e que é de esperar
e crer que nunca mais serão necessarias. Certos os
povos de todas as provincias da minha magnanimidade, e principios constitucionaes ,e de quanto sou
empenhado em promover a felicidade, e tranquillidade nacional, socegaram da commoção causada
por este acontecimento desastroso, que tanto me
penalisou tambem, continuaram a gozar da paz,
tranquHlidade, e prosperidade, que a constituição
afiança, e egura. Rio, ~6 de Novembro de ~8~3.
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Presidentes da assembléa constituinte.

Maio .... , ,- D. José Caetano da Silva Coutinho.-Bispo
do Rio de Janeiro.
Junha ..... -José Bonifacio de Andrada e Silva.
Julho ...•• ~ Manoel Ferreira da Camara Bittencourt
e Sá.
Agosto .... - D. José Caetano da Silva Coutinho (2.·vez).
Satembl'o.. -Barão de Santo Amaro.
Outubro... - Martim Francisco Ribeiro de AndraJa.
Novembro.- João Severiano Maciel da Costa.

Vice-presidentes.
Maio
Junho

- José Bonifacio de AI drada e Silva.
- ~hnoel Ferreira da Camara E.ittencourt
e Sá.
Julho
-Barão de Santo Amaro.
Agosto
-0 mesmo.
Setembro .-Martim Frélnci~co nibeil'o de Andraua..
Outubro...- Antonio Luiz Pereira ela Cllnl1a.
Novembl'o.- Luiz Jo"é de Canalho- G ~lello.
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Depulados (lne lomaram assenlo na assembléa
constiluinle.
RIO

DE JA:'iEIRO.

D. José Caetano da Silva COlttinho, bispo do 'Rio de Janeiro. Foi posteriormente senador.
José Eg'idio Alvares de Almeida. (Marquez de Santo
Amaro.) Foi senador, e um dos redactores da constituição.
lIIanoel Jacintho Nogueira da Gama. (Marquez de Bae]Jendy.) Foi senador, e um dos redactores da constituição.
José Joaquim Carnei'l'o de Campos. (Marquez de Caravellas.)
Foi senador, membro da regencia pl'ovisoria, c um
dos redactores da constituição. (1)
1I1artim Francisco Ribeiro de Andtada. (~)
Antonio Luiz Pereira da Cunha. (l\Iarquez de Inhambupe.)
Foi senador. e um dos redactores da con Li tuiçiio.
Jacintho Furtado de Mendonça. roi enador .
.1I1anoel José de Sonza ft'rallça. Ad vogado.
n.UtrA •

•

José da Silva Lisboa, (Vi condé de Cayl'ú.) Foi senador. (3)
L1tiz José rle Carvalho e Jl!Iello. (Vi conde da Cacho~il'a.)
Foi senaàor, e um d~s l'edactol'es da constituição.

°

(i) 8,I1b tiLuiu
deputado efl'cctivo Joaquim Gonçalvcs Lédo,
que nao tOIllOU li entoo
.(2) Substitniu o c!cputarlo elfcetivo, Dr. Agostinho Correa da
Silva Goulao, que não tomou assento.
(:I) ub 'tiwiu o deputado c(l'cctil'o Cypriano José Dal'ata ttc
.\.lmcida, ([ue l1àQ tomou assento.
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Fl'anci 'co Gé Acaiaba ddJonte.=uma. (Visconde de Jequitinhonha.) Foi senador.
José da Costa Carvalho. (Ma rquez de :Mon t' Alegre.) Foi
membro ela regencia permanente, e senadol'.
Afanoel Antonio GaIvão. Foi senador.
llfanoel Ferreira de Araujo Guimarães. BrigadeirO'.
Francisco Carneiro de Campos. Foi senador.
Antonio Ferreira França. Doutor em medicina.
AJiguel Calnwn du Pin e Almeida. (Marquez de Abrantes.)
Foi senador.
Felisberto Caldeira Brant Pontes. (Marquez de Barhacena.)
Foi senador. (4)
Luiz Pedreira do Couto Ferraz. Desembargador. (õ)
ESPIRITa SANTO •

•Uanoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio. Membro do
supremo tribunal tIe justiça.
Ml:\"AS GERAES.

Belchior Pinheiro de Oliveim. Padre, fonnado em canones.
José Joaquim da Rocha. Di ploma ta.
Canclido José de Araujo Vianna. ( isconlie de Sapucahy.)
Senador.
José de Resende Costa. Contador do erario régio.
bfanoel Rodrigues da Costa. Padre.
João Gomes da Silveira Mendonça. (Marquez de Sab:ll'á.)
Foi senador, e um dos redactores da con tiluição.
(4) Tomou asscnto cm 11 de Outubro, semlo al4 cnLão substiLuido llel0 bacharcl Antouio Ca\lIlon du Pin c Almeida.

(5) SubstlLuiu o dcpUluclo c/fccLivo padre Fra.ncisco
Gomes,

.\~osüuho
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Antonio Teixeira da Costa. Doutor em medicina
Jfanoel José Veltoso Soares. Bacharel em canones.
Jlanoel Ferreira da Camara BittencOltrt eSá. Foi senador.
Theotonio Alvares de Oliveim Maciel. Bacharel.
José Alvares do Couto Sa,raiva. B.\Charel em direi to.
José Custodio Dias. Padre. foi senador. (6)
João Severiano Jfaciel da Costa. (l\Iarque'z de Queluz.)
Foi senador, e um dos redactores da constituição.
João Evangelista de Faria Lobato. Foi senador. (7)
Antonio Gonçalves Gomide. Foi senador. (8)
Lucio Soares Teixeira de GtJltvêa. Foi senador.
Estevão Ribeiro de Rezende. (l\Iarquez de Valença.) Foi
senador ..
Antonio da Rochct Franco. Pad rc. (9)
José Antonio da Silva Maia. Foi senador.
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos. (Visconti e de
Caethé.) Foi ~enador.
S. PAULO.

Nicoldo Pereira de Campos Vergueiro. Foi membro da
regencia provisol'ia, ê senador. (10)

Antonio Carlos Ribeiro de Andfada Machado e Silva. Foi
senador.

Antonio Rodrigues Veltoso de Oliveira. DcsemLlrgador.
(6) SubstiLniu o dCllUtallo cffo~cti"o Luca~ Antonio l\tontril'fl
dc Barros (Viseonde de CODj:ouhas, c seuador) quc posteriormente tomou a 'scnlo cm 4 de Novembro.
(7) Tomou assento a 23 de Setembro, tendo sido até cnlào
substituido pelo sUjlplente José de Abreu e Silva.
(8) Substiluiu o deput:.ldo ell'eetivo conc~o Francisco Pcrcil''}
de Saut:l Apoloni;l, que não lOmou as·ento.
l!l) Substituiu o depu lado .1acintho Furlado de Mendonça, que
tomára a~selllo pelo lHo de Jauciro.
(10) TO\llou a~sculO ao 1.0 de .Julho, t(,llllo sillo até enlão subo •
stiL\.tido pelo tClIClIlC-jj\:llCl'al Mallocl Mal'LillS tio Coulo ReiS.
("
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José Corrêa Pacheco e Silva. Bacharel em direito. (li)
Jose Ricardo da Costã Aguiar de Andrada. Desembargador.
José Aro~tche de Toledo Rendon. Tenente-general.
Francisco de Paula Souza e Melto. Foi senador.
José Boni{acio de Andmda e Silva. Desembargador •
.iJlanoel Joaquim de Ornellas. Bacharel em direi to. (12)
GOVAZ.

/

Silvestre Alvares da Silva. Pad re.
Joaqltim Alves de Oliveira. Sargento-mór de ordenanças;
não tomou assen to.
PERNAMBUCO.

Francisco M'lt1tiz Tat ares. Monsenhor.
Pedro de Araujo Lima. (Marquez de Olinda.) Foi re·
gente do Imperio em i837, e senador.
Ignacio de Almeida Fortlma. Padre.
Venancio Henriques de Rezende. Padl'e. ('13)

°

(11) Substituiu deputado eifectivo Diogo de Toledo Lára e
Ordonhes, que não tomou assento.
(12) Substituiu o deputado Martim Francisco Ribeiro de An·
tIrada, que tomára assento pelo Rio de Janeiro.
(13) Relativamente a este deputado deu-se o eguinte facto:
A camara apuradora de Olinda a pretc:llo de 1 1a I'eclamação
que no acto de verificação de votos lhe fizeri l( os eleilore.,
e homens bons que se achavam pre~entes Il']
lhe expediu
diploma, fundando-se no § 2. 0 do capitulo 4. o 1S illstrucçõe
de 19 de Junho de 182"2, visto como constav&. ,,01' duas cartas
assignadas pelo mesmo depntado e impressas nos pel'iodicos
,Uarimbondo e Gazeta Pernambucana « que elle não era allecto
á causa do Brasil, promovendo o systema republic3uo. » Contra
tal exclusão reclamou o referido deputado, e sendo sna petição
enviada á commissão de podere, e la, em luminoso parecer
subscripto "{Ielos representantes Estevão Ribeiro de Relende,
1I1anoel JaCIfitho NOg'ueira da Gama, c Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada lIfachado e Silva, opinou que se lhe désse assento
na assembléa, como etfectivamente se deu. lVid. papeis do archivo da camara, anno de 1823.)

-1.20 D. Nuno Eugenio de Locio e Seilbit:. Foi senador. (14)

Antonio José Duarte de Aranjo Gondim. Foi cnador.
Francisco Ferreira Barreto. Pad re. (1.5)
Jfanoel Caetano de Almeida e Albul]uerque. Foi senador.
1I1anoellgnacio Cavalcanti de Lacerda. (Darão de Pirapama.) Senador.
Ltú:: Ignacio de Andrade Lima. Padre.
Bernardo José (la Gama. (Visconde de Goyanna.) Desembargador.
Antonio Ribeiro de Campos.
lIfanoel .MaTia Carneiro da Cunha. Não tomou assen lo.
CEARÁ.

Pedro José da Costa Ban·os. Foi senador.
José Mm·tiniano de Alencar. Padre, foi senador.
lIfa'lioel Pacheco Pimentel. Padre.
José Joaquim Xa'vier Sobreim. Pad I'C.
João Antonio Rodrigues de Carvalho. Foi senador.
José Mariano de AlbuqnlJl'que Cavalcanti. Mi litar •
lIfanoel Ribeiro Bessa de IIollanda Cnvalcanti. Pad re •
•4ntonio lIfanoel de SOltZa. Padre; não tomou assento.

r

RIO GRANDE DO . 'ORTE.

Thoma:: Xavi o Garcia de Almeida e Castro.l\Iugi tl'udo,(16)
Francisco de !1 ruda da Camara . Não tomou ussen to.
(14) SubSliluiu o depulado efl'ectivo João d:l Silva Feneira,
que uão tomou asseI1lo.
(15) Substituiu o deputado c/f'eclivo Francisco de C:lrvalho
Pacs de Andrade.
(1G) Substituiu o deputado e/f'eclivo Franci. co de Arruda Camara, que não tomou assento.

r
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MATO GROSSO.

Antonio Nararro de Abreu. Tenente-coronel.
PARABIBA DO ~ORTE.

Joaquim Manoel Carneiro da Cunha. Proprietario.
Augu to Xavier de Carvalho.
José Ferreira Nobre. Padre.
José da Cru;; Gouvêa.
Virginio Rodrigues Carnpello. Padre; não tomou assento.
ALAGÔAS.

Caetano Maria Lopes Gama. (Visconde de l\1aranguape.)
Foi senador.
Ignacio Accioli de Vasconcellos. Magistrado.
José Antonio Caldas. PatIre.
José de Sottza lIfello.
Miguel Joaqzúm de Cerqlteira e Silva. Magistrado; não
tomou asscn to.
SANTA CATHARINA.

Diogo DMrte Sitva. Inspector do thesouro publico.
RIO

GRA~DE

DO SUL.

José Feliciano Fernandes Pinheiro. (Visconde de S. Leopoldo.) Foi senador.
Francisco das Chagas Santos. Marechal de campo.
JoaqztÍ1n Bernardino de Sena Ribei1'o da Costa. Bacharel.1
Antonio Martins Bastos.
Observaçào. - Preseu temente os unicos cidadãos que
foram deputados á constituinte, ainda existentes, são
os Srs. Visconde de Sapucaby, Barão de Plrapama, e
monsenhor Francisco l\luniz Tavares.
F. 16

ie a LEGISLATURA

1826 -1829c

i826.
FALLA DO TllRüNO NA ABERTURA DA ASSEllilLÉA G-ERAL EM

6 DE MAIO.

A uguslos e clignissimos ?'ep?"esentantes da narão
b?"asilei?"a.
Pela segunda vez tenho o prazer de apresentar-me
entre vLÍ5, abrindo a assembléa nacional. Sinto infinito que ella se não abri5se no dia marcado pela
constituição, depois do governo ter eoncorrido da
sua parte quanto pôde, pam que a lei não fosse postergada. Em h de Novembro de 1823 dissolvi a
assembléa constituinte, bem a meu pezar, e por motivos, que vos não são desconhecidos. Prometti ao
mesmo tempo um projecto de constituição; este foi
aceito e jurado, e hoje é a constituição politica, que
rege este Imperio, e em virtude da qual se aeba
reunida esta assembléa. A barmonia, que se póde
desejar entre os poderes politicos, transluz nesta
constituição do melhor modo possivel.
Todo o Imperio está tranquillo, excepto a provincia
Cisplatina. A l!ontinuação deste socego, a necessidade do systema constitucional, e o empenLo que
eu tenho que o Imperio seja regido por elle, io, tam
Q que haja tal harmonia entre o senado e acamara
dos dep~llados, entre esta e aquelle, e enlre o go"
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verno e ambas as camaras, que faça com que todos
se capacitem, que as revoluções não provêm do
systema, mas sim daquelles, que á sombra delle
buscam pór em pratica os seus fins particulares. A
provincia Cisplatina é a unica que não está em socego, como já disse, pois homens ingratos, e que
muito deviam ao Brasil, contra elle se levantaram,
e hoje se acham apoiados pelo governo de BuenosAyres, actualmente em luta contra nós. A honra
nacional exige que se sustente a provincia Cisplatina,
pois está jurada á integridade do Imperio.
A independencia do Brasil foi reconhecida por
meu augusto pai o Senhor D. João VI de gloriosa memoria, em o dia 15 de Novembro· do anno proximo
passado, seguiram-se a reconheceI-a a Austria~ a
Inglaterra, a Suecia e a França, tendo-o sido já muito
'
antes pelos Estados-Unidos da America.
No dia 2~ de Abril do anno corrente, anniversario
do embarque de meu pai o Senhor D. João VI para
Portugal, recebo a infausta e inopinada noticia da
sua morte: uma dóI' pungente se apodera do meu
coração; o plano que devia seguir, achando-me
q\J.ando menos o esperava legitimo Rei de Portugal,
Algarves e seus dominios, se me apresenta repentinamente, ora a dóI', ora o dever, occupam o meu
espirito ; mas pondo tudo de parte, olho aos interesses do Brasil, attendo á minha palavra, quro
sustentar minha honra, e delibero que devia felicitar Portugal, e que me era indecoroso não o
fazer.
Qual seria a aftlicção que atormentaria minha alma
buscando um meio de felicitar a nação portugueza,
não oIfendt:ndo a bmsileira,'e de as separar (apezar
de já separadas) para n'lnca mais se poderem unir?
Confirmei em Portugal a regencia que meu pai havia
creado ; dei uma amnistia: dei uma constituição;
abdiquei e cedi de todos os indisputaveis, e inauferiveis direitos que tinha á. corõa da monarchia porr
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tugueza e soberania daquelles reinos na pessoa da
minha muito' amada e querida filha a Princeza D.
Maria da Gloria, hoje Rainha de Portuga I, D. Marin li.
E' o que cumpria fazer a bem da minha honra e do
Brasil. Agora conheçam (como já deviam conhecer)
alguns Brasileiros ainda incredulos, que o interesse
pelo Brasil, e o amor da sua independencia é tão
forte em mim, que abdiquei a corôa da monarcbia
portugueza que me pertencia por direito indispulavel
só porque para o futuro poderia eompromeLter os
interesses do mesmo Brasil, do qual sou defensor
perpetuo.
Deve merecer-vos summo cuidado a educação da
mocidade de ambos os sexos, a t'azenda publica,
todos os mais estabelecimentos publicos, e primeiramente a factura de leis regulamentares, assim
como a abolição de outras directamente oppostas á
constituição, para por esta nos podermos guiar e
regular exactamente. A mór parle dos senadores e
deputados que compõem esta assembléa, bem lembrados devem estar dos males que algumas nações
têm soffrido provenientes da falta de respeito devido
ás autoridades constituidas, quando estas são atacadas e menoscabadas, em vez de serem accusadas
e processadas conforme é de lei, e de justiça universal. Bem sei que estas minhas reflexões não são
necessarias a esta assembléa, composta de tão dignos
senadores e deputados, mas servem a satisfazer o
zelo, amor, e interesse que realmente tenho pelo
Imperio do Brasil, e pela execução da constituição.
Muito mais teria a recommendar~vos, mas parece-me
não o dever fazer.
IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO
BRASIL.
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VOTO DE GRAÇAS.

Senhor. -A camara dos deputallos penetrada dos
mais vivos sentimentos de grnliclão, o de ro, peito nos
envia a congratular a Vossa Mage:stade 1m perial pelo
plausivel motivo do solerone acto de abertura da assombléa geral legi lativa no dia 6 do corrente laia.
Fiel orgão dos sinceros votos da mesma camara tenbo
a mais lisongeira satisfação de apresentar ante o augusto throno de Vossa Magestade Imperial expressivos testemunhos do nosso reconbecimento pela
distincta honra da imperial presença na primeira
inaugural sessão.
A cam ara dos deputados estú bem convencida das
energicas pl'ovidenc.ias dadas para sua installação
no dia marcado na constituição, e que não pudera
verificar-se em tempo proprio por cil'cumstancins
imprevistas.
Unanimemente ngradece os desejos, e zelo que
Vossa Uagestade Imperial tem manifestado em tão
repetidas e efficazes disposições para estabelecer,
firmar, e consolidar aliberrlade politica nesens subditos fundada no syslema do governo monarchico e
representativo, f:on[orme as luzes do secnlo e votos
da nação brasilei ra.
A mesma camara reconhcee, que á sublime politica de Vossa Magestade Imperial dirigida pela prudencia, e energia é devida a tranquillidade interna,
de que gozam as provincias do Imperio por diversas
'fezes agltadas com oscillações inevitaveis em crises
tão melindrosas. Nem poderia existir esta paz tão
necessaria ao bem estar elo povo braslleiro se'não
fossem honrosamente terminadas as contestações e
discordias com o reino de Portugal, se não fosse reconbecida a soberania, e independencia deste Imperio pelas principaes potencias da Europa, e pelos
Estados- Unidos da America.
r
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Não foram estes sómente os objectos dos incansaveis esforços de' ossa l\1agestade Imperial, apenas
Vossa Magestade Imperial tinba assegurado com relações estrangeiras a feliz estabilidade da nação brasileira, logo esta reconhece novos e 5ingulares beneficios de seu defensor perpetuo, titulo bem merecido,
e que com tanta gloria tem sido, desempenhado.
Quando o cot'Ução de Vossa Magestade Imperial é
magoado da mais sensivel dór, quando é aifectado
dos mais ternos e dolorosos sentimentos filiaes,
objecto, que sensibilisa, e enternece a camara, em
tão critica conjunctura a prosperidade do POYO brasileil'O merece os mais desvelados cuidados.
Ainda devemos maiores acções de graças a Vossa
Magestade Imperial pela IJonrosu confiança, que põe
na camara, a qual tem no m~is alto gráo de apreço o
zelo, nmor, e interesse, que Vossa Magestade Imperial toma pela nação brasileira, e pelo cumprimento da constituição do Imperio. A camara se em-o
pregar'à sempre com os maiores esforços em elesempenhar 5-uns augu,stas e importante::. funcções, organizando as leis, que facilitem o andamento, e promovam COQ1 mais rapido progresso a publica felicidade, assim como em fazer manter o decoro e
respeito devido ás autoridades constituidas.
Igualmente está persuadida que da constante união
cntm os poderes constitucionaes e emanados da
nação resultavam as mais grandes, e solidas va,ntagens ao Imperio. Firme nestes incontestaveis principios aS5egul'a a Vossa Magestad.e Imperial que sustentará ioa\teravel harmonia com a do senado, e se
conservará em a mais perfeita intelligeneia com o
governo, baseando sua conducta sobre as leis fundamentaes ela constituição jui·ada.
A camara dos deputados Lambem votou a V06sa
MagesLade Imperial graças pelo in('aLi~aveL empenho
com que tem mantido a il1\.egTidade do lmp(~rjo
sustentnnclo a união de todas as sua provincias, e
I'.

17.
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Ilfjnn(:~ a Yossa Magcsta(lc Impcl'ial, fJue com todos
os meios ao seu nlcance r.()adjuvnl'ú o governo, pnra
fJue n 1I0nril, e digniLlaue lIacionill niío soifra a
IlIonor fJueul'a. Estas as pura:; exprcssôes rios Ycrdildcir'os votos, (jlle temos il !lonl'osn c1istinel.:iío de
offt~r('cer nr1Le o nllQ'llsto tlll'OflO 1'11\ Yossn ~hlge tnde
Ilf'l criai pela camara dos depulaJos. (I)

Emendas oflm'eciclas ao 'l:Olo ele gTaraS.
Em sessão de 8 ne Maio, proeedendo-se ú nomeaçi10 de uma commissão COlllpO:ila de tl'es JIlell)bl'os para propõe ns hnses do voto de gl'ilr.;ns que a Cil!llnl'n devia dirigirao tllrollo, ('til'ilm nomeauos 05SI'S,
Cunlla l1arboza, Yerguciro e Ledo.
Em sessilo de!) de Mnio o Sr. Ledo como relatl1l' da
dita cornrniss'10 leu o pnl'C(;cI' pr'opondo ns re['l~ridas
hnse ; entrando, nes. e mesmo ilin, cm discussiío
o parecer, o S,r. Lino Coutinho Orrl~I'CCCU a seguinte
f:mendn nddieional-« Que nns hnscs pill'a resposta
Ú l'nlla do tllrono e loqlle no nt'tig-o da guerra do Sul
tocada pelo IlIrono.- Lillo Coutinho. » - (2) Tendo
sido nppl'ovado o pnr3c.er com a emenda, o presidente nOlneou a deputação fJue til~ha II apl' 'senta!'
o voLo de graças a Sua ~jngestaJe o Imperador.
nESPO,l'A D" SU.\ MAGESl'ADE Á DEPUTAÇIo DA C,\\iATI,\ QUE,
mI 12 DE DlUO, Al'lIESIlNTOU-LUE o VOTO DF. ~ILlÇAS,

« Agr::lde~o ii camara as bons disposições, em fJue

sr- acha.»
Dcclal'ou o presidente fJue a resposta « era recebida com muilO especial agrado.»
(I) O volo de r-raça, foi redip-illo n:l fórma das b:lsrs :lpcm sc' ãl)
ti de Alaiu.

)l1'ov~\lJa

ue

í2) E ta cmenda foi posteriormente cone bida nos scguinll'S
lerlllo : « Que u diga ao lh1'OOO úl:crt.:a da g'lICIT3 du S LI IIU.:
\'ill LULlus \JS I\t:gocius UIIl qllu su achar cllIpellhada a hOllr..l
lIali Ilnd, a 1:31l1ara dus dellllLallos pora tor.los os 'lSrUI'~:(Js, qUJ
l'UI 'j cuuller, )lara qlle ('lia lião fotl'ra lllÍlIgol a Ou 1\1Il'1l13. l)
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FALLA DD TllnO~O NO E~CEnR.urE:'\TO D.\ ILSDInLÉ.\ GEn.\L
E)l (j DE ETEMIlIlO.

Augustos c rlignis::; ·nos ,'c]J?'cscntantes da nação
lJ}'as ilcú·a.

A e:occcllç<io da lei l' o primeiro dever ele todos os
cidadãos. Elia lTlür~a quatro mozes para as sessões
desLa a semIJléa: s;'w finuos, e porLanto é chegado
o tempo de se fecbar; e pal'il esse fim cu llIe acuo
l'oti'c \'Iis. Os trabalhos dcsta sessão l1iío têm sido
t..\u pcquenos, que llão desscln já algumas leis, c
igualmente, que nos nüo deixasseln sobejas cspeJ'llnças de que nu futura apparc~am, não digo todas,
mas ""mnde parLe uaquellas, que são necessarias para
ser Iiltera!mente executada a constitui(,ão. A !lar'mania que reinou entre as duas C<lmUI'aS, e o quanLo
sr, empenharam na feliddade, e granueza da nação,
deixa h6m vêr, qual é o espirita paLriotico, de que esta
assclfIlJlócl se ud,a animada, Conseguiu·se o que eu
espemva, comCr;nralll, e andaram as sessões, presidindo a cllas li prudcllcia e a sabedoria. Cumpre agol'a
aos illusLres senadores, e depu Lados, que houverem
de retiral'-se pam as differenLes provincias do Imperio, que durante o intervallo, que !la até a abertura
da sessiío do anno futuro, meditem sobr'c o modo de
fazer prosperar o Imperio, e façam da sua parte
quanto puLlerern, persuadindo aos povo·s qual deve
ser sua o!.JeJiencia. ao govemo, mostrando-Ibes, que
quem obedece ao governo, ohedece á lei, o que·
aquelle que o!.Jedece a lei tem segura. sua 1.lOnru,.
viJa, e propriedade.
I1!PEllADOll co 'STlTUClONAL, E DEFENSOR PERPETUO DO
nnASIL.

(3)

(3) A primeira IcgislalUr:l d:l asscmllléa ~cr:ll legi latira foi
conrl)cada. por .d~cl'eto de 26 de ~[al'ço de J82~, mandando-se
pruceder a elelçao de deputado I: senadures pela, instl'ucções
da me&lIla data. Aquellc decl'elo l'ev0A"0\1 o do 17 de Novel1lhl'u,
(le 11:123 fine cunvol'ára a nova assc01blóa consLituintl', fl vista
te~ C!: maiorilk do povo IJmsileiro app"ovado O p~'njectu de consti~U1l'ao organl;.udo 7)clo c.onsellw de (lstado,. e pedido que clle fusse·

jumdo COI/lO fOI, para. {lmr S~tdo a cOll.;l!llli('(to do 1ll/periu.1l

1827.
FALLA DO TllROl'íO NA ABERTURA DA ASSE)lDLÉA GEIlAL
EM

AUfJMsto

C

3

DE MAIO.

difJnissimos ?'epl'esentantes ela nação
b?'asileir'a.

Eu venbo, conforme a lei determina, abl'ir esta
assembléa com aqtlelle enthusiasmo, com que sempre pmtiquei este acto; mas não com a mesma
alegria, a qual é substituida no meu imperial coração
pela tristeza, e pela dôr a mais vel1emente, que tenho
som-ido, em consequencia da morte da minha muito
amada e querida, e para sempre saudosa esposa a
Imperatriz, que no dia 11 de Dezembro passado pelas
10 horas e um quarto da manhã, deixou este mundo
pela habitação dos justos, lugar que segummentc
accnpa, pois todos de fé acreditamos, que elle 6
destinado· pam aquellas pessoas, que se conduzem
·virtuosa, c religiosamente, como ella o praticava.
Este facto, que em todos nós causou tanto sentimento,
e que ainda hoje se me representa tão vivamente,
como se á pouco tivesse acontecido, succedeu
quando eu me achava na provincia do Rio Grande de
. Pedro do Sul esquadrinhando todos os modos,
que o amor da patriu me suggeria, para vêr se podia
fazer com que a guerra. entre o Brasil e Buen05Ayres fosse terminada pelo' rasgo de enthusiasmo,
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que eu c penml nascessc nos guclTcíros cül'aljões
cios haIJitantes claquella província. Esta guel'l'U, que
já da outra vez deste mesmo lugar vos annunciei sua
existencia, ainda conlinúa e continuará emquanto a
provincia Cisplatinu, que é nossa, nüo estiveI' livre
de taes invasores, e Buenos-Ayres não reeonllecer a
independencia da nação bl'Usileira, e a integridade
do Imperio com a incorporação da Cisplatina, que
livre, e espontaneamente quiz fuzer- parte deste
mesmo Imperio.- Fallo desta maneira confiado que
a assembléa coadJu vará da sua parte, fazendo os esforço~, que mui solemnemente na sessão passada
me mandou protestar, que 1'<1I'ia, pela deputação que
á minha imperial presenç:afoi enviada, para expOr-me
os seus senlimentos, que em tudo eram conformes
COfll a faUa da abertura daquella sessão.
Um systema de finanças bem organizado deverá
ser o vosso particular cuidado nesta sessão, pois o
nctunL( como vereis do relataria do ministro da
fazenda) não só é máo, mas é pessimo, e dá lugue
ti toda a qualidade de delapidações : um systema de
finanças, torno a dizer, que ponha cobro, não digo a
todos, mas á maior parle dos extravios que existem,
e que as leis dão lugar a que existam, e que por isso
o governo, por mais que trabalhe, não pó de evitar.
Um ramo principal, e que muito concorrerá para este
novo systema de finanças ( que eu espero ver crear)
ser executado, é o poder judiciario. Não ha codigo,
não ha fórma apropriada ás luzes do tempo nos processos, as leis são coutraria,s umas ás outras, os
juizes vêm-se embaraçados nos julgamentos, as
partes padecem, os máos não são punidos, os ordenados dos juizes não são sufficientes, paeu que niío
sejam tentados pelo vil, e sordicIo 'interesse, e portanto é necessario que esta assembléa comece are·
gular.com summo cuidado, c promptidão um ramo tão
importante para a felicidade e socego puIJlico: sem Linanç.as e sem justiça hiío pôde existir urnu nL1ção.
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Rrm conltcr..o que esta as. emlJlén Lem militas cousas
cm que cuidar, que nüo pótie fazer tuclo na mesma
sessão, que os trabnlhos llcam preparados de urna
para outra; mas é necessario começ.al', e começae
com unidade, sobre qUillfJuer destas duas materias,
e quando hnja de di\'ngnr parn outras (o fJue nno
póLle deixaI' de ser cm semelhnntes maLerias, que de
sua natureza são as mnis delicadas em todos os Eslados), eu exijo deslaassemblén que estas divngações
sejam, apt'Oveitando o tempo, razen lo nquellas leis,
que a constituição a cada passo nos está mostrando
serem necossmias e indispensuveis para ella ser
liLter:Jlmenle executada. No meio de urna guerr:J,
sem que tudo esteja organizado, o governo necessita
que estí~ assembléa o autorize, como ncltal' conveniente, para que possa estorvar a marchn dos clelapjdndores da fazenda publica, no!' que não desempenharem bem seus empregos, e áquelles flue
fJuizerem perturbai' n ordem estabelecida por todos
nós jUI'adn; já demittindo-os, jú dando-lues castigos
corr'eccionnes.
NinguE'm mnis do que eu busca cingir-se á lei;
mas ([Uando os que sahem della não ncham de
prompLo outl'a que us cohiba, é misteL' que o go''''mo tenha essa nutoridnde, emquanto o systema
geral não estiver tolalmente organizado, e tudo marchando perl'eiLa, regular e constitucionalmente.
As relaçãe de arniznde de te Imperio com lodns
:JS 11Ul,;.ÕCS, que nos têm enviado seus mini tI'OS, exislem inabnlaveis, é a sahidã do ministro cios EstadosUnillüs da America tão rcpenlinae tào pouco fundada
cm razão, nj-1O nos deve, nem levemente inquietar,
pois conto COI!! a p;ouLlencia do pl'esidente c1aCluclles
EsLados, e com :J S:llJerlol'j:l, ju tiça e imparcialidade
(\os Americanos do Norle. Os espon :lC cio cnsamenta da Rninha ele POl'tugal minha. filhajú fl1ram
ceie brndos em Yiennrl d'Austria, e eu espero em
pouco lf'mpO vel' nesla CÔl'l m Ll il'mno, seu f'Spo. o.
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Acnllsa (~onsLitucional triumpha cm POl'tugal, npezar
do' immensos partidos, que a querem dilacet'ar, e
seria impossivel, que assim não acontecesse, tendo
a carta sido tiio legitimamente dada,
Tornando aos negocios do Imperio estou intimamente pel'suadido, que todos aquelles, que não
pensarh relativamente a elles do modo que nesta
minha imperial falia me exprimo, não siio verdadeiramente amigos do Imperio, não são imperiaUstas
constitucionaes, mas sim disfarçados monstros, que
só estão esperando occasião de poderem saciar sua
sêde no sangue daquelles, que defendem o tbrono, a
lHltria e a religião.
Não me persuado, que no recinto desta assembléa
exista um só dos representantes nacionaes, qUl~ não
pense. da mesma maneira que eu penso, seja qualfôr
o meio, por que pretenda alcançar o fim, que eu
de ejo, que é vêr o Imperia firme, e o povo contente.
Assim, augustos e dignissimos representantes tIa
naçào brasileira, havendo-vos recommendado o que
me pnreceu môJis conveniente aos interesses nacionaes, eu me retil'o confiado em vós, e na esperllnça de 'os poder dizer na falia do encerramento
desta nssembléa « Não podia espemr menos de vós;
c tou satisfeito; a nação existe contente; somos
felizes; bem haja a assemblén, que tão acertadamente legisla. »
I~rPEnADOR CONSTITUCIONAL E DEFE 'SOn PERPETUO DO
BIU lL.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO m[
SESSÃO DE il0 DE l\IAIO.

Senhor. - A camara dos deputados, penet\'[\da do
mais vivo reconhecim.ento, manda render a Vossa M:lgestade Imperial respeitosas acções de graças pela
esperançosa abertu ra da segunda sessão do corpo legislativo. Interprete de seus sentimentos, s6 nos
acompanha o pezar de os não poder cabalmente exprimir, patenteando com igual energia o jubilo e o enthusiasmo com que ella viu a Vossa Magestade Imperial cumprindo a lei e dando no salutar exemplo da
fiel obediencia á constituição um testemunho da sua
necessidade para a conservação e integridade do
Imperio. Bem quizera a camara dos deputados oceupar-se s6mente deste quadro magestoso, e não
ter de misturar com a admiração que eUe nos arrebata, e com os agradecimentos que merece, o
tributo de sentidas lagrimaspela lrrepamvel perda
da augl1sla Imperatriz do Brasil, ela excelsa esposa
de Vossa Magestade Imperial, dessa Princeza insigne
por sua piedade e pelo seu juizo que o céo emprestára ao mundo e que tão cedo (pal'a nossa desgraça !) eUe tornúra a cbamar para o seu seio. A cnmara dos deputados conhece bem a magnitude desta
perda, e pelo sentimento geral da nação, ealeuln n.
dóI' que devia lacerar o coração ele Vossa Mngestade
Imperial, que de mais perto conhecia o p.erdiclo thesouro, e achava-se privado pela sua vingem Ú Pl'Ovineia do Rio Grande do Sul de receber os ultimas
suspiros de tão adorada esposa, e o osculo de seu
eterno adeus .... Sobre males porém já sem, rcm8c1io
é prudencia correr um véo de respeito ó'silencio,
passando para os urgentes assumptos de interesse
nacional com que tambem Vossa Magestade Imperial
proeurou suspender a ternul'U e a sensibilidade que
:F.
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essa recordação lhe excitára no magnifico acto, que
[,,1. o objecto das nflssas graças.
A camara dos deputados, seuhor, prestando sizuda
contemplação á falia que do throno lhe foi dirigida,
nos encarregou ue transmittir a Vossa Magestade
Imperial que, com quanto reccnbeça ella que o direito de (teclarar a guerra e fazer a paz seja' aLlribuição do governo, reconhece simultaneamente que
íl sabedoria e a justiça sempre devem presidir aos
seus eonselbos, e regular os seus decretos, para
que nuuca pe~iguem a gloria, as esperanças e a folicidade da nação: e que na Jisongeira presumpç.ão
de que tal tenha sido a marcha elo governo, ella
afiança a Vossa l\Iagestade Imperial, comojá 0utr'ora
afiançál'a, que será constante a eoadjuvar o governo
com todos os meios ao seu alcance sempre que compromeUida fôr a honra nacionaL.
Convencida da imperfeição do aClual syslema de
finanças e melhodo pratico de sua arrecadação e
distribuição, a camara dos deputados já teria applicada serias dE'svelos á reforma deste importantíssimo objecto de onde manam a força e a vida dos
Estados, se a tempo, como agora espera, lhe tivessem
sido ministrados os precisos elementos. Acamara
dos deputados mede bem toda a extensão de suas
altribuições, e de seus deveres: muitos são os
objectos a que cumpre levar o clarão de illuminada
reforma; mas muito necessario é tambem que a
camara dê a assumplos tão ponderosos uma mais
sizuda meditação, e por ventura uma sabia lentidão
para evitar a versatibilidade sempre funesta em taes
ca os, a que é devido esse labiriotuo em que hoje
eslá o edificio das nossas leis. Todavia, senhor,
nbra 'ada em ver ladeiras desejos do bem g ral da
nação e da estabilidade do systemajurado, ella promelte a \ os a Mage tade Imperial que mui cuidado'ümcnte se applical'á ao melhoramento das lJoanças
e ó. formnçüo do ystema judiciaria, lous ramos com
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e essa estabilidade; mas entretanto que se não
conclue esta tão ponderosa tarefa, a camara está
persuadida que uma depurada escolha de funccioDarios publicos, e escrupulosa obediencia das leis
actuaes podem remediar em grande parte os abusos
sobre que Vossa Magestade Imperial cbamou a at·
tenção da camara,
A camara dos deputarios tambem ouviu com verdadeit'os transportes dejubilo e com os mesmos, rende
a Vossa Magestade Imperial as devidas graças pela
segurança que Vossa Magestade Imperja~ lhe dera de
continuarem inabalaveis as relações de amizade com
as potencias estl'angeiras; convencida como está de
que além de ser sempre a paz um beneficio celestial, é ella indispensavel ao 13I'asiL para o desenvolvimento de suas immensas faculdades, para o
augmento de seu commercio, aperfeiçoamento de sua
ugricuHura, crescimento de sua população, estabilidade de suas instituições e progresso da sua civilisação; e por eil'eito dessa pbilantropia universal,
essencial aos povos constitucionaes, não ouviu com
menor interesse o imperial annuneio de que a causa
constitucional triump11a em Portugal, como é de
esperar que triump1J.e em todo o mundo civilisado,
upezar da guerra, que lhe faz a tyrannia das paixões
e de encanecidos prejuízos.
Finalmente, sen11or, a camara dos deputndos muito
nos encarregou ele afiançar a Vossa Magestade Imperial que com toda a circumspecçn.o examinat'ú as
propostas que o governo lhe fizer, protestando a
Vossa l\Jagestade Imperial com toda a stlbmissão e
respeito, que não se afastará jámnis da constituição
e que incessantemente pugnará pela observancia
deste codigo sagrado, persuadida como está de que
o autor ama a sua obra e que a nação não páde ser feliz
sem a sua litteral execução, e inabalavel nos deveres
que a nação e u constituil,;ão 11J.e prescreve, tem a
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gloria de poder lambem proteslar anle o throno de
Vossa Magestade Imperial sem receio de contradicção, que assim r,omo identilica os sentimentos
com o de Vossa Magestaue Imperial em defesa do
turono constitucional, da patria e da religião, assim
unirá sempre os seus mais porfiados esforços aos
do goyerno para repellir disfarçados monstros que
tentem violar o que a êonsÜtuição consagra.
Paço da cam ara dos deputados, em 10 de Maio
de 1827. - J oaq1.tÍm Gonçalves Leelo. -.Lucio Soares
Teixeil"a ele Gouvéa. - N. P. ele C. VerguGÍ1"o. - J.
Lino Coutinho. - Peell"O ele Araujo Lima.

Emenelas o(fel"ecidas ao voto ele gl"aças.

Em sessão de 5 de Maio. discutindo-se qual o destino que devia ter a copia da falia do throno, decidiu-se, que fosse remellida a uma commissão
especial composta de cinco membros.
Procedendo-se immediatamente á eleição da
mesma com missão, foram eleitos os Srs. Lino Coutinho, Araujo Lima, Ledo, Teixeira de Gouvêa, Yergueiro. Propondo-se á deliberação ela cam ara, se
á commi~são cabia elaborar o voto de graças, independentemente de bases, ou se estas lhe deviam
ser previamente eladas, venceu-se que a commissão
formulasse e apresentasse o voto ele graças.
Em sessão de 10 ele Maio o Sr. Ledo como relator ela com missão encarregada de redigir a respo la á falia elo t11rono leu a minuta da mesma
resposta.
Em sessão cle 11 entranJo em discussão o voto
de graças foi offerecida a seguinte emenda: ({ P 1'0ponho que acamara pl'Ometta interpõr o seu purecer obre a guerra quando ti ver os esclarecimen tos
para isso necessarios. - ]Jctltla Cavalcanti. »
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Procedendo-se á votação do pl'Ojecto de rcsposta
á falia do throno foi elle integralmente approvado,
ficando por isso prejudicada a emenda.
Em seguida o presidente mandou proceder á leitura da relação dos senhores que tinham sido nomeados para a deputação encarregada de apresentar
o voto de gl'Uças a Sua l\1agestade o Imperador.
RE3POST.\ DE SUA MAGESTADE Á DEPUTAÇIo D.\ CHlARA QUI> Ell
12 DE MAIO Al'RESEl'iTOU-LllE o VOTO DE GR.l.Ç.l.S.

({ Que ficava intetrado do pensar da camara dos
deputados. »
Declarou o presidente que a resposta « era re~
cebida com muito especial agl'Udo. »

FALLA DO THRONO NO E~CERRA1fENTO DA ASSEMIlLÉA GERAL

EM 16 DE NOVEMBRO.

Augustos e di{}nissimos ,"epresentantes da nação
brasilezra.

Cheio dc prazer e contentamento por ver os sabios
tl'Uualhos da assembléa durante otem po desta sessão,
c o quanto ella aproveitou as duas pro rogações, que
eu houve por bem decretar, não posso deixar de
dar a mim me mo os parabens pelos bons resultados, quaes as leh-i que foram feitas nesta sessão,
e prorogações. O amor que tenl.1o ao Brasil, as circurnstancias politicas, e o interesse nacional, me
compellern a lembrar-vos, que seria summamente
util a demora nCEla côrte da maioria cios membros
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das camaras, porque estando nós ainda em guerra,
e em esperanças de fAzermos um tratado de paz,
póde acontecel' que neHe haja algum artigo sobre
fixação de limites, que exija medidas legislativas,
e sem as quaes o traLado não possa concluir-se.
Eu deixo á sabedoria de cada um dos membros,
que compõem esta assembLéa, o deliberarem se á
visLa do que acabo de ponderar-lhes, e parecem-me
sobejas as razões que exponho para esperar o r.esuLtado, que mosLre ao Brasil, qual é o interesse, que
todos nós tomamos pela sua felicidade.
Está fechada a sessão.
l.\rPERADOR CONSTITUCIONAL, E
BRASIL.

DEFENson

PERPETUO DO

1828.
FALLA DO TImONO NA ABERTURA DA ASSE:\IBLÉA GERAL E:\I
DE 1I1AlO.

3

Attgustos e dignissirnos senho?"es ?"ep?"esentantes
da nação b?"asileira.
Eu venho abrir esta assembléa, tendo a sat.isfaç.ão
de communicar-vos, que as relações de amizade,
e boa intelligencia com as potencias da Europa
cOTl~inuam, e cada vez mais se estreitam. O imperador
da Russia, e o rei de Saxonia acabam de reconhecer
este Imperio. Não acontece porém assim da parte
da côrte de Madrid, que é o unico governo da Europa,
que falta a praticar este acto. Tratados de commerda e navegação com ú rei da Grã-Bretanba, e o
rei da Prussía se acham concluídos, e ratificados.
Finalmente eommunico-vos, que completei o acto
da minha abdicação á corôa portugueza, que vos
havia annullciado na abertura da sessão de 1826.
Iguaes relações de amizade, e boa intellígencia
existem entre este lmp~rio, e os principaes Estadôs
do continente americano. O governo dos EstadosUnidos da America acaba de nomear um encarregado de negocias pum esta côrte, em lugar do crue
se ausentou, como vos annuncici na abertura da
sessão proxima passada. EOl.abolei negociações de
paz com o governo da republica de Ducnos-Ayres,
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estabelecendo bases pora uma convençiío justa, c
decorosa, como exigem a honra nílcional, c a dignidade do meu imperial throno. Se esta republica
não acquiescer ás proposições mui liberaes, e generosos, que atteslam á face do mundo a boa fé, e a
modernção do governo imperial, ainda que meu
imperial coração muito se penalise, é mister continuar a gnerra, e continuai-a com duplicada força:
tal é minha immulavel resolução. Eu conto que
acharei na assembléa geral a mais firme, e leal
cooperação, a fim de poder desempenhar a honra, e
gloria nacionol, que neste caso se achariam compromettidas. Passando aos negol:ios interiores eu me
. congratulo com esta assembléa pela ordem, e
tranquillidade, que reina em todas as provincias do
lmperio, o que me prova mui sobejamente, que o
regimen monílrcbico con5tiLucional cada vez mais se
vai consolidando. Chamo outra vez a aLlenção das
cam aras sobre os negocias de fazenda, e justiça,
que tanto recommendeina sessão proxima passada.
As finanças e o credito publico receberam um benefico impulso com a lei da fundação da divida, mas
ainda carecem de providencias legislativas mui
promptas, e efficazes, e que ponha m em harmonia os
differentes ramos da sua administração. Não recebeu melhora alguma o poder judiciario, e é urgente que nesta sessão elle seja regulado, segundo
os principios da constituição do Imperio, a fim de
que possamos ver julgar conforme os principias
constiLucionaes o que seguramente cooperará muito
para que meus subditos, gozando dos bens, que a
constituição lhes outorga por este poder, bemdizendo
o systema, me ajudem a sustentai-o. Os ministros,
e secreta rios de e tado apresentarão ás camaras,
com a exactidão compativel com as circ.umstancias
actuDes, o estado dos differentes ramos da administração publica. Eu espel'o da lealdade, e sabedoria àa assemlJléa geral, assim como de cada um
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dos memhros, que n compõem, n mais perfeita harmonia, mutua confiança entre as camaras\ e o governo. Desta perfeita harmonia, c mutua confiança,
que da parte do governo será. inalteravel, afoutamente digo, que depende o arreigamento do systema constitucional, a boa marcha da administração,
e a prosperidade nacional, em que se firma a gloria
do meu imperial throno. Está aberta a sessão.
hrPEIlADOR CONSTITUCIONAL, E DEFENSOR PERPETUO DO
DRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS.

[ os papeis do arehivo da camam dos 81's. dc~
[lutados não se encontl'ou o original do projecto de
resposta á faHa do throno deste anno, nem copia
delle; porém na sessão de '17 de ~Iaio de 1828 pu ~
blicada no n. O '10 elo Dia1'io dct Camara dos DepHtaelas daqueHe anno está inserto o discurso proferido
pela deputação encarregada de apresentar a Sua
Magestade o Imperador o voto de gmças, .cuja integra é a seguinte:
DISCURSO.

Senhor. - O momento em que Vossa l\1agesfade
Imperial apparece no meio da nação brasileü'a, que
espemnçada antes nas virtudes de Vossa Magestade Imperial, do que alliciada pelo esplendor do seu
nascimento, o collocou sobre o throno, que elIa exigira: esse momento, senhor, em que Vossa Magestade Imperial lhe revela, sem intermedios, seus
pensamentos e seus desejos, patentea-llte os actos do
governo, e a orienta sobre o estado da publica admínisLI'ação, nunca foi mnis vivamente senlido, nem
P.
19
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será mais sinceramente agradecido pela camara dos
~qeputados que á Vossa l\Iagestade Imperial nes envia,
interpretes fieis dos -sentimentos nacionaes.
• Na suspirada abertura desta terceira sessão da assemIJléa geral legislativa a camara do~ deputados
encontra não só um testemunho irrefragavel da consolidação, e progresso do governo monarchico representativo, mas desoobre tambem um documento
precioso de que Vossa Magestade Imperial convencido como está, de que é elle o unico penhor da
união e da prosperidade do Brasil, fará marchar o
governo em perfeita uarmonia com o voto nacional,
1sto é, entre os direitos e os deveres consagrados
no codig.o fundamental do Imperio.
A camara dos deputados cordialmente se congratula com Vossa Magestade Imperial pelos laços
de reciproca amizade, que ligam o governo de Vossa
l\Jagestade Imperial com os governos do novo, e
velho mundo: e bem longe de dar valol' ao obcecado emperramento da cÔI'te de Hespanha, assento
do erro, e do despotismo, folga que ella retarde este
acto de devei', c de justi<;.a, até que illuminado o
seu entendimento pelas luzes da razão, e da verdade,
l)rofira clignamente o reconhecimento da nossa independencia, e da nossa regeneração, e entre na escala das nações amigas da liberdade da America.
A camara dos deputados nos encarregou tambem
de significar a Vossa Magestade Imperial que ella
terá a mais completa satisfação, se nos tratados,
que Vossa Magestade Imperial se dignou annUl1dar-lhe concluidos, e mtificados, encontrar não só
justos argumentos da sua necessidade, como tambem
de que a lei, a dignidade, e ~s interesses do Brasil
foram devidamente consultados.
Completou Vossa Magestade Imperial o acto da
nbdicação da corôa portugueza I
.
Ta empre doce approvação, que a consciencia
dá ao cumprimento de al'duas deveres, acuará Vossa
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Magestade Imperial a compensação deste al'.lo, CJUC
ftlchou de uma vez quaesCJuer abysmos, que o juramento das constituições de uma, e outra nação não
tivesse aiuda aplanado. A posteridade no tribunal da
l1istoria lerá com admiração o nome veneranLlo de
um Principe, que na primavera da idade renunciou sem custo uma corôa, que ornava com gloria
a testa de seus maiores; porque reconheceu, que
conservando-a, nem desem penhava a lei, nem poúia
faZeI' a felicidade de ambos os povos, que o desejavam, pois que esta depende para ser perduravel
da sua omnimoda e eterna separação.
A communicação que Vossa Magestade Imperial
se dignou fazer, de que o governo dos Estados-Unidos
da America acabava de nomear um novo ministro
para esta côrte, não podia deixar de ser altamente
agradavel aos BOSSOS corações, que viam com pesar
estremecidos os laços da natural amizade com este
povo co-irmão, que primeiro estreou na America a
estrada da regenel'ação, e da independencia, e salJOreou as vantagens de um governo representativo.
Quanto seria para desejar. que a discordia não tivesse acendido os fachos da guerra com outro povo
co-irmão I Mas Vossa l\ragestade Imperial repassou
os nossos corações com a mais vi va, e a mais agradavel alegria, annunciando-nosjá entaboladasjustas,
e decorosas negociações de paz. A paz, senhor, é,
depois da constituição, a primeira necessidade do
Brasil, como a verdade é sempre :l primeira necessidade dos reis: comtudo, senhor, a camara dos deputados nuncaconsentil'ú que enodoada seja a honra,
e a dignidade nacional.
Se lisongeiro foi o quadro que Vossa Magestade
Imperial nos traçou das relações exteriol'es, as pa-lavras de Vossa Magestade Imperial sobre os negocias interiores levaram ao fundo dos nossos corações
a suave uncção de animadora esperança, c deram o
golpe mortal nos amigos do regimen absoluto,
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IJoucos, unicos e miseros divel'gentes, q ue ainda ltoje
maculam o solo brasileiro. Vossa Magestade Imperial
]'econhece, e publica que a tranquillidade do Imperio
é fmcto precioso da consolidação do systema monarehico representativo; e a camara dos deputados tem
a gloria de affirmar a Vossa Magestade Imperial,
que ffiaechando o governo religiosamente e fazendo
marchar os diversos delegados do poder á luz da
constituição, que a sabedoria de Vos~a Magestadc
Imperial offereceu, a nação aceitou, e todos j urámcs,
brevemenLe verá o universo crescer e incorpar nesLe..
abenç.oado terreno todas .as riquezas da sciencia e
da industria, da agricultura e do eommercio, da
dvilisação e da liberdade. A camara dos depu Lados,
porque é sagmdo devei' seu, e até porque está convencida de que Laes são o:; desejos de Vossa Magestade Impel'ial, não cessará de vigiar para que a
llydra do desp'oLismo não torne a erguer o collo, c
não devore os germens preciosos da nossa pl'Ospel'idade, e da nossa gloria, e 05 encarregados LIa
poder não abusem da imperial conuança, não sorprendam a religião de Vossa MagesLade Imperial,
e não façam voltar os passados dias de trÍ:)Le l'ecordacão,
A camara dos deputados não se de cuidará de
applicar o mais serio desvelo na conlio uação de leis,
que contribuam a firmal' em bases inabala vei:; o (;reLlito publico e levar a luz ao cahos de nos:;u:; ünanças. 1\1as seja licito dizer, que por mais sabias
que sejam as leis, se a sua üet execução lhes niío
dá movimento, e vida, são letl'as morLas, não passam
de formosas com posições, o nde apenas o pu ii aso pilO
se apl'az de achar bem desenvolvidos os principios
etct'Oos da razão e da justiça, E com quanto conheç;a a camara dos deputados a urgencia de continuai' igualmente a. regular o poder judiciaria segundo os principias lum i nos os da cOlJsLiLui~ão,.não
pótlc lambem deixar de repetir, que a falta da exe-
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cução das leis, bem como a C01TUpção da mOI'aI,
restos fataes do absolutismo, são a causal da exorbitancia do poder judiciaria, e dos males que gl'avitam
sobre os subditos de Vossa l\Iagestade Imperial na
mór parte do Imperio.
A camara dos deputados ouviu com verdadeiro
jul.Jilo o esperançoso annuncio 'que Vossa Magestade
Imperial lhe fez de haveI' ordenado aos seus actuaes
ministros', que apl'esentem ao COI'PO legislativo os
quadros da publica administração. Se a sabedoria
de Vossa l\lagestade lmperialll1e offerecc neste acto
um auxilio de mais, que hêl de sobremodo facilitaI'
a cOJ)solidaç.ào du rcgiruen monarehico representativo, pondo deiJa'xo dos ol11os da assembléa gemi
os males (J que cumpm acudir, a prudencia de ,"assa
l\1agestade Imperial recommendando a mais pel't'eita
harmonia entre as cama!'Us e o governo, dá-llw um
consellto saudavel, que de certo fará desappal'ecer
dissidencias, que bem a 'seu pezar têm empecidú o
COl'rcnte andamento deste systema. Acamara dús
deputados pl'otesta, senhor, não arredar-se jámais
da constituição, que ella deseja que intacta passe
á mais remota posteridade; e guiada por este astro
bem.fazejo, não será ella q uem perturbe esta doce,
e necessal'ia 113l'monia, que Vossa M:agestade Imperial. recommenda que tauto deve iniluil' na pfosperidade da Ilação, e que Vossa l\l3gestade Imperial
acaba de sustentai', mostrando au mundo inteiro
lluanto prcza a voz da nação quando eUa cbeglJ. ao
seu tbl'Ono, e qual a sOl'te, que no Brasil aguarda
a quantos OllZ31'Cm sacrifical' a honra ao egoismo,
e desprezar a opinião publica Rainha do Univel'so.
Tal é, senl1or, o voto da camam dos deputados:
com elle anda unido o constante pensamento de
amar e fazer amaI' todos os dias mais e mais um
Principe, que todo se consagra ii feliciuaue
Brasil. - J oaq uim Gon(alves Ledo.
I

uu
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Emendas o/fe,oecldas ao

1:0tO

de g"aç as.

Em sessão de 8 de Maio o sr. Ledo na qualidade de
relator da commissão es pecial encarregada de redigir a resposta á falia do thono, a apresentou e leu.
Em sessão de 10 de Maio, en trando em discussão aquelle projecto, foram offerecidas as seguintes emendas:
« 1." Proponho a suppressão da seguinte passagem:
{( E bem longe de dar valor ao obcecado emperramento da Hespanha; antigo imperio do erro,
e do despotismo, folga flue ella retarde este acto
de dever» e que este D,rtigo seja substituido por
este outl'O: « Quando a côrte da Hespanba conhecer
melhor os interesses que lhe podem resultai' de
snas relações com este Impei'io,' entrará sem duvida na lista das nações, que já têm reconhecido a
nossa independencia, e tratado com o nosso governo.- Lopes Gama.» Foi prejudicada.
« 2." Proponho mais a suppressão da seguinte
passagem:
« A harmonia que da parte do governo já foi, como
que preparada pela sabedoria de Vossa l\'Iagestade
Imperial na demissão dos ti'ansaetos ministerios, o
que patentea ao mundo ínteii'o a sOI'te, que no
Brasil aguarda a quantos ousarem sacrificar a !loma
ao egoismo, e desprezai' a opinião publica, Rainha
do Universo.- Lopes Gama.»
Não foi apoiada.
Leu-se depois o seguinte ref]uerimento, que foi
approvado:
« Requeiro que se discuta por ai'lígos o voto de
graças e as emendas offerecidas a cada um, e que
se não passe a outro sem acamara approvar o precedente.- Gal'Vão.» (")

n

Actualmente discute-se o projecto de resposta á falia do
thrullo cm globo; c tom ullla só discus ão.
Vid. arI. 1\17, c lloIa 62, do rcgilllelllo.
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Seguiu-se portanto a discussiío do PI'ojccto á resposta á falia do throno por artigos conforme se
venceu.
Ao art. 1. 0 foi otferecida a seguinte emenda:
« Supprima-=se a palavra - será - na expressãonunca será mais sinceramente agradecida.-Hollanda Cavalcanti.»

Foi approvado o artigo, ficando prejudicada a
emenda ..
Ao art. 2. 0 foi oífclrecida uma emenda de substituição neste sentido, que em vez das palavrassystema rep1"esentatit·o - diga-se - governo monarchico, constitucional e representativo, - e foi
approvada juntamente com o artigo .
.Ao art. 3. o foi offerecida a seguinte emenda:
« Substitua-se ao-emperramento da Hespanhao seguinte - emperramento da côrte de Madrid.Paula Souza.» foi prejudicada.
Em sessão de 12 de M.aio continuou a discussão
do art. 3. 0
Vieram mais as seguintes emendas:
« Quando o clarão da liberdade afugentar as
trevas, que têm obcecado este infeliz governo, elle
saberá apreciaI' os nossos direitos e ambicionará
uma amizade, que boje despreza na sua inflexivel
obstinação.- O deptttado arcebispo da Bahia. »
« SubstiLua-se as palavl'as - e bem longe, etc.e lJem que ainda haja na Europa um governo que
tenha deixado de reconhecer este Imperia, em
nenhuma outra cousa é sensivel á camara esta obstinação, senão, no que se compadece da desgraçada.
Hespanha, que, não conhecendo seus verdadeiros
i,nteresses, dilacera seus filhos e perde todos os dias
a consideração de um Estado independente.-Hollanda Cavalcanti.»

« Até que com boca menos impura profira.- J.
Lino.»
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Foi npprovado o artigo lal c f1ual com a emenda
do Sr. Paula c Souza olferecida em ses~ão de 4O de
Maio, e prejudicadas as ouLras emendas.
Leu-se e apoiou-se o seguinte refluerimenLo:
« Reflueiro que o projecto de resposLa á falia do
throno, na parte relativa ás. expressões flue possam
affectar direeLa ou indirectamente as nossa relações
externas, seja remelliclo ti commissüo diplomatica.Paço da camara dos deputados, em 12 de Maio de
4828.- O deputado L. A. Ma?}.»
Foi prr,judicadú.
Ao art. 4.,0 foram orrerecidas as seguintes emendas:
« Em lugar das palavras - terú a mais completa
atisfação, etc.- se diga -tem o maior pezar de
que os tt'atarlos concluidos não tenham sido levados
ao cónhecimento da assembléa gemI, antes cle sua
ratificação.- I-lollancla Ca'Valcanti.)~
« Ao termo-concluidos - addicione-se - e rati·
ficados. - Pattla Smtza. »
Foram apoiadas.
Em sessão de 13 ele Maio continuou a discussão
do art. ,}.O .
Foram orrerecidas mais as seguintes emendas:
« Que se diga que a t.:amara dos deputados sente
amargamente que os tmtados passados e presentes
tenham sido feitos com violação do arL. 8." da constituição.- J. Lino .. »
« Aos termos - concluidos e ratiOcauos - acrescente-se ..- bem como nos anteriores.
« Antes do termo - dignidade nacional- aCl'escente-se - 3 constituição, e.- Paula Souza. »
Foi approvado o artigo tal e qual com as emendas
do Sr. Paula Souza, menos a que diz-bem como, etc.
Discutiram-se dous paragr.aphos e foram approvados.
Discutiu-se outro paragrapho e foram offerecidas
a eguinte emendas:
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. ~ Supprimam-se as palavras - e deram o gol peaté- o sólo bl'asileiw.
« Supprima-se o ultimo periodo - a camam dos
deputados .-lIlay. »
Foram prejudicadas.
Em sessão de H, de Mai@ discutiu-se o art. 5." e
foi approvado.
Ao al't. 6." foi o1ferecido o seguinte addiLamento :
(o( e oe11e e tl'atarão os negocios de dieecção g'eral da
publica administração - supprimido o resto do artigo.- Paula Souza. )}
Foi appro\ ado o al'ligo, bem como a La parte do
additamento, sendo rejeitada a 2.' parte.
foi approvado o arl. 7.· tal e qual.
Sendo adoptada a moção, foi ella enviada á com~
missão especial para a redaefiúo.
Em sessão de '16 de Maio nomeou-se a deputação
encarregada de levar a re posta á falia 00 throno a
Sua Magestac\e o Imperador.
UE POST.l DE SU.l ~l.lGEST.lDE 1 DllPULlÇl0 D.l CHI.lR.l QUE E)[
1.7 DE 31UO Al'lIESENTOU-LHE o VOTO DE GR.lÇ.lS.

« Louvo muito os senlíment0s, e as intenções, em
<lue está n cnmara dos deputado . J
Declarou o presidente que a resp03ta« era recebida com muito especial agrado. »

F,ULA DO Tuno o NO ENCERlIA)IE TO DA A
E)I
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rmTILÉA GERAL

DE SETEMBRO.

Augustos e clignissimos senhores repre enlallte ela
nação bTa ileim.
Bastantes foram os actos legislativos ue ta sessão,
comtudo os negocias de fazenda não roram tomados
na devida. con iclera~ão, e os de justiça não sofl'reF. 20

ram arplelle impulso, llue eu esperava. O amor da
patria, que não posso deixar de coo ideral' em gl'áo
muito elevado nos corações dos membros, que compõem esta assemlJléa, seguramente fará, que na
futul'a sessiio assumptos tão importantes e llue por
tantas vezes vos lenho recolOmendado sejam olhados
como os pl'incipaes, necessario.s e indispensavf:.'is
para gloria, egUl'ança, consolidação, estabilidade
do Impel')o, do s~'stema mooarchico constjt'H~iooaJ"
e do meu imperial tl1rono. Eu não duvido flue a
asscmbléa geral se penetl'e desta verdade, e POI'
i~so espero ver o tempo ela proxima futura sessão
sabiamente aproveitado. Está fecbada a sessão.
hIPERADOf\. CONSTITUCIO 'AL E DEFENSOR PERPETUO DO
DRASIL.

:1829.
SESSÃO EXTRAORDI ARIA.
F.\.LU DO THUÓ"O
EX'I'RAORDI .\UIA
DECnETO DE

9

DE

NA

ABEUTUlU

DA

ASSEMBLÉA

GERAL

CO:'íVOCAD.\, E M.\NOADA REUNlU, POR
FEVEREIRO DE

1829,

1\0

llIA

2

DE

ADlllL DO MESMO ANNO.

Augustos e cUgnissimos SenhOl"eS ?"epresentantes da
na.cão b?"asileh·a .
.Convoquei extraordinariamente esta assembléa por
dou::; motivos: o primeiro, a inesperada noticia,
de que estavam a chegar tropas estrangeiras de
ernigmdos portuguezes, que vinham buscar asylo
neste Imperio; o segundo, os negocias de fazenda
em geral, e com especialidade o arranjo do Banco
do Brasil, que alé agom n50 tem obtido desla assembléa medidas efficazes,. e salutare". O primeiro
cessou, o segundo existe, e m.uito Jamento ter a
necessidade de o recommendar pela quarta vez a
esla assembléa. Clal'O é a todas as luzes o estado
miseravel, a que se acha reduzido o thesouro publico, e muito sinto prognosticar, q~le se nesta sessão
extraordinaria, e no decurso da ordinaria, a assembléa, a despeito das minhas tão reiteradas recommendações, não armnja um negocio de tanla.
IPQl1la, desastroso d~ve ser Q fuluro, que nos aguarda.
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o meu ministro e &2CI'C![\['io de cstndo dos negodos
da fazenda vos farú YCL' detullJilrlamcnte n rwccssiclade, e urgcncia de uma prompta medida lcgislativa, que, destrulndo de lllll golpe a cau:a principal ela calamidude existente, melhore as dcsgra~aclas circumstancias cio Imperio ; e que fornccentlo
ao governo os meios preci os, e indispen&uveis para
se ex:ecntar com proveito, não empeiore 11. actunl
(~I'i e. Elle vos upresentará urna pl'Oposta sobre este
obje(~to, que eu espero seja tomada na clevida consideração. A magnitude cIe um negor.io, em que a
nação tem po to suas vista e esperançus, me faz
crêr C]ue o resultado será tão lisongeiro, como todos
os bons Brasileiros devem esperar. Está aberta a
sessão.
Iml'ERAnOR CQl'iSTlT OOl'iAL, E
DO BRASIL.

IlEFENson

PROJECTO DE YOTO DE GRAÇAS
EU SESS.\.O DE

4

I'EIIPETUO

APRESE~TADO

DE ABRlJ",

Scnlror.-A cnmnra dos deputados, sempre reconllecida da paternal 'olicitude com qUI1 Vossa Milgestaclc Imperial vigia soore os destinos do Bmsil, niio
podia deixar de ser allamente penhorada do novo, recente testemunho C]ue Vo sa ilIagestade Imperial
acaba de á nação brasileira cIar a tal respeito, nnticipando a reunião dos l'epresentantes á época,
em que os cbama a lei fundamentnl do Imperio
pneu melhornr n sorte dos negocio·s do Estado; e
é por tão louvavel motivo C]ue elfa ora nos envia
ante o throno de Vossa Mngestadc Imperial para lhe
render as devidn3 gl'al;as.
Não é, senhor, sem geancle magoa, que' acamara
do' dcpuLudo' Lem vi to decorrer parte da p-resm)le

legislaturn, som nlcnnçar o pôr termo aos males,
que pesam sobr~ as finanças do tl1esoul'O e dos particulares, e que ompeiorados pelo concur o de imprevistos circurostancias, boje t50 instantemente 1'0~Iamllm as providencias, que Vossa Magestado Imper'ial deseja,
Mas negocios do sua natureza arduos, requerem
sei' tr'alados de espaço, e com madurezn, que lhe
dê o cunho da sabedoria, ,quasi sempre incompativel com os meios de uma acceleração pratica: bem
persuadida a mesma camara, CJue a lentidão cle sous
trabalhos, devida s6mente á falta de opportunas e
exactas informações em tal assumpto, lhe não poderá em nenbum tempo grangoDr o desconceito de
menos estremecida do amor da patria, que aliás
anima o coração de todos os seus deputados.
Todavia novos, e maiores esforç,os fará ella na sua
legal cooperação, a fim de que em breve se meluore
a nossa crise financeira; e na proposta que Vossa
Magestade Imperial lhe annunciou, espera acamara
encontrar aquellas luzes, e informação que dadas
a tempo talvez teriam remediado nossos males, e
poupado il Vossa Magestade Impel'ial o desprazer
da recommendação: Pl'aza aos céos, que os resul·
tados correspondam aos ardentes desejos de Vossa
Magestade Imperial, aos da camam dos deputados
e de todos os bons Brasileiros, que bem dizem, e
aspiram ver consolidado o systema constitucional
na sua patl'ia. -Lédo.- Souza F?'anpa. - A?'mvo
Lima.-Costa A[j~~iw·. - Vasconccllos, vencido.
Emenclas offereciclas ao 'Coto ele {raças.

Em sessão de ~ de Abril o Sr. Souza França como
relator da commissão encarregada de formular a resposta ó falia do tbrono, leu-a á calTlara, ficandoella
subl'e a mesa pura entr31' em discussão.
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Em sessão de 6 entt'ou em discussão e [oram 0fI'~
reciclas as seguintes emendas:
« A eamara dos deputados exulto cle jubilo por se
não verificar a vinda das tropas estrangeiras do reino
de Portugal; e appetecendo o mais feliz ex.ito a seus
nobres esforços faz votos aos céos para quejámais
se realize.
« A camara dos deputados lamenta que o ministerio a tenha reduzido á dura extremidade de não
podeI' satisfazer as magnanimas intenções de Vossa
Mageslade Imperial,já negando-lhe expressamente as
informações exigidas, e já espaçando-as indefinidamente, Mas tudo vencerá o amor, que Vossa Milgcstade Imperial consagra ao Brasil, e ás suas actuaes
i nsti tuições,
« Outras nações têm sentido maior desordem nas
suas finanças, e as hão melhorado, posto que não tivessem tanlos meios, como a nação brasileira, Acamara dos deputados, que conta com o grande apoio
de Vossa Magestade Imperial, espera levar com facilidade a necessaria ordem ao nosso thesouro.
« Corntudo, seghor, estas esperanças serão frustradas, continuando a administração actual; digne-se
Vossa Magestade Imperial tomar em sua alta eonsideração objecto de tanta transcendencia.- Vasconcellos. »
« Em substituição ao § 1, o da moção de gmças:
« Não é, senhor, sem grande magoa, que acamara
dos deputados vê, quasi no ultimo periodo da primeim legislatura, baldados os seus reiterados esforços, instantes recommendações, e admoestações,
feita desde a 1.' sessão ao~ primeiros agentes da
publica administração, de cujos defeitos partem, na
mÓt' parte, os males, que pesam sobre o Brasil, que
de dia em dia se aggravam, e que reclamam as proviJencias, que Vossa Magestade Imperiül. deseja ~
del'eiLos, senhor, que, não emendados, de ce1'to nos
apressarão o desastroso futUl'O, Já ha muito agourado.
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« Ao . 2. O: A camara todavia, senhor, vai redobl"ar
seus esforços, mais .... O que se segue na moção até
as plllavras - acceleração pratica - segue - persuadida como está .... continúa até o flm doperiodo.
Suppressão do seguinte, que começa - todavia - até
as palavras - crisPo financeira. - Xavier de Cct?"valho. »
« Senhor. ~ A camara dos deputados reconhece
com Vossa Magestade 1101 criaL o triste apuro d,IS
nossas üonnçiJs,e vê n{io ue longe o desastroso futuro,
que nos aguardA, e que em ister de ser remedindo com
promplidãO i e eflicacia ; mas, senhor, se o Brasil bale
hoje ás por~tas de uma banca rota desastrosa, não é
tanlo pol'falla d(~ recursos, c rendéls nacionaes, nem
tão pouco por um accI'esci mo verdadeiro de precisões,
e despezas como pela má administração, que elle
tem experimentado da parte de todos os ministeri05
transactos. e presentes, as rendas publicas têm sido
mal administradas, as comportas dos dique da prodigalidade têm estado até hoje ás escancal'as, e o
cofre dns economias sempre fechado, para nada se
poupar: aquillo, que se economisa, é um verdadei,"o
accrescimo de riqueza. O emprestimo cúntl"nhido em
tondres debaixo de pessimos auspicios se volalilisou
em escnssos momentos, e delle só nos resta hoje
a t"iste lembrnnça, e o peso de sua :Jmortiznção c
de seus juros: a guerra do Sulli10 mal gerida pela
imperícia, ou má vontade dos agentes uperiores, nos
consumiu um cnbedal immenso e de mais a muis
nos DI'l'astou incl~mnizações forçadfls peta má gerencia cio bloflueio, e por falta de boas e regulares
instrucções. Todas estas desgrnças, l:ienhor, não são
ns uoicns, que sobr~ nós têm pesado, pois que a admini tração interna não tem de perdiçado menos. Aposenlndorins de grnndes emp,"egados publicas ainda
capazes de tl'a\)nlbo; reforllla de militares nO\'05.
pensões sobre pen õc , e cng:1jamcnto :,obre engll-
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jamentos de eslrangeit'os, têm pelo menos triplicado
as nossas despezas internas. Desta soNe, senbor, se
n50 se der ela parte dos administt'auores do Estado um
firme proposito de serem mais economico', e menos
de-perdiçadot'es das rendas publicas, que é o sangue
ela nação, ue que servirúo medida~ legislativas sobl'e
flnaoça , se nem as minas do fabuloso Potosi serão
sufIicienLcs para tamanho deleixo, e proclignlidade?
A camara dos deputados, sellhor, niio tem fecbado
os olIJos a tão grandes, e a\"ulLuuos despel'llicios,
pol'flur. cm cada uma das sessões preteri tas, ella as
teol com energia censurado rna~se1l1 fmcto; porque
a administra~ão niío arripiou um ceitil desun encelada
carreira: núo de outra sorte, 'enllor, esta Camtll'a se
comportou tambem a respeito dos negocias do banco,
desse estabelecimento, que ulil para com outras
nações, fui desgraçadamente pat'u nó a principal
fonte da rniseria publica. \ camara na primeira
sessão da presente legislatura com allinco e solicituue exigiu do ministro da f,lZenda informações
veridicas, e seguras, para sobre ellas estabelecer
um razoavel exame dos teres, e haveres de UIll tal
estabeleeimento, mas qual não foi o seu pasmo,
quando este ministro mui categoricamente se negon
ao seu pedido com o frívolo pretexto, ele qlle o
banco era um estnbelecimento particular, uma casa
de comrnercio, sobt'e a qual acamara niio tinha o direito do exame de reforma: novas req uisiçõcs,senhor,
se Ilzeram, e sempre com igual resultado, até que
na sessão passada, concorde o novo mini::.tro da
fazenda com os s(wtimentos da camara, e cornef.:ou
a cuidar do projectado exame, e reforma do banco; e
se nenl1um resultado appareceu, á escassez do tempo,
e não ó. descuido de ta camara se deve i to atlribuir.
Tal é, senhor, a sincera, franca, e leal exposição desta
camara, que unisona com Vossa Mngestade Imperial no palernaes scntimel'lLos de espancar a
t t'rirel crise, que nos amea~n, melhorando u triste
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sorte do Brasil, mCl'gulhado lIoje na mnis intensa
miseria, promeLte a Vo sa l\JDgestade Imperial esforçar-se, quanto em si couber, pDra desempenlwI'
a salutal' tarefa, flue pela falla do throno se lhe
impôz na presente sessão extm'ordinaria ,- Paço da
camara dos deputados, etc.- José Lino Coulinho. »
a A camar'a dos deputados nos manda agradecer
na fórma do seu regi mento a augusta falia de Vossa
l\Iagestade Imperial pronunciada do tllrono na abel'tum da presente sessão extraordinaria. -O deputado
May, »
Em sessão de 7 continuou a discus ão e foi ofrerecido, mas Dão Dpprovado, o seguinte requerimento:
« Requeiro que a resposta da commlSSüQ e as
emendas tornem á mesma com missão para redigil-a de novo, segundo a discussão havida a taL
respeito; O;:;ando a commis ão autorizada para aproveitar l1S emendas que julgae convenientes. - Hollanela Cautlcanti. »
Todas as emendai> fomm prC'jur1icadns, menos a '1,"
parte da emenda apl'esentada pelo Sr. Vasconcellos
em sessão Je 6, e em Seguida foi o projecto remettido ú commi são a fim de redigil-o de novo.
Em sessào de 9 leu-se f' di cutiu-se a redacçZlo e
.
foram olTerecidas as seguintes emendas:
« L8 Em lugae das palavl'as - an ticipanclo a reuniiío
dos seus repeesentüntes ó époc:a em que os cllama a
lei fundamental do Imperio ... , .diga- e - convocando extraordinueiamente a assembléa geraL para
melhorae .....
(( 2.· Em lugar das palavras na proposta .... diga- e
- no relatorio que nesta camaea fez o ministro da
fazenda, e na proposta que Vossa Mage tade ImperiaL
se dignou enviar-Ille, espeea a mesma cnmnra .....
-

Maia.

»

Foi approvada a I ." e L'C'j iLadu a 2,"
l~,

21

-
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Tendo sido approvada a redacção do projecto de
resposta á falia do throno nomeou-se a deputação
encarregada de apresental-a a Sua Magestade o Imperador.
RESPOSTA DE SUA MAGESTADE Á DEPUTAÇÃO DA CAM.mA QUE EM 10 DE
ABRIL APRESBNTOU-LHE O VOTO DE GRAÇAS.

« Estimarei vêr realizadas as esperanças da camara. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebida
com muito especial agrado. »

FALLA DO TIIRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EXTRAORDINARIA.

A falIa do throno do encerramento desta sessão
extraordinaria é a mesma com que foi aberta a sessão
ordinaria em 3 de Maio de 182.9.

i829.
SESSIo ORDINARIA.
FAL~A DO TImONO NA ADERTURA DA ASSE~DLÉA

GERAL EM

3 DE MAIO.

AUgUistos e d·ignissimos senhores ?"epresentantes da
nação.
Está fechada a sessão exLraordinaria.
Muilo me lisongeio de poder annunciar a esta assembléa, que continuam firmes e inalleraveis as relações de amizade e boa intelligencia entre mim e
os dilferentes soberanos europeus e Estados do continente americano.
Tenho ratificado um tratado de commercio e navegação com el·rei de Dinamarca; um artigo additivo
ao tratado celebrado em 18~6 com el-rei de França;
uma convenção especial com o mesmo soberano; e
llnalmente uma convenção preliminar de paz com o
governo das provincias unidas do Rio da Prata. Pelo
meu ministro e secretario de estado da repartição
competente vos serüo apresentados todos esses
actos.
Cumprindo-me velar nos interesse:; de minha.
muito amada e querida filoa a rainha reinante de
Portugal, resol"i flue ella passilsse, Ú EUr0DiJ" onJej
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chegou, adlnndo u~Ul'pada a sua corôa. Posto que
eu esteja elcGiclido a niio ti'ansigir com esta USUl']Jnçiío, estou igualmente firme no principio de não
compromeLLer pai' causa della a tranCjuillidade e interesses deste Imperio.
A ordem, e o socego interior das nossas provin'cias,
que se acham em pei'feita tmnquillidade, foi altemdo
. ómente na de Pernambuco, onde um pai'Lido
desorganizador onsou, a despeito de todas as
considerações, levantnr a voz da r6bellião, contra
a qual o governo foi obrigado a tum::!r medidas
extraordinorias; pOl' ser elo meu mais religieso
dever alçar em easos taes a espada da justiça, como
sempre fal'ei com igual enel'gia contra qualquer
pnrli<..lo, Cjue se arrojar a arrendei' a fÓJ'ma do go"erno monarclJico constitueional representativo.
O abuso da liberdade da imprensa, que infelizmente se tem propagado com notaria escandalo por
todo o Imperio, reclama a mais seria attenção da
nssemlJléa; é Ul'gente reprimir um mal, que não
póde deixai' em breve de trazei' npós ele si resullndos
fataes.
Os negocios da fazenda, qlle vo lenho l'ecommendado, devem continuai' a merecer-vos particulal'
l:ui<..lado, e zelo na pi'esente sessão. ElIes constituem
a parte mais transcendente, e gloriosa da torel'a, que
vos tem sido commettic\a, e t'Jspel'O qUE' delles vos
accupeis com fervor igual Ú olicitude, que eu
tenho pela prosperidade <..lo Brnsil.
Hecommendo-vos de novo a a<..lministração da
justiça. O systema co.nstitucional exige imperiosamente a eompleta organização po poder judiciario.
Convindo auxiliai' o. desenvolvimento da nossa.
agrlcullura, é absolutamente necessnrio facilitar a
entrada, e promo\'cr a acqlJisição de colonos presladios, que augmentem o numero de braços, de (jue
lanto carecemos. Uma lei de naturalisaçiío, c de
'Urll Dom regulamento para. a. Llistri.!Juil;üo das terras
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inculLas, cuja unta se acha paralysada, seriam meios
conducentes pal'a aqlJelle fim.
Taes sao os objectos, que me pareceram mais
necessarios recommendar ao patriotismo e sabedoria da assembléa gel'al. Conto com a sua firme
cooperação na empreza, que me tenho proposto, de
firmal' a minha glol'ia, e o explendol' do [).leu imperial th1'ono, na prosperidade do Bmsil.
E::;tú aberta a sessão ordinal'ia.
J)(PERADOR
nIlA IL.

CONSTITUCIO~.\L, E DEFENSOll PERPETUO DO

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRE 'EXTADO

E~I

SESS:\O DE 7 DE MAIO •

. Senhor.- A cam ara dos deputados, altamente
penhorada da mais viva gratidão pela abertura da
presente sessão do corpo legislativo, nos envia
reverentes ao tlIl'Ono ele Vossa ~iag'estade Imperial
para render os mais sinceros votos de respeitosas
graçifs. O fervor com que todos os Brasileiros
esperam por este grande acto na ional é um testemunho in'efragavel da sua adlJesiío ao systema
monarcl.lico consLitucional, como unico movei de
sua felicidade, e de sua gloria; e a pl'Bsença com que
Yossa MagestaJe Imperial se tem dignado honml-o
é um penhor da I.lnidade dos sentimentos ue Vossa
Magestade Imperial com 'os sentimentos da briosa
rwçi1o, que a Vossa Magestade Impel'illl escolllêra
pioll'a seu chefe, e cu perpetuo defensor.
A cam ara dos deputados se felicita com Vossa
Magcstade Imperial pela continuação da firme e
in.altel'avel allliznde, e Doa intelligeocia, que Vos::;a
l\lagcstüde Imperial mantem com os soberano ela
Eurup;}, e cum os Eslüüos üu continente ulIlerit:ulll).
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AEUI'opa, e o novo mundo não devem conservar~se
em altitude hosti I; a paz é o voto' mais ardente da
razão, e da uumanidade, e o cúmmercio que sómente
floresce á sua sombra é o moveI da civilisação, e
da riqueza moderna, Debaixo destes pontos de vi'sta
a camara dos defJutados aprecia a communicação
do novo tratado de commercio e navegação com o
rei da Dinamarca, da convenção especial com o·
monarcha da França, e da preliminar de paz com
as provincias do Prata, esperando comtudo; que
nelles se achem em devida harmonia os principias
philantropicos do seculo, e os interesses, honra e
dignidade nacional, que tanta solicitude merecem a
Vossa IIJagestade Imperial.
A sabedoria -de Vossa Magestade Imperial soubeDchar os meios de conciliar os desvelos de pai, com
a politica do monarc:ha, sustentando os direitos da
Rainha reinante de Portugal, sem comprometter os
destinos do Brasil. Senhor, esta imperial promessa
fecLlOu todos os abysmos da desconfiança, e do
temor, e arrebatou toda a admiração, e todo o reconlJecimento da camara.
Grande porém foi a magoa, que o socego interior
das provincias fôra alterado na de Pel'Oambuco.
O erro é a partilha da humanidade ..... a eamara dos
deputados porém descança na prudencia, na vigilancia, e na justiça de Vossa .Juge tade Imperial,
espet:ando que com a observancia religiosa do coo
digo sagmdo de nossos direitos, e de nossos deveres acabem de uma vez cm todo o Impel'io estes
ordinarios, bem que enfraquecidos restos da revolução.
A imprensa já mereceu e continuará a merecer
os mais serios cuidados da carnal'a dos deputados,
não só pela sua transcendente il11po~'tatJcia lia moral,
e na politica, como porque cumpre olrel'ecel' ao
cidadão h01ll'ado na sabia imparcialidade da lei se·
gura egiJe vara repellir <1:; setas LIa calumnia.
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Os negocias da fazenda.iá encetados na sessão
extraordinaria continuarão a fazer o principal ob·
jecto da camara. Elia. conhece ii magnitude da in·
fiuencia, que-as finanças têm na gloria, e na felicidade
das nações, e a necessidade de reduzir as do Brasil
a ~m systerna de ordem, e de cautela, que evite
de pl'esente, e de futuro a crise, que nos incom·
moda. A camara conta com uma necessaria cooperação de vontades, e de esforços; conta com os
recursos do Brasil, e mais que tudo com o voto
dos Brasileiros a todos os sacrificios precisos, uteis,
e honrosos á patria e ao throno. Dandol, porém,
como afiança, um incessante cuidado a este ramo
da administração, não deixará de parte a organização do poder judiciario, convencida como está,
que sobre o gothico pi-ão do velho systema não
póde girar o luminoso machinismo da constituição
brasileira.
Finalmente, senhor, a camara dos deputados fará
quanto estiver ao seu alcance para promover uma colonisação util, e labol'iosa, que augmentando os
braços augmente ao mesmo tempo os saudaveis
e necessarios habitos da industria, e da moral.
Possam os esforços da camara dos deputados
coadjuvar a Vossa-Magestade Imperial no sublime
empenho' da prosperidade do Brasil.
Paço da camara, 7 de Maio de 1829.-1I!. J. de
Souza França.-Romualdo, arcebispo da Bahia.J. G. Ledl).
Em,ú~das offerecidas ao voto de graças.

Em sessão de 7 de Maio 'O Sr. Ledo como relator
da cQmmissão especial para a resposta. á faÍla do
throno leu a mesma resposta.
Em sessão de 9 entrou aquelle projecto em discussão.
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Ao art. 1. o foi oITcl'ecida fi seguinle cmenda:
« Salva a redacção.- Em lugar das palavra
pela abertura .. '" .-Jiga-se-- pela fmnca exposicão
do actual estado da nação.-1I1aia. })
ApPl'ovou-se o artigo tal e qual, pl'ejudicadll. a
emenda.
Ao ort. 2.' offereceram-se as seguintes emendas:'
« Substituição.-A camara dos deputados ficou,
cnbor, na devida intelligencia de tudo quanto Vossa
Magestade Imperial bom'e por bem monifestar, a l'espei to do estado das relaç.ões externas do 1m perio.O deputado L. May. »
« Depois das palavras- da civilisação e da ri·
C(ueza- supprima-se a palavra- moderna. - Dm'z
Cavalcanti. })
« Em lugar das palavras - com os soberanos da
EUl'opa e com os Estados do continente americanodiga-5e-com os Estados soberanos da EUl'opa e da
America.- J. Lino. »
Em sessão de '1'1 continuou a discussão, e passou
o artigo tal e qual.
Ao periodo seguinte foram oIferecidos estas emendas:
« Substituição - A camara dos deputados ficou,
senhor, na intelligencio, e com a mais penetrante
sensibilidade de tudo quanto Vasa Magesladelmperial
houve pOl' bem manil"eslar a respeito dos interesses
da senhora rainha de Portugal D. Maria II, e a
respeito dos nego cios de Portugal.- O deputado L.
May. )}
« Supprímam-se as palavras-Sustentando os direitos da rainha reinante de Portugal.- Luiz Cavalcanti. »
Foi approvado o periodo tal qual.
Discutiu-se outro período, ficando a disemssão
adiada pela 1.10ra.
Em sessão de 12 continuou a discussão, sendo
offerecida a egninle emenda:
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« A camara cios deputados ficou, senuor, na intelligencía ~le tudo quanto aprouve a Vo sa l\Jagústade
Ill1pel'ial manifeslar áccrca das ultimas desol'dens
113 lJl'ovinda de Pernéllnbuco,-L. A. Ma,lj.»
Foi appl'ovndo o pel'iodo, menos a emenda.
Diswtil'ülll-Se e fOl'ü1l1 apPl'Ovados o tres artigos
seguintes:
Ao artigo immediato foi oiferecida a seguinte
emenda:
« Salva a redacç:ão.-A camara dos depntados espera, senhor, que a fiel olJsel'vancia do agrado codigo
das nossas liberdades serú lirme incentivo para convidaL' urna colonisaç.ão ntiL e laboriosa que augmenlando os braços augmente ao mesmo tempo os
saudaveis ncce'ssarios habitos da industria e da
mOI'a\.- Luiz Cavalcanli. »

Adiou-se a discussão pela hora.
Em sessão cle ~ 3 disCutiu-se o penultimo artigo,
e foi rejeitado, s.endo apPL'ovada a emenda do SL'.
Lino Coutinho a elle offeracida.
Foi approvado o ultimo artigo, e sendo adoptado
o projecto~ o presidente nomeou a deputação que
a devia apresentar a Sua l\'Iagestade o Imperador.
Em sessão de 11Í- a commissão especial apresentou o voto de gracas L'edigido, e por se notaL' que
não estava confoL'me o vencido na paL'te em que tratava dos nego cios da fazenda, fez-se a suppressão
das palavras - « já encetadas na sessão extraoL'dinaria.»
RESPOST.\ DE SUA. ~LlGESTADE Á DEPUTAÇÃO D..\ C.\M.\RA QUE, E)[

16

DE ~lAlO, APRESE:'iTOU-LIIE O VOTO DE GRAÇAS.

« Louvo muito os sentimentos da camara dos depUlados. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebida com muito especial agL'ado. »
F. 22
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FALLA DO THRO 'O POR OCCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA ASREdrDLÉA GERAL EM

Aug~lstos

3 DE

SETEMBRO DE

1829.

e dignissimos senhores representantes .da
napão brasilei?"a.

Está fechada a sessão.
IMPEHADOR
BRASIL.

n

CO STITUC101IiAL E DEFENSOR PERPETUO DO

(~) A' deputação nomeada para pedir ao Imperador a hora e o
lugar do eucerl'amento da assembléa geral respondeu Sua l\IaI!e. laele, como se Yê da acla da sessão do 1.0 de Setembro de
1829, o ~eg-uillle: (( No dia quinta {eira ao meio dia na camaTa

dos deputados.

II

Além da abertura da constituinte, e até o presenle, sómeote
naquelle allUO teve IUil"ar, no paço da ramara dos deputados,
o acto solemne da uoertul'a, ou encerramento do corpo legislativo.

1850 -. 1855.

1830.
SESSÃO ORDL\'AnIA.

FALLA DO TRRO O NA ABERTURA D.\. ASSEllBLÉA GERAL E)[

3

DE lUAJO.

Augustos e dignissimos senhores repj'esentantes
ela na:ção.

Cl1eio de prazer venho abrir a primeira essão
da segunda legislatura deste Impel'io, e muito folgo,
podendo annunciar á assembléa geral legislativa o
meu consorcio com a Serenissima Princeza D. Amelia
Augusta Eugenia de Leuchternberg, actual Imperatriz,
minha muita amada, e pres3.da mulher.
Com a desejada vinda de minha augusta esposa
teve lugar o regresso da joven rainl.1a de Portugal
e Algarves, minl.1a amada e querida filha, que (náo
abandonando a sua causa), ora se acha debaixo LIa
minha protecção, e tutela: e posto que eu na qualidade de pai, e de tutor, deva defendei' a causa da
mesma sobm:.ana, todavia serei Del á minila palavra dada á assembléa de não compl'OllIetter a tranquillidade, e interesses do Gl'üsil em conseqnencia
de negocios de Portugal.
Ao vosso cuielado, e pl1ilantropia l'ecommendo os
emigrados portuguezes, que, lendo precedido, e
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mesmo acompanbado a sua legitima rainha, se
acham nesta côrte carecidos de soccorros.
l\1uiLo me lisongêa poder communicar á assembléa
geral que continuam firmes a~ relações de amizade, e harmonia, entre mim, e os mais soberanos,
e Estados de um, e outl'O hemispherio.
Tratados de commercio, e navegação com EI-Rei
dos Paizes Baixos, e com os Estados-Unidos hei
ratificado. Copias authenti'cas destes actos já vos
foram apresentadas pelo meu ministro da repat··
tição competente no fim da ulLima sessão da passada legislatura.
Eu me congratulo comvosco pelo socego, que
reina em todas as prqvincias do Imperio.
O meu ministro e secretario de estado dos ne·
gocios dajustiça, nafórma que a constituição manda,
vos fará saber o~ motivos, que obrigaram o governo a
suspender temporariamente algumas das garantias
individuaes na provincia do Ceará.
Vigilante, e empenhado em manter a boa ordem,
é do meu mais rigoroso dever lembrar-vos a necessidade de reprimir por meios legaes o abuso,
que continúa a fazer'-se da liberdade da imprensa
em todo o Imperio. Semelhante abuso ameaça
grandes males; á ass~mbléa cumpre evitai-os.
Os negocias de fazenda e justiça, que por mim
tantas vezes têm 'sido recommendados, devem merecer-vos todo o zelo, e cuidado, que a nação espera encontrar da parte de seus representantes.
O melhoramento destes dons tão importantes
ramos da publica administt'ação é de um interesse
vital para a prosperidade do Imperio.
O exercito e marinba não podem deixar de merecer
Lambem a vossa ilLtenção; aquelle carece de uma
organização vigorosa e regular; esta requer algumas
reformas indispe.nsaveis. A situação geographica do
Imperio aconselha, como pl'Udente e necessaria, a
conservação de forças, tanto de mar, como de terra.
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o trafico de escravatura ce sou, e o governo está
decidido a empregaI' todas as medidas, que a Loa
fé, e a humanidade reclamam para evitar sua continuação debaixo ele qualquer fÓl'lna, ou pretexto
. que seja: porta~to julgo de indispensavel necessidade indicar-vos que é conveniente facilitar a
entrnda de braços u teis. Leis, que au torizem a distl'ibuição de terras incultas, e que afiancem a execução dos iljustes feitos com os colonos, seriam
de manifesta utilidade, e de geanele vantagem para
a nossa industria em geral.
A educação da modrlade, que tem constantemente
sido o objecto de minha imperial solicitude, requer
toda vossa attenção. E' mister que os principios
da religião catholica apostolica romana, que professamos, e que os preceitos da moral christã
sejam cuidadosamente ensinados, e praticados nas
escolas elementares em todo o Imperio.
Eu deixo á consideração desta assembléa as recommendações, que acabo de fazer-lhe. Confio na
sabedoria e patriotismo, que devem presidir aos trabaluos da presente sessão, e que podem attrahir
sobre os legisladores as bençãos de todo o Brasil
reconhecido.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação. Conto eO/D a vossa coopeeação. Mostrai
que sois Bl'asileü'os, que só tendes em vista o interesse geral do Reasil, a consolidação do systema
monarclIico constitucional representativo, e o esplendor do meu imperial theono.
Está aberta a sessão.
IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO
BRASIL.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
E}l SEssIO DE 6 DE MAIO.
SenllOr.- A camara dos deputados vem depóe
perante o tilI'ono de Vossa Magestacle ImpeI'ial o
devido tributo de suas homenagens, e de seus respeitos, e as demonsll'ilçõe sinceras do mais exteemado jubilo pelo consorcio de Vossa Magestade
Imperial com a Serenissima Senhora D, Amelia Augusta Eugenia de Leuchtemberg, actual Imperatriz,
PI'inceza dotada de todas as vil'tudes, doce, e lisongeil'a esperança do feliz futuro, que aguarda o lll'asil
inteil'o: e lamentando por um lado a continuação
das c1esgeaças, que desolam Portugal, que motivumm
o regresso da Serenissima Senhora D. Maria da
Gloria, . etc., sua joven rainha, e a restituiram aos
abraços- paternaes, e ás saudades de todos os Brasileiros, vem por outm exulLar de prazer com a
certeza, de que a ternura de um pai, e de 11111
lutOl', soube ceder a sua palavra d,ada de não comprometter a tranquillidade, e interesse do Brasil,
ingerindo-o nos negados de Portugal, ingerencia,
que seria sempre funesta á marcha progressiva do
Imperio, e, qualquer que fosse o seu resullado,
sempre contraria ao direito das nações.
Senhor, a camara dos deputados lisongear-se-b a
sempre com a lnalLembilidade das relações de amizade entre Vossa Magestade Imperial, e os demais
monarchas, e Estados de um, e outro hemispherio ;
desejava porém, que o governo fosse ainda' mais
solicito em estreitar estes laços com os novos Estados da America, de que é parte integrante o Imperio do BrasiL.
Igualmente a camara dos deputados folgará muito,
que nos tratados annunciados por Vossa Mageslade Imperial, a par dos interesses do commercio
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e navegação, respire desassom bl'ada a honra, e gloria
do nome bl'Usileil'o; mas consiota Vessa Magestade
Imperial que acamara 111e faça a respeitosa ob·
servação, de que tratados de commercio são desnecessal'ios ao Estado, que se acha no gozo pleno,
e legal ele um commercio frao'co e livre, quasi
sempl'e pl'ejudiciaes ao mais fraco, ou mais novo
na cal'reira das negociações.
Senhor, a camara elos deputados ouviu transportada de jubilo, e congratulou-se com Vossa Magestade Imperial pelo socego e tmnquillidade, ,de que
gozam todas as provindas do Imperio; ella ouvirá
tambem da boca do minis tI'O da justiça os ponderosos, e sizudos motivo;;, que forçaram o governo
a mandar pôr em execu~{ão na provincia do Ceará
o § 35 do art. '179 ela c.onsLituição, medida excepcional
que só p6de sei' justificada pela necessidade a mais
mgente, e pela mais cil'l:umspecta reflexão.
Empenhada na manutenção da boa ordem, e felicidade do Imperio; na extirpação elos abusos da
liberdade de imprensa, e das ol1'ensa feitas á mesma
liberdade; desejosa de pôr termo aos innumeraveis
abu os, que se tem introduzido na administração da
fazenda e justiça; persuadida, de que o exercito e
marinha, reqlJ.erem reformas indispensaveis, e compativeis com a situaçào geogl'aphica do Imperio, com
o estado de paz, e meios pecuniarios á nossa disposição, e muito principalmente conformes com as
no sas instituições; objectos, alguns dos quaes já
mel'ecel'am as serias considerações ela legislatUl'a
tl'ünsacta; a caroal'a dos deputados se não descuidal'êÍ. de ofTei'ecer remedios a taes necessidades
por meio de hoas leis, que só pl'Oduzil'ão o seu
devido eíl'eito, se forem religiosamente observadas,
Mas a camara no andamento progressivo de seus
trabalhos, e á vista do curto periodo de uma sessão,
e que por ella não póde ser espaçado, attenderá
primeiro áquillo que f'Ôl' de mais urgente precisãCJl.
F. 23
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Senhor, a eamnra dos deputados, confiada na puío
lantropia nacional a favor d05 emigrados portugl.le·
zes, e na benevolencia, e actividade do governo em
excitai-a sem a m eoor coacção, reserra para o exame
e appl'ovação ria lei do orçamento a descoberta dos
meios para coadjuvai-a privativamente em beneficio
dos benemeritos ; e c:uanto, á falta de braçós, neces·
saria consequencia da expiração do tI'alico da escravatul'a, ella cuidará em remediai-a por meio de
uma lei de colonisação adequada nos interesses da
nação, e do colono, e conforme com os prin.
cipios economicos e de justiça, 5rguidos e praticados pelos Estados-Unidos da America septentrional.
Quanto aos princ.ipios da religião, e preceitos da
moral christã, primeira barreira contra os transbordamentos do crime, e base da euucaçào da moei·
rlade, principal incumbencia dos parocbo para isso
estipendiados, já a lei providenciou, que fossem
ensinados nas escolas primarias; e por isso espera
a eamara, que o governo a faça executar.
Senhor, a camara dos deputrldos rende a Vossa
Magestade Imperial mi\'hares Gp. grél~as pela destituição de um ministerio, qLJe havia perdido a conjjança publica por conLinuas violações da consti·
tuição e da lei, e pelo terror incutido da volta do
absolutismo, senão real, ao menos apparentemente
justificado por muibos actos, de um ministerio, sob
cuja administração viu com magoa' a nação inteira
terminar urna sessão sem lei de orçamento, falto
llnico na bistot'ia das monar"chias representativas modernamente t:onstituidas; e igualmente suppfica a
"'Vossa M.agestade Imperial que procure legalmente
c(}mprimir as facções exageradas, que têm arr astado
o J3.íclSH até á borda do abysrno, já da anarquia, já
(10 despotismo, e que o têm sacudido sobre um mar
tempestuoso de dolorosas anciedades, e medidas
tran' ilorias.; na certeza de rrne <.\ camara coadju vuni
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ossa Magestadc Imperial com todos os meio da

lei, que a coo lituiçiío pôz ao seu aleance.

Senhor, a camara cios deputados pl'ocut'ará finalmente corresponder ao sentimentos magnanimos
do coração de Vossa i\Iagestade Imperial, e pagar
a divida de !.ilhos da paU'ia, e de mandatarios da
nélçiío, e na tarefa parlaméntar, que vai encetar, lerá
por pl'imeiro fito a prosperidade do Imperio e a eon~olidação do systema monal'chico constitucional
representativo, insepal'Uveis da glol'Ía, e do explendor do augusto t!Ll'ono de Vossa Magestade Imperial.
Paço da cama ra, 6 de ~Iaio. - ,11ai'(im, Fr'ancisco
Ribeü"o de Andraúa.- Dio,qo Antonio Fe.iJó.Fl'ancisco de Paula Souza.- Bel'}W?"do Pereira de
Vasc(llLcellos.- Antonio Pa~,tlino Limpo de Ab?'ezt.
Emendas oflc;"cciclas ao voto de {p"aças,

Em sessão de G de Maio o SI'. Ribeiro de Andt'ada,
oradol' da commissüo encarregada de redigie a respo:sta Ú ('alia do tlll'OIJO, üpr'esentou-a á camara.
Em sessão de 8 enteou em diseussão o projecto,
sendo dividido o § LO em duas partes, a-I.· paele foi
approvada tal e qual.
A' 2." parte foi ofI'eeecida a :seguinte emenda:
« E lamentando as desgraças de Portl,lgal, a as~
seml.lléa se compraz de receber em seu seio benigno
uma joven que sempl'e a considera mais feliz no
amol' dos Bl'asileiros, que regressando a Portugal,
talvez para slIccumbie ás intriga::; da aota alliança,
da junta apostolica, e da aeistot:rac.ia.- O deputado
C. Dias. »
Esta 2." parte pa sou tal e qual, prejudicada a
emenda,
O paragrapbo seguinte fuI üpprOYiluo.
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Ao paragl'apho immediato foram offerecidas as seguintes emendas:
( Proponho que se supprima no voto de graças
no artigo em discussão o resto do mesmo artigo das
palavras - mas consinta - até o fim.- Mowrct. )}
« Supprimam-se as palavl'as - desde, e quasi
sempre - até o fim.- Fel'l'ei?'a da Veiga. »
« Em lugar fie - iguaes tratados - diga-se tratados de commercio.- R-ibei?"o ele Andl"ada. »
« E que têm sido prejudiciaes ~~etc. - CastT'O
Alvares. )}
Foi approvado o paragrapbo com a emenda do
Sr. Ribeiro de Andrada, sendo as mais prejudicadas.
Ao outro paragrapho foram offerecidas as seguintes emendas:
« Que as palavras - e pela mais cjl'cumsperta reflexão - sejam substituidas por - e a que deverá
preceder a mais circumspecta reilexão. - E. F. ela
.veiga.

»

Proponho que se supprimam as palavras - e
pela mais circumspecta reflexão. - Rebouças. »
« Em lugar de - a mandar pôr em execução - até
constituição - lêa-se - mandar suspender temporariamente algumas das garantias individuaes
na provincia <10 Ceará. - E. F. ela Veiga. »
Esta ultima emenda depois de apoiada, a requerimento de seu autor, e pOl' consentimento da camara, foi retirada.
O paragrapho foi approvado, sendo rejeitada a
emenda do Sr. F. ela Veiga, e prejudicada a do Sr.
Rebouças.
Em sessá!} de 10 continuou a discussão.
Foi approvado o paragrapho seguinte.
Ao immediato, foram offerecidas as seguintes
emendas:
« Senhor, provindo os abusos da liberdade da imprensa de uma obç~cada facção, qu~ faria talvez
«
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eclypsal' o mesmo sol ela côr'Le, de cujo influxo Ollsavam "tcmeral'iall1ente ostentar-se vivificados, inda
mesmo trill1ando as tortuosas veredus do crime, ora
personalisando, ora insinuando o horrendo absolutismo : espera il camara, cujo orgão somos, que
os abuso deSílppi:lreCI~rüo, já com o projecto de
lei que se t1i'sl;ule no enado, quando seja sanccionado, já qualldo Vo sa Magestade Irnperiultcoha
acertado lia e:i(:oll1a de ministros, que reunam á
confiança publicn a de rossa ~l;)gcstade Imperial. O deputado C. Dias. »
« Que esle período se diviua em lres:
« Depois das palavras - a mesma liberdade <lcrescent.e-se- a t;ilmara teve por um dos primeiros
objer.tos de seus cuirlildos. a 9rganização de uma lei
reliJl.i va, desde o começo da precerlente legislatura.
« Depois das palavras - e justiça - acrescente-se
- e continuará a esmerar-se -01 descobrir, e applicar·lhes os remedio~.
« Depois elas palavras - ú no 'sa disposiçáoélcrescente-se - se e forçará por adaptar-lhes,
ajudada pelas inl'ormnções que o governo tem a
dar-lhe, na. rÓl'ma da constituição. - 11faia. »
« Aos interesses da noção - em lugar de - interesses do governo. - Cast~'o Alvares. »
« Requeiro qu,~ se ,upprimam, ou substituam as
péllavras - re erva para o exame e approvação da
lei do orçamento a descoberta dos meios para coadjuval-a-de maneira que nem levemente pareça que
se promette applicar, a bem dos emigrados portuguezes, rendimento algnm da nação.- R~bou.ças.»
« A assembléa geral legislativa decreta: A cada
emigeado portuguez, que precedeu a D. !lla..ia da
Gloria, regressada ao Brasil, se darão, querendo,
tantas braças quad ..adas de terra, quantas, lavradas,
bastem á sua sustenLaçi'i.o. - Paço da camara dos
deputados, 10 de Maio de 1830. - Antonio Ferreim
Prança. »
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Resolveu-se que f3sta emenda por Vil' em fórma
de decreto não podia ser tomada em consideração,
Jicando para ter 1." leitul'a na fórma do regimento.
« E quanto á falta de braços, necessaria consequencia da inteira expiração do trafico ela escravatura, trafico este contl'ario á constituição do lmpel'io, art. 179 § 24-, e cuidará em remediai-a por
meio de uma lei adequada aos principias de justiça,
e interesses nacionaes. Paço da camara, 10 de Maio
de 1830.-E. F. França. »
O Sr. Fer?"eira F?"ança Filho redigiu o conteúdo
do projecto de decreto, apresentado pelo Sr. Ferreir'a Fl'ança, e o mandou nestes termos:
« Senhor, a camara dos deputados confia na pbilantropia nacional a ra~or dos emigrados pOJ'tuguezes;
ú convém na factura de uma lei, para que a cada
um dos que pr'ecec1eram, ou acompanharam a Senhora D. l\laria da Gloria, se deem tantas braças
quadradas de terra, quantas, lavradas, bastem á sua
sustentaçfio. Paço da camara. - E . .fi'. F?"ança. »
Em sessão de 11 continuou a discu são.
Foram olIerecidas mais as seguintes emendas:
« Suppl'essão das palavras - seguidos, e praticados pelos Estados-Unidos, etc.- Maia. »
« Acrescente-se depois da palavra- coadjuval-apositivamente em beneficio dos benemeritos. Em
Jugar de-'governo,-nação.-Ribeiro de Andrada. »
« Supprirna-se desde-t3 na benevolencia-atépromovel-a.-Ferreira ela Veiga. »
« Supprima-se-desde que se acham - até o fim,Ferreir'a da Veiga. »
« A camara dos deputados, animada pela phiJantropia> e benevolencia nadona!, não esquecerá,
emquanto não destitua os soccorros internos, exercitaI-a em favor dos emigrados portuguezes, a quem
a justa causa da liberdade que abraçaram, Mnstitue no estado de toda' a contemplação nacional
brasileira; e quanto á substituição de braços que
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suppram a faHa proveníente da extincção da cscra·
"atura, objecto que muito de antemão se deveria
ter considerado e J'eflectido; leis uteis, accommodadas ao estado do Brasil, e que preencham um
fIm tão sério, como U1'gente, justificarão os desejos
da eamara dos deputado identificados com os sen.
timentos Iiberaes de Vossa Magestaôe Imperial.O deputado, Cassiano Speridião de 1lfello Maltos. »
« Acamara 40s ueputados, confiada na philantropia nacional, emrregará todos os meios, que
couberem em suas al.lribuições, para que a mesma
philantropia se pratique com os emigrados portuguezes. - Rebouças. »
Foi appr'ovado o paragrilpho com as emendas do
Sr. Castro Alvar'es e da COlO missão, apre entada pelo
Sr. Ribeir'o ele Ai~drada, ficando prejudicadas todas
as mais.
Em sessão de 12 de Maio continuou a discussão
do paragrapbo immcdiato, e foi oIferecida a seguinte
emenda:
« Em lugar dflS palavras - um ministerio que havia
perdido a confiança publica - diga-se - um minis_
terio, em que alguns dos seus membros havendo
perdido a confiança publica. - Hollanda Cavalcanti. »
Adiou-se a discussão pela hora.
Em sessão de 13 continuou a discussão adiada
na sessão an.tecedente e foram orrerecidas as seguintes emendas:
« Em lugar ria palavra - snpplica - diga-se lembra.-Cuslod·io Dias. »
« Supprima-se a parte do artigo em tliseussão.Ferreira França. »
« Supprima-se o artigo, e em seu lugar acresce nte-se - a camara pede respeitosamente a Sua Mage stade que mande observar rigorosamente a constitnição do lmperio do Bra il.-Carnei?·o da Cunha.»
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« Que em lugar de - coadjuvar él Vossa !lJélgestade Impel'ial-se diga-ao govel'Do de Vossa 1\1agestade Irnperial.- Castro A !vares. »
O paragrapho foi approvado com a emenda do
Sr. Castro Alvares . .
Ao parngrapho seglJlnte foi off0recida esta. emenda:
« Em lugar de - inseparaveis - diga-se - de que
depende essencialmente a gloria, etc.- Moura. »
O projecto foi remetlido á commissilO a lim de
redigil-o conforme o vencido.
Em sessão de 1 ~ leu-se a redacção do voto de
gl'aças, e consultada a camara, a requerimento do
Sr. Ferreú'a F1'ança, se admitlia emendas á rt~
dacção, ella decidiu negativamente, sendo em seguida apPl'ovada.
Em sessão de 19, o Sr. Ribeil'O de Andrada communicou á cam ara que a deputação encarregada
de apresentar a Sua Mngestade Imperial o voto de
graças obliv0ra a seguinte
IlRSPOSTA DE SUA

~IAGESTA:lR.

« Que ficava inteirado dos sentimentos, e moela
de pensar da eamara. )}
Declarou o p"esidente flue a resposta « era recebicla com muito especial agracio. »

IIALL-\. DO THRO~O

,IS!) -

'O ENCERRA~[ENTO DA A5SE)lBLÉA GERAL
EM

3

DE SETEMllRO,

Augustos e dignissimos senho?'es ?"ep?'esentantes da
nação,
)Iuilo sinto drvel' significar ú assembl6a geral
qllanlo me roi desngmdavel que chegasse o termo
mnl'c:Jdo para o encerramenLo desta sessão, sem
que tivessem sido expedidos alguns a..:los, que a
con tituição rl0 Imperio exige, que eu havia recommendado, e que a nação Ioda esperava do patrioti:;rno de seus represenLantes. Cumprindo-me porém
como 0 pl'imeiro, e mais interessado pela prosperidade do Brllsil, occol'I'el' com prompto, e legal remedio aos mules da patria; e reconhecendo a urgencia, e indispensabilidade de algumas mcldidas
legislativas, que ficaram pendentes, e de outras,
flue a criticas circulllsLancias em que está o Brasil
reclnmam: Tenho l'esolvirlo convocar cxLra(}rdinariamenLe a assembléa geral, a fim de que trate daquelles objectos, que na falia cio throno eu houver
pOI' bem indicar-lhe.
Está fechada a sessão.
brl'EltADOIt COl"STITUCIONAL, E
nltASI!..
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A:uguslos e cliynissimos senhol'es ,'ep'J"'esentantes da
nafão.

Cunvoquei cx:tl'llordilluriamente a assembléa geral
para recommencial'ao seu zelo, e sabedol'ia aquelIas
medida:s, que julgo mais urgentes, e indispensaveis
na crise actual, a fim de remover os grandes males,
lIue pes[lm soure meus fieis subditos, e promover a
felicidade geral do Imperio. As medidas, que entendo dever indieal' ii assembléa geral, são:
A conclusão das leis que devem, segundo deterlI1ina a constituição, Ihar as forças, tanto de terra,
como de mar, ordioarias, e extraordinarias,
A conclusão da lei do orçamento.
Um prompto, e enlcaz remedia paI'a melhorar.
quanto antes, iI dl'(~ulação do papel-moeda, e da
moeda de cobre,
:\ orgalliz~lçüo de um UDIICO nacional.
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A discussão das pl'Opostas, que na se~sàu ordinaria deste anno, fui servido mandar apresentar ii
assembléa, e daquellas que possam ser feitas pelo
governo.
A discu.ssão do codigo penal, c cio processo criminal.
Uma lei, que regule a justa alTecadação dos dizimos.
Finalmente, espero ver tornadas na consideração,
que merecem, as representações, e Pl'opostas mais
interessantes 10s conselhos g-eraes das provincias.
Tues são, augustos e dignissimos sen1Jol'es representantes da nação. os assllmpto~ que me parecel'am
mais importantes, e que deverão attt'abir a vossa
atlenção, e mereceI' o vosso zelo na presente sessão
extraordinaria. A necessidade. das medidas, que
acabo de indicar-vos, é manifesta, a sua utilidade
é obvia, e as criticas cireumstancias as 0xigeIll jmmediata, e imperiosamente.
Está' aberta a sessão.
IMPERADOR CO~STITUCIONAL E DEFENSOI\ l'ER1'El'UO DO
BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇA
EM SES ,"\0 DE

'Il DE

\PRESENTADO

SETEMBRO.

5enbor.- Acamara dos Jeputados, profuntlamente

pene~rad.a de reconhtlcimento à vista da derÍlOns-

tração de interesse qne Vossa Magestade Imperial
acaba de clm', pela ventura da nação, promovendo
a consolidação do, ssstema constitucional, nos incumbiu da honrosa missão de I'endermos a Vossa Magestade Imperial as devidas graças pela convocação
da assembléa geral.
Felizmente o Brasil, senhol', não será lambem este
anno privadu do primeiro tios IJelJcíkius cOlJslitu-
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donaes, da grande lei, que IixanLlo as Llcspezas publicas, autoriza o govel'Oo a haver O:l; meios para
ellas necessario:s, e marca as força5 inctispensavcis
para mantel' a ordem interna e sustentar a dignidaLlc brasileira no extel'ior. Gr'nças a Vossa Magestade Imperial! Tanto é verdade, CJue aos Pl'incipes nunca devem seI' imputados os erros de seus
ministros.
A camara dos deputados, se desvanece de tel' jú
em par'te aoticipado os patrioticos desejos de Vossa
Magestade Impel'ial, tenclo na sessão ordinaria inidado inuita5 e adiantado não poucas das medidas
Icmbr'atlas. Pudesse a camam dos deputados extinguir de um golpe os males, que pesam sobre
todo o Imperio! Pudesse ella de accôrc\o com os
seus senlimentos fazeI' todas as reforlllas, que a
nação exige, e que as luzes do seculo e os principios liberaes commaodam I j\Ias abus05 inveterados,
males gravissimo , senhor, não se extirpam n'um'
momento, tão gmnde e glorioso fim só poderá conseguir-se por longos, e reiterados esforços de pa·
triotismo, pelo IO'JlllO accôrc\o entre os diversos
podel'es politicos do Estado, e pelo exacto, e pontual
cumprimento de nossa lei fundamental. O que a
camal'u dos deputados póde afiançar a Vossa Magestade Imperial, e ao Brasil, é que absorvel'ào toda
a sua nttenção a:. providencias que a urgencia das
circumsLancias roais impet'iosamente reclama.
A camara dos deputados não se deslisará járnais
da ver'eda constitucional, que tem constantemente
tl'ilbado, convencida de que é e le o meio muis
proprio de corresponder á confiança de Vossa Ma-'
gesLatlc Imperial, e de elevar a patl'ia ao gráo de
esplendor, e glol'ia, para que a de tina a natureza.
Paço da camam dos depulados, 41 de Setembro
de 1830. - Fr'ancisco ele Paula Souza. - Bernarelo
Pei'ei,.,'a ele VasconccUos.-Ped1'o ele Ar'al':Jo Lima,
vencido.
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HmCltdCls .otrercciclas ao 'rolo de (fi'acC! '.
Em ses~ão de 11 ue Setembro leu-se o pl'ujceto
de resposta á falia cio throDo.
Em ~essão de 13 entrou em díscus.são.
Ao 1. o periodo fOl'um offerecidas us seguinlC::'
enJenclas:
« 'ão é, senhor, sem um singular prazer, que a cumara cios deputados rende a Vossa Magestadc Imperial P Constitucional acção de graças por este acLo,
tão constilucion::11 como necessario garantidor' da estabilidade da monal'chia constitucional, justa censura
iÍ criminosa conducta de um ministerio prevaricador,
que não aconselLJou U proJ'ognção da penulLiniu
sessão, deixando aberta ú voragem, para absorver'
prodigamente, quanto inda restnvn ao exhausto t1lesomo. Exulta a camnra dos eleputndos ao aspecto ele
tal patriotismo, que rivalisa tão imperiosamente com
o nacional por esta camnra sempre sustentado.
« Lou\'or e gloria sejam dados a Yossa Magestudc
Imperial e Constítucional.--C. Dias. »
« SenLJor.- A '.~alnara dos deputados alLDmenLe
penlforada pelo muito que Vossa Mugeslade ~e esmera em promover a feliciclnde de um povo generoso que o acclamou por seu chel'e e defensor
perpetuo, rend~ lJOje acções de graçns a Vossa :Magestade pela espontanea convocação da sessfto extl'aordinaria pOl' assim o pedir o bem do Estado; e
afiança perGnte o vosso augusto tbrollo que'tomará
elD madura consideração os negocias que mais urgirem, e o bem do Estadodemandar.-J. Lino. »
Foi apprüvado o periodo, e rejeitadas as emendas.
Ao 2. o período foram ofrerecidas [JS seguinte.:;
emendas:
« O segundo artigo seja subsLituido do modo seguinte :
« Ao espil'ito penetrante de qUE: Yo~sa I\Jagestude
Imperial é dotüdu, lião pudia o(;cultal'-se a necessi·
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rlade constitucional de chegat'em ú :::ua conclu. üo
as leis que rna/'C:1111 [I ciespeza e /'eceilil, que fixam
as forças, e que melhorem o pl'e ente estudo da ('uzenda publica; e a CalTlUl'a dos lIeputados está con·
vencida de que o Rrasil gozará dos beneficios qlle
ellas lhe pl'omettem, gmças II Vossa Magestalle Imperial, que o habilitou pura esseS impol'tantes fln . A1'auJo Lima, )
« Em lugal' de - Principes - diga-se - ~Ionarch[ls
constiLuciollacs. - Limpo, »
C( Ao espirito penetrante ele flue Vossa Mageslade
Imperial é dotado não poder'ia occultar-se a necessidade de chegarem á sua conclusüo a.:i leis que
pp.\a constituiçfio são annualrncnte requeridas: e não
menos é Vossa Mngestade Imper'ial credor de gmças
da naçào pelo inter'esse que torou nos di(fe/'ente:s
assumptos, sobre que as t.:riticas ci,'cumsLancias do
Imperio l'edamam immedialns rnedidas.- Hollanc1a.
Cavalcani1:. »
Foi ílpPl'ovado I) período eom a emenda do I'.
Limpo.
Ao 3. 0 periodo ['01'[1111 oll'el'ecidas ns seguintes
emendas:
Cl O 3,0 artigo, ultimo pe/'ioclo, Eeja I'edigido deste
modo: O que a camara dos deputados pócle afiançaI'
'ri Vossa ~lagestllllc Irnpel'iilI e ao Brasil, é que,
ii \'ista tlD. pro\'iueneias sa1.Jinmcnle illdicndn~,
nbsol'verão toda a ,LIa ntLcllctào aquellns que a UI'gCllcia d:!:; l:ít'cnmstan(~i[l.~ illlperiosalllenlu exige, e
possam calJel' 110 tempu dn presentc 'essflo._l1m(J'o Limo. \,
« A carnam dos uCflutados, Cllllol', Viii lom31' em
cun-iuera~ão os n ~sumplos que pêueceralll a ros a
~lilgc-tad Irnperi[ll mais illlp0l'li1ntes, (:0111 prel'eI'encia a qualfluel' outra de Uil:; aLlr·ibuiçõvs. Elia
pl'eslIlne não podeI' uüe um rllaiol' testelllunllo ele
Iltll'lnonia com us mngnanimo. senlilllentos de ,"assa
)Jngp. IaM Imperial. POSo i'lm eu. :'a'~I'ificio., eu:;
o

o
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(>'ifÓI'Ç.OS, ser cOílcijuvados por todos os poderes politicos reconhecidos pela cODstitui~;ão do Imperio,
que o Bra ii será ele\ildo ao grilO de explenc\ol' e
~Ioria para que o destinou a níltureza.- Hollanda
Cavalcanti. »
Foi approvado o periodo, ~ rejeilat:líls as emendas.
O L o e ultimo periodos foram appro\'ados sem
emendas; conr,\uida a di cussão I'emefleu-se o projecto á commissão para o redigi/'.
Em 14: approvou-se a redacção.
Em ·180 SI'. Vílsconcellos, como orador da depu-o
tação encarregada de apresentar o voto de gl'8ça
a Sua Magestade o Imperador, communicn CJue obLiv ra a segu iote:
.

RF.~POS·I'A

DE

UA

~UGEST.lDE.

({ Fico inteirado. »
Adve1"tencia.- O presidenle da camam nenhumn
observação fe7. fi rel'erida resposlíI, como cm c1c,.,estylo.

lALLA DO THRONO NO ENCERI\A~ENTO.DA ASSE\lBl.I;A GERAL
E"'{TRAORDINARIA EM 30 OE _·OVE~IBI\O.

Augllstos e rlignissúno senhQ1'es 1'e]J1'pspl1lrm(cs
nação.

na

Eu venho fechar esta essão exlraol'diníll'in, 1011vaDdo cada uma das camnras em separado Iwla fiel
execução do al'I.. 6'1 da const.iluic.:flo do Imperio, (' [I
assembléa geral p ·10 complemenlo de grnnde parle
deseu trabalhos.
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o eOllign criminal, a lei do ol'çamento, a lei da
fixação das i'ol'ças ue tel'ra, e a da jjxação d::ls forças
de mal', ão prova' sobejas, e não e~luivocas, ctt')
interes e, CJue (I assembléa geral toma pela briosa
nação, CJue represenla.
Muito'inlo comtudo CJue no tempo da ses:üo
orrliflari.a, que duranle o da extraordinaria, e o da
proroga~iio, Dão pudesse te!' tido lugaro decrctar- G
o melhoramento do meio circulante, que tantos
males éausa ao Bra ii em geral, e a esta provincia em
particular; ma trabalhos interessantes, e CjU6 reCJueI'iam grande, altenção, e tempo, impediram certamente que a assernbléa g'eral pudesse dispensar
mais e te beneficio.
Augustos e dignissimos senhores representantes ela
l1::Jçào, eu conto qne a assembléa geral se occupará
na futura sessão ordinaria de tão importante,
urgente, e vital negocio, do qual depende o
h\3ffi estar de meus fieis subdito:>, a con 'olitl:Jção
do systema monarchico constitucional, e a gloria
da assembléa gemI.
Estll1'echaJa a se são.
blPEUADon COC'iSTITUC10:'i.\1. F.

lHlASIC,.

F.
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DElIf.:NSon PERPETUO DO
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~.,fÓI'ÇOS,

ser cOílcijuvados por tolios os pOc\Nes polílieos reconhecidos pela constituição do Imperio,
que O Brasil será elevi1do ao gráo de explenrlor e
gloria para flue o destinou a nntureza ,- Hollanda
Cavalcanii. »

Foi approvado o periodo,

t~

rejeilaJns as emendas.

O 4·. o e ultimo periados foram approvados sem
emendas; concluidu a discU5 ão I'emetleu-se o projecto á commissão para o redigir.

Em 1~ approvou-se a redacção.
Em ·18 o Sr. Vnsconcellos, como oradOI' da depu,.
tação encarregada de apresentar o voto de gl'aça
a Sua Mageslade o Imperador, communicn flue obliVE'ra a seguinte:

«

Fico inteirado.»

Advertenet"a.- O presidentc da camarn nenhuma
fC7. fi rel'erida resposln, como era dC,.,C3-

observa~.ão

tylo.
YALLA DO

TRnoNo NO

ENCEnIlA~IENTO. DA ASSE~IDI.ÉA GERAL

EXTHAORDINARIA !':AI

Â~t(Justos

30 DE

,·OVE~mlla.

e cli,qnissimos senlloH's 1'ep?'eSf!1[rr.n!cs
narão .

na

Eu venho fechai' esta sessão exlraordinfll'ia, 1011"
vando cada uma das camaras em separado Iwla lipl
execução do ai'!.. G1 da constilui~:ão do Imperio, p n
a sembléa geral pelo rompi mcnla (k ATnnue parle
de seus trabalho' .

-
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o eoLlign criminal, a lei do orçamento, a lei da
fixação UJS forças de te!'!'J, e a da lh:ação das forças
de mar, lio prova sobejas, e não equivocas, d~
interesse, que n assembléa geral loma pela briosa
nação, que re[)l'eSenla.
Muito sinlo comtudo que rio tempo da essiío
ordi.naria, que duranle o da E'xtraordinaria, e o da
proroga~üo, não pude Sé tel' tido lugar o decretar-o e
o melhoramento do meio circulante, que tantos
males éausa ao Bra ii em geral, e a esta provincit1 em
particular; ma traballlOs interessantes, e que requeriam grande. JLlencão, e lempo, impediram cerlament.e que a assembléa geral pudesse dispensai'
mais e te beneficio.
Augustos edigois imos senhores representantes ela
n::Jçào, eu conto que a assembléa geral se occupará
na futura sessão ol'dinaria de tão importante,
mgente, e vital negocio, cio qual depende o
hçm estar de meus [eis subclito:>, a coo olicl:1çuo
do systema monarcliico constitucional, e a gloria
da assembléa gemI.
Está l'ecbaJa a sessão,
blPEUADon
JH\ASIC, •

F.
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·1831.
P.\.LLA DO THRONO NA AnERTURA DA. A

E)IllLÊ.1. GEI1AL E1\I

3

DE lILHO.

Augustos e clignissimos senhOi·es 1'epl'esentantes ela
nação.
A vossa reunião é sempre motivo de geral contel1ta mento, e nas presentes circumstancias ella requinta com ver-vos reunidos, pela confi;lD~~a do
Imperio na vossa sabedoria, e no vosso illustrado
patriotismo, que se alenta com as glorias da patl'ia,
e prosperidade dos povos, e não desanima nem se
acobarda com as suas desgraças.
São assaz notorios os acontecimentos, que occorreram nesta capital desde 12 de Março até o dia 7
de Abril; dia memoravel para o Brasil pelo heroismo
de seus filh05, triumpbo da liberdade constitucional,
e derrota dos inimigos da independencia, gloria, e·
nacionalidade brasileira! Não referiremos as eausa
proximas e remotas, que inflammaram os animos dos
nossos briosos concidadãos: ellas vos são bem
conhecidas: entreguemol-as ao silencio para não
misturarmos narrações luctuosas com o jubilo, que
a todos inspira a vossa tão suspirada in tallação:.
contemplemos sómente o quanto no. foi propicia
a Providencia, coroando os IIW.iS ri ·os csforço&
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empregados na su tentação da liberL1ade, com o
precioso resultadu da nbdicação "oluntilrin Jo
ex-Imperador D. Pedro I em sou augu to filhu, ora
nosso Imperador r.onstilucional, por Vil'lude da l·j
funrlamental, o Seohor D. Pedl'o II, que Deus guarde.
Uma revolução t[tO importante, como inespernda,
exigia .providencias extl'aordinaria ; e não se
élcbanclo eolüo reunida a assembléa geral, pnra
dai-as na fÓl'ma do al'L. 1~3 da constiluição, nem podendo ter observancia o IHL. 12/1 por n~LO existir
mioistcrio no faustissimo dia da abclicar.ão, o genio
do Brasil, o patriotismo, e o amor da ordem a(;onsoJharam a reunião, neste paço do senado, dos augustos representantes da nação, que se achavam na
côrte, os quae, impellidos pela urgencia das
circurnstancias, e animados pelo voto do poro e
tropa, nomearam urna regencia provisoria de tl'CS
membros, para se não conservarem em abandono
as redeas do govemo, e prevenirem-se O" desastrosos efl'e.i tos da ani:lrchia.
Depois de sua nomeoção e juramenlo, a regell(;ia
procedeu logo em compôr o ministeria, e a dar todas
as providencias, que estavam ao seu alcance, para
acalmar as paixões, socegar os espirito ,e segurar
a ordem publica; considerando tambem como UIn
dos mais importantes deveres ,'ender gri.l~.as ao
i\ltissimo peb victoria incl'uenta ela liberdade, e
por isso mais gloriosa, e peja exaltação do Senhol'
D. Pedro H ao tllrono deste Imperio. No dia 9 elo
mencionad,o mez de Abril se verific:.ou aql1elle religioso acto, a que assistiu o mesmo augusto senhor,
acompanhndo da regencio. Não foi só solernlJe este
dia, elle se faz tambem memol'Uvel pelo contcntilmento geral, c demon traçõe nêlo eql1irocas do
intenso Ilmor, e re=,peito com que o povo saúua
o seu novo ·i\Jonul'chiJ, ainda inrante, genuino hrasileiro, c . iJgrallo olljet.:lo Lia ;lua patriutÍGtt VCllerllçüo.
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Esta rcgencia provisoria tem agora a satisfação
de abrir, em nome do Imperadol', a sessão ol'dinaria legislativa, já que a falta do numero legal dos
senhores representantes não permittiu que se verificasse a sessão extraordinaria. Confiando na vossa sabedoria, ella espera que ratificareis o acto da
sua nomeação, e cxisteneia provisional, em consideração da necessidade urgentissima, e das imperiosas círcumstancias, que a determinaram; e
referindo-se aos relatorios dos ministros e secretarios de estado para as informações sobre a administração publica em os seus diversos ramos, não ousa
propól'-VOS, nem recommendar-vos objecto algum de
interesse e utilidade nacional, para occupar o vosso
espirita na presente sessão, por estar profundamente convencida ela vossa superior intelligencia, e
pleno conhecimento das medidas legislativas, de
que nf'cessita a nação.
O dia 7 de Abril, augustos e dignissimos senhores
rcpresen tantes da nação, será um dia para sempre
mcmoravel nos fastos do Brasil; elle removeu os
embaraços, que a prepotencia, a intriga, e a ignorancia muitas vezes oppunham ás vossas sabias deliberações cm beneficio da patria, elle fez luzir
a aurora da felicidade. As provincias de S. Paulo,
c Minas Geraes receberam e applaudiram com transportes de jubilo, e entltusiasmo, as noticias do
triumpbo da liberdade. E' de esperar as com munieações que se enviaram ás outras provincias tenham
llellas iguaes resu\lado~, mesmo na Dahia, onde
os primeirfls acontecimentos da côrte, nos infaustos dias de Março, fazendo a mais fune ta impres &0
haviam Jemasiadamentp. infiammndo os animos de
.l1gun' patriotas, levando-os a fazer requisiçõe
exageradas, e a praticar actos indiscretos que toda
ii prudencia das autoridades não tinha ainda bem
podido rcmedial'. Ao VOS,"O patriotismo, c sabcJoria,
to 'iI tUIIJiH' agoril as lllcLlida adequadas LÍs circums-

-:19 tancias extl'aonlinarias, cm que nos achamo, e
npoinr competentemente a acção do governo, para
que se possa felizmente dirigir', e levar ao cabo o
p;rande movimento desta nova regeneraç.õo nacional.
A protecção divina, que transluz em todqs os grandes acontecimentos politicas do Brasil, pI'esidirá
com a sua benefica influencia ao vosso zelo irlfatigavel para o bem da paU'ia, e segurará aos vossos
tl'abalhos pal'1ameotnres a verdadeil'a gloria, que
aguarda aos defensores dos direitos sagrados das
noções, aos amigos da humanidade, e aos sabia
cultol'es da razão, e da liberdade.-Marquez de

Caravellas.-Nicolâo Pa?"eira de Campos Verguei'F'o.
- Francisco de Lima e Silva. (1)

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO EM
SESSÃO DE

9

DE MAIO.

Senhor.-A camal'U dos deputados assistiu colJ:.l
tr'ansporte do mais pmo jubilo ao acto constitucional da abertura da pr'esente sessão. Os justos
receios dos repr'esentantes da nação, e de todos os
Brasileiros têm desapparecido. A prepotencia, a intriga, a ignol'nllciu, sordidos e baixos interesses,
o rancol' ao Bmsil não continuarão a entorpecer
a mal'cha sel'ena e magestosa do corpo legislativo: um sentimento unico reune hoje a nação e
eus representantes -eonstituição- ; um s6 desejo
concentra hoje os desejos de todos os Brasileiros
-liberdade, e gloria da patria,
Tão grato e lisongeiro quadro de nossa actual
situação é o pl'ecioso resultado
do mernofJvel7 de
,
1) Os si~[Jatarios deste discurso foram os membros da rcgenéia pl'Ovisori:t Horn acla a 7 de Abril de 1831 por 2~ senadores
c 33 deputaJos renni os no p:tço do senado.

UI!) -

Abril, desse g't'ande dia, que só por si fôrma o
maior, e o mais eloquente elogio do bcroieo povo
da. capital. Foi nesse dia que o Brasil despedaçou
as ultimas pesadas algemas da arbitrariedade e da
recolonisação; foi nelle, que conqllÍstou a sua verdadeira, e real independencia, e liberdade, seIO
passar pelos vortices da llnQrchia, e mostl'oU pr:Jlicamente ao mundo a grande verdade da soberania
das nações.
A cam ara dos deputados ouviu com a maior satisfação as demonstrações de respeito e de nmOl'
com que o povo da capital saudou o joven Principe chamado ao [hroDo pela. lei fundamental, e
está certa de que taes serão os sentimentos' do
Brasil inteiro.
A nomeação da regencia provisoria, que a sulvação da patria exigia, foi um acto de sabedoria e
de prudencia, a que a eamara dos deputados presta
a sua plena e cordial approvação, e etla se congratula com Vossa Magestade Imperial pelo enthusiasmo
com que algumas provincias receberam, e applaudÍl'am a noticia do triumpho da liberdade. Esta noticia deverá produziL' os mesmos beneficos eifeitos
em todas as outI'as províncias do Imperio, pois que
ellas esposam sentimentos de ordem, detesta m os
estragos e devastuções da anar'chia, e da guerra
civil.
O colosso terrivel do despotismo cahi'u por terra
pelos esforços unidos de todo o Brasil, que partilhou os perigos, e a gloria do triumpbo. Heleva
'Igora canso lidar a liberdade cODsti tuciona 1. Nesta
empreza, senhor, será iofatigavel a camara dos de_
putados' e ella afiança todo o apoio e coadjuvação
ao governo dg Vossa Magestade Imperial, omquanto
às deliberações deste presidir o amor da patl'ia, e
da lei. Que ventura para o Bl'asil, que gloria pam
os representantes da nação, se o poder e a liberdade se abraçarem pela primeira vez, e e1l1 lJal'-
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monioso concerto marcharem pêua o complemento
do grande edifJcio politico, que principiou com :l
independencia. ('2)

Emendas otrerecidas ao voto de graças.
Em sessüo de 9 de Muio leu-se o projecto de resposta á falia do throno.
Em sm~são de 13 entrou em discussão o 1.° periodo e foram oíferecidas as seguintes emendas :
« Senhor.- A camara dos deputados se congratula com todos os Brasileiros pelos felizes acontecimentos que asseguraram o triumpho da liberdade:
ella exprime os mais vivos sentimentos de alegria
pela elevação do Senhol' D. Pedl'O II ao throno imperial, primeiro Monarcha nascido no Brasil. Elia é
o grande objecto das nossas mais lisongeiras esperanças.
« A camara conhece a importancia, e extensão dos
seus deveres; e com a solicitude propria dos representantes de uma nação livre, ella se empenhará em prt>IDover o estab"elecimento das instituições, que as l:ircumstancias actualmente reclamam, em consolidar a tranquillidade do Impcrio e li.
observancia da consti tuição.
« A camara dos deputad05, senhor, afiança todo <:I
seu apoio, e coadjuvação ao governo imperial,
quando dirigido pelo amor da patria, c da liberdade.-Araujo Lima.-LuÍZ Cavalcanti. )}
« A camal'a dos deputados, coogr'atulando-se com
Vossa Mage::.tade Imperial pelos gloriosos suceesso' de 7 de Abr'il, e mais dias iguacs cm outt'ns

o

(2)
original do projecto supra de \'oto de graças não se
:lI'lIa subscriJlLO peJa rt'sJl('Clh:l cOlllrnissao, ljl.e era composta
Úl!~ ~I

. Ya lOIlCdlo , l)aula Souza, c Limpo.
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provindas do Imporia, dá graças a Vossa Mageslade
Imperial por motivo da falla do throno na rórma
do seu regim en to
1I1ay »
Em sessão de H continuou a discussão do 1 oe periooo, e de todo o projecto.
Julgado sufficientemente discutido foi posto a
\'otos com as emendas.
Foi approvada a emenda do Sr Araujo Lima,
prejudicada a do Sr .l\fay, e rejeitada a da commissão.
Em sessão de 16 apresentou -se a redacção do
projecto, e discutindo-se foi orrerecida a seguinte
emenda:
« Elle é o grande objeclo das nossas mais lisongeiras esperanças .-Rebo2tçaS
Foi approvada a redacção e a emenda.
Em 20 de Maio o Sr. Araujo Lima, como orador
da deputação encarregada de apresentar o voto de
graças á regencia, participa que tivera a seguinle
0-

o

o

o

RESPOSTA

)}

o

DA REGENCU.

« A regencia,' confiando na sabedoria da camara
dos deputados, não póde deixar de presagiar os maiores bens, e felicidades á nação. )}
Declarou o presidente que a resposta « era re·
cebida com muito especial agrado.»
.
FALLA DO TRRONO
E~l

o ENCERRA~mNTo DA ASSElIBLÉA
o 1·. o DE NOVEUBRO.

GERAL

AUf)ustos e dignissimos senhores representantes da
na{Jão.
.

No momento em que termina a presente sessão
orrerecem os negocias do Estado um aspecto menos
desagradavel aos amigos das liberdades publicas.
F.
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Nossns relnções de pnv., e ·amizade com as naç,õcs
de um e oull'o llemispller,io conlÃnuam sem altern\5el.
Algumns potencias lêm já rooonl1ccido o Senhor D.
Pedro Ir, havendo os Estados-Uoidos da America
de novo ncreditado o seu encarr-egado de negocias,
e é de esperar flue se realize o reconhecimento dos
outros Estados, <lllenla a justi<ça do mesmo nuguslo
senhor, e os imprrscripliveis d1reilos da nn~.ão.
No interior, n lei cobl'a os'eu imperio, e' ~,e os
l1artidos desencontrados, aspirações illegaes, pnixões violentas, nrraslnm nql!li e alli n licença, e
produzem commoções, a nnçno os repel\e, e detesta
como f;Jtaes precursores da anul'cllin, e despotismo.
O B"nsil se recc,rdar.á sempre -grato dos relevante
serviços prestados pelos guardas rnunicipaes, officiaes, sotdado~·e outros bt'/lvOS militares; estes
dignos Brasiieiros têm arrostn·do por toda a parte os
maiores perigos, esquecidos ,de si, c só tendo por
diante o que lhes merece a sua pntria.
Esgotados infructuosamenle 03 meios brandos, forçoso é de·sembainhar a espada dajusti~a para conteI'
ns facc;iosos, cujos incessantes allenlaclos contra a
ordem, e tranr!uillidade publica principiavam a estancar ns fontes da )'iqueza nacionnl, e como que a
banir desta telTa. hospitalei.ra a pDZ, e a segurnnça.
individual, e da propriedade~
E' chill1era a pime a. liberdade sem jusliça.
Augustos e digoissimos senhores representantes
du nação, a ,regencia, em nome cio Imperador, vos
agradece os importantes ac.tos legislaüvos flue se ui.
timaram na peesente sess,10, e que tanto têm contribuido .para a manutenção do Estado; meeecendo
especial menção o vosso zelo em encetaecs as reformas co-nstitucionaes reclamadas pela opinião
geral. Abranger toda a extensão elas neces idade:.
publicas em tão curto periodo, não cabia no pos.:
ive\; ainda faltam algumas das leis, de que depende a plena execução da constituição, bem eomo
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prüvitlelJcias I)a:l'a o melboramento de nossos fiIlilnças; aintla. é indispensavel, que continuem algumas instituições ilntigas pouco compativeis com
a lei funtlamcnLal da Monarch ia.
Depois de tautas fadigas é necessill'io o "epouso,
importa que torneis ás vossas 11ilbiLuaes occupa~ões. a fim de que deis o mais vi vo exemplo da obediencia ás leis, tias quaes ~ão pequena parte são
obras vossas.
Ide, senlJol'es, reeelJef as felicitações, e bençãos
de vossos concidadãos, e afiançar-lhes que o govemo de vossa eleição põe Lodo o seu desvelo, e solicitude em promover a publica prosperidade, e velaI'
lla indepeudencia, integridade, e homa nacional.
Está 1'eclJada a sessão.
F1'ancisco ele Lima I!, Silva.
José da Costa Carvalho.
João Br'atllio 1l1uni.::. (3)
OlJocl'vettii:o.

Neste annú havia sido convocada extraordinariamente a assembléa geral, por decreto de 3 de Abril,
para reunir-se logo que se verificasse haver numero
legal de membros. Tendo Lido lugar porém por esse
tempo o movimento politico, que deu em resultado a
abdicação do Senhor D. Pedro I, foi, por outro decreto
de regencia provisoria lido em sessão do senado de S18
de Abril, declarado sem eIfeiLo o de 3 de Abril supra
citado" reunindo -se as camaras no dia 3 de Maio.
(3) Assignaralll esta falia o membros da regencia permanente nomeada a 17 de Juubo de 1831, cm as~embléa geral,
á qual estiveram presentes 3iS senadores, e 88 deputados. A
votação para regentes foi a seguinte:
J.. ima c Silva..............................
81 votos.
Costa Carvalho
_......
71> »
Braulio l\luniz....
6ii ))
Francisco Carneiro de Campos...........
1>6 ))
Pedro de Araujo Lima
:.....
34 ))
Antonio Carlos
,
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DOC'UMEN'TO.

•

8ENADO.

SESSÃO DO DIA 7 DE ABRIL DE ~8ilL
ABDICAÇÃO.
Aos sete dias do mez de Abril de ~ 83,1 pelas dez
horas e meia, reunidos 2681'S. senadol'es, e 36
Srs. deputados no paço do senado, foram eleitos
por acclamação para presidente da sessão os Srs.
Mar'quez de Caravellas, e para secretario Luiz Ca~
valcanti.
Depois de fallarem alguns Sr . foi introduzido p.a
sala o Sr. brigadeiro commandar-te das armas
Francisco de Lima e Silva, CJue entregou ao Sr. presidente o seguinte acto de abdicação :-« Usando do
direito que a constituição me concede declaro, que
hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de
meu muito amado e presado filho o Senhor D. PEDRO
DE ALCANTARA. Boa-Vista, sete de Abril de miloitocentos trinta c um, oecimo da independencia e do
Imperio. - (assignndo) Pedro. »
Retil'ou-se o SI'. general acompanhado da mesma
deputação ele tl'es membros, que o tinha introduzido.
Tendo fallado alguns Srs., apoiou-se u seguinte
indicação do Sr. Borges: ( ~.o Se devemos nomear
já uma regencia provisoria para se lhe confiar o
governo do Imperio; 2.° De quantos membros deve
ser composta essa recrencia; 3.° Se devemos confiar
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a escolha a uma commíssão pum apresentar candidatos ao senso da camara, ou se numeada directamente pela assembléa, eleve ser por escrutinio secreto .-José Ignacio Borges. J
Foram appl'ovados os arls. ~.o e 2.°, e a ~.a parte
do 3. 0 artigo.
A requerimento do Sr. Vergueiro põz o Sr. presidente a votos: 1.° Se deveria exigir-se maio ria absoluta? Venceu-se que sim; 2. o Se deveria eleger-se
um por cada escrutinio ~ Ven(;eu-se que sim.
Procedendo-se á eleição, obtiveram o Sr. M:arquez
dr Cal'avellas 22 votos, e o Sr. Vergueiro ~ 4,; e
entraudo-se em segundo escrutínio sahiu eleito o
Sr. Marquez de Caravellas com 4,0 votos.
Procedendo-se áeleição de outl'O membro, tivel'alU
maioria relativa os Srs. Vel'gueiro com 19 votos,
e o Sr. Almeida e Albuquerque com 7 ; os quaes
entrando em segundo escrutinio sahiu eleito o
Sr. Vergueiro com a maiol'ia absoluta de trinta votos
eontra vinte e. nove.
Procedendo-se á eleição do outro membl'o, obtiveram maiol'ia relativa os Srs. Almeida e Albuquerque com 17 votos, e o Sr. Francisco de Lima
e Siiva com ·16 votos; os quaes entl'al'am cm 2.° escrutinio, e ficou eleito o SI'. Francisco de Lima com
a maioria absoluta de 35 votos.
O SI'. M:arquez de Caravellas, por estaI' eléilo
membro da regencia provisoria, foi convidado a
deixar a presidencia desta sessão, que ficou occupada pelo Sr. Bispo CapelIão-Mól' para isso nomeado
por acclamação.
Foi introduzido na sala por uma deputação de tl'es
membro o Sr. Franc.isco de Lima e Silva, eleito
membro da regencia provisoria, e tomou assento á
direita do Sr. presidente; e igualmente o tomaram
no mesmo lugar os Srs. lIiarquez de Caravellas,
e -icoláo Pel'eira de Campos Vergueiro.

..
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Então os sobreditos tres Srs. membros da regencia
provisoria, prestaram nas mãos do Sr. presidente
() seguinte juramento, que assignaram:
{( Juro manter a religião catbolica apostolica 1'0manD, a integridade, e indivisibilidade do Imperio,
<>bservar, e fazer observar a constituição politica da
nação brasileira, e mais leis do Imperio, e prover ao
bem geral elo Brasil, quanto em mim couber. Juro
fideliclade ao Imperador o Senhor D. Pedl'o II, e
entregar o governo â regencia permanente, logo
que fôr nomeada pela assembléa geral. »
O Sr. presidente proclamou os membros da regencia dentro e fóra da sessão~
A requeri mente do Sr. Carneiro da Cunha propôz
o Sr. presidente, se a assembléa devia nomear uma
commissio para redigir uma proclama<;ão? Venceu-se que sim, e que fosse de tres membros nomeados pelo Sr. presidente.
Foram nGmeados para essa commissão os Srs.
Carneiro de Campos, Araujo Lima,. e Luiz Cavalcanti.
A requerimento do Sr. Carneiro de Campos decidiu
ti Camal'll que se ajuntassem á com missão os Srs. Fel'·
feira ua Veiga, Castro Alvares, e Carneiro da Cunha.
O Sr. presidente com accôrdo da assembiéa dedarou que no dia 8 do corrente mez b;averá sessão
pelas dez horas da manhã para se discutir o projecto
de proclamação, que a commissão apresentar.
L~vantou-se a sessão ás duas e meia horas da
tarde.
.

F.
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FA.LLA DO TRIlONO NA ABEIlTURA D..\ A SKnBLÉA GERAL EM
3 DE MAIO.

Azt!Justos e dignissimos senhm'es representantes
da nação.
A regencia, em nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, se congratula comvosco pela vossa reunião, sempre esperançosa, e gmla aos verdadeiros
amigos das publicas liberdades.
O Imperio conserva inalleradas as relações de amizade com todos os povos do novo e ve.lho mundo.
O Senhor D. Pedro II está reconhecido quasi geralmente por todas as nações; e só não lêm praticado este acto de justiça, e de utilidade, na America,
alguns Estados, ainda infelizmente agitados por commoções intestinas; e na Emopa, a Prussin, e a Hespanha.
.
A tranquillidade interna tem sido varias vezes perturbada na maior parte das provindas, por diversas
facções, as quaes todas têm succumbido aos generosos esforços dos muitos amigos da ordem e da
lei; mas ainda não tem querido a Divina Providencia conceder-nos uma tranqllillidade, que prometta duração.
Os ministros e secretario de e lado, em seus relatorios, muHo cil'cumstandadüITIcnte ,"o. informarão
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do estado da publica administração; do que tem
feito o governo durante a vossa ausencia, e das mais
urgentes necessidades do povo brasi leiro.
Augustos e dignissirnos senhores representantes
da nação, a regencia, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, vos offerece a sua franca e leal
cooperação na importante e urgentissima tarelà de
tmnquillisar e fazer prospArar a nação, e vos convida,
e espera, que lhes presteis a vossa. De vós, senhores, pendem os destinos da nossa patria ; e ainda
bem que se acham elles nas mãos de seus filhos
escolhidos, em quem sobram luzes, e patriotismo.
Está aberta

[\l

sessã'o.
Francisco ele Lima e Silva.
José da Costa Carvalho.
João B?"aulio 111,tniz.

PROJE;CTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
El\1 SESSÃO D'E

8 DE 1\1AIO.

Senbor.- A camara dos deputados reunida pela
segunda vez depois do dia nacional, cm que o Senhor D. l' edro II foi elevado ao LbrODO do Brasil,
envia ante vás os seus votos e acções de graças pela
solemne abertura da presente sessão do corpo legislativo, na época marcada peta constituição do Estado·
A camara, senhor, encheu-se ele jubilo, ouvindo
que o Impcrio conserva, sem alteração, as suas relações de amizade com todos os povos do novo e antigo mundo: a paz é um beneficio do Omnipotente,
que os homens não podem apreciar em demasia.
Elia folga Lambem, como lhe cumpre, ao vêr' que o
Senhor D. Pedro II foi já reconheddo Imperador
do Brasil por quasi todos os governos da America e
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da Europa; aqllelles que ainda o não têm feito, imitarão sem duvida este exemplo de justiça. A autoridade do chefe da nação, fiadora da existencia do Estado, é fundada sobre a base de nossas instituições
livres; assim igu3lrnente se estêa em principias do
direito das gentes. Aos inimigos das nossas liberdades e do augusto til rono do Senhor D. Ped 1'0 II,
faltará pl'etexto com que se alentem as esperanças
criminosas que pudesssem nutrir ainda gm seus co·
rações. A ordem de cousas estabelecida no dia 7 de
Abril, e os futuros destinos da patria, não serão
ameaçados.
E' com dôr Clue n camara dos deputados soube as
dissençõcs que retalham uma parte de nossa população, e que a tranquillidade interna do paiz tem sido
perturbada pela violencia das facções. Os que acreditam passivei que a na~ão re.trograde na marcba que
encetou, ou que anbele lançar-se no vortice da anarchia, enganam-se deploravelmente, e não conbecem
o caracter brasileiro. A camara aguarda do progressivo complemento do nosso systema politico e judiciario, bem como da desenvolvida razão publica, o
termo a tão desgraçadas occurrencias.
Para esse fim, senhor, a cam ara dos deputados,
examinando os relatorios dos ministl'oS e secretarias
de estado das differentes repartições, não hesitará
cm prestaI' a cooperação que lhe incumbe a missão
importante de que seus constitllintes a encarregaram.
Elia conta Clue a regencia do Imperio, em nome do
Imperado!' o Senhor D. Pedro II, sempre desvelada
no que pertence ao bem e prosperidade publica, contribuirá para obte!'-se tão venturoso resultado, com
o contingente de seus patl'ioticos esforços.
Paço da camara dos deputados, 8 de Maio de 1832.Alves Branco.-H. H. Carneiro Leão.-Evaristo
Fel'reim da Veiga.
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Emendas offer6cidas ao voto ele {fl'a(:a
Em sessão de 8 de Maio apI'esentou-se o voto
de graças.
Em sessão de 10 entrou em discussão.
Ao 1. o periodo oífereceram-se as seguintes
emendas:
« Que o 1. o periodo se redija de um modo que seja
o voto de graças dirigido ao Imperador Constitucional
o Senhor D. Pedro II, usando-se do tratamentoVossa Magestade Imperial- em vez de - Vós.Rebouças. »
« Em lugar de - ante vós - leia-se - ante Vossa
l\iagestade Imperial. - F. ela Veiga.»
« Senbor-1. o paragrapbo-A cama ra dos deput.ados
vem hoje pela segunda vez, depois do grande dia nacional, em que Vossa Magestade Imperial fôra elevado ao throno, em virtude da lei fundamental da
monarchia, depositar perante elle a expressão respeitosa mas fmnca e leal do seu voto de graças e·de
adbesão á pessoa de Vossa l\:Iagestade Imperial e á
constituição, que todosjuramos observare manter.O deputado Montez-uma. l>
« EIla o teria feito, ha m ais tempo, se a suu só
vontade bastasse a legitimar sua .reunião. - Ribeiro ele Anelraela. »
Em sessões de 11 e 12 continuou a disclJssão
do 1 . o periodo, a qual ficou encen'ada; sendo rejeitadas as emendas, 'menos a do SI'. Montezuma
que se julgou prejudicada.
Em sessão de 14 entrou em discussão o 2. 0 periodo, e foi oITel'ecida a seguinte emenda :
« Senbor.- A camara dos deputados não póde
deixar de congl'atular-se com Vossa l\:Iagestade Imperial pela boa harmonia que reina entre o Bl'asil
e o dill'erenle povos do novo e velho mundo.
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E bem que nossa politicas cil'cumstan ias não ej[lm
do numero daquellas em flue tem lugar um reconhecimento formal das potencias estrangeiras;
porque se de um lado isso seria pôr em duvida
a grande lei do Imperio, e com ella a legalidade
do governo imperial, de outro importarIa uma completa quebra dos rMos e prerogativas de um Estado já reconhecido livre e independente; todavia
a camara muito se alegra, vendo nas felicitações
diplomaticas pela exaltação ao throno do augusto
e legitimo herdeiro da corôa brasileira, a solicitude.) com que as nações, á excepção apenas de
duas, se têm apressado em reiterar as disposições
amiga\'eis em que continuam a persistir para comnosco.
« Que os nossos inimigos occultos saibam que se
inte1'llamente a nação sustenta esse dia memoravel,
do qual data a bella época de nossa segunda
regeneração politica, externamente todos os povos,
como que correm a saudar o PI'incipe que, Americano e Chefe do mais estavel dos gove1'll0s, o representativo, é tambem o mais seguro garante de
nossa liberdade e ordem publica. -lIfontezwna. )
« A' palavra -reconhecido- se substitua - felicitado. -1I'Jacíel. )
.
« A camara dos deputados congratula (J. Vossa
Magestade ImpeJ,'ial pai' motivo da convicção em
que Vossa l\Iagestade Imperial se acha, de que as
relações externas deste Imperio se conservam inalteradas; e bem assim pela Iisongeira espel'ança
em que se está, que algumas difficuldades politicas
que constam do respectivo relatorio se desvanecerão,
mediante a sabedori(J. e a prudencia com que Vossa
Magestade Imperial saberá distinguir que a posição
deste Impel'io para com as nações estrangeiras em
geral, não póde ser exactamente a mesma que fôra
até o dia glorioso Sete de Abril; e que só a mais
tricta imparcialidade e equiparação na continuação

-

2IG-

das vantilg~ns que os tratados concederam a un ,
com preferencia a outl'OS, poderão gmngear ao governo de Vossa Magestade Imperial o conceito que
a admioistmção anterior ao dia Sete de Abri I não
pôde haver, apezar da facilidade que livera em
confeccionar tratados com desigualdade de prazos
entre uns e outros. - O deputado !Jfay. »
Foi approvado o periodo, e prejudicadas as emendas.
Entrou em discussão o 3, o periodo e foi orrerecida
a seguinte emenda:
« Senhor.- A camara dos deputados ouviu com a
mais pungente magoa que a tranquillidade da mól'
parle das provincias tem sido varias vezes perturbada. Convencida de que nada é tão pl'Oprio para
restabelecee e consolidae a publica segUl"ança como
a mais religiosa observancia das leis e da conslituição ; assim como nada tão capôz de irl'ilar os
espil'itos, e ul'dir conspirações, como a violação dos
direitos e garantias sociaes. Acamara faltaria ao mais
sagrado de seus deveres, como mandatal'ia da
nação, se respeitosamenle não declarilsse a Vossa
Magestade Imperial qu~ agora, mais do que nunca,
cumpre que as autoridades publicas, dando aos povos
o mais solemne exemplo de obedielll·.ia e de respeito ás leis, adocem e mitiguem com uma administração de paz o espirito convulso e agitado em
que infelizmente se acha a nação, que ViII com
espanlo e dôr insultada e ameaçada apropria
representação nacional. - Mantezuma. »
Foi lido e approvado o seguinte requeri menta:
«Proponho que se discuta de uma só vez o
resto da resposta á falia do throno; incluindo-se
na mesma discussão os dous paragraphos que
faltam da minha emenda á resposta da falia do
throno.
« Paço da camara, 15 de Maio de 1832.-0 depulado
1I1ontez~tma.

»
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Em sessão de 16, continuando a discussão do ultimo pel'iodo com a emenda cio Sl'. Montezuma, foi
o1.fel'ecida a seguinte emeoda:
{( A Camal'l1, finalmente, eobor, confiando tudo do
amol' paternal d8 Vossa Magestade Imperial pal'a
com um povo, cujo timbre e gloria é escudal' o
governo creado pelo voto nacional, tem a honra
de aOançar a Vossa Magestade Imperiu:1 que, se para
acudi!' ás mgentes necessidades do povo bmsileiro,
se para pl'ogredir na ar-dua tarefa de obter a publica tranquillidade e prospel'idade bastam a sabedoria e patriotismo da camara, c pOl' isso della
podem dependeL' os destinos ele nossa chara patria,
párle Vossa Mag'~ tade Imperial contar seguro, qne
n50 haverá esforço, que ella não tente, meio que
clla não abrace para sustentar a liberdade, e pro·
mover a geral felicidade, com tanto porém que uns
e outros nunca sejam excepcionaes, e sim defenelidas sempre com a egide sagrada cio acto constitucional que felizment'e nos rege.- O deputado
Montezuma. »

Continuou a discussão em sessões de 17 e 18, sendo
nesse ultimo dia offereeida a seguinte emenda:
« A camara dos deputados, magoada vivamente
com o doloroso quadro das facções internas apon·
tadas na augusta falla do throno, que tanto t m
perturbado a paz e a tranrluillidade cm varias pontos
do Imperio, e que ameaçam fmstrar as esperanças
nacionaes pela felicidade que ao Imperio devêra
aguardar o glorioso dia 7 de Abril, nos enviou para
assegurar tambem a Vossa Magestade Imperial, já
por meio de medidas constitucionaes legislativas,
já cumprindo religiosamente com toda a extensão
de suas forças com o art. 4731.° da constituição do
Imperio~ na part~ em que possa estar ao seu alcance,
o uso salutar do citado artigo da constituição.
Paço da cam ara dos deputados, em 18 de Maio
de 1832.-0 deputado lt{ay. »
F. 28
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Em 19,2'J e 22 continuou a discussão, sendo encel'rado e approvado o projecto neste ultimo dia,
prejudicadas as emendas dos 81'S. Montezuma e
l\Jay.
Em ses ão de 2á· foi lida e approvada a redacção
do voto de graças. .
RESPOSTA DA REGEl'iCU Á DEPUTAÇÃO DA CAMARA QUE EM
MAIO APRESENTOU-LIlE

o

25

DE

VOTO DE GR,lÇAS.

« Que agradecia e louvava os sentimentos da camara dos deputados. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebida com muito especial agrado. »
FALLA DO THRONO NO EN'CERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EM 31 DE OUTUBRO.
A~tgustos

e dignissi??'Los senhO'"es representantes da
nação.

A regencia, em nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, apparecendo no meio de vós, para
encerrar a presente .sessão legislativa, experimenta
a mais cordial satisfação em communicar-vos que
as relações de boa in telligencia, e harmonia com
os governos de ambos os hemispberios continuam
inalLeraveis; e que recentemente se receberam novas
seguranças officiaes do vivo interesse que tomam
pela prosperidade do Imperio do Brasil, e dos ardentes votos que fazem pelo nosso joven Monarcba,
penhor o mais solido das livres instituições da
nação brasileira.
Ao fazer-vos tão grata communicação, a regencia
se encheria de um verdadeiro jubilo, se pudesse
dar-vos a certeza de se achar a tranquillidade res-
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tabelecida em todo o Imperio do Brasil. Infelizmente o genio do mui tem pretendido semear entre
nós a discordia; mas é de esperar, eom o auxilio
do Omnipotente, e a par de medidas dictadas pela
rigida observancia das leis, que em breve tempo
reinará perfeitamente o socego publico.
Nem a regencia julga que esta sua esperança se
ha de mallograr, quando considera a docilidade e
o bom senso do povo brasileiro, e os importantissimos aütos legislativos, que neste anno dão o mais
authentico testemunho da sab~doria da assembléa
geral, e que muito devem contriblJir para facilitar
o andamento da justiça, sem a qual não póde haver
felicidade publica, nem particular.
A regencia, augustos e dignissimos senhores representantes da nação, vos· agl'adece o incessante desvelo e zelo, que mo trastes pelo bem de nossa chara
patria; e está certa que, quando chegardes ás vossas
respectivas provincias, set'ú um dos vossos mais
serios cuidados recommendar a boa ordem, e obediencia ás autoridades, inspit'ando a justa confiança,
que ha de merecer um governo, flue empregará todos
os seus esrot'çOs e diligeoeias para attrallir o bom
conceito dos seus concidadãos.
Está fechada a sessão. (')

Francisco de Lima e Silva.
José da Costa Carvalho.
João B?y~ttlifJ Muniz.
OlJsel'vaçeto.

Foi neste anno ele ,1832 flue deu-se o nolavel
acontecimento polilico vulgal'l1lCnte conhecido pela
qualitieação de « Golpecle Estadef de 30 de Julho. })
(~) As atLl'Íbuiçõc d:l rcgcncia permancnte furam rcgulauas
pela. lei dt: 1'1 dt: J unllo de 1831.
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Consullnndo-se a respectiva acta origin:!l v(~-se
que na sessão daquellc dia 11 camara recehell o
afficio da regencia, da mesma data, communicando
a retirada de todo o minislerio, e dando-se igualmenle por demittida. Enviado esle oilleio a uma
commis 5.0 especial composla dos deputado Gabriel
1IJendes, Odorico, Pires Ferreir:)., nílplista de Olivail'a,
e Paula Araujo, declarou-se a call1ara immediatu.mente em se 'ão permanente.
.
Na t"-rde do mesmo dia a dila commiss5.o npresentou parecer concluindo nos seguintes termos:
{( Que esta aU{justa ccim,a)"a se con'l;crta em assembléa nacional pcwa então tomar as ?'esoluções quc
)-egue)" a CJ'isc actual, e que isto mesmo se pa?'ticipe
ao senado. »
Aberta a discussilo sobre.o ciLndo pnrccel', e suggeridos diversos alvitres para. conjuraI' a crise, rúsolveu-se ti final, na subsequente sessúo de 31 de
Julho: « Que se dirigisse 1.t?7Ut ?nensagcm â regencia
convidando-a a pennanecer cm seu posto, PO?" não
?'econhecer', nem na assem,vlda, nem na ?'egencia
autm'iâadc, pcwa uma da)", e a oull'a aceitw" semelhante demissão, e que nO?neie 1.tm núnistel'io ele
con(ian!:a publica. »
A deputação portadora da mensagem, e de que
erul\1 membros o deputados Culmon, l\Juniz Barreto
e Rebouç;.as, recebeu da mesma regeneia li seguinte
resposta: « Que a ?'c.fJencia ag?'arlcciaâcama?"Ct dos
deputados a confianra (Jue nclla tinha; que faria
os ultimos CSfOí'ÇOS para 17UtIÜC)'-Se cm seu posto,
e q~te em nenhum caso o âeixal'ia sem o consentimento da assembléa .fJe)'Ctl. »
Deste modo, e felizmente sem transtorno da ordem
publica, terminou o grave incidente politico a que
se allude nesta obse1Taçao.

~833.

SESSÃO EXTHAORDINAIUA.

FALLA. DO TH 1l0?\-Q lU AllEnT n.\ DA
EXTR.~ORDl "RIA E)[

J\IWNIllPon

.\SSE)fBLF,A GERAL

10 DIi: ABHIL, COl'irOCADAEUANDADA

DECIIETO DE

7 DEJ.\~E[[lO,

NO REFERIDO DIA

. E MEZ.

Augustos e d ignissimos se·nhores ?'epI'eseHtantcs ela
..
nação.
A l'egencia, em nome do Imperadol', tendo em
consideração a necessidade de o(jcorrer com proviLI '[Icias legislativas ao progresso dos males prorenientes da ruinosa moeda ele cobre, que na maior
parle constitue o meio circulanLe elo Irnperio; e
annuinclo de ouLra porte ás inslancias do conselllO
geral da ptoYincia da BalJin, lOlllOLl o expedienLe de
convocal'-VOS exlraorJinaria1l10llle para vo occupardcs com especialidade de lIledidns tendenLes ao
prompto melltoratllenlo da nos a circlllC:\I;üo monetal'iu. O l1lini tro e secretario de c'ta lo ~o uegocios da t'azcnda YOS exporá circumstauciaclul1le'ntc o
que 'llmprc levar ao VOS::.o coulwcimcnto solJre oujeeLo de tüo alla imporlancia.
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Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação, a regencia, em nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, confiando mui firmemente nas vossas
luzes e patriotismo, lisongea-se de antemão com o
mais feliz resultado do passo, que acaba de dar.
Está aberta a sessão.

F?'ancisço ele Lima e Silva.
José ela Costa Carvalho.
João Br'aulio 1I1v.niz.
PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTAD O
mI SESSÃO DE

12

DE ABRIL.

Senhor. - A camara dos deputados, apreciando
devidamente o passo que a regencia em nome de
Vossa Magestade I mpedal acaba de àal', convocando
extraordinariamente a assembléa geral legislativa
do Imperio, a fim de occupar-se com especialidade
de medidas tendentes ao mel horamento da circulação monetaria, nos envia em so~emne deputação
ante o throno de Vossa l\Iagestade Imperial para
render-lhe a :sincera homenagem de respeito e affeição, de que altamente está possuida para com a
augu ta pessoa de Vossa Magestade I lU perinl.
A cumara, senltol', semp"e solicita de tudo o que
póLle melhorar e engrandecer o Irnperio br'asileiro,
lJavia já encetado trabalhos apropriados a tão urgente, quão melindroso objecto; e confiando na
ellicaz 'cooperação do governo de Vossa ~]iJgestade
Impp.l'iul, OU5a espe l'aL' que nesta parte os males da
nação serão minorados, quando de uma vez, pela
sua magnitude, nlio possam ser sanados.
Paço da camara dos deputados, em 12 de Abril
de 1833.- F'rancisco ele Souza Paraizo. - F. Pmtla
Araujo. - Al~reliano ele Sou.:a e Oliveira Coutinho.
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Emendas oflerecidas ao voto de graças.
Em sessão de 12 de Abril apresentou-se o voto de
graças.
Em sessão de 13 entrou em discussão o 1. o periodo
e foi approvado.
Entl'ou em discussão o 2. 0 e ultimo periodo; foi
ofIerecida a seguinte emenda: .
« Acamara, senhor, sempre solicita em tudo o que
póde melhorar, e engrandecer o Imperio brasileiro,
havia já encetado alguns trabalhos ácerca do indicado objecto. O mais como no projecto. - Reboucas. »
Foi approvado, e rejeitada a emenda;
RESPOSTA DÀ REGENClÁ Á Dl;l'UTAÇ:\O D,\ CUTARA QUE EU

16

DE

AURIL APRESENTOU-LHE O VOTO DE GRAÇAS. (')

Agradeç;o os sentimentos da camara. »
Declarou o presidente C[ue a resposta ({ era recebida
com muito especial agrado. »
«

FALLA

no

TURO

o NO E.

CERRAMENTO DA AC:;SE~mLÉ.\ GERAL.

A falia do encerramento desta sessão é a mesma
da abertura da sessão ordinaria, a 3 de Maio.

(*) Neste anno :I depllta"ão encarregada de aprl'sentar o voto
de graças. compõz-se sómentc de tres membros, os Srs.: Paraizo,
Nello c Muniz Barreto.

1833.
SE SÃO ORDINARIA.

FALtA DO THRONO NA AUERT nA DA ASSE11BLÉ..". GEnAL E11

3

DE MAIO.

Augustos e chgnissimos senhores rep,"esentantes da
naçe[o.
A regencia, em .nome do Imperador o Senhor
D. Pedro II, no acto de encerrar a sessão

ex~

tl"aordinal'ia, e abril' a ultima sessão Ol'dinaria da.
segunda legislatura, vos agradece o desvelo verdadeil"amente patriotico, que tendes posto na discussão
das medidas l:oncernentes ao melhoramento do
meio circulante; e se lisongeia de que tão importante
assumpto continuará a merecer-vos particulal' eui·
dado, até que a nação obtenba efficaz remedio
aos males provenientes da -çiciosa circulação mo~
netar~a .
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação,' é forçoso éJue a regencia magôe o seu, e
vosso coração com a recordação rlolorosa da grandíssima perda flue soffreu o Brasil no dia 16 de Janeiro deste :mnci, Um dos ornamentos e penhores
do throno constitucional brasileiro, a senhora PrinF.

29
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'Ceza D. Paula Marianna roi nesse dia pelo Supremo
Arbitro dos Imperios chamada á habitação dos
.justos, deixando a mais pungente saudade, e a só
consolação religiosa de estar gozando o premio da
sua innocencia, e virtudes.
As relações de amizade, e boa intelligencia entre
o Imperio e os Estados de ambos os mundos eonservam-se inaILeradas. APrussia e a Saxonia já res.ponderam ás communicações, que lhes foram feitas
da exaltação do Senhor D. Ped 1'0 II ao throno, mos,trando vivo interesse pela augusta pessoa do joven
.Monarcha, e prosperidade do Imperio.
Acha-se restabelecida a tranquillidade nas provincias do Ceará e Maranhão; mas não assim nos
'c0nfins de Pernambuco e Alagôas. Diíficil tem sido
pôr termo a essa revoltu por circumstancias locaes,
e falta de sufficiente tropa regulur, a despeito de
avultada despeza dos cofres publicos, e dos esforços
empregados, os quaes continuam a ser applicudos,
e a final conseguil'üo o desejado exito. A comul'ca
do Ri'o Negro do ·Purá por meio de um movimento
sedi-cioso declarou-".e provincia, nomeando presidente e commundante dus aI'mas; foi bastante
porém uma barca armada, que se apresentou no
lugar da barrél, para reduzir as COllsas ao antigo
estado. Em Mato Grosso, cincoenta soldados dos
uestacamentos da fmnteira amotinaram-!'-e; mas
entraram facilmente nos seus deveres: julgou-se
comtudo conveniente dissolver o resto da legião
daquella provineia. Finalmente o genio da discordia
pôde exercer sua influencia na capital de Minas
Gemes, onde Lambem uma sedição appareqida na
noite de 22 de Março em ausencia do pmsidente,
conseguiu privai-o do exercicio elo seu emprego
naquella cidade: em todas as outms partes da província tem· e manifestado com entl1usiasmo decidida desapprovação a esse acto illegal, e segundo
parllcipaçõe. recentemente chegadas espera-se que
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em breve a" ordem esteja alli completamente resta.....
helecida, á vista do bom senso e brio do sizudo povo
mineiro, e da sua pt'Ovaela elevação á causa da le·
galidade.
Os ministt'Os e secretarias de estado vos darão
circumstanciada conta do estado dos diITerentes
ramos da administração, e solicitarão de vós as providencias reclamadas pelas necessidades publicas.
Augustos e dlgnissimos senllOres representantes da
nação, a regencia em nome do Ilnperador o Senhor
D. Pedro fi, esperando do em pi'ego" das vossas reconhecidas luzes- e patriotismo o feliz resultado da
tranquillidade e prosperidade geral, vos assegura
em tão importante tarefa a sua· franca e leal eooperação: da união dos generosos esforçDs dos escolhidos da nação, é que póde provir a felicidade della.
Está. fechada a sessão extraordinaria, e aberta a
sessão or.dinarla.

Franci co de Lima e Silva.
José da Costa Carvalho.
João Braulio Muiiiz.
VOTO DE GRAÇAS.
REDACçio (1).

Senhor. - A. camara dos deputados nos impõz o
tiever, sempre geato a corações verdadeiramente.
brasileiros, de sermos· pai' esta vez ante o throno
de Vossa Mages~ade Imperial os interpretes dos
sentimentos de amor e de respeito, que elia consagra á augusta pessoa de Vossa Magestade Imperial;
,assim como dos puros e ardentes votos, que incessantemente fórma pela prosperidade de nossa patria.,
(1) Transcreva-se a redacção do voto de graças por não ser"

enconLrado oprojecto pl'imiLivo no archi vo da camal'a.

-

228-

commum, hoje felizmente confiada aos euiuados e
desvelada solicituue de Vossa Magestnde Imperial.
A camara dos deputados, senhor, deplora a morte
prematura da joven Princeza a Senhora D. Paula
l\1arianna, tenra flõr do solo brasileiro, e um dos
ornamentos da dynastia imperial; mas sempre submissa aos occulLos designios da Providencia, se por
um lado sente profundamente tão grande perda, por
outro consola-se ao menos com a crença de que o
objecto de sua eterna saudade descança em paz
no seio da Divindade.
Senbor, assim como com a paz florescem os Imperios, assim tambem com a guerm correm á sua
ruina, a despeito das melhores leis, e até da mesma
liberdade, que então se torna um nome vão, um
fantasma sem realidade,; é por isso que acamara
dos deputados ao mesmo passo qUg se congratula
com Vossa l\1agestade Imperial pela conservação da
J)oa intelligencia, e harmonia entre o Imperio, e os
outI'OS membros da grande familia do geneI'o humano,
que povoam a terra, se encite de magoa ouvindo
que o genio da discordia conLinúa a eXercer sua
influeneia nos confins de Pernambuco e Alagôas, e
que além rlislo, ousando apparecer ú pouco na capital de Minas, pugna por derramaI' o seu Veneno
sobre os pacificos habitante~ dessas heroica pt·ovincias, sem que alé hoje lenha cedido aos esforços do
governo, e generosos sacrificios dos palriotas amigos
da ordem.
Em verdade, senhor, não era de esperar, que em
um paiz, que a natureza enriqueceu com tanlos el'ementos de felicidade, e onde êl mais ampla liberdade
tem aberto e aplanado <is virtudes e aos latentos
todos os caminhos das honras, e assegurado ao trabalho honesto as mais geoet,'osas recompensas, bou"essem homens, que cllegassem ao ponlo de empunhar contra eus irmãos e sua patria, armas de
sangue que ou nenl.tum uso deveram absolu tame nte
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ter entre nós, ou, a ser alie inevitnvel, pela ill1perfeição da llUmana natureza e fatal necessidade do
mal sobre a terra, só podia, er tolel'Urlo contra os
obstinados inimigos da felicidade COO'lmum, unico
fim das humanas associações; ma já que uma
infausta realidade a convence do contrario, a camara dos deputados, lastimando a sorte desse'
filhos infelizes da patria, folga ao menos de pel'suadir-se que talvez uma cegueira momentanea osarreda de seus devoTes, e que não será dilliciL
chamai-os outra vez á concordia e ao gremio da
familia brasileira. Assim, pois, penetrada de tão lísongeira opinião a camara dos deputados, senhor, no
ultimo quartel da legislatura, senlindo mais do que
nunca a 1I0nrosa ambição de lJl' lllil a eus compatriotas, e de concorrer efficnzl1llJl1te para firmar a
felicidade de suá patria, protesla a Vossa Magestade
Imperial o assiduo emprego de todos os sellS esforços para a cODsolidaGio da paz interior do
Imperio, que com o melllUl'illTIeDto do :lleio circulante, cujos traballlOs já se ac\mITI adiantados, constiluem actualmente as duas mais urgentes necessidades do povo brasileil'O. Neste glorioso empenho,
para proceder com toda a reflexão e madureza,
assim como tamuem eom o mais pleno conhecimento
dos factos e suas causas, ella meditará profundamente os relatarias dos ministros de Vossa MagestadcImperial, com cujo auxilio, segura da poderosa
cooperação de Vossa Magestade Imperial, do senso
e heroismo do bom povo do Brasil, ella não duvida
esperar o mais feliz resultado de suas fadigas, e que
reunidos outra vez todos os Brasileiros em uma só
vontade, ven-ham bem depressa a formar um feixe
indissoluvel, um povo de irmãos, objecto de inveja,
respeito c veneração de lodos os povos da terra.
Paço da camara dos deputaJos, 17 de ~1aio de 1833.
-M. Alves Branco ,-A. P. claCos{(l Fen'e'ir'a.-A.
ele Souza e Oliveim Coutinho.
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Em,endas o(fel"eeiclas ao voto ele gl'aCas.
Em sessão de 7 de Maio apresentou-se o project()
do voto de graças .
. Em sessão de 10 entrou em discussão o 1.° periodo,.
sendo a elle oiTerecida a seguinte em~nda:
« Senhor.- Enviados pela camara dos deputados
perante o tllrono de Vossa Magestade Imperial, comOo
interpretes dos sentimen.tos da camara, por motivo
da abertura da presente sessão da legislatura, é do·
nosso dever manifestar a respeitosa gratidão, com,
que a camara dos deputados reconllece a protecção
da Divina Providencia, que ainda nos aguardou maisesta occasião de resarcir os eiTeitos de males pas-sados e presentes, com bem fundadas esperanças
de um futuro mais sel'eno; e isto, senhor, mediante o uso salutar de um tempo precioso que nãodeverá passar ao golpho da eternidade sem haver
sido aproveitado a prol da prosperidade da patria,
llOje confiada tambem pela consbituição ao alto cui-·
dado de Vossa Magestade Imperial.
« Adorando humildemente os decretos do C.reador,
a camara dos deputados acompanha, senhor, a Voss~
l\i(agestadeImperial na profunda dôr, em que nos mergulhou o faltecimento da senhora Princeza D. Paula
l\iarianna; e tambem reconhece por tal acontecimento doloroso, quanto é' infinita a sabedoria doTodo Poderoso, nos momentos em que parecendoallligir os tristes mortaes com sensiveis privações,
nada mais faz do que di.rigil-os a melhor apreciação,.
e conservação dos bens que ella: continua a outorgar-nos.
« Muito [Q\ga a cam ara dos deputados, senhor, com
a certeza que Vossa l\Iagestade Imperial houve porbem apregoar, da conservação da boa intelligenc.ia
e harmonia com os Estados de ambos os mundos;
e é tambem aqui, senhor, que se deve admirar &

J
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benignidade da mão da PI'ovidencia, prodigalisada
sobre este rico e vasto lrnperio, quando mandou á
natureza que o dotasse de tal maneira que o equilibrio poliLico de outras nações, entre si, fosse forçado a respeitar o Brasil, ainda mesmo depoi::i ue
mais de tre:wntos annos de escravidão, e depois de
mais doze annos de luta com um noviciado politico interno.
« Triste na verdade, senhor, é o dever da camara
dos deputados, quando tem de sympathisar com a dóI'
cruel que Vossa Magestade Imperial sente, tendo de
annuociar o e~tado em CJue as provincias do Imperio se achavam, se acham c terão de e achar' em
virtude dos estragos da mão e do genio da discordia·,
e é deveras quasi inexplicavel como é que o geoio
da discordia pôde conseguir tanto no Brasil, ao
mesmo tempo que uni~ame[)te palpitavam, bem corno
ainda hoje s6 palpitam em todos os corações brasileiros, os sentimentos da independencia, da constit.uição e preciosa conservação da augusla pessoa
de Vossa Magestade Imperial; semelhantes uniformidade e harmonia pareciam dever excI uit, toda e
qualquer outra sensação contraria; porém os ministros e secretarios de estado das difI'erentes repartições da administração terão, .em virtude da
constituição, ~e patentear as verdadeiras causas da
espantosa metamorphose annunciada por Vossa Ma.
gestacle Imperial e que teve lugar em quasi todas
as provincias, e actualmente na de Minas Geraes.
« Lisongeada por extremo a camara dos deputados
com as altas expectações de Vossa Magestade Imperial, tem de encontrar remedio a todas as necessidades do Imperio nos esforços do corpo legislativo, e na sua mais perfeita união entre si; a camara nos enviou, senhor, com a especial tarefa de
patentear a Vossa Magestade Imperial a convicção
em que ella se. acha de que-a discordia s6 p6de
ser di sipada á vista da concordia, e que os in-
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teresses individuaes, e bem assim os de partidos,
devem ser sacrificados no altar do bem geral, e
muito especialmente quando elles só visam a gerar
desigualdades anti-constitueionaes, que siio a miii de
todas as revoluções em paizes eonstitucionae .
« Pnço da camara dos deputados, em 10 de 1\Iaio
de 1833.-0 deputado May.-Salva a redacção. »
Foi approvado o t. o periodo e prejudicada a
emenda.
Entmndo em discussão o 2.' periodo, o Sr. !\'Iontezuma propôz e VCnCp.Ll-se flue entrassem em discussiio todos o.' oulros periodos.
Fornm npresentad[lSi ns seguintes emendas:
« AdoJ'[lnd() humildemente os decretos do Creador,
etc.-M~tY (2). »
« Depoi::; das palavra', etc. - Do Sr. Carneiro da
Cunhn.
« Emenda ao : 2.° - Acamara dos deputados, etc.
- Do Sr. Ribeiro de Andrada. (3)
Continuou a discus ão em 101,13, H e 15.
Neste ultimo dia foi orrerecida a seguinte emenda
sub tituliva :
( Senhor.- A camara dos deputados nos envia
perante o throno a dar graças a Vossa Magestade
Imperial, na fórma do seu regimento, pela falia da
abertura da presente sessão.
« Camara dos deputados, 15 de Maio de 1833.O deputado May. »
Foi rejeitado 02.' periodo, e aPPl'Ovada a emenda
do Sr. Ribeiro de Andrada.

(2) E La emenda é a segunda parle da que foi apresentada em
sessão de 'lO, pelo me 1110 cnllor.
(3) A emendas dos SI' . Ca.rneiro da Cnnha e nibeiro de
AlI\\rada não t'omm encontradas. n~m no :lrchivo da camara,
11l'1n a copia dellas TIO .Jorlla! do Commcreio, Correio Official, e
uUlra gazelas que se eon ull:ll'am.
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o u!Li mo período foí approv ado; rejeitada a emenda
do Sr. Carneiro da Cunha e prejudicada a do Sr.
May.

Em sessão de 18 leu-se e approvou-se a redacção
do projecto do voto de graças.
RESrOST,\ D.\ REGEi'lCL\ ,\ DEPUTAÇIo DA C.\lIAnA QUE EM

21

DE

Mno APIlE Ei'lTOU-LIlE o VOTO DE GRAÇ.lS.

{( Louvo muito os sentimentos da camara dos senhores depu tados. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebiua com muito especial agrado. »

FALLA DO TIlRONO riO ENCElInAMENTO DA ASSEMBLÉ.\ GERAL
.EM

6 DE OUTUBRO.

Augustos e dignissimos senllo?~es ?-ep?·csentantes da
nação.
A regencin permnnent p , em nome do Imperador o
Senhor D. Ped 1'0 lI, vinclo boje encerrar a ultima sessão da segunda legislatura, tem a ('ol'tuna de annunciar-vos haverem-se de 'vélnecido os terrores, de que
no::; sentimos acommettidos pela violenta enfermidade, que na noite de 4· do ('orrente mez ameaçou a
vida do nosso joven l\1onarcha; ouvindo assim o
Omnipotente as fervorosas préces de todos os Brasileiros pelos preeiosos dias el:Jquelle, em quem estão
depositadas as nossas mais doces esperanças.
A regencia, augustos e dignissimos senhores, não
póde deixar ele agradecer-vo os aetos importantes
produzidos pela representação nacional durante o
periodo da I 'gislalurn: e posto que lieassem por
concluir muiLos dos que occupal;am vossos cuitlUdos
I?

3J
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nesta lI11ima sessão, e flue a patl'ia imperiosamente
exige dos sens reprúsenlaotes, a regeocia muito
conf1a que elles serão tomados em prompta consideração pelos fu turos legisladores.
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação, no entanto que a regcncia permaneolo, em
nome do Imperador o Senhor D. Perll'o II, com toela n
confiança espera pela nova reunião dos escolhidos
ela oaç.ão, ella empregará solicita seus constantes
esforços para que so cumpram n constituiçã0 e as
lois, e se mantenha o t11rooo do mesmo augusto
sonhor.
Estú fochada

11

sessão.
F?ymcisco ele Lima e Sil-va.
João Brauüo lJtIuniz.

3. a LEGISLATURA

-185~

--1857.

i

34.

FALLA DO TURONO NA AIlEHTUllA DA A 'SElITILÉA GER.\L E~

3

DE MAl •

Augustos e clignissimo senho?'es ?"epresentantes da
nação.
Vossa reunião não p6de deixar de ser em extremo
grata á regencia em nome do Imperador o SenhoI
D. Pedro II, que bem penetrada do quanto das
delibcmções da. actual legislatura dependem os destinos do Drasil, vê nas vossas luzes e patriotismo
() penhor da manutenção, e segurança das instituições, que felizmente nos regem, do throno do
joven Imperador Brasileiro, da paz e prosperidade
publica.
Continuam inalteradas a boa intelligencia e amizade entre o Imperio e os differentes governos do
novo e velho mundo, que a regencia se esmera em
manter illesas, sem quebra da dignidade nacional.
Depois de uma revolução, que estabeleeeu entre
nós a actual ordem politica, impossivel el'a não
apparecerem essas commoç,ões parciaes, que por
vezes têm agitado differentes partes do Imperio, e ás
quaes veio dar forte incremento,a facção que ainda aspim a restabelecer o systema, e influencias que
a nação rcjeilára em Abril de ~ 831. A opinião
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pOI'éOl, os senlimenlos, e os inleresses do paiz,
exigem alLarnenle que se ponha tel'mo a lão criminosas esperança .
A regencia firmemente resolvida a SUSlenlar o
deposito sagrado, que lhe rôra confiado, não tem
hesitado, nem hesitará, em cumprir os deveres
que lhe impõe o eminente cargo, em (p.1e a co\locaram os votos dos repI'csen tantes da nação: c
hoje é para ella consolador o podei' annunciarvos que, apezar dos poucos meios e recursos
que á sua disposição tem o governo; apezal' dos
obslaculos que a cada momenlo encontra na legislação; a tranquillidade intema appareceria em
todo o Brasil, se não rôra a lnla que paI' desgeaça
ainda existe nos sertões de Pernambuco e Alagôas,
mas cujo termo parece não· estar dislanle.
Cumpre todavia não esquecer que, se a liberdade não se casa com a impunidade c violação
das leis; se é mister assegurar a cada cidadão
todos os direi los reconhecidos pela constituição
do Imperio, é Lambem necessario tornar as leis efficazes, e deixar ao poder executivo a acção indispensavel para fazeI-as cumprir; porque dahi resulta.
a garanlia desses direitos, a da segmança individual e do Estado, e a conservação da ordem social.
Acudir ao credilo nacional, tantu dentro, como
fóra do Imperio; supprir as necessidades do serviço
publico; tomar as medidas que exige o Estado do
nosso meio circulanle, são, além de outros imporlantíssimos trabalhos de que vos ides occupar, O'bjectos
que lião de por certo merecer vossa solicitude.
A regencia não póde tambem deixar de chamar
a aLlenção da assembléa geral sobre a necessidade
de conservaI' sulJicienle força de terra e mar, para
repellir qualquer passiveI aggressão externa que
se ouse Lentar contra a integridade, segurança e
dignidade do Imperio, e o throno do nosso augusto
Imperador o Senhor D. Pedro II.
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Os c1iITerenles minislros e secretarias de e lado
vos eXilarão cm seus re\atorios o estado e necessidades de suas repartições, e vos 'darão circumstanciada conta dos negocias, que por ellas têm
corrido.
Está aberla a. sessão.
F?"ancisco ele Li?7?,a e Silva.
João E?Ytulio J.11wúz.

PROJECTO DE 'OTO DE GRAÇ. S APRESE~T\DO
mI SESSÃO DE 10 DE l\IAIO.
Scnbor.- A camara dos deputados, penllorada de
gratidão pela confiança que Vossa Magestade Imperial tem nella depositado, nos envia ante o tbrono
de Vossa ~lagestade Imperial para assegurarmos os
sentimentos ue lealdade e adbesão, que consagra.
á augusta pessoa de Vossa Mage tade Imperial,
protestando qne bem convencida de cJ11e os destinos do Bra ii, agora mais do que nunca, pendem
do resulLarlo de suas deliberações, ella redobrará
os seus esforços e desvelos, pam que se con erve
e consolide cada vez, mais a monarchia constitucional representativa, c a jntegl'idade do Imperio; decretando com prudencia, e circumspecção
aquellas reformas, que ( dentro elos limite, para que
se acha aulorizada) são reclamadas pelo progre ,o
elas luzp.s, e nece sidacle dos povos, e indi pen avei
á felicidade elo Imperio, e á sustentação do tllrono de
'assa l\Iagestade Imperial.
A camara dos deputados, senhol', muito e compraz
com a noticin da hoa intelligencia. e amiz3de, que
felizmente exi te entre o govemo de Yo sa Iage taue
Imp"rial, fi os c1ifl'rrrntcs governo do 110\'0 e yellto
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mUllflo, e descansando na sauer1()1'ia e justiça ele
Vns"U Magesta le Imperial, confia flue Vossa Mng'slade Imperial, mUütendo illesaa honra e a dignidade
nacional, saberá pel'peLu:!r o beneficio da paz, que
é sem duvida a primeira necessirlade dos p.ovos, a
protecção mais f'lficaz, que pó de dar-se ós artes
e á industria, para que se desenvol\'am, e floresçam
todos os elemenLo de rirjueza deste solo abençoado,
que. é paLria de Vossa i\lagestade Imperial.
Foi porém em exLremo doloroso á camam dos
deputados a communicução ele que ainda nas raias
de duas p·rovinciéls do Imperio se derruma o sangue
brusileiro por espiriLo de rebellião, que o governo
imperial não Lem p00ido completamente SU1TOCUI',
e que conLinúa a ser nULrido pela filcç"ão que entre
nós se insurgiu nos intel'e&ses do Principe estrangeiro, decal1ido do sulio que occupava no glorioso
dia 7 de Abril j facção, qlle taQto tem oífondido o
orgulho e o pundonor nacional. Por isso, senhor,
a camam dos deputados espera flue o governo de
,"assa ~lugesLude Impel'ial empenhe novos esforços,
c continue a empregar toda a energia e actividade
de seus recursos pal'a Lerminar de uma vez essa lula
sanguinolenta, que tanLo ailligeos cOl'ações de todos
os TIra 'ileiros, não hesitando depois que Liver verificado a necessidade de dar maior fOI'ça, e acção ao
governo, em coadjuval-o com Lodos os meios legaes,
que forem JUSLos e necessarios para comprimir as
facções, e para consolidar 11 paz e a Lran(]uillidacle
inLerna do paiz, como anllelam os vel'dadeiros amigos
da liberdade .e do bem ser do Bra iI.
A camara elos deputados, senhor, apreciando a
recommend:Jção de Vossa l\lagestade Imperial, não
deixara ele dar, como aLé agora tem e1ado, alLa imporlancia li sustentaçào do creclito nacional, e ao melhoramento do meio circulante, que justamenLe
con idera como objectos de vilal inLeresse para o
augmento e prosperidade do Imperio. E á vitilu elas
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lllrUI'I11UçÕe" e relatol'ios que devem apresentar os
ministros ele Vossa Magestacie Impcl'ial, não só fixarâ
<JS forças de mar e terra que forem indispensaveis
ós urgencias e á segurança do Estado; como tambem
não recusará todas aquellas medidas legislativas,
que mais reclamadas forem pelas necessidades do
Imperio.
Taes são, enhor, os sentimenlos de que se acha
animada a camara dos deputados, e que ella nos
encart'egou de p'atentear a Vossa l\Iagestade Imperial;
assim como de agn1.decer o zelo com que Vossa
l\1agestade Imperial se empenha em promover a
pl'osperidade do Imperio, e de assegurar a sua fiel
cooperação, sempre que a conducta cio gorerno, e
os seus actos estiverem de accõr lo com o voto
nacional.
'Paç.o da camara dos depu laelos, em 10 de Maio
de 183!L- José Ped?'o de Carvaiho.- A. P. Limpo
de Abl'cu..- Francisco de Souza Mal"tins.
Observar/lo.

Em essão de '10 de i\Iaio a[1l'csentou-se o pl'ojcclo
do voto de graças e em sessão de 13 di cutiu-se e
nppL'Dvou-se, não tendo sido apresentada emenda
alguma.
nç:ío

UE 1'051',\ DA REGENCrA Á DEP
ilL\IO A1'HE5EN1'OU-LHE

o

D.\ CHI.\RA QUE EJI
VOTO !lI! l.iH.\Ç.\5.
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« Louvo muito os patrioticos s 'nUm ntos da cam ara.
dos senhores deputados. »
Declarou o presidente que a respo la. « el'a recebida.
com muito especial agmc\o. »

F.
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NO ENCERRAMENTO DA ..\':;:::ElIrBLÜ GERAL

E;\! O

4 •o

DE OUTUBRO.

A?tgu'stos e cli()nissimos sen1zo)"es ?'ep?"esentantes
da nação.

Encerrando a presente sessão da llssembléa gcrnt
legislativa, a regencia, em nome do ImperacÍor o
Senhor D. Pedro II, tem de agl'udeccr-vos os tmbalhos, que nella tiveram lugar, e que manifestam
á nação brasileira quanto os seus legisladores se
empenham em firmar sllas livres instrtuições, e em
promover por meio dellas a 'prosperidade commum.
A importante lei elas reformas da constituição
politica do Impel'io, reclamadas pelo bem gemi,
e necessidades das provincias, devida ao vosso
patriotismo e maduras reflexões, tem segul'amenLe
de tornar inabalaveis a liberdade e independencia
nacional, fortemente escudadas pela monarchia
representativa, seguro apoio e garantia de tão
pl'eciosos objectos.
Retirando-vos ás vossas provincias, a regencia
está corta de que vós, augustos e dignissimos
senhores representantes da l1a(,~.iío, continuareis a
empre~ar todos os vossos esforços a bem da pros·
peridade e ordem public.(J, e da firmeza do throno
do joven e augusto Monarcha Bmsileiro o senhor
D. ~edro II. Ella aguarda anciosa a él)OCa da futura
sessão, em que reunidos novamente os eleitos do
povo, confia que seriío tomados em consideração ()
melhorameThto do meio circulante, e outros objectos,
que pela curteza do Lempo não puderam or(:upar a
"ossa attenção e constante solicitude.
Está fechada a sessão.
F?"ancisco ele Lima e Silva.
João B?"aulio Jlfurniz.

í835.
FAUA DO TImONO NA ADERTURA DA ASSElIDLÉA

EM

GEfiAL

3 DE MAIO.

Att{]ttstos e dignissimos senho~~es
narão.

~'ep}:esentcmtes

ela

A regencia, em nome dó Imperador o Senhor
D. Pedro II, vem pela segunda vez abrir a sessão
da 3." legislatura; o"dia de uma tal solemnidade lhe é
sempre tão grato, quanto esperançoso á nação.
Senhores, as relações de paz e de amizade em que
nos achavamos no encerramento da sessão passada,
com as nações de ambos os mundos, se conservam
sem a menor alteração; a Hespanha mesmo, que
por tanto tempo havia recusado reconbecer a independencia e soberania do Imperio, acaba de praticar esse acto de justiça e de politica.
E' muito lisongeiro á regencia em nome do Imperador, o poder-vos communicar, que a lei da reforma constitucional foi mandada executar; que em
quasi lodas as provincias as assernbléos legislativas
têm dado começo a seus importantes e proficuos
trabalhos; e finalmente que em todos os collegios
eleitoraes, de que ha noticia, a eleição do novo regenle se tem pacificamente e1Iectuado.
Não obslante porém tão grandes beneficIos, que
a mão da Provitlencia tem-se dignado derramar
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sobre n6s, releva confessar, que o estado do nosso
paiz não é ainda satisfactorio: algumas provincias
têm soffrido commoções tel'1'iveis; a falta de repressão legal, o máo meio circulante, o trafico da
escravatura, continuam a ser o ílagello dos habiIantes do Imperio.
Senhores, a regencia, em nome do Imperador o
Senhor D. Pedro II, julga de sen dever chamar a
estes objectos toda a vossa aLtenção; a consolidaçi'ío
de nossas instituições é certamente a primeil'a necessidade da época.
E' de vossa sabedoria e patl'iotismo, que depende
a felicidade de nossa patl'ia ; e nenhuma 0PPOI'tunidade se podia offerecer mais favol'avel, do que
aquella, em que todos os espil'Ílos desassombrados
de receios tendem á concordia.
Pelos relatorios dos ministros das diversas repal'tições do Estado el'eis informados dos factos, e
das medidas mais urgentes.
Prompta a prestar-vos tolla a sua cooperação, a
regencia conta com a vo sa; e confia, que não serão
ilIndida as suas espel'anças.
Está aberta a essão.

Fmnciscç de Lima e Silva.
João Br-aulio .lI1uniz.
PROJECTO DE YOTO DE GIUÇAS APRESENTADO
EM

ES ÃO DE

7

DE MAIO.

Scnhor.-A camara do deputados nos envia ao
111rono a significar a Yossa ~lagestade Imperial o
quanto folga de vel' conservadas no exterior as relações de paz e amizade em que felizmente nos
temos achado; e o quanto apl'ecia o acto de politica e justiça, flue uma da na~ões cio antigo mundo
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acaba de praticar no reconliecimento da independencin e oberania do Imperio do Bmsil.
Que a lei da reforma constitucional fosse executada; flue encetassem as assembléas provinciaes
os seus importantissimos trabalhos; e que a eleição
do regente fosse feita pacificamente, já o esperava
a cam ara dos deputados, certa, como está, do bom
juizo e patriotismo dos cidadãos brasileiros, e do
desejo que os anima a todos, de tranquillidade e
ordem. E se bem não possa deixar de senLir que
não seja ainda satisfactorio o estado do nosso paiz,
e que algumas provincias tenham soffrido terriveis
com moções, todavia se compraz na lisongeira esperança de que a Providencia dará córte a esses
males, empenhando-se a camara em diminuil-os;
já buscando melhorar a nossa legislação c o meio
circulante, já pondo estorvos, quantos caibam cm
suas forças, ao contrabando da escravatura; causas,
d'onde reeonhece que têm provindo graves darnnos
ao Imperio.
A camara dos deputados, senhor, dcntl'O dos limites do seu dever, coadjuvará o governo impel'ial
para se conseguir o gmnde fim da prosperidade pu·
blic.a; e aguarda os relatorios dos ministros das
diversas repartições do Estado, para ser informada
dos factos e das medidas mais urgentes, que requeiram a sua cooperação.
Paço da camara dos deputados, 7 de Maio de 1835,
- .M. Odo1'ico Mendes. -J. P. de Ca?'wlho .-S. de
S. e Oliveim.
Dbscl'vaçiio.

Em sessão de 7 de l\1aio apresentou-se o projecto
do voto de gmças, e em sessão de 11 discutiu-se
e ap[ rovou-se, sem que tivessem sido apresentaclD.5
emendas.
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Rfi:SPOST,\ D.\ REGEXClA. A.' DBPUT1ÇIo D.\ CHUIL1. QUE EU
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DE

MAIO APRESENTOU LHE O VOTO DE GIlAÇAS.

« Agradeço muito os sentimentos da camara. »
O presidente declarou que a resposta « era recebida com muito especial agrado. »
FALLA DO TIIRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EM 25 DE OUTUBRO.

Augustos e dignissimos senhm"es rep,'esentantes ela
napão.
Depois de quasi seis mezes de sessão, fôra demasiado exigir de vós a continuação de difficeis e
importantes trabalhos. OBr'a5il soJIre, e reclama dos
poderes politicos do Estado reflectida attenção aos
seus males, e as medidas e providencias mais proprias para cura l-os. O governo confia que a assembléa geral satbfará. na futura sessão as mais urgentes necessidades da nação. Entretanto executando
as leis com fidelidade e lançando mão dos recursos
que el\as lhe offerecem, empregará todos os seus
esforços para que o cidadão seja por ellas protegido, a tranquillidade publica restabelecida e consolidada, e a honra da nação dignamente sustentada.
Está fechada a sessão.
Diogo Antonio Feijó.

n

(*) A apuração de voLos para rcge,nle do·lmpcrio leve lugar
na sessão da as embléa geral de U de Outubro de 1835.
A vOlação fui a seguiute :
Dio;:o Anlonio Feijó...................... 2.826 votos
Anlonio ~'rancisco de Paula e Hollanda CavalcanLi de Albuquerque............. 2.251
li
José (Ia Costa Carvalho..................
847
li
Pedro de Araujo Lima..
760
li
Francisco de Lima e Silva
,.........
629
li
Manoel de Carvalho Paes dc Andrade....
oms li
E outros menos vOlados.
.
O regentc Feijó Lomou posse, perante a assembléa geral, na
se são de 12 de Outubro.
A regcncia de um só memhro foi creada pela lei de 12 de
Agosto de 183i (acto atldicionaJ ), .arts. 26 a 31.

1836~

FALLA DO TIlllONO NA ABERTURA DA ASSE1\IBLÉA GERAL
EM

3

DE MAiO.

Augustos e dignissimos senhO?'es rep"escntanles
da nafão.

. O dia 3 de Maio é o dia das esperanças do Brasil.
Se os BrasileiI'Os soITrem resignados os males, que
os oppl'imem, se o governo imperial não esmorece
na luta de tantas difficuldades, que o inhabilitam de
proteger o cidadão pacifico, o homem honesto' de
aproveitar os immensos recursos C(lm que a nalureza
nos dotou; de dar nome e realce á nação bra ileira
pela estabilidade de nossas instituições, pela paz,
sr.gurança e tranquillidade de seus cidadãos, e pelo
progressivo desenvolyimento de sua intJuslL'ia; é na
esperan~a de que reunidos os representantes da
nação, do seu saqer e patriotismo salJirão leis
adaptadas ás nossas eircurnstn.ncias, que sati. façam
ás necessidades mais imperiosas do Estado, e
reformem antigos e DOVOS abusos introduzidos nos
civersos ramos da publica administração. Portanto
tenho a satisfação' de congratular-me com a nação
pel a esperançosa e interessante reunião dos augustos
e dignissimos senhores representnntes della.
Gostoso vos communico, que amign.veis relações
são entretidas com os nossos anl1gos ulliados, e CJue
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parece inalle['avel o sentimento de amizaue que
nos une. Tenho recebido Iisongeiras expl'BSSÕCS de
estim ae consideração; e todas as potencias amigas
mostram-se interessadas pela conservação do tbrono
constitucional do Senhor D. Ped['o II, em cujo nome
rejo o Imperio pelo voto nacional.
Não posso corntudoocculLar-vos,que Sua Santidade,
depois de dous annos de explicações ['eciprocas,
resolveu não aceitar a apresentação imperial do bispo
eleito desta diocese. O governo lem de seu lado a
lei e a justiça, mas Sua Santidaue obedece á sua
consciencia. Depois desta decisão j!llgou-se o governo desonerado de ter condescendencias com a
. Santa Sé, sem comtudo faltar jámais ao ['espeito e
obeelieneia ao chefe ela Igreja Universal.
Em vossas mãos está lívmr o catllOlico bl'asileiro
da difficulelade, e muitas vezes impossibilidade de
mendigo[' tão longe recursos, qne lhe não devem
ser negaJos dentl'o do Imperio. E' tão santa a nossa.
religião; tão bem calculado o systema elo governo
ecclcsiastico, que seneio compativel com toda a
casta de governo civil, pude sua disciplina ser
modificada pelo interesse do Estado, sem jámais'
compromeLter o essencial da mesma retigião. Não
obstante esta collisão com o Santo Padre, nossas
relações amigaveis continuam com a côrte de Roma.
O ,nrasil está em paz com todo o mundo.
Outro tanto niio posso dizer do nosso estado
interno. Do Pará falLam noticias modemas, porém á
vista dos esforços e providencias do governo, é
provavel que, se já não eslá, bl'evemente seja restituida a cidade de J3elém á provincia e ao Imperi.o.
Por bem ou por mal serú eBa arrancada ás feras
que a dominam.
.
A sedição de Porto Alegre foi lão rapida, que.em
poucos dias cornprel1enüeu u provincia inteiré). O
bem do Estado acon elhou medidas conciliador'as,
e alé hoje tf'm ellas ob lado que actos de ferocidade
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se multipliquem. como é do costume cm taes circumslancias. O governo tem deixado entrever aos
sediciosos, que se o desejo de não sacrificar Brasileiros ao estado da guerra, tem feito dar espaço á
reflexão, no caso de conlumacia, porá em movimento todos os recursos rio Estado, para sujeitai-os
á obediencia, não romper-se a integridade do 1mperio, e não deixar passar um exemplo, que traria
funestas consequencias.
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação. A falta de respeito e obediencia ás autoridades, a impunidade excitam universal clamor em
todo o Imperio. E' a gangrena, que actualmente
ataca o corpo social. A nação de vós espera, que
diques se opponham á torrente do mal.
Nossas instituições vacillam, o cidadão vive receioso, e assustado; o governo consome o tempo em
vàs recommendações. Seja elle responsabilisado por
abusos e omissões; dai-lhe porém leis adaptadas
ás necessidades publicas; dai-lhe força, com que
possa fazer effectiva a vontade nacional. O vaI cão
da al\archia ameaça devorar o Imperio ; applicai a
tempo o remedio.
O commercio prospera, porque nossos produclos
augmentam; e as rendas publicas têm bastado para
as despezas correntes. O governo, tendo em vista
fomentar a agricultura e promover a industria,
procura introduzir a arte, e os melhoramentos conhecidos.
O exercito exige ser de novo organizado, removendo-se os obstaculos, qne se oppõem á conservação
da disciplina, que lhe dá imporLancia e vida. A marinha vai com brevidade tomar a altitude necessaria
para prestar ainda maiores serviços ao Estado.
Augustos e dignissimos senhQres representantes da
nação, os Brasileiros têm necessidade de uma
educação nacional: sem esta nunca teremos accôrdo
nos pontos mais yita.es ásoC'iedade E se no systema
P. 32
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representativo só as maiorias decidem dos negocios mais importantes, quanto não é necessario
generalizaI' certas maximas, para que possam ellas
predominar ao maior numero?
A moral, fundamento da ordem. deve ser melhor
ensinada para que sirva de sustentaculo ás leis,
reja as consciencias, e seja a mais solida garantia
da publica, prosperidade. Senhores, sem educação e
sem moral, não é possivel haver verdadeira civilisação.
As assembléas provinciaes têm produzido os
e1feitos que se desejavam. Os legisladores tendo
diante dos olhos os meios e os dados necessarios,
livres de compUcação de interesses e paixões, podem
certamente melhor providenciar as necessidades
locaes; mas é innegavel, que excessos se notam que
ao vosso alcance está corrigir, e logo, para que
arraigando-se os abusos, não seja depois difficil,
e talvez perigoso, removei-os. Brevemente apparecerão con.flictos prejudiciaes á causa' publica:
cumpre acautelai-os.
Os ministros e secretarios de estado, no relatorio
de suas respectivas repartições, vos farão conhecer
cm detalhe as necessldades publicas, e os meios, que
a experiencia lhe tem feito lembrar para remove l-os.
A' vossa sabedoria pertence descobt'ü' remedios
eilicnzes: e a naç.ão tem direito a esperar tudo do
"OSSO patriotismo. Da minha parte, sustentando o
posto, que a mesma nação me !la confiado, serei
fiel ao jurarl1ento que hei prestado em vossa presença.
Está a bet'la a ses ão.

Diogo Antonio Feijd.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESE~TADO
mI SESSÃO DE 6 DE MAIO.

Senhor Encarregados pela camara dos depu ~
tados de apresentarmos a Vossa Magestade Imperial
o voto de graças á corôa, pelo acto da abertum da
presente sessão ela assembléa geral legislativa, per~
mílta-nos Vossa Magestade Imperial, que encetemos
o cumprimendo de tão honroso mandato pela sincera expressão dos sentimentos de lcalc:lade c amOLO
que a mesma camara consagra ao nosso joven
monarcha. E satisfeito esse, que reputamos o mais
gl'ato dos nossos deveres, cump\'e-nos tambem ex~
pressar mui respeitosamente a Vossa Magestade Imperial a. opinião da nossa camam ácerca dos assumptos que se contém na falia do thl'ono.
Com elfeito, senho\', é sempre o dia 3 de Maio
o das esperanças da nação, e como estas não repousem sómente na assembléa gemi, mas tambem
no governo imperial, de cuja acção e experieneia
depende a boa execução das leis, e a indicação
dos meios mais convenientes á publica pl'Osperidade, a camara dos deputados se lisongea, de que
sendo al,lx.iliada, e mesmo esclarecida por um ministerio illustl'ado poderá flUa contribuir para que
não fiquem taes esperanças malLogradas, c sejam
curados os males da patria.
A camara ouviu com prazer e reconhecimento a
agradavel communicação do intel'esse que todas as
potencias amigas têm manifestado pela conservação
do throno constitucional de Vossa Magestade 101_
pe\'ial, assim como do estado de paz, em que se
acha o Brasil com todo o mundo.
Lamenta porém a camara a col1isão em que e.;tá
o governo imperial com Sua Sé.li1tidade, e espera
que sem quebra da regalias da corôa~ e sem como -
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promellimento dos interesses nacionaes, o mesmo
governo conseguirá evitar que se alterem nossas
relações com o Chefe da Igreja Universal.
Igualmente deplora a camara o estado actual das
provincias do Pará e Rio Grande de S. Pedro do
Sul, sendo para lustimar em verdade que uma
facção ousada e turbulenta em ambas tenha dermmado o sangue brasileil'o, e ameaçado a integritlade do Imperio. No entanto a camara não desespera de ver terminados tantos excessos, dando o
governo de Vossa l\'Iagestade Imperial as providencias que couberem no circulo de suas attribuições, e propondo kJ assembléa geral todos os
actos legislativos que entender necessarios. para
l'estituir á ordem os espÍl'itos desvairados, e escarmentar aquelles que tentarem desunir-nos; ficando certo o governo de que a mesma camara
não poupará esforço algum para auxiliai-o efficazmente no desempenho desse seu rigoroso dever.
Tão pouco não desespera a camara de que se restlbeleça o respeito ás autoridades, cesse a impunidade, e se tranquillise o cidadão honesto, se o
governo imperial, como quem melhor conhece as
necessidades publicas, indicar as medidas mais adaptadas ás nossas circumstancias, e esmerar-se na
pontual execução das leis. De accôl'do e mutuo
auxilio e franca cooperação dos poderes legislativos
c executivo deve provir na presente conjunctura
o remedio, de que havemos mister.
A camara dos deputados, senhor, reeonhecendo
a conveniencia de organizar um exercito disl:ipli_
nado, e de elevar a marinha militar ao gráo de
força que convém ostentar, e da utilidade que deve
prestar n'um estado marítimo, como o nosso, se
apraz de assegurar a Vossa .Magestade Imperial,
que clla concorrerá para um e outro fim, com todos
os meios á sua disposição,
E ainda que a educação nacional proveniente da
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instrucção elementar, e do ensino da moral religiosa esteja confiada ás assembléas provinciaes, a
quem pertence crear e dotar as escolas primarias,
e dar-IIJes os regulamentos mais conducentes ao
fim importantissimo de instruir e moralisar o geral
da população; todavia a camara penetrada, como
Vossa l\1agestade Imperial, da urgente necessidade
de fortificar quanto antes esse primeiro annel da
cadêa dos melhoramentos sociaes, tomará presSlJl'osa Ea devida consideração qualquer novo arbítrio que o governo imperial houver de suggerir-lhe sobre tão relevante assumpto.

Emendas otrerecidas ao 'l;oto de gl'aças.
Em sessão de 6 de ~Iaio apresentou-se o projeclo do volo de graças.
Em sessão de 9 entrou em discussão e foram
ápprovados os LO, ~.o e 3.° periodos; discutindo-se
o .&.. 0. foi ella adiada.
Em sessão de ~ Ocontinuou a discussão que ficou
adiada.
Em sessão de 11 foi orrerecida a seguinte emenda:
« No fim do periodo acrescente-se- E por isso
entende, que por agora não lhe cumpre tomar alguma outra medida. - Carneiro Leão. »
Em sessão de 13 conlinuou a discussão e foi elle
approvado com a emenda. Ao 5. ° periodo foi oITerecida a seguinte emenda:
« Depois das palavras - execuçiio das leis - acrescente-se - A camara pelo que lhe per'lence está
prompta a reformar na nossa legislaçào o que ahi
poder l1aver de inadequado á justa repressão do
crime, e já nas sessões antecedentes tem ella encelado trabalhos nesse mesmo sentido . - Elia/'isto
Ferreira da Veiga. »
I

-2MEm sessões de 14, 16 e 17 continuou a discussão
do 5.· periodo com a emenda.
Em sessão de 18 foi approvado o 5. o periodo com
a emenda.
Os outros periodos foram approvados sem alteração, á excepção do ultimo, que foi approvado
com a seguinte emenda:
( Em lugar de - espera - diga-se - examinará os.
etc. - Calm.on. »
RESPOSTA

DA REGEI\CI,\ .\ DEPUTAÇ\O D.\ CMtlARA QUE En

27

DE

MAIO U'RESENTOU-LHE O "OTO DE GRAÇ.\S.

« Fico certo dos sentimentos da camara dos senhores deputados. »
O presidente declarou que a resposta « era recebida com muito especial agrado.»

FALL.\ DO TURO~O NO E:'lCERRAM·ENTO DA ASSEMBLÉ.\ GERAL

E~[

31

DE OUTUBRO DE

1836.

Augustos e dignissimos senhores ?"ep7-esentantes da'
nação.
Seis mezes de sessão não bastaram para d'escohrir remerlios adequados aos males PI] blicos:
elles, infelizmente, vão em progresso: oxalá que
na fulura sessão o patriotismo e sabedoria da assembléa geral possa satisfazer ás urgentissimas necessidades do Estado!
Está fechada a sessão.
Diogo Antonio Fcidó.

1837.
FALtA DO THRO 'O NA ABERTURA DA ASSEMDLÉA
EM

3

GERAL

DE MAIO.

A uqustos e dignissimos senhores representante8 da
nação.

A época da reunião da assembléa geral é sempre
esperançosa para a nação: eUa tem direito a ver diminuidos os males que a affiigem.
E' em extremo agradavel o ter de annunciar-vos
que as nossas relações com as potencias estrangeiras continuam a ser cultivadas. como d'antes.
O estado interno do paiz ainda não offerece um
aspecto sat.isfactorio. O Pal'á reconhece hoje o governo legal; e a agl'icu ltura e o commercio principiam já a desenvolver-se alli, mas acredito que
será ainda necessaria pOI' algum tempo naquella
provincia a presença de grandes forças, que exigem
consideraveis despezas; e que muito convirá que o
governo provincial não deixe de ter, na fórma da
consLituição, aLtribllições sufficienLes para poder
restabelecer completamente, e consolidaI' a tl'anquillidade c a segllranç:a publica.
O Rio Gl'ande do Sul ainda não esLêÍ pacificado:
o governo continúa a empl'egnl' nu ua pacificação'
os meio de que póde di. pÔI'.
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A provincia de Sergipe som-eu, em o anno PI'Olimo passado, uma violenta commoção: os seus
eITeitos ainda fazem sentir-se.
Nas outras provincias experimenta-se geralmente a
falta de segurança individual, e não póde afiançar-se
a continuação da tranquillidade publica, em quanto
esta não se firmar nas bases de uma legislação
apropriada.
As rendas publicas têm crescido; comtudo o meio
circulante póde, tal como existe, comprometler todas
as fortunas. Este objecto é um daquelles que reclamam a vossa séria e providente attenção.
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação, remedias fracos e tardios, pouco, ou nada
aprovf:itarn na pre.sença de males graves e inveterados.
Os ministros e secretarias de estado far-vos-hão
vêr nos seus relato rios as mais urgentes nec~ssi
dades do paiz, e terão occasião de propôr·vos as
medidas que lhes parecerem mais adequadas á felicidade da nação, e á estabilidade das nossas Instituições, e do throno do Senhor D. Pedro II.
Está aberta a sessão.
Diogo Antonio Feijó.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
E~1 SESSÃO DE 9 DE MAIO.
Senhor.- Encarregados pela camara dos deputados de agradecer a Vossa Magestade Imperial a
solemne abertura da presente sessão ordinaria da
assembléa gel'al, é nosso primeiro dever exprimirmos os sentimentos de amor e respeito, que a
eamara consagra ó. augnsta pessoa do Monarcha
lll'(j ilciro; e os rervoro o voto, qne faz á Di\'ina
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Providencia, pal'U que consolide eada vez mais o
throno imperial, garantia indi'pensavel da pros~
peridade e liberdade do Brasil.
Se a época, senhor, da reunião do corpo legis~
lativo é sempre esperançosa para a naçiío, é porque
reconhece elln, que só da mutua e .leal cooperação
dos poderes politicos póde provir eillcaz remedia aos
males, que a uffiigem ; mas esta cooperação, acamara
dos deputados faltará a seus mais sagrados devel'es
se a prestar a uma administraç.ão, que não goze da
conüança nacional. No nosso seculo, e com as ins~
tituições que possuimos, o primeiro. dever dos mi~
nistros é governar conforme aos interesses e ne~
cessidades do paiz; e aqueLLes, que os desconhecem,
oumenospresam, mal podem dil'igir os negocias
publicas.
.
. Acamara se congratula com Vossa Mageslade Impceial pela ceeteza, que lhe dá, de que as nossas
relações com as potencias estrangeiras continuam
a seI' cultivadas como d'antes; e espera com satis~
fação, que o governo de Vossa lVlagestade Imperial
perpetuará esse feliz estado de paz extel'Oa, mantendo a boa harmonia com essas potencias, sem
quebea dos interesses e dignidadp. do Brasil.
A camara dos deputados, porém, deplora, que o
estado interior do paiz não apresente ainda um aspecto satis facto rio ; pois se de um lado Il.1e é g-rato
saber, que o Pará reconhece hoje o governo legal;
por outra parte lamenta, que não obstante ter a
assembléa geral dado ao ministerio todos os meios
e faculdades que lhe foram pedidos para a pacificaçiío da provincia do nio Grande do Sul, con~
tinue eLLa a som'er as calamidades da guerl'a eivil,
que a deso~a. A camara bem penetrada da alta importancia da união do Brasil, dará solicita aLlençií.o
ás medidas· necessarias para restabelecer completamente e consolidar a trallquillidade e segurança
. publica nas duas extremidades. do Imperio.
F.
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A eommo~ão violenta, flue som'eu o nnno passado
a provincia de SeI'gipe, cujos effeilos ainda agora
se fazem sentir, é mais tini uesscs nltenL.auos contra
a ordem publica, flue tho profundamente affiigem
todos os amigos da pl'Ospel'idade do Brasil. Possa
a experiencia dos máos resullados, que acompanham
semelhanles mO"l'imenlos, acalma.r em Hm as paixões
funestas que lhes dão origem, tornando cada vez
mais e"idente, que não ha paz e verdadeiI'U liberdaue, sem religioso respeito á autoridade das leis.
Não é menos dolorosa, senhor. para os deputados
do Brasil a communicação, que Vossa. l\Iagestade
Imperial se dignou de fazer-lhes, que nas outras.
provincias se soíl'ra geralmente falta de seguranç.à
.individual, e que se não póde afiançar a continuação
da tranquilliclade publiea, em quanto esta se não
firmar nas bases de uma legislação apropriada.
E com f]uanto a camara está convencida de que a
educação moral e religiosa, e os constantes esforços
de uma administração illustrada, que se dirija unicamente pelos principios do bem publico, devem poderosamente concorrer para consolidação da ordem,
e tranquillidade da nação, nem por isso deixa ella
de reconhecer a conveniencia de leis accommodadas
ás necessidades do paiz" e tomará em mui séria
consideração as propostas, que lhe forem feitas
sobre semelhante objecto.
Acamara se regozija com o crescimento das rendas
publicas, porque elle attesla o augmento da riqueza
nacional; e apresenta aos amigos do Brasil a risonha
perspectiva de um estado de ordem e de paz, cimentado pelo espirita do cummcrcio e da industria
. As providencias sobre o meio circulante, flue o·
governo de Vossa Magestade Imperial reclama, inv.olvem as mais grave" questões sobre a materia;
e por Lso a camara dará escrupulosa altenção ás
p'rqpostas, que lbe (ol'em feitas pelos ministl'os de
\'0 a Mage tade ~mperial~ os quaes pela experiencia
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6 pratica dos negocios devem estar habilitados paf"a
indicar as medidas mais convenientes sobre tão.
importante assumpto.
Finalmente, senhor, a eamara dos deputados, ~xa
minando os relato rios dos ministros e secretarias
de estado das differentes repartições, se esforçará
por desempenhar as altas fllocções, de que se acba
revestida, do modo mais conveniente aos interesses
do .Brasil, e á estabilidade de nossas instituições e
do (hrono do Senhor D. Pedro II.
Paço da camara dos deputados, em 9 de Maio de
~ 837 .-Joaquim

José Rod1"igltes Ton'es .-Fl'ancisco
de Souza Mal"tins .-José de Al"atQo Ribeil'o .

. O Sr.' Ferreira França requereu, que se imprimisse
a resposta a fim de ser distribuida; não se venceu:.
ficou sobre a mesa, e se mandou, que se tirassem
copias para se repartirem.
Entendas offel'ecidas ao' voto de g)'a;as.

Em sessão de 9 de ~faio apresentou-se o projecto do voto de graça.s.
Em sessão de ~ i entrou em discussão o 1.· periodo e foi approvado.
Ao 2.· periodo foram offerecidas as seguintes
emendas:
~ Seria porém lisongeiro para: a cam-ara dos
deputados, e vanta-jos'o para: a causa· publioa, que
o ministerio actual merecesse pelos seus actos esta
tão desejada, como necessal'ia' cooperação. Resende. -Supprimido o restü do artigo. - Resende.»
« Supprima-seo art2.o-Raphael·de Cal"valho.»
Em sessões de 1~ e 13 continuou a discussão do
2.· periodo com as emendas.
Em sessão de 17 continuou a discussão do 2."
período e foi o.fferecida,a seguinte! emenda da. com··
missão~
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{( Emenda para ser colIocada depois das palavras
- aos males que amigem: - e esta coopemção a
camara dos deputados se esmerará em prestai-a
aos ministros de Vossa Magestade Imperial, se
guiados unicamente pelos interesses e necessidades
do paiz procurarem assim manter a harmonia e
confiança entre os differentes poderes do Estado;
condiç.ão essencial da marc!la regular dos governos
representativos.
« Supprima-se o resto do periodo.- Roclrigttes
Torres.-Souza Martins.- Araujo Ribei?"o. D
Em sessão de 18 continuou a discussão do 2. o
periodo.
Em se'ssão de 19 foi rejeitada a emenda de suppressão do Sr. Resende; approvad<1 a 1. a parte do
periodo, rejeitada a 2. e approvada a emenda
da com missão, ficando prejudicada a emenda do Sr.
Resende.
Em sessão de 20 foi approvado o 3. o perioelo.
Ao LO periodo foi offerecida a seguinte emenda:
« Supprimam-se as palavras - não obstante - até
-Rio Grande e10Sul ; -substitua-se ~ palavra-ellapJl' esta - o Rio Grande do Sul.- Limpo de Ab1"eu. D
Em s.essiío de 22 continuou a discussão elo q,. o
perioelo.
Em sessão de 23 continuou a discussão; foi rej0itaelo o periodo e prejudicada a emenda.
Os perioLlos 5.°, 6.°, 7.°, 8.° e 9.° foram approvados; não sendo depois adoptado o projecto de
resposta á falia do throno.
.
Propõz o Sr. presidente se devia nomear outl'a
commissão para apresenl'ar novl) projecto, venceu-se
que não, e nem que a mesma commissão apresenta se outra resposta.
O SI'. Cometio França mandou li mesa o seguinte:
« _1.°, se deve haver res[)osta ; _2.°, se deve ser 3
mesma cpmmi. são ou onLra.- Co}'nclio ji'l'anfa.»
3
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Julgando o Sr. pl'esidente que era indicaçúà o
4. o quesito, pediu o seu autor ul'gencia para enlrar
em discussão, e não sendo apoiada a urgencia,
foi remeltido á commissão de constituição.
Entrando o 2. 0 em discussão, foi approvada a
4.- parte.
O Sr. Rodrigues Tm'l'es como relator da commissão ap?"esentOtt novo projecto do voto de graças.
Senhor. - Encarregados pela camara dos deputados de agradecer a. Vossa Magestade Imperial a
solemne abertura da presente sessão ordinaria da
assembléa geral, é nosso primeiro dever exp' imirrnos os sentimentos de amor e respeito, que
a cam ara consagra á augusta pessoa do Monarcua
Brasileiro, e os fervorosos votos, que faz á Divina
Providencia para que consolide cada vez mais o
tllrono imperial, gamntia indispensavel da prosperidade e liberdade do Brasil.
Se a época, senhor, da reunião do corpo legislativo é sempre esperanç:.osa para a nação, é porque
reconhece ella, que só da mutua e leal cooperação
dos poderes politicos póde provir efficaz remedio
aos males, que a affiigem; e esta cooperação a camara dos deputados se esmerará em prestai-a aos
ministros de Vossa lIIagestade Imperial, se guiados
unicamente pelos interesses e necessidades do paiz,
procul'arem assim mantel' a harmonia e confiança
entre os diITerentes poderes do Estado, condi~:ão
essencial da marcha regular dos governos repl'esen tati vos.
A camara se congratula com Vossa Magestade
Imperial pela eerteza, que lhe dá de que as nossas
rela.ções com as potencias estl'Ungeiras continuam
a ser cultivadas, como d'antes; e espera com saLisfação que o governo de Vossa Magestade Imperial
perpetuará este feliz estado de paz externa, mantendo a boa harmonia com essas potencias, sem
quebra dos inLcres~es e .dignidade elo Brasil.
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A camara dos depntadlls porém deplora qüe o
estado interior do paiz não apresente ainda um aspecto satistactorio; pois se de um lado lhe é grato
saber que o Pará reconhece hoje o governo legal, por
outra parte lamenta que continue o Rio Grande do Sul
a sotrrer as calamidades da guerra civil, que o desola; e que se tenham assim frustrado as esperanças
da assembléa geral, quando concedeu ao ministerio
os meios e faculdades que lhe foram pedidos para
a pacificação desta provincia.
A camam, bem penetrada da alla importancia da
união do Brasil, dará solicita attenção ás medirias
necessarias para restabelecer completamente e consolidar a tranquillidade e" segurança publiea nas
du:l.s eltremidades do Imperio.
•
A commoção violenta, que som'eu o anno passado
a provincia de Sergipe, cujos etreitos inda agora se
fazem sentir, é mais um desses attentados contra
a ordem publica, que tão profundamente affiigem
todos os amigos da nossa prosperidade. Possa a
experiencia dos mãos resultados, que acompanham
semelhantes movimentos, acalmar em fim as paixões
funestas, que lhes dão origem; tornando cada vez
mais evidente, que não ha paz e verdadeira liberdade sem religioso respeito ã autoridade das leis.
Não é menos dolorosa, senhor, para os deputados
do Bl'asil a comm\Jnil~ação que Vossa Magestade
Imperial se dignou de fazer-lhes, que nas outras
provincias se sotrre geralmente falta de segurança
individual, e que se não póde afiançar a continuação
da tranquillidade publica, em quanto esta se não
firmar nas bases de uma legislação apropriada. E com
quanto a camara está convencida de que a educação
moral e religiosa, e os constantes esforços de uma
administração iIIustrada, que se dirija unicamente
pf\los pl'incipios do bem publico, devem poderosamente concorrer para consolidação da ordem, e
tranquiHidade do Imperio, nem por i so deixa· ella
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de reconhecer a conyeniencia de leis accommodadas
ás necessidades do paiz e tomará em mui seria
consideração as propostas, que lhe forem feitas
pelo govemo, sobre semelhante objecto .
.'\. camara se regozija com o crescimento das rendas
publicas; porque eBe attesta o augmento da riqueza
nacional, e apresenta aos amigos do Brasil a risonha
perspectiva de um Estado de ordem e de paz, cimentado pelo espil'ito do commercio e da industria.
-. As providencias sobre o meio circulante, que o
goVtlrno de 'assa Magestade Imperial reclama, envolvem as mais gl'aves questões sobre a materia,
e por isso a camara dará escrupulosa aLtenção ás
-propostas que lhe forem feitas pelos minüstros de
\ ossa Magestade Imperial, os quaes devem estar,
mais do que ella, habilitados para iniciar as medidas convenientes sobre tão importante assumpto.
Finalmente, senhor, a camara dos deputados, exa·minando os relatorio·s dos diíferentes ministerios, se
esforçará por desempenhar as altas t'uncções, de que
~e acha revestida, do modo mais conveniente aos
interes$es do Brasil, e á estabilidade de nossas institui«;:ões, e do throno imperial.
Paço da camara dos deputados, em 23 de Maio de
~837.-JoaquimJo# Rodrigues TO?'l'es.-Francisco
âe Souza Jlla1·tins. -José de AraUJO Ribeiro.

Em sessão de 24. entrou em discussão o novo
projecto do voto de graças e foi approvado o {.O
periodo.
Ao 2. 0 período foi oífereciçla a seguinte emenda:
« As palavras - se guiados, etc. , - até o fim,
substituam-se por estas outras - em tudo quauto
puder promover os interesses do paiz, e remediar
as necessidades.
« Paço da camara dos deputados, em 2q, de Maio
de 1837.- Limpo de Ab1'eu.»
Foi approvado o período e prejudicada a emenda.
O 3. o periodo foi approvado.
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.ft.o !~.o foram orrerecidas as seguintes emendas:
-« Supprimam-se as palavras -E que se tenham
assim frustrado - até ús palavras - desta provincia.
« Paço da camara dos deputados, cm 24 de Maio
de 1837 .-Lin1,po de Abreu. »
« No LO periodo,.j.' parte, a seguinte expressão-os meios, e faculdades que lhe foram pedidosseja substituida assim - tantos meios, e faculdades,
que lhe pediu.-Corum,bâ. »
Em sessão de 2G foi apPl'Ovado o 4. o periodo e
rejeitadas as emendas.
O 5. periodo. foi élPPl'Ovado.
Ao G.o foi orrerecida a seguinte emenda:
«A ultima parte do periodo substitua-se assimE a camara, reconhecendo a conveniencia de leis
accommodadas ás necessidades do paiz, tornará em
mui seria consideração as propostas, que lh.e forem
feitas pelo governo sobre semelhante obj'ecto.
« Paço da carnara, em 2G de l\laio de 1837 .-Limpo
de Ab?'eu. »
Foi approvado o periodo e rejeitada a emenda.
Os perioJos 7. o e 8. o foram approvados.
Ao 9,0 foi orrerecida a seguinte emenda: / '
« Em lugar de- throno impcrial- diga-se- o
tlll'ono do Senhor D. Pedro n.
« Paço da camam, em 26 de Maio de 1837.-Limpo
de Ab?'cu, »
Foi approvQ.do o periodo e rejeitada a emenda.
O projeclo foi adoptado e remettido á mesma commissão para redigil-o.
0

RESPOSTA DO REGENTE Á DEPUT"çIo DA CAMAR.~ QUE E~I

Al'RESENTOU-LUE

o

VOTO DE

6 DE

JUNHO

GIIAÇ~S.

« Como me interesso muito pela pL'osperidade do

Bmsil, e pela olJservancia da constituição, não posso
estar de accôrdo com o principio emittido no segundo periodo da r:eRposta á.fal1a do throl}o: e sem
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me importar com os elementos de que se compõe
camara dos senbores deput~dos, prestarei a mais
franca e leal cooperação á camal'a" esperando que
ao menos desta vez cumpram as pl'omessas tantas
vezes repetidas de tomar em cOll!;ideração as propostas do governo. »
« Estas foram, pouco mais ou menos, as palavras
pronunciadas pelo Exm. regente, depois da leitura
do voto de graças; mas eomo a memoria póde falhflr,
é possivel que haja alg-uma alter'ação de palavras,
que possam mudar o conceito.-Francisco de Souza
A!artins.- Antonio Corl"êa Sew-a.- Paulo Ba?-bosa
da Silva. »
O mesmo orador acrescentou, que o regente deu
esta resposta quanto ao conceito; mas que sendo ella
mais longa do que era de costume até aqui, não podia
aml'mar, que fosse tal qual, pelo que tQca ós palavras,
O Sr. vice-presidente pôz em duvida, que se devesse receber esta resposta com especial agrado,
corno era de costume, em razão de conter ella alguma cousa de extraordinario; e disse lJ.ue nada
faria a tal respeito sem accôrdo da camaru; a qual
não tomou deliberação alguma.
Õ Sr. Coroelio pediu llrge'Jcia para se tratar desta
materia, isto é, do modo por que se devia receber a
resposta: apoiada a nrgencia, e discutida, não
passou,

11

FULA DO Tf1RONO NO ENCEIUlAMENTO DA ASSE~rn.LÉA GER.\I,
EM

13

DE

OUTUBRO. (')

Augustos e dignissimos senhores ?'ep?'esentantes da
nação.
AO encerl'ar a ultima sessão da terceira legislatura
sinto fi mais viva satisfação em agradecer-vos, em

(') Tendo 9 rClTl'nte l~eiió resignado o cargo, acha-sc csla
falia su!Jsrl'lpta pelo senal!or Pedro de Araujo Lima 4uC havia
F.

3í
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nome do Imperadol' o Senhor D. Pedro II, os relevantes serviços que haveis pl'estado á patria.
OBl'asil se recordal'á, sempre gnlLo, de que vos
deve o melhoramento, e consolidação de suas instituições politicas. A industria, em seus divel'sos ramos,
recebeu de vosso patriotismo e luzes o mais benefico impulso.
Apreciando justamente a influencia, que na riqueza
publica exerce o meio circulante, puzestcs a devida
soJicitude em melltoml-o; e se I'esta ainda que
prover em matel'ia de tanta magnitude, ninguem
vos negará o merito de haverdes feito quanto as Clt'cumstancias o permi tLiam,
Considel'ando a integridade do Imperio como o
penltor mais valioso da nossa lei funàamental, e
a garantia mais solida da nossa prospel'idade, não
recuastes diante dos mais pesados sacrilicios. O
governo está habilitado, gmças ao vosso patl'iotismo,
para libertai' o Pará, e Rio Grande do Sul, do jugo do
sido nomcado minist.ro do inlpcrio, e ao qual por isso cabia
assumil' a re~encia intl~I'ina, na rÓI'ma dú acto addi(~ional.
Os documento, relativo; á rennncia (lo regentr. Feijó estão
impl'essos na acta da sessão de 19 de Setembl'o de 1837, c 05
mai impurtante são os seguintes:
« 111m, e Exm. 51'.- Estando eon ,'cncido (le fi ue a mi Dha continuação na regeneia não póde remover os males publieos, que
cada dia se agg'ravalll pela falta (le leis apropl'iadas, e não querelido de maneira alguma servil' de estol'vo e que algum cidadão mais feliz seja encarregado )leia naçào de reger seus
destinos,. pelo pl'esente me dcclal'o demitliclo do IIIg'ar de reg-eute do Impcrio para qnc V. Ex. encalTegando-se interinamente do mesmo lugar comu determina a Con tituiçàu politica, faça pl'oceder a elcição de novo rca-cnte na forma pOl'
eHa C talleleeiúa. Hogo a Y. Ex. ![ueira dar pnblicidade a esl~
ollieio, C ao maniresio incluso.
« Deu' Guarde a V, Ex. muitoslannos,19dc Selembro c1e1837.I1lm. e Exm, SI'. Pedl'o de Al'aujo Lima.- Diogo Antonio Feijó.
P. S. Accl'cscc achar-me actualmente gravcmt:nte cnrcl'mo. »
M!~n·ESTO.

Bra i1eiros ! Por vó;; recebi a primeira magislratura do Imperio, por vós desço hoje de e em inente pusto.
l:la muitú conheço os homcns. e as cousas. En cstava con'iencido lia impossibilidade de oh terem-se medidas kgi lati va~
adequadas ás Bossas Cil'Cnl11stancias, Illas forçoso era pagar tri.'.
bUlO á gratidão, e fazer-vos conhecer pela experiencia que não
lava em meu po~er acudir ás necessidade publicas:. uem
cc

-

267 -

despo.tismo e anarcllia que as tem opprimido e desolado. Queira a Provideneia auxiliar os esforços
do governo, que tanto se esmera em corresponder
á vossa confiança, quanto se Hsongêa de a haver me·
recido.
Augustos e dignissimos enhores representantes
da nação, depois de tantos, e tiío importantes trabalhos justo é que repouseis. Para complemento de
vossa gloriosa missão, resta sómente que, restituidos
aos vossos lares, pl'Ocureis inspirar a todos os nossos
concidadãos esse ·acrisolado amor da ordem e da
liberdade, que sempre dictára vo sas deliberações:
e assegllrai-Ihes que a unica ambição do governo
é manter a religião santa ele nossos pais, o throno
do Senhor D. Pedro II e a con tituição do Eslado.
Está encerrada a sessão.
Ped?"o de Araujo Lima.
I'emediar o males que tamo vo atliirTem. Não devo por mais
t mpo eonservar-me na regcneia; cumpre que lanreis mão de
oulro cidadão, que mais habiJ, ou mais fcliz mereça as sympaUlias dos outros poderes político, .
Eu poderia narral'-\"os as illvcnciveis dill1culdadcs que previ,
e experimentei; mas para que? Tenho jusLilicado o acto da
minha esponl:mea demissão, dcclarando in~enuamente que eu
nao posso satisfazer ao que dc mim desejais.
Entregando-vos o poder que "enero amente me confiastes;
não qnerendo POI' Illai teUlpo cons rvar-vos na expectação de
bClls de que tcndes oece . idadc, mas que não po so fazer-vos,
confessando o meu reconhecimclll.o e gratidão á confiança quc
vos mel'eci, tenllo feito tudo quanto e tá dc minha parte. Qualquer porém que fÔI' a sorte que a Providcn<:ia me deparc, eu
ou cidadão brasileiro, Jl1'estarei o que devo á ]latria.
Rio, 19 de Sett~Olbro e 1837. - Diogo Antonio Feijó. li
O scnador Pedro de Araujo Lima foi posteriormeutc eleito I'Cgente do llUpcrio, como se vá da acta da sessão da a sembléa
scral de 6 de Outubro de 1838, daudo a apuraÇàO de votos o
seguinte rc ultado :
4.308 votos.
Pedro dc Araujo Lima
AnLonio Fl'anci co de Paula c Uollanda Cavalcanli
1,981
li
Antonio CarIo. Ribeiro de Andrada Macllado e
Silva
_
. 597
»
,
. 581
José da Costa Carvalho
»
. 443
Fl'allcisco de Lima e Silva
»
. 432
Arcebispo (Ia Bahia
»
E outros mcnos volados.

IjJ.a

LEGISJ-JA'fURA

1858-1841.

1838.
FALLA DO THRO O NA ADERTURA DA ASSEXDLÉA GER.H EM

3

DE 1\1 A10 ,

Augustos e clignissimos senhOl"es ?'epresentanks
da nação.
Depois de render as devidas graças 1lQ Supremo
Arbitro dos Imperios pela prospera saude de Sua
Magestade oImperador e suas augllstas irmãs, eu me
congratulo com vosco pela vossa presente reunião,
Subsistem inalteradas as relações de boa amizade
entre o Imperio e as potencia~ estrangeiras: e os
meios que o governo tenta e emprega para esvaecer
qualquer idéa de desintelligencia com a Santa Sé,
não desmerecerão a acquiescencia dos espiritos ainda
os mais escrupulosos, nem aventul'arão a dignidade
dacorôa.
O aspecto do Brasil, se não é tiío agradavel como
1'ôra para desejar, não é tambem desanimador. A
autoridade legal vai recobrando o seu imperio por
toda a parle em que o ilavia perdiqo ; e o governo
com o auxilio da Divina Pl'ovidencia, e com a coadjuvação d0S Bra i1eiros verdadeil'amenle amigos da
patria e da liberdade, espera conseguir em breve o
appetecido termo de nossas dissenções domesticas.
Sobre a intelligencia da lei de 12 de Agosto de
~834'l que reformou a constilui~ão do Imperio, du-
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vida:;, e duvidas graves têm sido suscitadas. Eu
chamo a vossa atlençào para este muito importante
objecto.
A fazenda publica, e a circulaçãO monetar'ia demandam novas, e elIicazes providencias. Vossa sabedoria proverá, como urge, ao melboramento deste
ramo da publica administl'3ção.
O exerciLo e marinha têm prestado relevantes serviços á. ordenl, e á liberdade; e maiores poderão
prestar se os organizarrles com a força e com a disciplina que exige o seu nolH'e deslino.
A tranquillidade publica e pal'ticular vos pedem
illustrada e activa revisão das respectivas leis criminaes; e a patria espel'a que nessa melindrosa
tarefa resolvais o problema de alliar' a maior somma
de liberdade com a maior e mais perfeita segurança.
Augustos e dignlssimos senhores representantes da
nação, o Brasil espera de vós as medidas que hão de
para sempre consolidar o throno, a integridade do
Imperio, e suas instituições politicas. Vossas luzes,
e vosso patriotismo são o fiador de suas esperanças.
Está. aberta a sessão.
Pecz,"o de A't'a1(jo Lima.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
EM SESSi\O DE

8

DE MAIO.

Senhor.- A c~mara dos deputados se regozija
com a prqspera. saude de Vossa Magestade Imperial·
e de suas augustas irmãs, cuja conservação profoetle
ao Brasil justas esperanças de prosperidade, e se
congratula com Vossa Magestade Imperial pela
r'eunifio dos fieis mandata rios da naç.ão, leaL sustento do throno imperial, e das liberdades legaes.
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A certeza de inalternbiliJade das boas relações de
amizade entre o Imperio c as potencias estL'angeiras
é summamonte grata á camara dos deputados; confiando, que ella 'e tel'á obtido sp.m quebra nem
mingua da bonra e dignidade nacional: a mesma camam approvará os meios, que o governo de Vossa
l\lagestade Imperial empl'egar para fazer desapparecer a desintelligencia que inrl~lizmente exi te com
D Santa Sé; bem certo ele fJue. se conciliará a dignidade do Imperio, e a manutenção dos direitos da
corôa, com o justo respeito devido ao pai commum
dos.cbristãos da nossa eommunhão.
A camara dos deputados sente amargamente, que
dissenções internas ainda dilacerem algumas províncias do Imperio; e serve de leniLivo á sua dôr o
conl1ecitllento de que a ordem principia a restabelecer-se ; e a esperança de que em bl'8ve se urme de
todo; não podendo deixar de reconhecer, fJue sendo
a primeira necessidade do paiz o prompto restabelecimento da ordem, o govemo de Vossa Magestade
Imperial bem mereceu do Brasil pela efficacia dos
meios que apressou, e levou a eITeiLo a restauração
da ordem legal na província da Babia.
A camara dos deputados está firmemente decidida
a sustentar na sua essencia a lei constitucional de 12
de Agosto de 1834., que reformou alguns artigos
da constitui~ão do Imperio, como consequencia necessaria do principio dejustiça, que exige se dêm ás
provincias todos os meios dp. recursos proviociaes,
que não podem deixar de existir dentro dellas : reconhecendo, todavia, que a mesma lei tem suscitado
duvidas graves, e gerado conílictos perigosos á paz do
I'mperio pelos termos vagos, obscuros e inexactos
com que foram redigidas algumas de uas disposições, trabalhará por esclarecer o que ha de obscuro, precisar o que existe de vago, e por fazer
c1esalJparecer pelas regras de uma sã hermeneulica.
qualquer ~.ntelljgencia, que pareça e Lar em contraF. 3;).

dicção com o rigor dos nossos principias consliLu~
cionaes; a fim de que um acto de vital esperança para
o 13rasil, possa produzir os salutares oeneficios que
teve em vista íl sabedoria que o dictou.
A mesma camara, senhor, abe npreciar os re
levantes sCl'viços prestndos pelo exercito c marinha
em prol da ordem e liberdade; sua mellJor organização, e a disciplina é a\lamente reclamada pelosinteresses do paiz, que sem força não podem ser
bem defendidos. O governo de Vossa l\Iagestade
Imperial, instruido pela experiencia, melhor conhece as reformas que exigem as leis militares e
da marinba ; acamara nguarda [IS suas propostas,
que serão por ella tornadas na mais aLLenta consideração.
A urgenbe necessidade de medidas efieazes respectivas á fazenda publica, e circulação monetaria~
não p,Gide ser desconhecida á camara dos deputados.
Ella nuo faltará ao sagrado dever, que lhe incumbe.
de contribuir quanto estiver da sua parte para o melhoramento ele tão imporlante ramo da publica
administração: e tomará em devida consideraçüo as
propostas que lhe forem feitas pelo governo de Vossa
l\1age tade Imperial, ao qual prestará os subsidias
necessarios, na crença em que está, de que os meios
pOSlos, até aqui, á sua disposição, hão tido a devida
upplicação, e nesta tem havido a mais estreita economia; e gue os que de novo se concederem continuarão a ser despendidos pela meSillll fórma.
Acamara dos deputados, seJil·hol', tem visto com
dôr, e magoa o crescimen.to monstruoso doS crimes
que arriscam a lranquill>idade publica, e a segurança
particulm~, filho da impunidade quasi geral, originada das imperfeições da legislação 'criminal: e bem
que conheça a dillculdadé da empl'eza, -animada do
respeito rei igioso ao seu mandato, acudirá ao reclamo da palria, tentando os melhoramentos necessarios ~ e escutará COlJ.l saLisfação~ e seriametltfr.
w
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,0nsiJenll'á qualquer proposta tenJcnLe ao mesmo
fim, que lhe fôr' apresentada pelo goveruo Je Vo'sa
Magestade Imperial, a fluem o manejo dos negocias
deve ter feito descobrir os males e suus remedius
apropriados.
.
A camara dos deputa·'los se uniní ao governo de
Vossa I1Iagestade Imperial pam sustentar o tllrono
de Vossa I1Iagestade Imperial, que têm no comção
dos Brasileiros o seu mais valente apoio; pal'a consel'var a integridade do Imperio, sem ü qual este não
póde subsistir e fazer-se respeitai' entre as mais
nações; para münter illesas as instituições do paiz,
garantias seguras dos direito lia nÜçÜI), e dos individuaes elo cidadão, fót'a das iJuaes não pôde havei"
estflbilidade, nem verdadeira libel'dade; pam de;render' a todo o custo a dignidade e honra uacional ;
para promover finalmente os melhoramentos maleriaes e moraes do Impel'io. O llrasil tem direit.o ti.
esperai' da camam dos deputados todas as medidas
e cooperação para tão importantes objectos, ella
cspera, que saberá ser Oel aos seus deveres.
A camara elos deputados, senhor, promettendo
franca e positivamente ao govet'Oo de Vossa !\Jagestnde Imperial sua efficaz e leal cooperação para os
l1n sobrediLos, não receia ser desmentida pela
Dal,:ão : os seus sentimentos são os do Brasil.
Paço da camara dos depuLado', 8 de i\Iaio de ,1838.Antonio Carlos Ribeiro ele Anclr'Ctcla Machaclo e Silva.
-Cados Carneiro de Campos.- José Clemente Pe?'eira.
EI)wl~llas

o(fe}'eciclcts ao voto de [j}·aças.

Em ses ão de 8 de ~Iaio apl'escntou-se o projecto
do voto de graças.
Em sessüo de 10 de Maio entrou em discussão,
\0 4.° periodo foi oII'erecida a seguinte emenda
da commissüo:
.
{( SUPLJl'illlalll-sc as pnluvl'q;; - na sua auscncia. »
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Consultando-se a camar'a se o projecto seria discutido em globo ou por artigos, decidiu-se flue fl)sse
por al'ligos.
Ao arL. 1.0 foi oITerecida {l segninte emenda:
« Suppprima-se o 1. -Re::encle. »
Foi olIer'ecido o seguinte projectó de voto de grilçus
em ~ubstitliição ao primeir'o:
« Senllor.- A camara dos deputados, dando graça s
aQ Todo Poderoso pela preciosa saudc de Vossa
l\Iagestade Imperial e das Pl'incezas suas augustas
irmãs, se regozija com Vossa l\Iagestade Imperial
pela reunião dos mandatnrios da naçi'io, que investidos da confiança do povo, o Mg;\OS fieis dos
seus sentimentos, mais urna vez oLI'erecem o tes~
temunho de sua inalLeravel adhesão e. respeito ao
:Monarcha constitucional brasiluil'O e ús instituições
cio paiz.
Senhor, o Brasil, respeitando sempre para com
os gover-nos estrangeiros os principias inlmutaveis
da..Jei das nações, júmais consentil'~l, que a inalterabilidade de suas relações de boa intelligencia
e amizade seja obtida com qunbl'a ela homa nacional; e espera que o governo de Vossa Magestade Imporial, guiado por uma politica sabia, pela
conscieocia de ua força e apreço Lle sua dignidnde, sustentará como convém os direitos ele unja
nação livre e inde( endente, e a justiça de suas
pretenções sob taes condições.; igualnlente espera <1
eamara ver em breve esvaecida qualfJuer idéa ele
desintelligencia com a Santa Sé, satisfeitos pOl' este
modo os votos da igreja brasileira.
A camara dos deputados, senhor, deplom com
Vossa l\Iagestade Imperial não poder aind!l saudat'
o restabelecimento da paz em todos os pontos do
Imperio. 1\'las se ainda lhe cabe a dó!' que punge
todo o coração brasileiro ao rnedonllo aspecto das
dissenções civis, ella s.e felicita com Vossa Mages~
lade Imporial pelo triulll[Jho da lei UiJ, cidade ela
0
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Dahin, c des(le já ngradece ao exercilo, e á marinllé.l brasileira o distinclo valol', com que auxiliando os palriolieos esforços dos habilunLes da
província, que unanime cUJrlbatemn1 a rebellião,
restituíram ao Imporio a cnpilal da mesma pruvincia.
A cnmara, senhor, conOa que o progresso da razão
l)ublica, ajudado paI' uma administração firme, libernl, e prudúnle, sevem com o crime, e,indulgente
com o erro, acalmarú a violeocin das paixões, e
til'lnará a obediencia legal. E' prin(;ipalmenle da
eseollJa ele clelegatlos e clarecidos e fieis que muito
dependo ü ascendencia rlIoml do govel'\10 nas pro~
vincia . O 13m ii quer o de envoll'Ímento progressivo das insti tuições consliluciolliles, ([uer vel' respeitarias todos os direilos e c:ull1pl'idos com fidelidade todos os deveres. O nru:>i1, senhor, ama
a libtmlatle e a ol'llem.
A camal'a tlos depulaLlos, fiel aos seus jUl'Umenlos,
está Grmemcole decidida a suSlenlar o nelo addicional, boje parle integrante da constiluiç.fio do
Estatlo. e nào se recusará, senhor, a lixar a intel!igencia de algum arligo delle, quando depoi:s de
mudUl'o ~xilme se convr.ncel' ser tluviJoso o seu
Jilleral senlido~
O estado deploravel da fazentla publica, e da
cit'culação Illollelaria merecerá da eamam o mais
rigoroso exame e as providencias, que lhe prll'ecerem
adequadas ao seu lão inclispensavel melJlOramento.
NenllUma metlida, por6m, senhol', será pI'oficua,
sem que os ministros de Vos a MngestaJe Imperial,
unindo-se ao voto geral da nn({ão e convencidos
da necessidade ue uma severa e inlclligente eeonomia na gestão dos dioheiros nacionaes, limilem
as despeza' publicas ás rendas ol'dinüria~, e tomem
a iniciativa em todas as l'edUf;ções passiveis, esmerllndo-se em razer com ~ue il al'I'ccadilç,ão de 1ll0tlO
algulIl seja clúgligeudadu,
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A camal'U, senhor, apreciando'os sel'viços )'elevantes prestados á ordem e á liberdade pelo exercito e marinba, e convencida de que uma boa organização a tal respeito, fundada nos principios
hoje adoptados pelas nações civilisadas, muito concorrerá para essa rigorosa disciplina, absolutamente
indispensavel ao nobl'e destino do exercito e marinha, se apressal'á a tomar na mais seria consideração as propostas, que o governo de Vossa Mages-'
tade Imperial fizer sobre tão im portante assumpto.
A camara profundamente penetrada com Vossa
Magestade Imperial da necessidade de alliar u maiol'
sOltlma de liberdade com o maior gráo de publica
e individual seguI'ança, aguarela as propostas do
governo sobl'e a nossa I egisla~ão criminal.
A camara dos deputados, senbor, profundamente
convencida, de que na religiosa observancia da
constituição do Estado, e no amor dos povos pal'a
com a monarchia existl'lrn as eondições essenciaes
da integridade do Imperio, e da consolidação do
tbrono de Vossa Magestade Imperial, assegura em
fim a Vossa Magestade Imperial a sua leal coopej'ação para tornar eífectivos e sensivei5 todos os
benelieios, que aquella pl'omeLte ao cidadão bl'asileit'O; e espem perpetuar as aff~ições e sympatbias que ligam .0 BI'asi! á pessoa augusta de Vossa
Magestade Impel'iat, sendo esta, senhor, a mais nobre
recompensa, a que pódc aspirar o rnonarcha de
uma nação livre.
Pa~o da camara dos deputados, 10 de Maio de
1838.-1'. B. Ottoni.»

Em sessão de H continuou ê1 discussão elo DI'L, ,I.·
com as emendas, sendo retirüda ii do Sr. Hezenuc
a seu requerimento.
Em sessões de '12, 14., H>, H, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 e 25 discutiu-se Dinda o 'I.· artigo.
Em sessão de ':.\6 roi elle npPL'Ovado, sendo rejeitada
a l.a [JarLe da. cmcutla du Sr, OLtoui.
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Leu-se o seguinte requerimento que foi apoiado:
« Requeiro que os artigos que se seguem da resposla á falia do tl1rono, sejam discutidos em globo.-

Amcwal. »
Nesse dia o Sr. l'rIagal1.Jães propâz prorogação da
hora até que se ult.imasse a discussão do requerimento do Sr. AhJaral, e foi arprovada.
Continuando a di cussão, foi lido mais o seguinte
requerimento que foi apoiado:
« ProponlJo que em vez de se discutir 0 restànte da resposla á falIa do thl'ono, se continue
a volar por artigos; mas C[ue cacla um Sr. deputado falle sõmente uma vez sobre a materia de
cada um delles.- Montezwna. »
Continuou-se a discussão, senelo approvado o requerimento elo Sr. Amaral e prejudicado o elo
Sr. JUontezuma.
Em sessão cle 28 discutiram-se cm globo os paragr'aphos não cIisculidos do projecto do voto de
graças.
Em sessões de 29, 30 e 31 continuou a discussão.
Em sessão do 1. o de Junho foram otrerecidas as
seguintes emendas :
« Para depoi:; elas palavras-restabelecimento da
ordem-no periodo terceiro:
O governo de Vossa Magestade ImLJerial bem mereceu do Brasil pela eIIlcacia dos meios, com que
se apres ou a auxiliar o patriotismo e lealdade
da provincia da Bahia na pacificação de sua capital~

Sala das sessõés, 1. de Jun1.Jo de 1838.-Ass'is
Coelho. - J. J. Pacheco. - Ca?'valho Mendonça.Coelho Dantas. - Bandeira de lJfello. - G01nes Ribeiro. - Re,qo A!ontei,"o.- Nunes 11-1achado. - H en?"iques de Rezende. - J. Ped1"eira. - Casado Arnaud.-J. J. de Oliveira. -Bastos de Oliveira.Lima Su,cupi?'a.-A. C. Cor,"êa. »
0
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Emenda suppressiva :
No período 6."supprimam-se as palavras-ao qual
prestará-até o fim. -Sala das sessões da eamnra
dos deputados, em ~.o de Junho de ~838.- J. J. Pa-

checo.- Assis Coelho.~ G017'/,es Ribeiro.- Rego
Monteiro. - Carvalho 1I1endol1ça. - Bandeira de
Mello.-Henriques ele Rezende.-Dantas.-Coelho.
-J. Pedreim.- Casado.-Bastos de Oliveira.Lima Sucupira. '-J. J. de Oliveira.-A. C. C01"1"êa.7>
Em sessão de 2. continuou a discussão.
Em sessão de 6 foi offerecida a seguinte emenda:
« No art. 7.° supprima-se a palavra-monstruoso.P. da C. dos D. 6 de Junhó de 1838.- Tosta.»
Em .sessão de 7 continuou a discussão.
Em sessão de 8 foi orrerecida a seguinte emenda
da commissão:
« O periodo 2.° substitua-se pela seguinte redacção:- A certeza de que subsistem inalteradas
as relações de boa amizade entre o Imperio e
as potencias estrangeiras, é summamente grata á
camara dos deputados; confiando que ellas se terão
obtido sem quebra, nem mingua da honra e
dignidade nacional: a mesma camara approvará os
meios que o governo de Vossa Magestade Imperial
empregar para esvaecei' a desintelligencia que infelizmente existe com a Santa Sé, hem certa de que
se conciliará a dignidade do Imperio e a manutenção dos direitos da corôa com o justo respeito devido
ao Chefe da Igreja Universal.
No fim do periodo 3.° addiLe-se: -Em qlle tanto
se empenharam r.om patrioLicos esforços os seus
Ieaes habitantes daquella provincia.
No periodo 6.° em lugar ue-crença-diga-sepersuasão-o Antonio Cm'los Ribeiro de Andracla

Machado e Sil-w.- Cados Ca1"neiro de Campos.José Clemente Pereira. D
Em sessão de 9 continuou a discussão. .
Em ses ão de H encerrou-se a discussão.
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Pnssnndo·~~ á votação, não foi approvado o periodo
2. o da comrni são, mas sim a emenda ubstilutivu.
Foi npprova lo o periodo 3. até as palnvras-governo de Vossa Magestade Imperial, e o resto com
estns emendns da commissão:- Em lugar de-na
provincia da nabia-na cidade da Bahia, em I"jue
Innto se empenhnram, etc .
. O 4.. periodo foi npprovt:!do com a suppressilo
dns pala\Tus-na sua ausencia-proposta pela commissão. O 5. o foi npprovado tal e flual.
O 6. o foi npprovado até as palavras-governo de
Vossa lIJageslade Imperial-; o resto foi approvado
com a substituição da palavra-crença-pela palavra-persuasão -oITerecida pela com missão .
07. o foi approvado com a supp.ressão da palavramonstruo o-proposta pelo Sr. Tosta. Os 8. e 9.
foram approvaclos taes e quaes.
Foram prejudicadas as emendas cio Sr. Oltoni, e
lHejudicadns as assignadas, uma por -16 deputados
e outra por 15.
Em sessão de 4fi leu-se
projecto novamente
redigido.
0

0

0

0
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DO REGEXTE Á DEPUTAÇIo PA CA~lAn.\ QUE IUI
Ju:mo APnESIl:'íTO -LHE o VOTO DE GRAÇAS.
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«Senhores deputados. - O sentimento que
acabais cle patentear-me da parle da camara dos
enhores deputados, dão um publico testemunho do
quanto ella se empenha em acudir ás neeessidndes
do 'Brasil, que se acha tão fiel como dignamente
representado.
Nossos embaraços não são pel"juenos, porém o
pall'ioti mo tudo suppre; e ajudado de tão dignos
repl'esentantes da nação espero, com o Favor Divino,
chamar á concordin tooos os nrasileit'os.
Certificai, senhores, Ú camara os ngradccimcntos
CJue l1:e dou, em nome de Sua ~lage tade o ImF.

30

pcrador, por tüo franca como p:ltl'iuti a mnnit'estaçõo do espírito IJue a anima. »
O presidente eleclamu que n rc'posta «era recebida
com muito especial agrado. »
FULA DO TURO

'o

o
EM
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DE OUTUBRO.

AU,r;nstos e cli{jnissimos senho?'(Js ?'qwesentantes da
naruo.
Congratulo-me comvosco pela prospera saude de
Sua l\lagestade o Imperador e de suas auglJstas irmãs.
Continuam inalteradas nossas relações com as;
potencias estrangeiras. A paz está restabelecida na.
pl'oviocia do Pará; e igual beneficio espel'o que, mediante os auxilios Lia ·Divina Providencia, gozal'á brevemente o Rio Grande do Sul.
Em nome do Imperador, venho, com a mais viva
satisfação, testemunhul'-vos a imperial gratidão, pelos
incessantes es1'orç:os, c desvelada solicitude com que
vos empenhastes em sufrocar a anarchia, consolidar
nossas instituições e promover a felicidade do nosso
paiz.
Depois de tão longos e penosos trabalhos, é indispensavel repousar; mas continuando no remanso
domestico a ser a patria o constante objecto cios
vossos pensamentos, ao tornardes ao exercício de
vossas funcções, proscguit'eis em bem servil-a, e
bem merecer della. Neste vosso patriotico e glorioso
empenho o goremo se esmerará em correspond r
á leal e franca cooperação que lhe haveis prestado,
e que tanto assegura a estaIJiliclede de nossas iostiluições, e promette um cspet'ançoso futuro.
Está l'e 'huda a sessão.

\ '1839.
FJ\LLA DO TimONO NA ABERTURA DA ASSEMDLÉA GERAL
EM

3

DE MAIO.

A'Ugttslos e clignis imos senh01'cs rcp,'csentantes ela
narão .

Sua Magestade o Imperador, c suas augustas
irmãs continuam a ser favorecidos do Altissimo com
a mais prospera saude. O consorcio ele Sua Alteza
Imperial é um dos grandes objectos, que occupam
minha attenção: eu vos rocommendo em nome do
Imperador, que o tomeis em muito particular,consideI'ação, para que elle seja levado a eifeito de um
modo digno do Brasil, e do throno.
Nenhuma alteração tem oecorrido om as nossas
relações de amizade com as outras nações, que não
cessam de dar-nos as mais satisfactorias demonstrações do muito que se interessam pela consolidação
da monarchia brasileira, c pela gloria e prosperidade
do Imperia:.e removidos se Dcbam os motivos, que
pareceram fazeI' suspeitar por um momento da perfeita intelligencia entro o gabinete imperial, e a
Santa Sé.

Na provincia do Rio Grande do Sul ainda dura
infelizmente <l luta motivada pela fascinação de uma
parto de seus habitnntes; ma 11 porsovel'ança, ú
modcri.l(;ü.o do crovemu imperial, auxiliada r elo

-28'" -

exemplo de firmeza, e lealdade dos llrasileil'Os fieis
aos seus juramentos, fará (eu o espero do Todo Poderoso) restabelecer o imperio da lei, e cimentar a
concordia entre os ülhos da mesma familia.
Nas outras provincias do Imperio manil'esta-se
geralmente (com prazer o digo) um espirita de
ordem, com dedicação aos principias de uma bem
entendida liberdade, que nos augura duradoura
paz.
A intelligencia da lei de ~ 2 de Agosto de ~ 83.i.,
que reformou a constituição do Imperio ; o melhoramento da circulação monetaria; a revisão das leis
peoaes; e um systema regular de instl;ucção pu-'
blica, que habilite devidamente a mocidade brasileira para os importantes cargos da vida social,
tanto na ol'dem civil, como militar: eis, senhores,
os objectos que, de preferencia, continuarão a oflerecer-vos uLil matevia para os vossos novos trabalhos.
Está aIJerta a ses::;ão.
Peeli'o ele Amujo Lima.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APllESENTADO EiU
SESSÃO DE 8 DE lIIAIO.

8enhor.-1 ós tivemos a lwnra de ser eleitos pela
cam ara dus deputados para virmos aqui enunciar os
seu::; sentimentos de julJilo, por e ver mais uma
vez reunida em roda do tbrono de Vossa l\Iagestade
Imperial na abertura da 2." sessão da La legislatura.
A cam ara dos deputados unanime se congl'atulu
com a agl'adüvel communicação feita pelo t11l'ono de
que o céu contináa a favorecer com prosl era sautle
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a Vossa l\lagestade Imperial, e suas augustas irmãs,
('; faz continuos e fervorosos votos ao Todo Poderoso,
pam que não cesse de outorgar-nos um bem, em que
se fundam as mais solidas esperanças da prosperidpde do nosso Imperio.
Convencida a camara da alta consideração que
merece o eonsorcio da augusta Princeza, herdeira
presumptiva da corõa, e da influencia que póde elle
ter nos destinos da Monarchia, pressurosa concorrerá com o governo em tudo o que fór nAcessario
para que as sabias intenções de Vo::;sa Magestade
Imperial venham a eífectuar-se de urna maneira
digna da nação brasileira, e aguarda as propostas
que nesse intuito lhe forem apresentadas, a fim de
discutil-as com aquelle siso e madureza que convém
a tão sobrelevado assumpto.
Muitissimo folgou a 'camara dos deputados sabendo que continuam inalteradas nossas relações de
amizade com as outras nações do globo, já removidos
os motivos qne suscitaram embaraços com a Santa
Sé, persuadindo-se que uma tão preciosa hm'monia
não é obtida com esquecimento e mingua da dignidade e l'óros nacionaes, e muito 1Ie apraz em pensar
que a prudencia e circumspecção do governo imperial, aproveitando-se dos sentimentos de interesse
e IJenevolencia, que as nações estrangeiras manifestam a favor do Imperio, poderá obter a evacuação
das tropas ft'ancezas, que actualmente occupam a
margem direita do fio Oyapock, sem ser preciso
alterar a boa intelligencia que existe entre as duas
nações.
Compunje, senhor, essa pertinaz cegueira que fascina uma parte dos habitantes da provincia do Rio
Gmnde do Sul: a camara deplora tão funesto desvario
de urna porção de irmãos abysmados nas voragen da
rebelliiio ; mas conscia da alta missão que lhe confiaram seus commiltentes, póde assegurar ao gavemo de Vossa ~Iagesti.lüe Imperialtoüa. a coOpel'açClO
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nccessal'iu paea dissipuI' os iJanuos rebeldes, CluC
assolam os 1'erteis campos duquella desditosa provincia. Nessa aedua pendeElcia e. tão compromcLlidos
a honra r. tredito do governo, bem como a integeidade do Imperio; e o povo brasileiro tem direito
a esperar da administração, que o dirige, esforços
dignos de uma nação forte, que sabe fazer respeitar
as lei e sua conslituiç.iío politica. E como Vossa
Magestade Imperial communica que nas oulras provincias se divisa espirilo de ol'dem, é licito esperaI',
medianle o auxilio da Divina Providencia, que os
esforços 1'\. perseverança do governo seriío recompensados com o restabelecimento da tranquiLLidade
publica naCluella parte do Impel'io.
A camara entende sei' um dos seus mais solícitos'
deveres meditar com todo o esrpel'O cada um dos
relevantes oujectos, que Vossa Mageslade Imperial
recommenda ne. ultima parte do discurso do throno ;
ella aLlenderá p:ll'liculaemente áClueLles que não
foram discutidos na ultima sessão, e lhes consagl'ará
geande parle das suas fadigas. Mas em tão poude1'0 as discussões reconhece a necessidade de ser
ajudada pelas luzes e experiencia do governo, que,
pela elevada posição que occupa, e pratica incessante
dos negocias, duve, com razão, ser justo apreciador
de quantos iJens, e males envolvem as medidas
legislativas, que se propuzerem. A cam ara, senhor,
deseja empenbar-se com todo o ardor e esmero no
exame dos negocias publicos de que pende a prosperidade do E lado; e espera que os ministros de
Vossa l\Iagestade Imperial tomarão a peito auxiliaI-a
com todos os meios e esc!aeecirnent(ls necessal'ios
ao desempenho de tão ardua como gloriosll tarefa.
Paço da camara uos deputados, aos 8 de Maio
de 1830. - F. de S. Marlins.- C. Cameiro ele
Campos.

VOTO EY SEPARADO.
Sen11or.-'\ camara dos deputados cheia dejubilo
por se ver outra vez reunida em roda do tl1l'Ono, do
qual é seguro apoio, rende sincel'Os agradecimentos
ao Todo Poderoso pela continuação da prosperasaude
de Vossa Magestarle Imperial, e de suas augu tas
irmãs; e desde já assegura a Vossa Magestade Imperial que ella tomará em mui particular consideração o consorcio de Sua .\Iteza Imperial, e pesará
as propostas, que lue fizer' o govemo :l esse respeito,
crendo que o dito consorcio será compativel com a
Llignidade do povo brasileiro, e com a dignidade do
tl\l'Ono, e da augusta ['amilia, que entre nós impera.
A camara, bem a seu pezur, não póde desconhe(~er
que o desperdicio e máo empl'ego dos dinheil'os publicas, a negligente fiscalisação das renda, a má es_
colha dos agentes do poder, o estado cada vez mais
empeiorado dos negocias do paiz, e emfim a ob tinação, e politica acintosa da administração passada,
tOl'Oavam necessaria a sua mudança. Pel'fnilla"-\ ProviLlencia que a nova administmção caminlle mais
conforme com as leis, e ocerle em adianlar e CODsel'var a prospel'idade e liberdades publicas.
Acamara ·se regozija com a pal'ticipação de Que
as outras nações nos dão repelidas demonstrações
de sua amizade, e parecem intel'essor-se pela consolidoção da monarchia constitucional no lll'asil, e
pela gloria e prosperidade do Imperio; e com igunl
satisfação ouviu que se ochavam removidos os motivos, que pareciam abalar mais ou menos a per['eita
intelligencia entre o gabinete imperial e a Santa é;
lllas a Camara não poderá socegal' a sua anxiedade
ernquanto Yir um só palmo do solo bra ileiro oecupado por uma nação estranlla, e emquanto não fôr
convencida, pela communicação das negocioções a.
re peito, de que as desa.\'enças com aSanla. é foram
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aplainadas em C]uebra, e mingua da dignidade nacional, e sem sacrificio do poder civil ás pretenções
exageradas do poder espiritual.
I
Ouviu acamara Coom profunda magoa a duração
no Rio Grande da luta encarniçada entre filhos da
mesma putria, luta originada em ambições particulares, e fascinação do povo, e fortificada pelos
desacertos dos governos do paiz e a qual só a firmeza casada com a moderdção poderá fazer cessar
de uma vez. Esta mngoa não póde ser suavisarla
com a lisongeira participação do espirita de ordem
m;)nifestado nas outras provincias; porque a vertigem das sedições parece ainda ameaçar, ou de
facto ameaça, algumas dellas.
A camara pesará e examinará com madureza os
objectos de prefel'encia apontados pelo governo
para seu exame; a'ttenderá ao tempo, elemento essencial em semelhantes materias, e aos trabalbos
preparatorios, que devem servir de base ás; ulteriores
disposições, de que se reeonhece a necessidade.
A. cam ara nilo faltará ao que deve á nação, que a
escolheu, e ao governo que recorre á sua cooperação, tmba Ibando êom affinco para ele\ ar a nação
aos altos destinos, a que tudo a chama .-And?"ada
lIlachado.

Emendas offerecidas ao voto de g?"aras.
Em sessão de 8 de Maio apl'esentou-se o projecto
do voto de graças.
Em sessão de 15 entrou em discussão.
Foi lido e approvado o seguinte requerimento:
« Proponuo que a discussão do projecto da resposta á falia do throno seja feita periodo pOl' periodo.- RCtJni?'o.»
Enll'aram em discn são os' tres primeÍl'o!> periodos com o 1. o valo separado.
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Foi olTtwecidn. a sp.guinte emenda:
« E reconhecendo a importancia politica do consor'cio de Sua Alteza lmperial, tomará na devida
consideraçãu. em tempo Oppol'tuno, negocio de
tamanha monta.- Rezende. »
Em sessão de 16 continuou a discussão, e foi
offerecida a seguinte emenda:
« No projecto do voto de gl'3t:.as dos dous illu:5tl'es
membros da cornmissão supprima-se o 1. 0 paragrapho, que é desde as palavras- Nos termos, etc.;oIté-quarta .Iegislatura. - No voto separado supprimam-se as palavras-por se ver outra vez, etc.- até
-segul'o apoio-, fjcando o voto de graças desta
maneira : - A camara dos deputados cheia de jubilo
rende sinceros agradecimentos, etc.-.1ltonte.:uma.»
Em sessão de 17 encerrou-se a discussão do L"
paragrapho a requerimento do Sr, Hamiro.
Foram appl'ovados os tras paragraphos da commissão com a emenda do Sr. l\1ontezuma, sendo prejudicado o 1." paragmpllO do voto em separado, e a
emenda do Sr. Montezuma que lhe é relativa, e rejeitada a do Sr. Rezende.
Entrou em discussão o 2. 0 periodo com dous
I umgraphos do voto em separado que lhe correspondem,
Em :sessão d'e 18 continuou a discussão.
Em sessão de 22 fui oíl'erecida a seguinte emenda:
« Suppr'ima-se a parte do periodo desde as palavms - e muito se apraz-até o fim, isto é. até as
vulavras-entre as duas naç,ões: terminando o periodo nas palavras-fóros naciollaes.-1I1ontezuma. »
Em sessão de 23 foram orrerecidas as seguintes
emendas:
« Foi pela camara justamente apl'eciada a participação de que inalteradas continuam as nossas rela~ões de amizade· com as mais nac;ões, e do muito
que se ellas mostram interessadas pela conl)olidaçã()
F. 37
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oa monnrr.11ia Ill'Usileil'a, pela glol'ia, e prospl.'r;dáde
do Imperio. A tão agradavpis communicações a camal'a lasLima CJuc ainda não pudesse I;star as 0ciada a de haver cessado a militar occupação da
margem dir'eita do Oyapock por uma potencia amig()~
que tem de nossa parte recebido constantes provas
de benevolencia, A cam3ra porém repousa na espp,rança de CJue o govcmo de Vossa .l'Jagestade Imperial
avaliando toda n importancia de urna causa em que
D justiça c a honra nacional acham-se empenhadas,
salJerá com a maior solicitude sustentar a integridnde do solo brasi leiro.
{( Acamara se apraz de que cessassem os ffintivos,
que por 11m momento pareceram tomar suspeita
n boa intelligenGia entre o gabinete imperial, e a
~:J.nta Sé, na supposição de qU(;l esse rÜ5ullado não
seria obtido com csqllp.cimento das pl'el'ogaHvas da
corôa, e da cligllidnLle naciona,l.-Ramir'o. »
{( MIJito se regozijou acamara oos deputados, sabendo que continuam inalteradas nossas relações
de amizade com ns ontras nações do globo, jâ removidos os motivos, que suscitamm embaraços com
n Santa Sé, pcrsuadindo.-se que uma. tiio preciosa
harmonia não fôra de certo oblida com esquecimento
e mingua da dignidade e foros nacionaes; mas a camara não poderá socegar sua anciedade, emquanto
"ir um palmo do solo bl'Usileil'o occupajo por uma
nação estl'UnlJa.
<! E quando não bastem os meios até aqui empregados, para obtel' a reparação de moa injusta ag~
gressão; neste caso, senlJor, a cumal'U dos def'jutaclos
estará prompta a prestar ao governo de Vossa ~Ja
gestade Imperial todo aquelle apoio, que fÔl' mister
para conservar direitos ha longo tempo adquiridos,
e para reivindicar a dignidade do Brasil, tão injustamente oITendida por uma nação que se diz amiga.
-Pimentel Belleza. J
Em sessões do 2!~, ~5 e 2.7, continuou [\ discussão.. .
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Em' sessão de 28 continuando u discussão foi of·
ferccida a seguinte emenda:
« Substitutivo do topico da commissão.- A camam uos deputados aprecia, como dcv~, a participação de que as nos~as relações ue amizade com
as mais nações r.ontinuam inallemdus, e de que
cllas se interessam pela prosperidade do Imperio,
e consolidaçiio da monun;hia b['asileira. Mas a ca.
mara, senltor, nãa póde ot:cultar a sua anciedada
vendo, que uma porção do torritorio nacional t:inda
continúa violentamente ot:cupada, na margem direita do rio Oyapock, pelos postos militares de uma
nação, que tcm conslantemente recebido de nOSsa
parte as mais decididas provas ue amizade, e benevolencia. A camam, porém, espera que o governo
imperial penetrado da iJllporlancia de um assumpto,
que tão immediatamente interessa á honra da nação
e integriLlade do Imperio, fariÍ valer nossos incontestaveis direitos perante governo da nação francez;), a Um de que cesse prompLamente aquellu
violenLa occuração. Neste empenho, senhor, póda
o governo conlar com touo o apoio da camara. A
religiosa veneração, que a t:all1ara tributa ao chefe
Supremo da Igreja utliversal, e o muito que ella
preza a harmonia, que ucve existir entre elle e o
tlH'ono imperial, foralu poderosos lIIotivos para que
recebesse com muita satisfaf.:ão a communicação,
que lhe fez o tLll'ono, de se at:l1arew l'eillêlvidos os
lIlotivos de desintelligencia eutre o galJitlcte imperial
e a Santa Sé. POl'ém, sellhol', a camam se aguarda,
ú vista dos documeutos que solicitara do govemo
iluperial, para examinar attentallleute, se na questào
lia iuveslit.iura canonit:a do 1Ji::i[J0 eleito foram, t:011l0
cUlllpl'ia, escl'upulUsamellte zeladas as pr~l'ogativas
da cOI'óa; pois a camara entende, que sobre todas
as considel'Uções prevalet:e a de sustentar a diguidade, e fól'os nat:íollaes.
Paço LIa camara dos deputados, 28 de ~Iaio de 1839.
-::- [Jóelho. »
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Em sessões de ~9 e 31 de Maio e i." de Junho
continuou a discussão.
Em sessão oe 3 continuando a discussno o Sr.
Eustaquio requertlu o encern:nnento, que foi rejeitado.
Em sessão de ~ continuou a discussno.
Em sessão de 5 foi encerrada a discuSS~lO 11 requerimento do Sr. Gomes Ribeiro; pondo-se a votos,
foi (lpprovado o artigo da commissão, ficando prejudicado o voto em separado no periodo que lhe era
relativo, e todas as emendas. O artigo additivo do
voto separado foi rejeitado.
Entrou em discussão o art. 3. o do projecto.
Em sessão de 6 continuou a discussão e roí oITerecida a seguinte emenda:
« Depois da palavra - esforços - diga-se - moderação, etc.- Montezurna. »
Em sessão de 8 continuou a discussão, e foi oITerecida a seguinte emenda:
« Emenda substitutiva:
« A camara deplora, senhor, que ainda contínue a
luta motivada [Jela fascinação de uma pf\lfte dos
llabitantes da provincia do Rio Grande do Sul. E convencida que nessa luta se acham compromettidas a
]10nra nacional, e a integridade do Irnperio, a caroara assegura ao governo de Vossa Magestade Imperial que continuará a auxiliai-o com os recUl'sos
indispensaveis para salvar aquelIa desditosa provincia do 'abysmo em que a precipitára a voragem
~a rebellião, e elIa se persuade que com tacs
recursos, e mediante o auxilio da Divina Providencia,
o governo imperial por uma bem combinada politica.
sabendo alliar opportunamente o emprego da força
ao espirita de 'moderação, poderá afinal conseguir
o triumpho da causa da lei, e com elle o restabeleCimento da paz publica; o que é tanto mais de esperal', quanto o govel'l1o impcrial assegurou-nos que

na:; outras provin(;ias geralmente se manifesta um
cspirilo de ordem.
,( Pat,;o da camara dos deputados, 8 de Junho dc
~ 839. -

Coelho.
SCS~ÕlJ'; dl-l

»

.0, H, c 12 ronlinllolJ a di~r,llssiio.
·Em sessõo de H continuando a db(;us~;io rui ofl'Llrecida a sf>guintc emenctn:
• 81IpfH'irnarn-sc as palnv!'a:,; d,)soie - compunge<lté- Uio Grande (#0 Sul-; acre 'eente-sc dl:llllis d l
palnvra - deplora - a palavra - Senhol' ; - IIIUdilllO(h C - tiio runesto desvario - para -o rUIII'~ltl desyario; - e substiluam-se as pala\Ta '-dnf\lwlla desditosa provineia - pclas - da desditosa pruvinda du
11 io (; rande - Alonlezll1nfl. »
.Em sessões de 17,18,1\1 e20 continuou a discu~s;io.
Em sessão de 21 continuou a tli~I'ussiio que 11
requerimento do Sr. Souza ~l.lrlills rui enr:crradil;
pondo-se a. volos rtli appr'oviHllI o pcriodo com ilS
emendas do Sr. ~lonll~zuma, fiL;anLlo pyejuLlil'.aLla a
do Sr. Coelbo.
Em scssão de 22 enlrou em discussõo o q..o e ultimo periodo.
l\oi offerccid,1 a sp.guinte emenda:
« Supprimam-se as palavras':- e\la atlcnderáé1té - que se propuzcrem - ; sllpprillla-se a palavra
- deseja; - substitua-se a palavra- esmero - por
- patriotismo - ; e em VI~Z das palavras - no exame
dos negucios publicos, de que depende a prosperidade do Estado - diga-se - em promover quanto em
si cabe a pl'Ospcridade do Estado - ; em vez de - e
espera - diga-se - espera. E finalmente depois elas
palavras - Vossa Mageslade IlIlperial - diga-se guiados paI' urna politi(;a cornbillada-; ficando assim
redigido o artigo. -lIlonle:.wna. »
Em sessão de 26 continuou a discussão, que fiCOIl
ollcclTada a requerimento de ulguns 81'S. depu~
tados; pondo-se a vutus, fui appl'ovadu u artigo lul
e (IUal, c prejutlil,;aclü ti. eru 'lI~a du Sr. ~luLlll'ZUlllü.
Em
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nli:Sp~STA DO REGE'iTE .\ OEI'ljT.\çIO

DA C.UIARA QUE S)I

.f

DE

JUN.lO AI'RES;;:\TOU-LlIE O VUTU DE GIl.IÇAS.

Cr.rto dos sentimentos patrioticos da camara dos
senhores dcpulauos, eu lhe ngradet;o, em nome do
Irnper'ador, a deellll'nçiio que me fazeis da sua parte,
lh.:ando ella igualmente certa de que não me pouparei
(\ trabalho algum, para sustentar a dignidade Ilill..:ional, e mantel' a integridade do IIIIIJI'riu; e nl:uito,
cm liame do llIesmo senhur, a l:uuJjuvClt,;ão que cdu
prülnettc.
O presidente dedal'Ou q\ll~ a resposta « era recelJida
CUIU 11lUito especial agmuo. »

FALLA DO TUR:J:'iO NO E:-\CERl\A)IENTO D.\ ASSIJ:MBLÉA GEIl.U..
E)1

o

'1,0 UE

lIlun:mmu.

AltJu~tos e clignissimos senhol'es '1'e[lI'cscnlaltle~

ela

nn('clo.

A sauue de Sua Mngestaue ü Imperador, e de suas
augu>itas irruüs, nüo Leln sido iuLerl'olllpida.
Nossas relações ue amizade l.:UIlI as poLelll.:Íils estrangeiras permanecel\J sem ai Lel'al,;ão ; sinLo PUl'élll,
não poder aiuda cOlllrnunicar-vos a uesol:l:upCll,:iio
du nosso territorio no Oyapol.:k.
Na maior parte das provitJl.:ias do Imperio contiLJÚU a IIHuJifesLar-se LuJa a uedil.:açào ás nossas
instituições politicas, e touo o arIJor á p6ssoa tio
Imperador o· Senhor D, PoJro II, e á sua auglJsta
!'.Il11ilia; entretanto ainua )lIe nào é Jado COIllIllUuicar-vüs a l.:essa(,ãú da guerra illteslillu, tIue deYUbLu alóullus de uU:,S:J." pl"uvilldas.

Rcr,onhrcrnl!O f]uanto me Illlveis nuxiliado na votnçiio do meios para o sen'iço publico, eu vol-o
ngradeço cm nome do Imperador. Cumprindo que
seja concluida em tempo a dispensavel lei do 01'çamento, julgo indispensavel anticipar a época de
vossa fuLura reunião: conto com vosso patriotismo
no dia C]uevo' l'ôr indicado.
Está fechada n sessão.
Pcd,'o de Araujo Lima.

~840.

SESSAO EXTRAORDINARIA.

PALLA DO TRRONO N.~ ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAOBDlNARIA CONVOCADA E MANDADA REUNIR POR DECRETO DE i O DE JANEIRO DESTE ANNO, EM 9 DE ABR~L.

Attgustos e dignissi1?'LOs senhores 1'epresentantes da

nação.
Congratulo·me comvosco pela vossa presente
reunião.
Tenho o pezar de annunciar-vos que Sua Magestade o Imperador se tem achado ulLimamente enfermo; graças, porém, ao Todo Poderoso, vai progressivamente melhorando, e o seu estado é satis·
factorio. Suas augustas irmãs gozam, felizmente, de
prospera saude.
O publico interesse, de que sois tão solicitos, exige
que vos occupeis da conclusão do orçamento, que
não coube no período da ultima sessão legislativa.
Está aberta a sessão extraordinaria.
F.

3

Pedl"o de

A~'at~io

Lim,a.

- 298PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
SESSÃO DE 11 DE ABRIL.

E~I

Senhor. - A camara dos deputados congratula-se
com Vossa Magestllde Imperial/pela presente reunião
do corpo legislativo do Imperio.
Acamara spube com pezar que Vossa Mageslade
Imperial se tem achado ultimamente enfermo, e
sentindo vivo jubilo com a noticia de suas progressivas melhoras e da prospera sande de suas augustas
irmãs, ella fórma ardentes votos pelo completo restabelecimento da saude preciosa de Vossa Magestade Imperial, e pela continuação da que felizmente
gozam as Princezas brasileiras.
A camara dos deputados, senhor, sempre solicita .do interesse publico, occupar-se-ha, como lhe
cumpre, da conolusão da lei do orçamento, que não
coube ullimar na passada sessão legislativa.
Paço da camara, aos 11 de Abril de 4840.-Anlonio
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.-João
José de Moura Magalhães.-Aureliano de Souza e
Oliveira CO'I.dinho .
Observação .
Na sessão de 1.1 de Abril entrou em discussão e

foi approvado o projecto de voto de graças, não se
tendo orrerecido emenda alguma.
BESPQS.TA. DO

REGENTE Á DEPUTAÇÃO DA. CA1URA

QUE EM

2'2

DE

ABRIL APRESENTOU-LHE O VOTO DE GRAÇ.\S.

« Muilo agradeço em nome do Imperador os sentimentos de que a camara se acha possuida. »
Declarou u presidente que a resposta do regente
~ era recebida com muito especial agrado. »

Observaçiio.

A FALLA DO THRONO do encerramento desta ~essão
extraordinaria é a mesma com que foi aberta a
se são ordinaria de 3 de Maio de 184,0.

1840.
SESSÃO ORDIJARlA.
FALU DO THRONO _-A ADERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL E~l

3

DE MAlO.

A1lgUstos e dignissimos senhm'es 1'epresentantes
. . da nação bmsileiTa.

Está encerrada a sessão ordinaria.
Rendamos graças ao Todo Poderoso pelo completo
restabelecimento da saude de Sua Magestade o Imperildor, e continuação da de sua& augustas iI'mãs.
O consorcio de Sua Alteza Imperial, se~undo vos
ponderei na sessão do anno passado, bem como
o de Sua Alteza a Senhora Pl'inceza D. Francisca,
devem merecer a vossa pal'ticuJar consideração.
Continuam as relações amigaveis entre o Imperio.
e as demais nações, O governo da França tem ultimamente resolvido a desoccupação do Amapá.
O aspecto do paiz é actualmente bem esperançoso.
Em Santa Catharina um feito de armas, expeli indo
os invasores da Laguna, desassombrou toda a provincia, Em S. Pedro do Rio Grande do Sul é de
esperar flue, auxiliados pela lealdade e firmeza da
nação, pussam os e forços do governo reunir em
breve o di 'sidenles em turno da corôa imperial.

- 300Na provincia do Maranbão tem pl'evalecido a força
publica sobre os estragos da ferocidade; e os criminosos, que acossados buscam infestar as províncias
limitropbes, confio que experimentem a merecida
repressão. No restante do Imperio subsiste inalterada a ordem publica.
Depois da lei, que tem de fixar a intelligencia dos
artigos da reforma constitucional, a revisão das leis
periaes, e do processo, o melhoramento das finanças,
e os meios de attrabir colonos uteis ao paiz, são
objectos certamente dignos da vossa especial solicitude.
'
Está aberta a sessão ordinaria.

Pedro de Arau,jo Lima.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
Eif. SESSÃO DE 7 DE MAIO.

Senhor.- Acamara dos deputados rende graças ao
Todo Poderoso pelo completo restabelecimento da
saude preciosa de Vossa Magestade Imperial, e pela
continuação da que felizmente gozam as augustas
Princezas brasileiras.
A camara, senhor, profundamente convencida da
importancia do consorcio das augustas Princezas,
sobre o qual tem Vossa Ma~estade Imperial grande
interesse pela natureza e pela lei, e vendo com
prazer aproximar-se a maioridade de Vossa Magestade Imperial, assegura a Vossa Magestade Imperial que se occupará opportunamente, com toda
a solicitude, deste objecto, que o tbrono se dignou
offerecer á consideração da assembléa geral.
Senbor, é sempre grata á cam'ara dos dep11lados a
noticia de que continuam as relações aruigaveis
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entre o Imperio e as potencias e trangeiras. Elia
confia que o governo de Vossa Magestade Imperial
as manterá constantemente sem quebra da dignidade e interesses nacionaes. E ouvindo a agradavel
communicação de lJaver o governo da França ultimamente resolvido desoccllpar o Amapá, acamara
se apraz com a persuasão de que aquelle governo
il1ustrado e amigo reconheceu a justiça das reclamações do Imperil) brasileiro.
Regozija-se a camara dos deputados, senllOr,
pelo aspecto do paiz actualmente esperançoso que
Vossa Magestade Imperial annuncia, e confiando
muito no bom senso, na firmeza, e lealdade da
nação, e dos esforços do governo para chamar em
torno "da corôa imperial os nossos irmãos desvairados, espera ver em breve a gl'ande família brasileira elevar-se reunida ao gráo de prosperidade
e grandeza que lhe compete entr8 as nações do
mundo.
Senhor I A camara dos rleputados, sempre attenta ao progressivo melhoramento do paiz, e considerando a influencia que nelle têm as leis, feitas,
ou revistas com circumspecção e madureza, não
deixará de c0rresponder ás vistas paternaes de
Vossa Magestade Imperial no exame dos artigos
dos codigos que a experiencia livel' mostrado imperfeitos; nos meios de allralJir ao Brasil colonos
uteis e industriosos; c no melhoramento das finanças do Imperio: persuadida porém de que
poucos ou eplJemeros resullados terão quaesquer
medidas financeiras tendentes a esse fim, emquanto mediante uma discreta economia das rendas
do Estado não forem posta em equilibrio a despeza e a receita nacional.- Aureliano de Souza e
Oli'veira Coutinhú. - Antonio Carlos Ribei1'o ele
Andrada Machado e Silva.- Montez~t11w.
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EmcltcZas oft'eí'ecidas ao voto ele [f1'aças.
a sessão de 12 de Maio entrando em r1iscu sào o
projecto do voto de graças foram oiferecidas as se·
guintes emendas:
1.' Do Sr. Carneiro Leão :- «No § 2. o supprimam-se
as palavras -sobre o qual tem Vossa l\Iagestade
. Imperial grande interesse pela natureza e pela lei,
e vendo com prazer aproximar-se a maioridade de
Vossa Magestade Imperial.- Carneiro Leão. »(1)
(1) Depois da approvação desta emenda, euja letra e espirito
e.ontrariava a manifestação do voto d~ graças pela maioridade,
encetou-se na camara temporal'ia a luta relativameute áquclla

qu~stão,

Na sessão de 1S de 1Ila10 havia o Sr. deputado Carneiro Leão
apresentado um pI'ojecto estatuindo que aos deputados da seguinte lCl?islaLUra fo~sem conferidos 110deres para reformar o
art. 101 oa eonstituição, a fim de poder ter lugar a declaração
da maioridade do Imperador ante de compleLar 18 anno . E te
projecto depois de 10llga discussão foi retirado a pedido de seu
autor, em sessão de18 deJulho. NesLa mesma sessão o Sr. Clemente Pereira requer que uma comlUissão examinasse com urgcneill a que tão da maioridade, E~te requerimento é retirado
para dar lugar a UUla indicação do Sr. Limpo de Abreu, DO dia
20, propolldo a nomeação de uma commissào e pecial compo ta
de tre membros para offerecer á camara com urgencia a medida mais adt'quada sobre a declaração da maioriôade. N s. e
me'mo dia appal'ece outra indicação do Sr, I\ilJeiro de Andrada
lembrando que a commis ão de con liLUição fosse enca1'fe~ada
d submetter á approvação da camara o oflicio que se devia
dirigir ao enado pedindo a reuuião das duas camaras para
ddiberarem sobre o modo mais prompto de colloe;!r no thlono
o Senhor D. Pedro II. Ainda na referida sessão o SI'. Gal vão requer
que por acclamação se declara se,; de, de logo a maioridade; e
o SI', Ribeiro de Andl'ada Iii um lprojecto, cujo art. 1.0 assim
rezava: li O Senhor D. Pedro Il é ·dCc!arado maior desde jã. li
r a se ão de 210 Sr. And.'ada lIIachado apresentou um projecto nos seguintes termos: li Arti~o unico. Sua 1Ilagestade
Imperial o Senhor D. Pedro II é declal'~do maiol'. "
Uepois de alguma discus ào sobJ'e a urgencia deste projecto
foi a me ma urgencia retirada a pedido de seu autor. Na lIIesma
essão entl'Ou em di5cussão um requerimento da commissão
tlspecialllomeada na fórma da indicação do Sr. Limpo de Abreu,
que desta I'órma se expressava: li ii. eommissão especial encarregada de crft'crecer á camara, e com llrgellcia, o que llle parecer
convelliellte, sobre a maioridade de Sua l\Ial!.estade o Imperarlo!'
o Senhor D. Pedro II, entende que sendo a materia de que tem de
occupal"se sobre todas gravc e pondero a. conviria. sem duvida
S I' coadjuvada por ullla cOllllllissão da camara. vitalícia como enl
algumas circumstallcia' tem sido observado, e em COIl equcllcia
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2.· Do Sr. Tosla :- No 3. o periodo em lugar de
-confia- diga-se -deseja que o governo de Vossa
l\lageslade Imperial mantenba, ele.
« No 4. o periodo em lugar de -e nos esforços do
govemo- diga-se -se forem auxiliados pelos esforços do governo.- Tosta. »
Continuou a discussão do valo de graças com as
emendas nas sessões de 13. H, 15, -1.6, 18, 49 e 20
de Maio; tendo sido nessa sessão app.rovado o voto
de graças corno se achava redigido, menos o 2. o
periodo em que foi approvada a suppressão proposta na 2. a parle da emenda do Sr. C. Leão; a
primeira parte da dita emenda e a emenda do
Sr. Tosta foram rejeitadas.
Na sessão de 2'1 foi apresentada a redacção do
voto de graças e orrerecida á mesma a seguinte
emenda pelo Sr. Moura Magalbães :
« Em lugar de - rende graças - diga-se - dá
graças. Eliminem-se os dous adverbios -ultimamente e actualmente.- Moura Magalhães. J
Esta emenda ficou prejudicada nessa mesma sessão
por ter sido approvada a redacção.
f;

é a commissão de parecer que com Ul'gencia seja o senado con-

vidado a nomear de seu seio uma commis ão especial que tenha
de occnpar-se com a desLa camara de um objecLo de maxima
imporLaucia .-Ramiro.-Gonçalves Jrlartins .-Nlmes ,11acllado.»
Depois disso o Sr. OLtooi otrel'eceu este requerimento: « que
ficando adiado o parecer supra, se proseguisse na discussão da
urgeocia do projecto do Sr. Andrada ?fachado, sendo tomado em
cOlls~deraçãu o dilo parecer depoi~ de se vOlar sobre o projccto
da maioridade, e sendo este requerimento approvado marcou-se
pal1a a ordem do dia de 22 a discussliO da ur:;encia relativa ao
projecto do Sr. Alldrada Macbado. Na sessão oe 22, approvada a
urgencia, rliscutia-se o projecto do Sr. Andrada l\lacltal1o, quando
foi a mesma di cussão interrompida para ler-se, não só um otlieio
do senador Bernardo Pereira de Vasconcellos, participando que
1'ôra nomeado naquelle dia ministro do imperio, como u decreLO q\le adiava a a sembléa geral paJ'a o dia 20 de Nowmbro.
.
.
Uclo este decreto levantou-se a e.são, e grande numero de
deputado~ dirigiram- e ao senado, onde leve ru~ar a declaração
da maioridade, como consta das acta, que vão adiante pu~
blieMlas.
.
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RRGRI\TR Á DEPUTAÇÃO nA CAMARA QUE E~I

!la

DE

MAlO APRESENTOU-UJE o VOTO DE GRAÇAS.

« Louvo muito os sentimentos' patrioticos da camara .dos deputados. ))
Declarou o presidente que a resposta do regente
« era recebida com muHo especial agrado. ))
FALtA DO THRONO NO ENCERRA1lE -TO DA AssE~mLÉA GERAL

IUl 15

DE SETEMDRO.

Augustos e di(Jnissimos senhores ,"epresentantes da
nação.
Se para mim será sempre agradavel o achar-me
no meio de vós, hoje sinto um vivo prazer pela opportunidade, que tenho de reiterar-vos os meus cordeaes agradecimentos pelas não equivocas provas
de adbesão, e affeclo que me };laveis testemunhado.
A resolução por vós tomada, e applaudida pelos
meus fieis subditos em todo o Imperio, de apressar
a época de minha maioridade, confio, senhores, que
produzirá os mais salutares effeitos, para a causa
publica.
Entrando no exercicio dos meus poderes constitucionaes eu folgo de ver que o Imperio se acha em
amizade com todas as potencias estrangeiras, e se
meu coração se magõa com as discordias, que têm
affiigido uma parle de meus queridos s11bditos, espero da Divina Providencia, do bom senso nacional,
de vossa coadjuvação, e de meus constantes desvelos
pelo bem publico, que ellas desapparecerão no meu
reinado, e que o paiz marchará ao gráo de prosperidade, e grandeza, que lhe compele entre as naçõe
do mundo.
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Ne~te intuito, augustos e dignissimos senhores representantes da nação, eu niio pouparei esforços,
e me sinto sustentado pela cOtlsciencia de min1.las
sinceras intenções. Será meu constante cuidado
manter a [ta:z, a honra, e a dignidade da naçiio ; fortificar as .nossas instituiçG8s por meio de discretos
melhoramentos; sustentar a religião do Estado;
pl'Oteger as libel'dades publicas, e l~romovcr o bem-estar de todas as elasses da sociedade.
Augustos e dignissimos senhol'es representantes
da nação, despedir:lcl.o-me de vós ll@ filll desta importan·te sessão legislativa, eu vos dou meus agradecimentos pelo zelo, e assiduidade, com que vos
emprega.stes nos negocios do pai7; ; pelo sUPPl'imento
liberal que haveis concedido ao meu govel'l1o, attendendo as necessidades publicas; e por aquelle,
-com que cUl'astes da sustentação, e <Í8CÓl'O da
minha imperial casa, e da prospCl'idaJe da minha
familia.· Eu procurarei corl'esponder á vossa solicitude, ratendo flue a despeza publiea seja administrada em todos os seus ramos com a mais severa
economia compativ-et-com o serviço,
Recolhendo-vos a vossos lares no intervallo da
sessão; eu espero, senhores, que empregareis o
-vosso não desmentido patriotismo em pl'OmOVel'
melhoramentos ao pa~z, em acalmar as paixões, e
·em arraigar no coração de nessos compatl'iotas o
amor ás instituições nacionaes~ e ao meu imperial
throno, fiador de sua esta@ilidade, e da prosperidade
publica..

Está fechada a sessã.o.
D,

PEDRO

II,

bIPEIlADOR CONSTITUClONAL, E DEFii:NSOIl

PERPETUO DO BRASIL,

l!',
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DOC·UMEN·TOS.

SENADO.
(MAIORIDADE.)

E SÃO DE ~ DE JUJ_flO DE .18~0.

Pl'esi,lcncia do 81'. Marque::: de Paranag'Uct.

A's 11 horas da manlJã, feita a chamada, acharam,'e pres ntes 2õ SI'S. senadores, faltando por impe-

dido os Srs. Araujo Lima e Lopes Gama; COUl
causa particlpada os Srs. Marquez de Barbacena,
D. Nuno, Visconde do Rio Vermelho, Rodrigues de
Carvalho, Jardim, Paula Souza, Visconde de S. Leopoldo, Mayrink, Brito Guerra, ~eijó e Costa Carvalho; e sem causa os Sl's. Alencar, Costa FerreirD,
Vasconcellos, Ferreira de MelJo, Vergueiro, Paes de
Andrade, RoBanda Cavalcanti, Paula Cavalcanti e Almeida Albuquerque.
O Sr. presidente declarou não haver casa, e convidou os 81'S. senadores presen tes a occuparem-se
em trabalhos de commissões.-Mcwque.; ele Paranaguá, presidente.-Luiz José de Oli'v'eira, 1.0 secretario. - Manoel dos Santos Ma?'iins Vallasques, 2. o
ecretario.
o ...2 dia' cio mez de.Tu Ibo de 184,0, tendo con'or'l'ido ao p.IÇO do senado, pela 11 hora e meia da
manhã, muitos '''. deputado, quando e acbavam

-

alO-

no mesmo paço O Sr. presidente elo senado c ouleos
Sr's. senadores, depois de se ter declarado que não
podia haver sessão no mesmo senado, por falta de
numero legal, foi então proposto e assentad'o pelos
membros, de uma e outra camara, que se achavam
reunidos, que se enviasse a Sua Magestade Imperial o
Senhor D. Pedf'O II {] ma deputação composta de oito
membros tirados d'entre os de ambas as camaras; e
sahiram para este eil'eito os Sc's. deputados Antonio
Carlos Ribeiro de Andrarla Machado e S·ilva, senador
Conde de Lages, senadoc' Nicoláo Pereira de Campos
Vergueiro, senador José MarLiniano de Alencar, de~
putado Martim Francisco Ribeiro de Andrada, deputado Francisco Gé Acayaba de Montezuma, senador Franciseo cle Paula CavalcanLi de Albuquerque,
senador Antonio Francisco de Paula e Honanda
Cavalcanti que sahiram immediatamente com uma
~'epresentação assignada pac' todos os membt'Os então
presentes, a qual vai transcripta no fim ; e voltando
ás 2 horas da tarde, pediu a palavra ú Sr. Andrada
Machado, . e disse que a deputação chegando ao paço
foi introrluzida á presença de Sua Magestade, e ahi
leu o relator a repr.esentaçáo que levava, e depois
voltou a uma sala de espera, ficando Sua Magestade
deliberando sobre a materia. Neste interim chegou
o regente e o ministro Rodrigues Torres, e entraram
para a presença de Sua MagesLade Imperial, e estando ahi, o regente disse que elle havia hoje dado
parte a Sua Magestade Imperial que havia adiado (2)

(2) Decreto de 22 de JUlllO ele 18'10, e respectiva exposição
de motivos acUando a assembléa geral para ô dia 20 de Novembro daquelle anno:
SENHon.-Tratando-se na camara dos deputados da tão melindrosa quanto importante questão da maioridade de Vossa
lIlagestade Imperial, e havendo as discussões, em lugaJ' do caracter sizudo, reflectido e pruclente que lhes convinha, em
aLLenção á gravidade da matel'ia, tomado outro muito diverso,
chegando não só a perturbar-se a ordem dentro da mesma camura, lUa~ tambem a promover-se a agitação tiO povo desta
capital; Julgamos do no so rigoroso devel' submeLler á consi-
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as carnarns súmente com o um Jc prcparnr toL1a a
solcmnida]e para Sua Mngestade Imperial ser acclamado no dia 2 de Dezembro, anoiversario natalicio
do mesmo scnllOr; mas que tendo alguns Srs. deputados e senadores se reunido na casa do senado, e
havendO alguma agitação no povo, elle "eiu snber
se Sua Magestade Imperial queria ser acclamado no
dia 2 ou já; Sua lHagestade respondeu que l'jueria já ~
e que em tal caso convocaria a nsscmbléa domingo
para ser acclamado; mas iostando os membros da
deputação para que fosse amanhã, em consequencia
do estado de-agitação em que estava o povo, Sua Magestade Imperial disse ao regente. « Convoque para
deração de Vossa l\Iagestade Imperial a neeessidade de uma
medida flue, rebtubelecendo no\"amentc a traorluilieladc, ponha
uaquella camara os espiritos em estado de poderem, com a
necessaria circumspecção e madul'eza, deliberar c decidir sobre
tão importante materia. Esta medida, senhor, não póck er
outra senão o adiamento da 3ssembléa geral legislativa pOl'
aquelle tempo que se julg3r restrictamente inelispensa\"el p3ra
se conseguir a1luelle fim: nó pois o propomos á alta consideração de Vossa l\Iagestade Imperi31, a fim de que e digne
de resol\"er sobre este assumpto como em sua sabedoria julgar
canveni·eute.
Rio de Janeiro, em 22 de Julho de 1810. -Bernardo Pereira
de Vasconcellos. - Paul-ino Josú Soa'res de Souza.- Caetano l11aria
Lopes Gama. - José Antonio da Silva lIIaya. - Salvador José
.tllaciel.- Joaquim José Rodrigues Torres.
Decreto adialHlo a assembléa geral legi lati"a:
O reg-cnte, em nome do Imperador o Senhor D. P rlro JJ ,
Lomando em consideração a exp05ição q.lIe pelos min° tros e
secretarios de estado das dilferentes repartições lhe foi fcita,
ácerca do estado de perturbação elD que actualmente se acha
a eamara elos deputados, e ai tendendo a que a questão da maioridade de Sua lIfagestade Imperial que lIella se agita, pela sua
gravidade e pela alta posição e importancia da augusta pessoa
a que é relativa, ómente p6de e deve ser tralada com madura
reflexão e tranquill idade; ha por bem. u ando da attribui ão
([ue lhe confere o art.101 § D.O da con tituição do Imperio, adiar
a assembléa geral para o dia 20 de Novembro do corrente
anno.
Bel'uardo Pereira de Vasconcellos, ministro e secl'etario ele
estado dos nego cios do imperio, o tenha assim entendido e f3ça
executar. Palacio do Rio de .laneiro, em "inte e clou ele Julho
ele mil oitoeentos e qual'enta, decimo nono ela inrlependencia
e do Impel'io. - Pedro de Al'aujo L'ilna. - Bernardo Pereil'a 1iL)"as.concelIos ,
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an anhã. ~ - o que roi eecebido com o maioe ontuu~
siasmo, e as mais vivas acclamações dos membros
peesentes das duas camaras e de todo o povo reunido
denll'o e fóra do paço dó senado.
Então se peopôz que se enviasse urna deputação ao
regente para lhe significar a necessidade de mandar
hoje mesmo o decl'l::to de convocação da assernbléu
pam amanhã: e sahindo esta. deputação VO)tOIl ás
4, boras da taede, e o SI'. senador Hollanda Cavalcanti, pedindo a palavra, disse - que o regente lhe
entregára em resposta o decreto que aqui vai tmnscripta, acrescentando que uma semelhante copia ia
ser enviada á camara dos Ses. deputados -, e sendo
tido o mesmo decreto (3) foi declaeado por todos os
membros presentes das duas camaras, que I'econbeeiam já o Senhor D. Pedro II no gozo dos seus direitos para desde j.á ass umir o governo do Imperio; o
que foi repetido com o maior enthusiaslTIo pelos espectadores que estavam presentes dentro e fóra do
paço do senado; e para constar se lavrou a peesente
acta, que foi lida e assignada pelo Sr. peesidente do
senado, secretarias da mesa presentes, todos os
membros de ambas as camaras aqui reunidos.

(3) Decreto de 22 de Julho de 18~0 cOllvocanuo a assembléa.
geral para o dia 23 seguinte:
Tendo sobrevindo ao decl'eto que adiou a assernbléa geral
para o dia 20 de ;-':ovembro, Cil'culIlstallcias ex:traordinarias que
tornam imlispensavel que e reuna quanto ante" a mesma. assemblén geral: Ha por bem o regente, em 110me do Imperador
o Senhor D. Pedro II, convocaI-a para o dia 23 do corrente.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, senado!' do imperio, ministro e secretario de estado dos negocio cio il1Jperio, o tenha
assim entendido e raça executar. Palaeio do -Rio d.: Janeiro,
em vinte e dou de JullJo de mil oitocenlos e quarenta, deeimo
1Iono da indepcndencia e elo Imperio.- Pedl'o c/e Araujo Lima.
-Bernardo Pereira de Vasconcellos.
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RIDPl\IlSENTAÇÃO A SUA MAGESTADE O IMPERADOR.

Nós allaixo assignados, senadores e deputados do
JmlJet'io do Brasil, crendo que O adiamento das camaras, no momento em que se tl'atava de declal"ar a
maioridade de Vossa Magestade Imperial, é um insulto feito á sagrada pessoa de Vossa Magestade Imperial, é uma traição ao paiz, commetlida por um
regente, que em nossa opinião não o é de direito
desde o dia ~ ~ de Março do eorrente anno, e reconhecendo os gt'aves males que de semelhante adiamento se podem seguir, já á tranquillidllde da capital, como á das provincias, aonde os inimigos da
paz e tranquillidade pu'.:llica se podem acobertar com
c:>sLe acontecimento para com elle dilaceral'em as entrnnuas da mãi paLria; vêm reverentes aos pés de
Vossa ~lagestade Impet'ial a rogar a Vossa l\JagesLude
Imperial para salvat'-noi; e ao throno, tome desde já
o exercicio das suas ai tas attl'i bu içàes .
Rio de Janeiro, 2~ de Julho de 1Sá-O. - Marquez
ele Paranaguá, presidente. - José .Mm'ti1'âano ele
Alencar, 3.° secretario. - José Satw'nino da Costa
Perei?'a, secretario supplente, -João Coelho Bastos,
depu tado. - Innocencio da Rocha Gaivão. - Carlos
AHgustO Peixoto de Alenca?', - Manoel Mendes da
Cunha AZe?'edo. - Francisco Carneiro ele Cam,pos.
- Theophilo Beneelicto Ottoni. - 1I1anoel, bispo
capellão-mór.-José. bispo de Cuyabá. - Nicoldo
Pe?'ei?'a ele Campos Vergueiro. - Manoel Gomes da
Fonseca. - Francisco ele Paula Cerqueú'a Leite. Joaqztim Vieira da Stl1'a e Souza, deputado pelo
Maranhão. - Joaquim Floriano ele Toleclo, depulado. - José Antonio Marinho, deputado. -José
Thomaz Nabuco ele Araujo. - Patricio José ele Al?neidae Silva. - Joaquim José ele Oliveú"a. - José
Capistrano Baneleira ele 1lfello. - lI1anoei do Nascimento Castro e Siha, - Antonio Nava?','o ele Abí"eu.
F. 40

-

314-

- João José Ferrei?"a da Costa. - Mm"tim Francisco Ribeiro de Andrada. -lI/anoel Dias de Toledo. - A ntonio da Costa Rego Montei?"o. - José
Feliciano Pinto Coelho da Cunha. - Luiz Gonzaga
ele Camargo Fleury. - José Joaquim de Lima e
Silva. - Antonio da Costa Pinto. - Antonio Paulino Limpo de Abreu.·- João Dias de Quariros
A?"q,nha. - Vicente Ferreira de Castro e Silva.Antonio CaJ"Zos Ribeiro de Andrada Machado e
Silva. - Francisco Alva?"es Machado e Vasconcellvs. - Antonio Pedro da Costa Fer?"eira. - Antonio Ferreira dos Santos Azevedo. - ManDei I,qnacio ele Mello e Souza. - José Pedro Dias ele Carvalho. - José Bento Leite FerreÍ?"a de Mello. - José
Luiz de Freitas. - José Mariano ele Albuqiterque
Cavalcanti. - Aureliano de Sou;;a e Oliveim Coutinho. - Marcellino Pinto Ribeiro Dum"te. - Conde
cleLages. - Francisco Gé Acayabade1l1ontezuma.
- Lourenço José RibeÍ?"o. - A. C. Co?"?"êa. - F?"ancisco de Lima e Silva. - José Rodrigues Jm"dim.José Ferreira Lima Sucupira. - Francisco de
Paula de Almeida e Albuquerque. -lIfanoel Caetano
de Almeiela e Albuquerque. - Conde de Valença.Antonio Franc'Ísco de Paula e Hollanda Cavalcanti
de Albuquerque . ....i. José Canâido Pontes Visgueiro.
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SEssIo DA ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA,
En 23

DE JULllO DE

-1840.

Presidencia elo SI', Marque: de

Pal'ana[JL~á.

As 10 !loras e meia da manhã, o Sr, presidente
occupando a cadeira, e tendo feito a exposição dos
motivos que deram lugal' á presente reunião, manda
proceder á chamada, e acharam-se presentes os
Srs, senadores Mello Matos, Cameil'o de Campos,
Pa.raiso" Alves Branco, Vallasques, Rodl'igues de Andrade, Conde de Lage , Alenc3r, Nabuco, Jardim,
Costa Ferreira, Saturnino, Augusto Monteiro, Al'aujo
Vianna, Conde de Valença, Fel'I'eira de l\lello, I\Iello
e Souza, Monteiro de Barros, Marquez de Baependy,
Verg-ueiro, Cun!la Vasconcellos, Paes de Andl'a'le,
Visconde de Congonhas, Hollanda Cavalcanti, Almeida Albuquerque, Paula Albuquerque, Oliveira,
Lima e Silva, MaL'quez de Paranaguá, Lopes Gama,
Lobato, Almeida e Silva, Paula Cavaleanti, e os Srs.
ueputados Souza Franco, Encarnação, Vieira da Silva,
Alencar, Costa Miranda, Sucupira, Albuquel'que Cavalcanti, Casll'O e Silva, Alves Machado, Torreão,
Oliveira, Ferreira da Costa, Rego Monteiro, unes
Machado, Carvalho de Mendonça, Bispo Capellão-Mór,
Bispo de Cuyabá, Rezende, Montezuma, Gonçalves
Martins, Gaivão, rt'larcellino de Brito, l\Iollm Magalhães, Pedreil'a, Souto, Maria do Amaral, Mello l\latos,
Marinho, Casado, Bandeira de Melia, Coelho Bastos,
José Gonçalves Martins, Calmon, Maciei l\Ionteiro,
Urbano, Rodrigo Monteiro, Veiga Pessoa, Coelho ela
Silva, Boto, Gomes da Fonseca, FleUl'y, Cunha, Azevedo, Alves do Amaral, Ferreira de r.astro, Tosta,
Pen'na, Gomes de Campo, Vaz Vieim; Lopes Gama,
Costa Pinto, Fernandes, Torres, Anurada Machatlo,
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Oliveira Coutinho, TIarrClo Pedro'o, Ribeiro Duarle,
Assis Coelho, Vianna, Siqueira e Silva, Freitas, Clemente Pereira. Paula Candido, Cerqueira Leite,
Lemos, Miranda Ribeiro, Coelho da Cunha, Ottooi,
Lourenço José Ribeiro, Dias de Carvalho, Pedro de
Cerqueira Leite, Santos Azeveclo, Navarro, Costa
Machado, Toledo, Dia~ de Toledo, Ribeiro de Andrada, Fl'ancisco Coelh.o , Femandes da Silveira,
Aranba, Limpo, Custodio COl'l'êa, Barros Leite, Gomos
Ribeiro, Visgueiro e Deus e Silva.
Concluida a chamadá, e verificado achar-se numero legol, o Sr. pl'esidente declarou aberta a sessão
e dirigiu á assembléa geral o seguinte
DISCURSO.

« Eu, como orgão da representação nacional em
assembléa geral, declaro desde já maior a Sua Magestade Impet'ial o Senhol' D. Pedro n, e no pleno exercicio de seus direitos constitucionaes. Viva a maioridade de Sua Magestade o Senhor D. Pedro II. Viva
o Senbol' D. Pedro II, Imperador constitucional,
e defensor perpetuo do Brasil. Viva o Senhor
D. Pedro II. » Os quaes vivas foram correspondidos
pelos membros da assembléa geral, e pelos espectadores.
Depois do que o Sr. presidente passou a nomear
uma cotumissão composta dos Srs. Andrada Machado, Limpo, e Alves Branco para redigir o proclama á nação brasileira: em seguida nomeou para
a deputação que tem de ir ao paço imperial saber
de Sua l\iagestade o II:nperador o dia, e hOl'a em que
deverá prestar o jUl'amento marcado no art. ·103
da constituição, aos Srs. senadores :relia Matos,
Paraiso, Marquez de Baependy, Vergueiro, Lima e
Silva, Carneiro de Campos, Conde de Valença, Satul'nino, Ferreira de Mello, Hollanda Cavalcanti, Almeida

-

317-

Albuquerque. Paula CavalcanLí, Souza e Mello, e
Conde de Lages; e os Srs. deputados Souza FI'anco.
Lima eSilva, Silva e Souza, Albuquerque Calvalcanti,
Castro Silva, Hego Monteiro, Nunes Machado, nispo
Capellão-MÓl', Bispo de Cuyabá, Rezende, Clemente
Pereira, Mella Matos, llIontezuma, Gaivão, Moura Magalhães, Maria do Amaml, Barreto Pedl'Oso, Oliveira
Coutinho, Gomes de Campos, Vianna, Freitas, Alval'es
Machado, Ferreil'a Penna, Marinho, Miranda Ribeil'o,
Lourenço José Ribeiro, Ribeiro de Andrada, e Floriano de Toledo.
O Sr. presidente declarou que a deputação deveria
partir a desempenhar sua missão á uma hora da
tarde, e suspendeu a sessão.
A' uma hom da tarde, continuando a sessão, e tendg
sahido a depulaçãQ pam o paço imperial, o Sr.
presidente nomeou para a deputação que tem de
receber a Sua Magestade o 1m perador, os 51's. senadores ALencar, Costa Ferreil'a, Jardim, Monteil'O
de Barros, Araujo Vianna, Lobato, Monteiro de Barros,
Visconde de Congonhas, Paes de Andrade, Vallasques,
Almeida e Silva, Cunha Vasconcellos, Nabuco, Rodrigues de Andl'ade, e os Srs. deputados Custodio
Corrêa, Ba rros Leite, Gomes Ribeiro, Visgueiro,
Bandeira de Mello, Casado, Coelho Bastos, Calmon,
Maciel Monteiro, Monteiro de Barros, Veiga Pessoa,
Lopes Gama, Coelho ela Silva, Gomes da Fonseca,
Fleury, Mendes da Cunha, Boto, Fernandes da Silveira, José Gonçalves Martins,Lemos, Tosta, Pedreira,
Souto, Alencar, Cesta Miranda, Sucupira, Ferreira
de Castro, e Oliveira; e para a deputação que tem
de receber as Augustas Princezas, os 51's. senadores
Alves Branco, Vallasques, Rodrigues de Andrade,
Nabuco, Almeida e Silva, Cunha Vasconcellos, e Srs.
deputados Siqueira e Silva, Andrada Machado, Vaz
Vieira, Costa Pinto, Paula Candido, Paula Cerqueira,
Limpo, Navarro. Otloni, Dias de Toledo, Francisco
Coelho, e Aranha.
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o Sr. Andral1a Machado, como relator da commissão, apresentou o seguinte projecto de
. pnocLAMAÇÃO.
Rl'asileiros! Aasscmbléa geral legislativa do Rrasil
reconhecendo o feliz desenvolvimento intellectual
de Sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro II,
com quem a Divina Providencia favoreceu o Imperio
de Santa Cl'UZ ; reconhecendo igualmente os males
inhcrentes a govemos excepcionaes, e presenciando
o tlesejo unanime do P0VO desta capital; convencida
de que com este desejo está de accórdo o de todo o
Imperio, para conferir-se ao mesmo Augusto Senhor
o exercicio dos poderes que pela constituição lhe
competem; houve por bem, por tào pondero os
motivos, declaral-o em maioridade, para o effeito
de entrar immediatamente no pleno exercicio desses
poderes, como Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Bl'asil. O Augusto Monal'cba acaba de
prestarojurarnento solemne determinado noal'l.103
da constituição do Imperio.
Brasileiros I Estão convertidas em realidades as
esperanças da nação; uma nova éra apontou; seja
ella de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de
tão grandioso beneficio,
Paço da assembléa geral, 23 de Julho de 184,0. ltfarquez de ParanagLtci, presidente. - Ltâz José de
Olivetra,1 .o secretario do senael o .-A ntonio Joaquim
Alvélres elo Amaral, 1. o secretario da camara dos
depu tados.
A's duas boras e um quarto, voltando a deputação,
o Sr. 1\1ello Matos, como orador della, disse que
chegando ao paço de S. Christovão, e sendo introduzida á presença de Sua Magestadc o Imperador com as formalidades do estylo, recitára a seguinle
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Senhor! A assembléa geral legislativa, o unico
e legitimo orgão dos sentimentos da nação, convencida de que nenhum outro remedia mais conviria
aos males que a opprirnem nas cÍl'cumslancias actuaes, que a immediata acclamação da maioridade
de Vossa Magestade Imperial, e a sua exaltação ao
throno do Brasil, e em consequencia a entrega do
deposito sagrado das redeas do governo nas augustas
mãos de Vossa Magestade Imperial, nos envia em
deputação a annullciar a "\ assa Magestade Imperial
a maneil'a solemne por que Vossa ~lageslade Imperial acaba de ser por ella declar'ado maior, no
meio do geral regozijo, e a rogar a Vossa Magestade
Imperial, que dignando-se acolher com benignidade
aquella expressão dos sentimenlos nacionaes, haja
por bem completar seus actos, prestando-se ao juramento so]emne exigido pelo ar1. 103 da constituição
do Imperio nos paços do senado, onde a assembléa
geral reunida aguarda a augusla presença de Vossa
Magestade Imperial.
Assim Deus ajude a Vossa Magestade Imperial,
acolhendo os fp,rvorosos votos flue os fieis subditos
de Vossa M~gestade Impt:H'ial não ce sam de dirigir-lbe pela prosperidade e diuturnidade do reinado
de Vossa Magestade Imperial. - Cassiano Speridião
de 1I1ello .Matos.

Ao que Sua Mageslade se digGOU responder, que
ás 3 hol'as se acharia no paço do enado.
A's 3 e meia annunciou-se a chegada de Sua Magestade o Imperador, e sabiu a esperai-o á parla do
edifido a deputação nomeada.
Entrando na sala, abi foi recebido pelo Srs. pre idente, e secreta rios; os quaes unindo-se á deputação acompanharam a Sua Magestade Imperial
alé o tbrono, onde tomou assento; e logo tendo
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o Sr. presidente, e 1. o • ecretario do senado cumpl'ido o que lhes incumbia o regimento, foi deferido
a Sua Magestade o Imperador o jUl'amento, nos
termos seguintes: « Juro manter a religião catholica
apostolica romana, a integridade, e indivisibilidü.de
do Imperio ; e observar e fazerobsel'Viil' a constituiçãO
politica da nação brasileira, e mais leis do Imperio,
e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim
couber. »
Depois do juramento o Sr. presidente deu vivas á
maioridade de Sua Magestade Imperial, que foram
respondidos geralmente.
Assignado o auto· por Sua Magestade Imperial, foi
de novo saudado pelo SI'. presidente e pelos representantes da nação, e mais pessoas assistentes. Depois
disto retirou-se Sua Magestade Imperial com as
mesmas formalidades, e ce'remoniai com que fôra
introduzido.
Recolhendo-se o Sr. presidente, e a deputação,
foi lida a presente acta, e depois de approvada foi
assignada pelos membros presentes da asselllbléa
geral:-l\1arquez de Paranaguá, presidente; Luiz José
de Oliveira. 1. 0 secretario do senado; Antonio
Joaquim Alvares do Amaral, 1. 0 secretario da camara
dos deputados; José Martini.ano de Alencar, 3. o secretario do senado; José Ferreim Souto, Antonio Paulino
Limpo de Abreu, Antonio Peregrino Maciel Monteiro,
Carlos Augusto Peixoto de Alencar, Joaquim MarceBino de Brito, Martim FraNcisco Ribeiro de Andrada, João José Ferreira da Costa, José Antonio
de Siqueira Silva, lnnocencio da Rocha GaIvão, José
Maria Ildefonso Jacomo da Veiga Pessoa, José
Ferreira Lima Sucupira, Manoel, bispo capellão-m6r,
José, bispo de Cuyabá, Manoel do Nascimento Castro
e Silva, lVlanoel Gomes da Fonseca, Vicente Ferreira
de Castro e Silva, Conde de Lages, Conde de Valença, Francisco Carneiro de Campos, José Cesario
de Miranda Ribeiro, Marcelrino Pinto Ribeiro Duarte,
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Lonrcnr,o José TIb,eiro, J05é Pedro Dins de Carvalho,
Joaquim Vieira da Silva e Souza, José Luiz de Freitas,
Patricio José de Almeida e Silva, José Rodrigues
Jardim, José Thomaz Nabuco de Araujo, Francisco
de Souza Paraíso, Antonio da Cunha Vasconcellos,
Manoel dos Santos Martin Vallasques, 2.° secretario
do senado; Fl'ancisco de Lima e Silva, Francisco de
Paula de Almeida Albuquerque, Manoel Ignacio de
Mello e Souza, Nicoláo Pereira de Campos Vergueíro,
,Ca~síano Speridíão de Mello l\latos, Marquez de
Baependy, Visconde de Congonlílns doCampo, Marcos
Antonio Monteiro de Bnrl'os, Lourenço Rodrigués de
Andmde, l\Iarquez de S. Joà@ da Palma, Antonio
Augusto Monteiro de Barros, Candido José de Araujo
Viannn, José Saturnino da Costa Pereira, 1\1,111oel de
Carvalho Paes de Andrade, Antonio Pedl'o da ,Costa
Ferreil'a, Antonio Ferreira dos Santos Azevedo, P.
Antonio Bernardo da Encarnação e Silva, João José
ele l\Ioura Magalhães, José Joaquim de Lima e Silva,
Antonio Fernandes da Silveim, José Mariano de
Albuquerque Cavalcanli, Joaquim José de' Oliveira,
Antonio da Costa Pinto, nlatlleus Casado de Araujo
Lima Arnaud, Joiio Coelho Enstos, Antonio da Costa
TIego Monteiro, Antonio José Machado, Luiz Gonzaga
de Camargo Fleury, Manoel Dias de Toledo, Joiio Candido de Deus e Silva, João Antunes Corrêa, Sebastião
Gaspar de Almeida Boto, José Joaquim Fcmandes
Torres, Francisco de Paula Cerqueim Leite, João
Dias de Quadros Aranha, Jo é Antonio MarinlJo,
Bazilio Quare ma Torreão, 'IIerculano Fel'l' i 1'[1 Penna,
Tlteopllilo Benedicto OlLoni, Jonquim Ignacio ela
Costa l\Iiranda, José Clemente Pereira, Jeronimo
J'ranciseo Coelho, l\Iiguel Calmon elu Pin e Almeida,
Gabl'iel Mendes dos Santos, Manoel Vieira Tosta,
Joaquim Floriano de Toledo, Manoel Ignacio de Carvalho l\1enllonça, Manoel Maria do Amaral, Francisco
Ramiro de Assis Coelho, João Antonio de Lemo',
João Ppdreil'a do Couto, João ilpi trnno Banl!eira
F,

!!l
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de l\Iello, Francisco Gê Acayaba de Monlezuma, Venancio Henriques de Resende, Francisco Gom~~ de
Campos, Manoel Caetano de Almeida Albuquerque,
Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanli
ue Albuquerque, José Bento Leite Ferreira de l\Iello,
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque,
Eustaquio Adolpho de Mello Matos, Joaquim Francisco Vianna, José Ignacio Vaz Vieira, Francisco
Alvares Machado e Vasconcellos, ManoeL Mendes da
Cunha e Azevedo, José Candido de Pontes VisgQeiro,
Bernardo de Souza Franco, AngeLo Custodio Correia, '
Francisco Gonçalves Martins, Antonio Luiz Dantas de
Barros Leite, José Gonçalves Martins, Rodrigo
Antonio Monteiro de Barros.

i841.
FALLA DO THRONO NA ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL NO
DIA

3

DE MAiO.

Augustos e d'ignissimos Senh01"eS representante:;
da nação.
Grande prazer sinto por me achar no meio de vós:
nunca o throno imperial é tão magestoso, como
quando se vê rodeado dos representantes da nação.
Desejando, que o acto de minha sagração se tor.nasse mais solemne com a vossa presença, ordenei,
que tivesse lugar no tempo da actual sessão legislativa.
E'-me agradavel communicar-vos, que continuam
as relações de amizade, e boa intelligencia das potencias estrangeiras com o Imperio, as quaes procurarei sempre estreitar, tendo em vista os interesses
nacionaes, e a dignidade de minha corôa. Recebi
das mesmas potencias as mais lisongei~as felicitações por haver eu assumido o exercicio dos poderes,
que a constituição me confere.
Com grande magoa vejo continuar ainda a guerra.
civil que ba tanto tempo aiflige a provincia de S.Pedro
do Rio Grande do Sul, mas espero, que meus constantes desvelos pelo bem publico, o bom senso
nacional, e a vossa leal cooperação, mediante o au-
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xilio da Divina Providencia, furão accelerar a épooa
de resta1Jclecimento da paz. Do estado das outras
pl'Ovincias sereis informados pelo ministerio da
justiça.
Devo chamar
. a vossa atlencão
. sobre a necessidade
de um conselho de estado, que eu possa ouvir
em todos os negocias graves, e principalmente
nos que são relativos ao exercicio do poder moderador.
Urna boa lei de eleições, o melhoramento da legislaçã'o criminal, e do processo das finanças, e da
organização da guarda nacional, e a inlroducção de
braços uteis, são objectos de tanta importancia, e
de tanta influencia sobre a ordem e felicidad.e publica, que não podem deixar de merecer a vossa solicitude.
Espero, que tomareis tambem em consideração a
sorte de meus fieis subditos, que no exercito e nu
armada consagram suas vidas á defesa do Estado.
As provas, que tenho recebido do vosso amor,
e adhesão ao throno constitucional, e vosso reconhecido zelo pelo bem da nação, me faz.em esperar,
CJue habilitareis o meu govemo com os meios necessados para a c.onsolidação da ordem, a fim de que
o Imperio chegue ao gráo de prosperidade, e grandeza, a que eu desejo elevai-o.
Os meus ministros e secretarias de estado em seus
relatarias vos darão conta dos negocias affeclos ás
suas repar~ções.
'
Está aberta a sessão.

D.

PEDRO

II, hIpERADon

l'ERPE.TUO DO BUA::ilL.

CO:'iS'lTl'UClO AL E DEFEN

ou
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO EU
SESSÃO DE

'1t DE MAIO.

Sénhor.- O prazer de Vossa Magestade Imperial
ao vee-se entl'e os representantes da nação é prova
não equivoca de amor para com os povos, que
se gloriam de ter a Vossa Magestade Imperial á
sua frente; e as palavras com que Vossa Magestade
Imperial abrindo pessoalmente a primeira sessão
legislativa, annunciou que nunca o t!lrono imperial
é tão magestoso, como quando se vê rodeado dos
representantes da nação - sempre memoraveis viverão no futuro para monumento de Vossa Magestade, chefe escolhido de tantas gerações, herdeiro de tanta gloria.
Penhúrada de extl'eroa gratidão, a eamara dos deputados envia-nos ao throno de Vossa l\Iagestade
Imperial para exprimir o voto de suas graças, e
significar o apreço em que elLa tem o testemunllO
de honra, que Vossa l\1agestade Imperial acaba de
manifestar-lhe, aprazando o acto magestoso de sua
sagração para o tempo, em que a camara pudesse
presenciar, como deseja, a augustá ceremonia.
E' bem agradavel á camar'a dos deputados a
communicação de que entre o Imperio, e as potencias estrangeiras continuam as relações de amizade, e boa intelligencia; e é de esperar que a sabedoria de Vosssa Magestade Imperial possa estreital-os quanto fór compativel com os interesses
nacionaes, e dignidade da corôa. Rf'gozija-se a camara de que a mesmas potencias envias em suas
lisongeiras felicitações pelo faustoso motivo de !laveI'
Vossa Magestade Imperial entrado no exercicio dos
poderes constitueionaes.
Senhor, acamara cUlll\Jurle a olilgoa ue Vossa Jagostado Imperial pela GOntilluéH.;ilO da guerra ci.i1,

- 326que desola a extremidade austral do Imperio. Convencida porém de que o governo de Vossa Magestade Imperial confiará, como ella ha sempre confiado, nos meios de vigor opportunamente empregados, espera qne o Todo Poderoso, abençoando
os constantes desvelos de Vossa Magestade Imperial e dirigindo o bom senso nacional, permittirá
que Vossa :àlagestade Imperial consiga em breve
a· pacificação desejada, e neste empenho a camara dos deputados afiança a Vossa Magestade Imperial a mais efficaz cooperação.
A necessidade de um conselho, que Vossa Magestade Imperial possa ouvir nos negocios graves,
mórmente nos que são relativos ao exercicio do
poder moderador, será pela cam ara attgndida com
a ponderação, que requerem as altas funcções, a
que é destinado.
Re(;onhece a camara com Vossa Magestade Imperial toda a importancia da revisão das leis de
eleições, penaes, e do proce5so; das que respeitam
ás finanças, e organização da guarda nacional, e be m
assim de algumas providencias, que pO:3sam facilitar a introducção de braços uteis; e attenta empenhará todo o seu esforço por satisfazer aos votos
de Vossa Magestàde Imperial e do paiz reformando
as referidas leis, auxiliada, como espera ser, das
luzes e experiencia do governo.
Os bravos, que no exercito e na armada consagram suas vidas á defesa do Estado, são por
certo credores da alta recommendação de Vossa
l\lagestade Imperial, e a sua S(lrte nunca esquecida
pela camara, continuará a ser melh orada em retribuição dos sacrificios, que fazem pelo Imperio,
e que merecem a paternal solicitude de Vossa. Magestade Imperial.
Senhor, o throno constitucional de Vossa Magestacle Ímperial, o symbolo de união, poder, e commum
prosperidade, é o constante objecto de amor e
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da esperança nacional; e á medida que se desenvolve a razão publica, augmenta-se nos povos a
convicção de que seus destinos não podem repousar
em bases mais seguras do que as da monarchia
representativa. Conseia de sua lealdade acamara
se apraz de reiterar seus V(ltos de fidelidade, protestando contribuir ellicazmente para a consolidação
da ordem pubIÍl~a, principal cimento da grandeza
e gloria, a que Vossa Mag~stade Imperial deseja
conduzir o Imperio.
A cam ara dos deputados folgará de obter das
varias repartições do ministerio a informação, que
aguarda, dos negocios publicos, e a indicação dos
males, que mais aflligem o paiz, e illuminada pela
experienc~a, os proverá solicita de remedio proprio.
Sala das sessões da camara dos deputados, em
11 de :\laio de 1R4i . - F?"ancisco Rami?"o de Assis
Coelho. - Cm"los Carn6ir'O de Campos. - Francisco
de Souza llfaTtins.

Emendas o/ferecídas ao voto de g?"aças.
Na sessão de 13 de Maio entrou em discussão (l projecto do voto de graças, e continuou nas sessões de
1~, 15, 18, 19, ~'I, 22, 2~, 25, 26 e 27 do mesmo mez.
Na sessão de 1 á, foi offerecida a seguinte emenda
pelo Sr. Andrada Machado:
« Senhor.- A camara comparte a magoa de Vossa
l\Iagestade Imperial pela continuação da rebellião
que assola a extremidade austral do Imperio. Confia,
porém, e espera que o constante desvelo de Vossa
Magestade Imperial pelo bem publico, ajudado do
bom senso nacional, e da leal cooperação, que a
camara desde já afiança a Vossa Magestade Imperial,
conseguirá em breve, com o auxilio da Divina Providencia, a desejada pacificação. - Andrada Machado. »

E na de 18, duas pelo
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BI'ito e Navarro:

« O regozijo, senhor, que Vossa Mngeslade Impel'i1l1
resentiu entre os representantes da naçfto, é pl'Ova
do amol', que Vossa Magestade Imperial
consagra a ella. As palavras enunciadas por Vossa
Mageslado Imperial na abertura da primeiea sessão
legislativa-o throno imperial nunca é tão magestoso, como quando se vê rodeado dos representantes
da nação - são faslosas, revivirá na historia esle
neto tão solemne, conslitucional e espeeançoso.
Defirindo Vossa Magestade Imperial a época da co~
ronção para tempo em que a cam ara pudesse assistir a tão pomposa quanto augusta solemniàade:
isto, senhor, a penhora sobremaneira, e faz ver o
«!to apreço que Vossa Mageslade Imperial tem dos
escolhidos da nnção. Nós vimos, senhor. render·vos
graças por tão honroso, e lisongeiro favor .-Bí"ito. »
« Em lugar das palavras - e é de esperar que a
sabedoria de Vossa Magestade Imperial possa estt'eitnl-os-diga-se-e é de esperar que um governo intelligenle, e vigoroso possa estribal-os.-NavcwJ"o. »
Na sessão de 27 foi approvado o voto de graças,
e rejeitadas todas as emendas.
irrefragav,~l

RE POSTA DE SUA ~HGE3TADE Á DEPUTAÇ'\O DA c,nURA QUE ElI
DE

~IAIO

29

APRESENTOU-lHE O VOTO DE GIUÇAS.

« Agradeço os sentimentos ela. camara dos depulados, e espero que, realizando el\u os desejos patrioticos de que está pos uida, porá termo nBsla
sessão a muitos dos males, que nos ailligem, li/'mando a ordem e promovendo a felicidade da.
nação. »
Declarou o presidenle que a respo la de Sua 2\lagP lade ( era recebida com muito sp cial agrado. »
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F.\LL.\ no TTTRO:\'O ~o EXCERRMrENTo DA ASSEMBLÉA GERAL
EM

A/f,9I1StOS

21 DE NOYEJrnno.

e dignissimos senhol'?s ?"cp,"esentanles
da napão.

Ao encerrar' a presente sessão legislativa sinto
grande jubilo em agradecer-vos os relevantes serviços, que haveis prestado ao Imperio,
Aconselhado pelo bem publico a estender por
mais de uma ~ez o termo de vossos tL'abalbos,
achei-vos firmes no posto de honra, em que- a nação
"05 collocõu. A' vossa patriDtica perseverança deve
o Bl'asil os consideraveis melhommentos,'que vai
experimentar em suas leis criminaes, e administrativas; a essa patf'iotica perseverança é devida a
prestação dos meios indispensaveis, com que habiütastes o meu governo para continuar a marcha
regular da administração, e par'a caminbar desempeçado no empenbo de acabar com a d@sastrosa
rebellião, que ainda opprime a provincia de S. Pedro
elo Rio Grande elo Sul.
Augustos e dignissjmos senhores representantes
da nação, é tempo de repousar. Nos vossos lares
continuar'eis a bem merecer da patria, se procurardes, como espero, inspirar nos animas de meus
amados s~bditos o espirita de ordem, que vos caracterisa, e de que tanto depende a publica felicidade.
Está fechada a sessão.
D. PEDRO II, lllPER.;\DOR CONSTITUCIONAL
'l'RRPETUO DO DRASIL.

F.

42

E DEFENSOR

1842.
DISSOLUÇÃO DA CHIARA..

Neste anno foi a camara dos Srs. deputadlJs dissolvida por decreto do 1. o de Maio, e convocada para
04," de Novembro. Posteriormente, por decreto de
27 de Julho, transferiu-se a reunião da assembléa
geral para o LO de Janeiro de 184-3.
São os seguintes os citados decretos, e a exposição
de motivos que acompanhou o do i," de Maio.

Dec?'eto.
Tomando em consideração o que me expuzeram
os meus ministros e secI'etarios de estado no relatorio desta data, e tendo ouvido o meu conselho de
estado, hei por bem, usando das attribuições que a
constituição me confere no art. .\ 0'1 § 5.", dissolveI' a
camara dos deputados, e convocaI' desde já outra,
que se reuni.rá no dia 1." de Novembro do corrente
anno.
Candido José de Araujo Vianna, do meu conselho,
ministro e secretario de estado dos negocias do
imperio, o tenl..ta assrm entendido, e faça executar
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de
Janeiro, em o 1." de Maio de 18'4-2, vigesimo primeiro
da independencia e do Imperio.
Com a ruhrica de Sua Magestade Imperial.

Candido Jl)sé de Ar-auJo Vtanna,

-

332-

RtUTORIO A QUE SE REFERE O DECUETO DO

1."

DE MAIO,

DISSOLVENDO A C.>\MARA DOS DEPUTADOS.

Senhor.- Os ministros de Vo sa Magestade Imperial incorreriam em grande responsabilidade para
com o paiz, trahiriam as suas consciencias, seriam
indignos da confiança que Vossa Mageslade Imperial
tem nelles depositado, se não viessem pedir, com o
mais profundo respeito, a Vossa Magestade Imperial
uma medida que as circumstancias reclamam imperiosamente para manter contra os embates das facções o systema monªrchico constitucional representativo, unico que p6de assegurar a salvação do Estado.
E' sem duvida melhor prevenir a tempo as con3equencias que a marcha incalculavel das facções
costuma acarretar com sigo, do que lutar com eLlas
depois de haverem produzido irreparaveis estragos.
A actual eamara dos deputados, senhor, não tem a
força moral indispensavel para acreditar seus actos,
e fortalecer entl'e n6s o systema representat.ivo. Não
p6de representar a opinião do paiz; porque a expressão da vontade nacional e das necessidades publicas, s6mente a p6de produzir a liberdade do voto.
A existencia dessa camara não é compatível com a
idéa de um governo regular; porque nella predominam homens, que, pondo de parte os meios
constiLucionaes, não recuam diante de outros que
subvertem todas as idéas de organização social, invadem, usurpam e tendem a constranger no exercicio
de suas attribuições os outros poderes do Estado.
Ainda não se apagaram da memoria dos Brasileiros
as recordações dos tramas e violencias, que na eJeicão
da actual camara dos deputados foram commettidas
em quasi todos os pontos do Imperio. O triurnpbo
eleitoral, calcadas embora as leis do pudor, foi o
objecto em que puzeram todo o seu desvelo as infiuencias, que, a despeito da vontade nacional, então
:predominavam; e o resultado coroou. seus deplora..
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veis esforços, porque contam na camara dos deputados decidida maioria.
O BI'asil inteiro, senhor, se levantará para atlestar
que em 181\,0 não houve eleições regulares. São irregularmente suspensas (até mesmo em mé!-ssa) autoridades, cuja adhesão é suspeita ou duvidosa;
ordens com prevenção lavradas são confiadas aos
agentes, que presidem ii empreza eleitoral, para remover obstaculos, e impedir que predomine a vontade publica; empregados publicos são collocados
na dura collisão de optar entre o sacrificio da sua
consciencia, e o pão de seus filhos; operarios de
repartições publicas, soldados, marinheiros de embarcações de guerra são constmngidos a levar á
cnrga cerrada, em listas que lhes são impostas, um
voto de que não têm consciencia; agentes subalternos da menor moralidade, e autorizados para proceder como lhes aprouver, arregimentam e armam
individuos, cujos direitos são mais que contestaveis,
cuja nacionalidade mesmo é duvidosa, e muitos dos
quaes, não pertencendo ás parochias, não têm nellas
voto; estes regimentos invadem os templos, arrancam das mesas com violencia, e rasgando-lhes as
vestes, cidadãos que para as compõr haviam sido
chamados, e os substituem por outros á força; expeLlem dos mesmos templos com insultos e ameaças
cidadãos pacificos, que ahi concorrem para exercer
um dos mais preciosos direitos do cidadão liYTe,
qual o de eleger os seus representantes. E se esses
regimentos não bastam, se o cidadão não se acobarda, a um aceno daquelles agentes, obedecido pela
força armada, são acommettidos os templos, profanados por bayonetas, e corre o sangue brasileiro t
Quando todos esses meios falham é empregado
outro recurso; empenham-se em perturbar por
todos os modos as opel'ações eleitoraes. Se a maioria
dos cidadãos indignada se retira sem entregar as
suas lístas, apparecem, não obstante, pejadas a"
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urnas de um numero dellas excedente ao dos cidadãos activos da parocbia. Das mãos dos que as
proclamaram recebem as mesas as listas aos maços,
aos centos, e sem conta, quér venham ou não assignadas; quér 05 nomes que por baixo dellas se lêm,
sejam ou não de cidadãos activos, de meninos, de
escr.avos, e ainda mesmo imaginarias. E, como se
tanto uãoy..sLá~·a-apuração felta por essas mesas
uma amarga e criminosa derisão do direito de votar I
Contam os votos como lhes apraz, lêem os nomes
dos votados como lhes parece; apuram listas em
massa. Esta capital foi com indignação testemunha
dessas saturnaes, ·as quaes disseram ser eleições de
um povo livre.
.
A esses attentados outros accrescem ~ roubam-se
as urnas; substituem-se nellas ás listas verdadeiras,
ou pelo menos, publicamente recebidas, outms
falsas; e até não se hesita diante da eseandalosa e
tão publica falsificação das actas, quando o resultado que apresentam não está em tudo ao sabor dos.
interessados.
Em alguns lugares é o numem dos eleitores appa.
rentemente augmentado por uma maneira incrivel e
espantosa. Collegios houve que, não podendo sequer
dar cem eleitores, apresentaram todavia mais de mil.
Não lla quasi parte alguma do Imperio, senhor~
onde algum desses attentados contra a libel'dade' do
voto não fosse perpetrado em as eleições da actual
camara dos deputados.
Uma camara legislativa eivada em sua origem
por tantos vicias e crimes, desconceituada na opi·
nião geral dos Brasileiros, que os testemunharam;
jámais poderá conciliar a estima, veneração e prestigio que produzem a força moral, tão necessaria a
taes corpos politicos, e a manutenção ao regimen
representativo. Os seus actos não podem encontraI'
aquella obediencia facil e voluntaria. que é filha da
convicção que têm os governados, de que para
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elles concorreram pOli meio de uma eleição livre.
Nem ella conseguil'ú, quaesquel' que sejam seus
esforços, dominar a razão socin!.
Entregue necessariamente á publicidade tudo
quanto se passa em urna camara legislativa, chama
para o campo ela discllssão a intelligencia, as paixões, os interesses ele todos os membros da associação, é quotidianamente julgada, condemnada ou
i1pprovadn. De quanta força moral eleve ellagozar;
de C1uanta confiança deve ser revestida, para que não
safIra quebra a sua nutorielade por essas quotidianas
sentenças? Uma camnra legislativa desconceituada é
a maior calnrnidade que póde affiigir uma nação.
Contra a camara dos deputados que acaba de
constituir-se, ergue- e de cada ponto do Imperio
uma queixa exprobrando á sua origem uma violação
de lei; logo no mesmo dia da sua eleit~ão ouviu-se
cm cnda ponto do Imperio um protesto contra ella,
a razão publica a foi condemnando, foi decretando a
ua dissolução; e cada facto que ia depois apparecendo, mais a confirmava em sua entença. Aceitar,
ou tolerar tal camara, é concorrer para que seja
falseado o systema representativo, e impellir a
nação para que seja abysmada na anarehia ou no
despotismo.
Reconhecem os ministros de Vossa Magestade
Imperial que os principias de ordem não foram de
todo repellidos da composição da actual camara
dos depu~ados; e reconhecem-n'o com tanto maior
prazer, Cjuanto isso prova a força da opinião
nacional, que apezar de comprimida conseguiu
collocar na mesma camara homens notaveis por
'uas luzes, talentos e Yil'tudes; mas o que poderão
seus esforço , sua h::tbilidade, e seu patriotismo
diante dos ob::itaclllos que têm de encontrar '1
A salvação do Estado, tal qual se acha constituido
pela constituição e seu acto addicional, exige portanto qae a actual camara dos deputados seja subs~
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LiLuida por ouLra, a quem a liberdade do voto dê o
caracter de representanLe da opinião nacional, e
a força moral indispensavel para firmar entre nós
o sysLema monarchico constitucional representativo.
E por isso os ministl'os de Vossa Magestadc Im~
perial não hesitaram 11m mOlmmto em pedir a Vossa
Magestade Imperial a proYiclencia comprebendida
no decreLo que têm a honra de depositar nas augu Las mãos de Vossa Mag~stade Imperial, que
resolverá como houver por bem.
Palacio do Rio de Janeiro, em o 1. o de Maio
de ~842.-De Vossa MagesLade Imperial, subditos
Deis e muiLo reverenLes.--lIfarqlle.(; de Paranagttá.
- Candido José de A?"aujo Vianna. - Paulino
José Soa?"es de Souza. - Visconde de Abrantes.
--,- Atweliano de Souza e Oliveú"a Cout'inho.- José
Clemente Pe?"eira.
DEcnF.TO.

ao sendo possiv~l, em consequencia das perturbac·ões occorridas na provincia de S. Paulo e .na
de Minas Geraes, que, tanLo nessas provincias como
nas que lhe Dcam vizinhas, se procedajó ás eleições
de c\eputíl.'Jos á assembléa geral, que, na conformi lade do meu imperial decreto do ~. o de 1I1aio do
conenLe anno, têm de reunil'-se no dia I . o de Novembro do me mo anno:
Hei por bem tramferir para o dia ~ . o de Janeiro
do futuro anno de ~ 8q·3 a reun ião da referida assembléa.
Candido José de Araujo Vianna '. cio meu conselho,
mioistl'o e secl'eLario de eSLado dos negocias do
imperio, o tenha assim entendido e faça executar
com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeil'o, em 21 de Julho d
~ 8!t2, 2~ . o da independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Candido José ele A?"a~o'o Vianna.

)

õ. a LEGISLATURA.

1845 --184.4.
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1.('

i843.
Jl'ALLA

DO THRONO

NA AB-ERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL
L· DE JANEiRO.

E~I

Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação.
Venho com o mais vivo prazer abrir a primeira
sessão da 5. a legislatura.
Certo da vossa solicitude por tudó o que póde
contribuir para a minha felicidade, e explendor d'o
meu throno, tenho a satisfação de annunciar-vos,
que hei ratificado o contracto do meu consorcio com
Sua'~ A.lteza Real a Serenissima Princeza D. Thereza
Christina Maria, augusta irmã de Sua Magestade o
Rei das Duas Sicílias.
Subsistem inalteradas as relações de amizade
entre o Imperio e as potencias estrangeiras; e confio
na Providencia Divina que não será interrompida
a paz externa de que gozamos.
A profunda magoa que me causou a rebellião declarada em Sorocaba e Barbacena, foi apenas mitigada pelas provas, que deram 'os Brasileiros, de sua
dedicação ás instituições do Imperi<?, e de afIeição
á minha augusta pessoa. Recordo-me com gratidão
do enthusiasrno, e presteza, com que acudiram ainda
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de provincias di5tantes, á defesa da ordem publica,
e das prerogativas da minha corôa. A esla effieaz
cooperação de meus fieis subditos, e ao valor da
marinha e exercito, auxiliado pela briosa guarda
nacional, debaixo dos auspicios do Todo Roderoso,
deve o meu governo o ter podido reduzir á obe~
diencia, em curto espaço de tempo, os rebellados
das provincias de S. Paulo e Minas G~raes.
Uma parte da do Rio Grande do Sul goza ba
mais de anno dos beneficios da paz, e nutro a esperança de que elles se estenderão a toda provincia.
O estado da fazenda publica altamente requer
vossa atlençi-lQ ; e o complemento da reforma de
algumas disp05ições importantes da nossa legislação, é de urgente necessidade. Tenho que nesta
sessão vos occupareis desveladamente destes graves
assumptos; bem como da i.nstrucção publica, e dos
meios de promover a introducção de braços livres,
TI teis ao paiz.
Os meus ministros e secretarios de estado vos
informarão dos negocios que têm corrido pelas
repartições, de que se acham encarregados.
Augustos e dignissimos senhortls representantes
da nação, na ardua tarefa que ides emprehender,
a vossa sabedoria, e zelo pelo bem do ESlélde, não
deixarão de corresponder ás esperanças de todos
os Brasileiros, em cuja felicidade desejo firmal' a
gloria de meu reinado.
Está aberta a sessão.
blPERADOR

CONSTlTUClONAt E DEFEl'iSOR PERPETUO

DO

BRASIL.
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PROJECTO DE V'OTO DE GRAÇAS APRESENTADO
E;\I SEssAo DE 5 DE JANEIRO.

Senhor.- O vivo prazer com que Vossa Magestade
Impel'ial abriu a primeil'a sessão da 5." legislatul'a,
é um sentimento que s6 cabe aos Inonarcbas que,
como Vossa Magestade Imperial, e devotam ao bem
de seus subditos. Nós vimos em nome da camara
dos deputados, agradecei-o, e protestar o amor e
respeito que consagL'a ella a Vossa ~Iagestade Imperial e á sua augusta familia.
Foi cheia de jubilo que a camaL'a ouviu a communicação que Vossa M:agestade Impel'ial se dignou fazer-llJe, ele haveI' ratificado o contL'acto de seu consorcio com a Serenissimà Princeza a Senhora D.
TheL'eza €hristina MaL'ia, augusta irmã de Sua Magestade o Rei das duns Secilia~. Este acto, que tanto ha
de concorrer para a felir.idade de Vossa Magestade
Imperial, e dá ao Brasil um penhor da perpetuidade da dynastia, em que deposita elle tão lisongeiL'as espeL'anças, não podia deixar de ser vivamente applaudido pelos repl'esentantes da nação.
A camara se compL'az de saber que subsistem inalteradas as relat;,ões de amizade entL'e o Imperio e as
potencias estrangeiras, e que Vossa Mage3tade 1m.
perial contia na Divina Providencia, que não seja
interrompida a paz externa que gozamos; e espera
que, por meio de uma politica vigilante e esclarecida, se consiga este resultado sem quebra da
dignidade e interesses da nação,
A rebellião que appareceu em S. Paulo e Minas
é um novo crime dos inimigos da ordem social'
que tanto têm ensanguentado o Imperio, e retar~
dado a publica prosperidade: a patriotica coadjuvação, porém, que o governo de Vossa Mage tad
Imperial achou nos bon cidadão para sustentar a
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instituições que nos regem, mostra quanto a nação
repeHe essas convulsões anarchicas, que tantos
malés nos têm eausado : e a camara espera que os
perseverantes esforços dos poderes politicas do
Estado, secundados pelo bom senso nacional, porão
em fim termo aos loucos projectos das facções, e
farão que se resignem ellas ao saudavel jugo das
leis, que tão impiamente têm ultrajado. O eXêrcito, a
. marinha, e a guarda nacional, que, com tanto denodo
acudiram á voz do governo de Vossa Magestade
Imperial, quando solicito pelo bem publico, procurou de prompto sufrocar a rebellião nas duas
mencionadas provincias, sno credores do reconhecimento nacional.
E' altamente lisongeira para a camara a esperança
que nutre Vossa Map;estade ImperiaJ, de que se estenderão em breve a toda provincia do Rio Grande
do Sul os beneficias da paz de que já goza uma
parte della.
A cam ara dos deputados reconhece que o estado
da fazenda publica requer sua mais accurada attenção.
Empregará pois todos os esforços para melhorai-o,
persuadida, como está que conseguiremos, talvez
em breve, estabelecer o equilibrio tão necessario
entre a receita e as despezas do Estado, se houver
nos difIerentes ramos do serviço publico a mais
escrupu losa economia; e se recl}ovidos pelos esforços do governo, como a camara espera, os embaraços que provêm de nossas relações externas,
pudermos abrir novos e mais laceis mercados para
os pro duetos do nosso sólo, e melhorarmos o systema de impostos. Tomará tambem ella na mais
séria consideração as propostas que lhe forem feitas
pelos ministros de Vossa Magestade Imperial ácerca
de algumas disposições importantes de nossa legislação, bem como sobre a instrucção publioa, e os
meios de obter braços ljvres, e uteis ao paiz.
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a ardua tarefa que vai eucelar acamara envidará, senhor, todos os esforços por que corresponda
á alta confianl,ia de Vossa Magestade Imperial, e ás
esperanças da nação, guardando intacto o deposito
de que a constrtui'ção a enearreg(i)u, e empregando
todas as suas locubrações nos grandes interesses
de que está incumbida. Assim trabalhará ella em
promover a felicidade dos Brasileiros, sobre a qual
Vossa Magestade Imperial, com paternal solicitude,
e tão profundo sentimento do's deveres que impõe
a côroa, deseja firmar a gloria do seu reinado.
Paço da camara dos deputados, 5 de Janeiro de
18i3 •- J. J. Rodrigues Torres. - A. P. Barreto
Pedroso. - C. Carneiro de Campos.
Emenelas o/fereciclas ao voto ele ll'Y'apas.
Resumo da discus ão.

a sessão de 11 de laneiro, entrando em discussão
o projecto de voto de graças, o Sr. Wanderley propôz o adiamento até que os ministros apresen·
tassem os geus relatorios e viessem as informações
requisitadas na sessão antel'ior; ,cujo requerimento
foi discutido na mésma sessão com as seguintes
emendas:
4. a Do Sr. Pa(jheco : « Que Lambem e convidem os
ministros da fazenda e estrangeiros para assistirem
á presente diScus ão.
« Paço da camara dos deputado , 10 de Janeiro de
18q.3.- Pacheco. »
2.' Do Sr. Ribeiro: « Requeiro que, se passar o
adiamento, os esclarecimentos e documentos, que
vierem, sejam remeUidos á commissão de respo ta
á falia do throno, a fim de apresentar o resultado
do exame desses mesmos documentos e oíferecer
outro projecto ou o me mo, como julgar conve.
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nientc,-Ribeit·o. »-ebcma sim na de -12 e -13,
sendo nesta ultima rejeitado o r6'querímento de
adiamento do Sr. Wanderley e do Sr. Pacheco, ficando prejudicado o do Sr. Ribeiro. Continuou portanto nessa sessão a discussão do projecto de resposta
á falia do throno, sendo o1ferecida a seguinte emenda do SI'. Peixoto de BriLo : «Acrescente-se ao periodo
- que acamara acompanba o tbrono na profunda
magoa, que sente e exprime, pelos acontecimentos
de Minas e S. Paulo- e supprimindo-se a palavrarebellião-, seja snbstituit1a por- acontecimentos .-'
S. R.-Peixoto de Brito.» -Em H continuando a
discussão foi offerecida a seguinte emenda substiLutiva pelo Sr. J. J. da Rocba :
« Em substituição ao voto de graças, desde ondr.
diz-A camara se compraz em sal er, etc
até
onde diz-Tomará tambem, etc., etc., -diga-se
assim:
« O ystema de franqueza adoptado pelo governo
imperial, é de certo o mais apropriado para manter
a relações de amizade, que felizmente existem enU'e
o Brasil e as potencias estrangeiras. Se porém pouco interesses politicos temos em commurn eom
essas poteneJ.as, que possam trazer encontro de dil'eiLos, . ,temos com ellas importantes relações mercantis/e a esse respeito lastima a camara que uma
dessas potencias não qnizesse acceder á liUel'êll
intelligencia que dera o governo do lmpel'io á estipulação relativa ao prazo em que devia findar o
ll'atado fJUe a elle nos ligava, Es a triste experiencia
eleve tornar-nos em extremo cautelo o e prudentes,
quando formos solicitados para aceitar novos tl'atados de commercio: consultando-se os interesses
da lavoura e da industria, nunca. esquecendo ns
li~ões do passado, o govemo impel'ial satisfará ao
votos do paiz e da camara dos senhol'es deputados.
:,{ão podia o cOl'a~ão paternal de Vossa l\Iagestade
lI-lll erinl deixar üe profundamente l1lagoal'- e ao
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velO que o genio da rebellião continuava a ens:lI1guentaL' o Imperio, a disimar sua tão mingoada
população, a empecer o desenvolvimento de sua
industria, e a confundir todas as idéas de moralidad~, fazendo assim recuar a civilisação e a pros_
peridade da patria, se porém o zelo e a dedica('ão
da guarda nacional, do exercito, da marinha,·de
toda a populaç.ão emtim, mitigaram de algum modo
a aillicção de Vossa Magestade Imperial, se Vo sa
IIIagestade Irrmerial se compraz em proclamai-o, a
camara.-90s deputados, em nome do paiz, não póde
ta.mbem deixar ele agradecer a Vossa Magestade
Imperial a patriotica energia com que souIJe o sen
governo, sufrocando de prompto a guerra civil, minorar seus estragos, limitaI' o theatro de suas deva tações. Não permitta a Divina Providencia que tiío
cmeis fatalidades se reproduzam, se por.ém ... conte
Vossa ll'lagestadc ImpeI'ial com a lealdaãe elos Bmsileiros.
« Entretanto a obra da pacific!-lção elo Imperio não
está. concluida, cumpre que a lei penal eesse de ser
letra morta, cumpr:e que o governo imperial não
descanse em cega confiança; cumpre que as paixões
politicas e os partidos sejam trazidos ao movimento
regular do systema representativo.
« Triste legado de erros passados, a rebellião do
Rio Grande ahi está para mostrar quão funestas
podem ser, IlQ. luta com as facções, a tergiversação
e :l fraqueza. Tanto sangue, tantos milhões bão sido
devorados I E' entretanto altamente lisongeira á camara a esperança que nutre Vossa l\1agestade Imperial, de que' em breve estender-se-hão a' toda essa
malfadada provincia os beneficios da paz de que já
goza uma parte della.
« A camara reconhece que o estado da fazenda publica requer a mais accurada attenção:. doloroso
porém lh~ é sentir, que para tão lamentavel estado
não haja remedio efficaz senão nimiamente 'ClemoF. 44

-

3~G-

rado. E' incutindo nas massas o amor do traballlO,
mOI'alisando-as, tornando impossiveis esses movimentos revolucionarias, em que os ambiciososas precipitam, é no triumpbo e na consolidação da ordem
que a cam ara 'Vê o remedi'o beroico applicavel ás
finanças do Estado.
«Trabalho, moralidade, e ordem I e serão aproveitados os incxhauriveis mananL:iaes de opulencia
.com que dotou a natureza a este abençoado torrã(}
da America. Isso porém não é obra de um dia,
nem de um anno: na actualidade pois, acamara
procurará na possivel economia, e no melhoramento do systema de impostos acbar os recursos
que de momento são indispensaveis (o mais como
no projecto da commissão). - Jttstiniano José da
Rocha. »

Na sessão de 16 ainda foi oITerecida a seguinte
emenda pelo Sr .Barros Pimentel: «Se a camara ouviu
com prazer que as nossas relações exteriores subsistem inalteradas, ella conta que confiando o governo
de Vossa l\'lagestade no patriotismo da nação, desenvolva uma conducta que, desassustando o paiz, conserve livre a sua acção. S. R.- B. Pimentel D ; na de
~7 tambem a seguihte emenda pelo Sr. Magalhães
Castro:
li: Senhor.- A cam ara dos deputados solicita pelo
bem do paiz, e cheia de fervor pelo systema representativo, igualmente se occupará, na f6rma da constituição, de confeccionar uma lei de eleições, que
seja capaz de consolidaI' a f6rma do governo jurado,
e de acreditar, quanto mais, a representação nacional, cuja proposição, mais conveniente seria que
partisse do poder executivo, mais habilitado sem
duvida pela pratica dos negocias publicas. Acamara
dos deputados, senllOr, constantemente zelosa nas
venturas da patria, sente sobremodo que fossem ainda
inefficazes, senão adversas em algumas das suas dis·'
posi õe ,as instrucções que baixaram a este respeito
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com o decreto n. 0457 de 4, de 1\laio' do anno proximo
passado.- MagaUtães Castro» ; e na de 19 a seguinte
pelo Sr. Urbano:- « No periodo que principia- a camara dos deputados reconhece - risque-se desde
as palavras - e se, removidos pelos esforços do governo-até a palavra-impostos-; e substitua-se pelo
seguinte - e lamenta a camara que não fossem re, movidos pelos esforços do governo, como elia esperava, os embaraços que provém de nossas relações
externas, a fim de podermos abrir novos e mais faceis
mercados para os productos do nosso solo, e melhorarmos o systema de impostos.- Urbano Sabino.»
Continuou a discussão na sessão de 49 e na de 21,
tendo sido proposto pelo Sr. Barreto Pedrozo nesta
sessão o adiamento da discussão por tres dias, e
pelo Sr. Cansansão de Sinimbú o seguinte requerimento, que depois de apoiado, bem como o anterior, foram adiados por ter findado a 110m da
sessão:
« Requeiro que, se passar o adiamento, seja o projecto de resposta á falia do throno remettido, com
todas as emendas que se acham sobre a mesa, á
commissão respectiva para o redigir de novo, e
que esta camara conceda faculdade aos ministros
pam tomarem parte na discussão do mesmo projecto,
querendo elles.
« Sala das sessões da cam ara dos deputados, 21 de
Janeiro de 1843,-Cansansão de Sinimbú.»
Em 23 é retirado o requerimento do adiamento
proposto pelo Sr. Barreto Pedroso, ficando prejudicada a primeira parte do requeri!r-ento do Sr. Cansanção de Sinimbú, e rejeitllda a 2."; continúa
portanto a discussão do projecto da resposta com
as emendas apoiadas.
Continúa lambem a discussão nas sessões de 25
e 26, sendo nesta .ultima retirada a emenda do
r. Peixoto de Brito na parle em' que pecIia a
substituif;ão do tenno-reIJc\lião.
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Em ~8 foi orrerecida a seguinle emenda pelo
Sr. Rebouças:
« Senbor.- Ovivo prazer com que Vossa Magestade
Imperial abriu a 1." sessão da 5." legislatura, exprime um sentimento, que justamente compete a
Vossa l\Jagestade Imperial, como primeü'o representante da nação brasileira.
«.l\ós vimos em nome da camara elos deputados
render a Vossa l\1agestade Imperial o testemunho
do seu mais profundo reconhecimento, e do amor
e veneração que consagra a Vossa Magestade Imperial, e á sua augusta família.
« Com o maior jubilo a camara dos depntados ouviu
a Vossa Mages.Lade Imperial annunciar-Ihe qlle ba
ratificado o contmcto de seu consorcio com Sua Alteza Real a Serenissima Princeza D. Thereza Christina
Maria, nugusta irmã ele Sua l\iagesLade o Rei das
Duas Sicílias: bem certa de que elle ba de concorrer
para a felicidade de Vossa Magestade Imperial, o explendor de seu throno, e a perpetuidade da augusLa
dynastia do fundador do Imperio.
« A camara dos depuLados se compraz ao saber que
subsistem inalteradas as relações de amizade entre
o paiz e 3S potencias estrangeiras: confiando, como
Vossa J\lagcstade Imperial, na Divina Providencia,
que não sejam interrompidas. A paz com honra é,
senhor, uma das maiores necessidades do Brasil.
« A camara dos deputados acompanha a Vossa
1\lageslade Imperial na profunda magoa, que lhe
causaram as cxtrilOrdinarias desordens de S. Paulo,
o Minas; bem que a mitigue a persuasão de que
em todo o conflicto se não denotára a menor quebra
do amor, lealdade e respeito, que cumpre á augusta
pessoa de Vossa Magestade Imperial, e á constituição do Imperio: sendo em verdade, mui dignos de
lom'or o governo de Vossa lVlagestade Imperial, e
os cidadãos ele loda as classes, pela diligencia,
actividadc, c c1eclic\l~:no com 'C]uc se houveram em
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semelhante conjunctura, cooperando para que com
o auxilio da Divina Providencia se conseguis!:>e
terminarem logo desordens tão fecundas, de tristes
consequencias.
q
A camara dos deputados muito deseja que
os ministros da corôa se mostrem completamente
dignos da imperial confiança de Vossa Magestade
Imperial, "e da nação, verificando ter guardado
sempre os direitos consagrados na lei fundamental
do Imperio, cedendo á força dOa necessidade sem
transgressão da justiça, base inseparavel de toda
a politica salutar;
« A camara dos deputados nutre como Vossa Magestade fmperial, a agradavel esperança, de que
se generalisarão a toda a prov.incia do Ri@ Grande
do Sul os beneficias da paz, que ha mais de um
anno goza uma parte della.
« A cam ara dos deputados fará quanto estiver da
sua parte, para melhorar o estado da fazenda publica, e dos diversos ramos da legislação civil e
criminal; terá multo em vista leis de eleiç.ões consentaneas ao estado moral e p0litico do paiz, de
recrutamento para o exercito e marinha, do meio
circulante, dos pesos e medidas, de instrucção geral,
e de introducção de braços livres: prestando a
maior consideração ás propostas, que aguarda elo
governo de Vossa Magestade Imperial.
« Na ardua tarefa, de que se acha encarregada,
senhor, a camara dos deputados envidará todos os
seus esforços para occorrer eflicazmente aos desejos
de "assa Magestade Imperial, e á expectação dos
Brasileiros, promovendo nos termos da constituição,
a felicidade da patria.
« Paço da camara dos deputados, aos 28 de Janeiro
de 18~.3.-Antonio Pereú"a Rebouças. »
Continúa a discussão na sessões de 30 e 31, sendo,
a pedido elo aulor, retirada a emenda orrefecida
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em sessão de ... pelo Sr. Rocha, e oU'erecidas as
seguintes:
« No quarto periodo supprimam-se as palavras-e a
camara espera que.-Em vez de-porão ernfim termo
-diga-se-porão, sem duvida, termo.-E depois
c1e- tão impiamente tem ultrajado~acrescente-se:
':-A camara, senhor, nada poupará para que a acção
energica das autoridades consiga tão prospero fim.
-No penullimo periodo onde diz-persuadida, como
está de que-acrescente-se-cessando uma vez essas
turbulencias que nos têm dilacerado, e consolidadas'
as instituições do paiz-depois continue-conseguiremos, etc. -Rio de Janeiro, em 31 de Janeiro de
1843.-Justíníano José ela Rocha. »
O voto de .graças foi ainda discutido nas sessões
de L°, ,3 e 4 de Fevereiro, sendo nesta ultima
ses ÜO approvado o projecto, e rejeitadas umas e
prejudicadas outras emendas.
RESPOSTA DE SUA UAGESTADE Á DEPUTAÇXO Dl CUIARA QUE E~[

11

DE FEVEREIRO APRESENTOU-LHE O VOTO DE GR.l.Ç.l.S.

« Podeis asseverar ii cam ara dos senhores deputados que recebi com o mais vivo prazer a sua
deputação. »
Declarou o presidente que « a resposta era recebida com especial agrado. »
Observação.
A nLLA DO THROl'\O do encerramento desta sessão
é a mesma da abertura da sessão seguinte.

1843.
FALLA DO TrIROXO i'iA AnERTURA DA ASSE~BLÉA GERAL EJt
3 DE l\IAlO.

AZt(Justos e dignissimos senhores rep'I'esentantes da
nação.
Teli/lo a satisfação de communicar-vos que no
dia primeit'o do corrente mez foi celebrado nesta
capital o casamento de minha prezada irmã a Princeza D. Francisca, com Sua Alteza Real o Principe
de Joinville. De tanto melhor vontade dei o meu
consentimento a esta alliança, porque estou certo
de que concorrerá ella para estreitar ainda mais
os laços de ~utua lJenevolencia, e amizade, que
já existem entre o Brasil, e a França.
Continuo a manter relações pacificas, e amigaveis
com as nações estrangeiras; e reconhecendo os
embaraços, que nos podem causar os graves acontecimentos, que agitam algumas republicas vizinhas,
não se descuida o meu governo de entender nos
meios, que a prndencia Ilconselha, para defender
nossos legitimos interesses, e sustentar a honra, e
dignidade nacional.
A constancia, e bravma, de que tantas provas têm
dado nossas tropas na provincia do Rio Grande do
Sul, merecem minha particular consideração. Dellas,
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c das medidas, que tenho empregado, espero colheI'
felizes resultados, que ponham emfim termo aos
males c1aquella parte do Imperio.
O estado de nossa agricultura, e commercio re·
clama sel'ias providencias: desveladamente procuro
dar-lhe a protecção, e desenvolvimento, de que carecem.
·Melhorar os negocios de fazenda, creando novos
impostos para supprir, ao menos, o ç1eficit das despezas ordinarias, e indispensaveis, torna-se cada
dia mais impe.L'iosa necessidade. Chamo pois de
novo vossa attenção para este ramo vital de admi,nistração pub lica.
.
:Meus ministros e secretarias de estado vos apresentarão varias propostas para melhorar a administração, e reformar algumas disposições importantes da nossa legislação.
A ordem,. e a paz publica, além .de serem uma
necessid.ade social, s~o elemento indispensavel do
engrandecimento, e prosperidade do Brasil. Estabelecei-as sobre bases solidas, e duradouras deve
ser nosso commum empenho; mas impossivel fóra
conseguil.:o sem accÕrdo, e harmonia entre os poderes politicas do Estado. De vosso. esclarecido
patriotismo espero pois eilicaz coadjuvação na di1:'
ficil, bem que gloriosa; tarefa de promover a felicidade dos Brasileir;os.
Está encerrada a primeira, e aberta a segunda
sessão da actual legislatura.
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CONSTlTUCIO 'AL E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASIL.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
K\I SESSÃO DE
DE MAIO.

15

Senhor. - Acamara dos deputados enviando-nos
~1agestnde Imperial, nos
incumbiu especialmente de pt'otestar o amor e acatamento, que ella consagra á in~iolavel e sagrada
pessoa de Vossa Magestade Imperial.
Certa a cam ara dos deputados de quanto importa
a prosperidade ela dynastia imperial para a paz e
grandeza do Imperia, congratula-se ele novo com
Vossa Magestade Imperial pelo feliz casamento, que
unindo a augusta Pl'inceza brasileira a Senhora Dona
Francisca, a Sua Alteza Real o Senhor Príncipe de
Joinvill'e, vcio estreitar os vinculos (le s.)'mpathi:l já
existentes entre o Bmsil e a França,
Muito se comprnz a camara dos deputados de que
continuem pacil1cas e amigaveis nossas relações
com as na(~ões estrangeiras, e confia que a sabedoria
do governo de Vossa Magestade Imperial as manterá.
sem quebra da honra, e da dignidade nacional.
A especial menção, que a Vossa MagestadeImperial
mereceu a bravura e constancia de que nossas tropas
tem dado tantas provas na provincia do Rio Grande
elo Sul, e que a. camara elos deputados se compraz
de tambem reconhecer, é inapí'eciavel recompensa
dos serviços elellas; e poderosamente influirá para
que seja de prompto debellada a rebellião, que
ainda desola parte délquella provincia. Essa rebellião
é, se hor,a principal fonte dos males que opprimem
o Imperio: exlirpéll-a é nossa primeira necessidade.
A camara confia que o governo de Vossa Magestade
Imperi:ll empregará para o conseguir os convenientes meios, e lhe afiança a sua franca é leal
cooperação.
A camara dos deputados acolheu, senhor, corno
drvia, os pat.ernaes dictames de VossaMagestade Impeá nugusta presença de Vossa
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rial sobre a necessiJuJe de medidas legislativas, que
melhorem os negocios da fazenda, e outros ramos ela
publica administração; tomará portanto na devida
consideração as propostas dos ministros de Vossa
Magestade lmperial, e procurará augmentar as rendas
publicas, para que ao menos suppram o deficit das •
lespezas ordinarias e indispensaveis. Infructiferos
porém serão, senhor, nossos sacrificios, se 050 limitarmos a despeza aos objectos strict:Jmente necessarios c urgentes.
Está a camara dos deputados intimamente convencida de que 11 paz publica, e a ordem são a base fundamental do engrandecimento, e ventura do Brasil,
será pois seu primeiro empenho firmal-as sobre solidas bases, e pal'a o conseguir cooperará quanto
nella couber para a manutenção ela harmonia, e
accÔl'do entre os poderes politicos do Estado, e esforçando-se para que se realizem os melhoramentos
de que o paiz precisa, eu mprirá seu muito grato dever
de eoadjuvar a Vossa Magestade Imperial na gloriosa
tarefa de felicitar os Bmsileiros.
Camara elos deputados, 15 ele Maio ele 18~3. - A.
P. Barreto Pedroso. - Ernesto F'e?,·,.eira F1"ança.

Emenelas o/Terecidas ao V(lto ele graças.
Na sessão de 19 de !\laio entrou em discussão (;
projecto de voto ele graças, decidindo-se previamente,
a requerimento do Sr. Rodrigues Torres, que nessa
discuss50 os ministros com assento na casa pudessem preferir na palavra e fallar todas as vezes
que julgassem conveniente.
Continuou a discussão nas sessões ele 20, 23 e 2~,
tendo sido offerecielas as seguintes emendas na.
ses ão de 22:
Do Sr. Wanderley: « No perioelo 1.° supprima-se
a patavra - especialmente.
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\~ No ~. 0, elO vez de - vinculos de sympathia. diga-se - vinculos de amizade.
«No 5.°, em vez de-Os paLernaes dictames de Vossa
Magestade Imperial- diga-se assim-A camara acolheu, etc., os dictames do paternal coração de Vossa
l\:lagestade Imperial.- Wanderley.)
Do Sr. ~arneiro da Cunha: «A camarn dos deputados
muito aprecia, e agradece, senhor, o solicito desvelo,
com que procurá Vossa Magestade Imperial desempenhar a sublime missão, que lhe foi confiada pela
Divina Providencia, e pela constituição, de governar
o Imperio brasileiro, fundado por seu augusto pai,
e de tornai-o mais rico, venturoso, e florescente,
recommendando aos seus ministros a guarda fiel da
lei fundamental do Estado, da qual depende a harmonia, e o equilíbrio dos poderes politicas, e supremos da nação, da qual é Vossa Magestade Imperial o seu primeiro representante, e simultaneamente
as reformas indispensaveis para melhor fiscalísação
das finanças, e augmento da sua. receita, assim como
do poder judiciaria, de que tanto depende a segurança de propriedade individual do cidadãó na recta
distribuição da justiça, sem o que, senhor, nenhuma
sociedade, nenhuma nação póde ser feliz, e nem
bem governada.-Carneiro da Cw~ha.»
Do Sr. Almeida e Albuquerque: « Intimamente convencida a camara dos deputados de que a paz ex~
terna é sem duvida um dos principaes, e indisp~n
saveis elementos da prosperidade do paiz, se compraz
por haver Vossa Magestade Imperial mantido relações
pacificas, e amiga veis com as nações estrangeiras;
e confiando no governo de Vossa Magestade Imperial,
espera que os movimentos, que agitam os governos
republicanos vizinhos, de maneira alguma compromettam os interesses, a honra, e a dignidade nacional.
« Paço da camara dos deputados; ~~ de. Maio de
i8~3.- Frederico ele Almeida e Albuq~terqHe.
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Na ses ão de ~4 o Sr. Wanderley retirou as suas
emHndas, e encerrada a discu ssão, a requerimento
do Sr. Rodrigues Torres, é approvado o projecto,
sendo rejeitadas as emendas. Declarando depois o
presidente que o projecto ia á commissão que o
apresentára a fim de l'edigil-o segundo o vencido,
suscitou o Sr. Ferreim Penna a duvida sobre essa
r~messa, visto não ter som'ido emendas o pl'ojecto ;
a camara porém decidiu pela remessa.
UIlSPOSTA DE SUA DIAGESTAfrE A' DEPUTAÇIo' DI\. CAMAU,\ QUE ElII

3

DE JUNHO APRESENTOU-LHE o VOTO DE GUAÇAS.

« Estou cerlo nos sentimentos da camara dos 51's.
deputados. »
Declarou o presidente li ue a resposta « era recebida
com muito especial agrado.»
FALLA DO TnllO~o

o ENCEnllAMENTO DA ASSEMBLÉA GEnAL
EM

Augt~stos

24, DE OUTUBRO.

e dignissimos senhor'es r'epr'esentantes
da nação.

Continúo a manter inalteradas as relações de ami·
zade com as potencias estrangeiras.
A guerra civil, que assola a provincia do Rio Grande
do Sul, parece cmfim proxima de seu desejado termo.
Ainda que não podessem ser ultimados nesta sessão, como convinha, alguns importantes trabalhos
encetados pela assembléa geral, sinto cordial satisfação, tendo de fqlicitar-vos pelo zelo e dedicação
ao bem do paiz, ele que déstes exuberante prova,
procurando pela creação de novos impostos suppl'ir
Iffia parte do deficit das despezas do Estado.
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São para tlJilll viHJmcnte gratos os testemuniJus
de affeição, que file manifestastes, e que tenho recebido de Ludos os pontos do Imp erio, por occasião do
meu casamento c.om a Senhora PI'iuceza D. Thereza
Christina Maria, hoje Imperatriz do Brasil. Penetrado
pois de reeonuecirnento, sinto a necessidade de memoraI' aqui o interesse e desv610 que pela e0115ervação e prosperidade de minha família têm constantelllente mostrado todos os Brasileiros, e ele 'que
ainda recentemr.nte tive novas provas na publica
affiicção, que causou a enfermidade de minlJa augusta irmã a Princeza Imperial.
Augusto e dignissimes senhores representantes
da nação, agradeço-vos a cooperação efiieaz que
tendes dado ao meu governu, e espero de vossa lealdade e patriotismo J que continuareis a concorrer
commigo para assentar em bases solidas e duradouras, o systerpa politico estabelecido pela constituição do Imperio.
Está encerrada a sessão.
D.

PEOHO

II,

PERPETUO DO

hlPEHADOR CONSTiTUCiONAL E DE~'ENSOR

BnAsIL.

1844.
FALLA DO TIII\ONO NA .\llEl\TUl\A DA A5SI;;l[[JLÉ.\

GI~IlAL E~t

~ DE MAIO.

Augustos e dignissimos senho1~CS 1'epresentantes da
nação.
Venho com o mlliol' contentamento abril' a terceira
sessão da actual legislatul'a, atlnuociando-vos o con·
sorcio da minha muita prezada innã a Pl'Íneeza Impel'ial com Sua Alteza Imperial o Principe das Duas
Sicilias, Conde d'Aquila; alliança feliz que dá mais
um penhol' á pel'peLuidade da minha impel'ial dynastia, e preenche os mais al'dentes votos du meu
coração.
O Impel'io acha-se cm paz com todas as nações
estl'angeil'as, e pam conservai-a jámais deixarei de
empregar todos os meios compativeis com a dignidade nacional.
Sinto communicar-vos que ainda se não acha de
todo extincta a guerra civil na provincia de S. Pedro
elo Rio Granele do Sul. Nas outras reina a ordem;
e para mais fil'mal-a nas de S. Paulo e Minas Geraes, houve por bem amnistiar a todos os compromettid0s nos movimentos, que ahi tiveram lugar.
Nossas finanças reclamam ainda mui serias cuidados, e não menos importa atlender ao estado da
nossa agricultura e commercio.
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Os meus ministros e secretm'ios de estado lOS dnrã v
conta tios negocias concomentes ás suas repartições.
Augustos e c1ignissirnos senhores representantes
da nação, a felicidade elos Brasileiros, o engrandecimento e prosperidade do Impel'Ío, siio o constante
objecto dos meus cicsvelos, e conto com él mais
franc:! e leal cooperação da vossa parte.
Está aberta a sessão.
D.

PEDRO II, hlPEnADOR CONSTITUCIONAL E DKFENS0R
PERPETUO DO ·BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
EM SESSÃO DE

11 /1

DE MAIO.

Senhor.- Ao camara dos deputados acompnnha a
Vossa Magestade Imperial cm seu contentamento pelo
consorcio da augusta Princeza Imperial sua muito
presaeJa irmã com Sua Alteza Imperial oPrincipe das
Duas Sicilias, Conde d'Aquila, alliançá feliz, que
dando mais um penhor á perpetuidade <Ia dynastia
imperial, preenche os mais arclentes votos do eoração
de Vossa ~Iagestade, e os mais sincel'os desejo,> de
todos os Bl'Usileiros.
A camam, senhor, vê com satisfação que a paz
continúa a existir entre o Imperio e as dem:1is nações
e ouviu com profundo reconhecimento, que para
conservaI-a, Vossa Mgestade Imperial empregará
todos os meios compaliveis com a dignidade nacional. Se óBrasil, senhor, aprecia devidamente os
beneficios da paz, não está por isso menos disposto
a todos os saerificios, que forem necessarios para
manter illeso o decoro da corôa imperial.
A camal'a sente prol'undamente que se não ache
ainda de todo extinct" a auerI'a civil na provincia <ie S.
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Pcdl'O no Rio Grande do Sul; mas espera que a conti. nuaçãg dosesforços dos poderesdo Estado, auxiliados
pelo valor e fidelidade o exercito, e pelo patriotismo
dos Brasileiros, é'onseguirú em breve tem1inal-a.
A'ordem que reina em as demais provincias, mostra
quanto está nos corações de todos arreigado o amor
á augusta pessoa d~ Vossa Magestade Imperial, á
constituição do Estado. A camara dos deputados,
senhor, ouviu com respeito a communicação da
amnjstia, que Vossa Magestade Imperial houve por
bem concedeI' a todos os compromettiLlos nas rebelliões de S. Paulo e Minas Geraes; assi.m permiUa
Deus que seus effeitos corl'espondam á alta clemencia e generosidade de Vossa Magestade Imperial
eSlJas sempre magnanimas intenções, e que as facções se convençam da inteira repróvação de seus
crimes, e impoteneia de seus esror·~:os.
Nossas finanças, que tanto têm solfrido, sobretudo das frequentes com moções da ordem publica, requerem ainda serios cuidados e grande
economia nas despezas, para o flue espera a camara a efficaz cooperação do governo. O estado de
nossa inclustl'ia occnpará tambcm a sua altenção,
e port.anto tomará ella na mais seria consicleraç.ão
as propostas, que lhe forem apresentadas pelos
ministl'os de Vossa Magestade Imperial, habilitados
pàra isso pelos conhecimentos das informações
ofTiciaes e pratica da administração.
A camara no exame dos relatol'ios dos ministros
e secl'clarios de esk'ldo, espem encontraI' circumstaneiados esclareeimentos dos negocios concer.nentes ás suas repartições.
Senhor, a camara reconhece com gratidão, flue
o engl'andeeirnento e prosperidade lia Imperio, são
o con tante ohjecto deIS pnternaes des\'clo de
Vossa l\Iagestade Imper'ial, e assegura a coope·
ração mais franca a tl)(ias llS medidas' que corresponderem ti generosas intenções de Vossa MagesF. qG.
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tade Imperial, a quem a mesma (;nm:ll'[l. const'lg'l'a o
mais sincero culto do veneração, amor e lealdade.
Paço da eamara dos deputados, 11 de Maio de
~ 8!J.fJ... -Euzebio de Qlteiroz Coutinho Mattoso Camara.
- Carlos Carneiro de Campos. - Gab,"iel Mendes
dos Santos .

. Emendas offm"eciclas ao '/joto de Oi'aças.

Na sessão de 1fJ.. de l\'Iaio apresentou-se e entrou em
discussão o voto de graças, e continuando na ele Hi,
foi arrerecida a seguinte emenda substitutiva pelo
Sr. Ramiro:
« Senll.Or.- Com o maior contentamento ouvilJ a
camara dos deputados do alto cio throno de \ assa Magestade Imper'ial c no momento de nbril' a B.a sessão
da actual legislatura, a grata communicação do consorcio da Augusta Prince'za Imperial com Sua Alteza
Imperial o Principe das Duas Sic'ilias;Conc1e d' Aquila :
alliança feliz que dá mais um penhor ú perpetuidade
da impet'ial dynasLia e preenche. os mais ardentes
votos do patriotico e magnanimo coração L1e Vossa
Mageslade Imperial.
«A camara dos deputados aprecia devidamente a
paz em que se aclla o Imperio com todas as mais
nações; e deseansa na intima convicção de que par'u
conservai-a Vo'sa l\Iagestade Imperial empregará
sempre todos os meios compativeis com a dignidade nacional.
« A camara,senhor,partilha o sentimento de -Vossa
l\Iagestade Imperial por não estat' ainda de todo extincta a guerra civil na pI'ovincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul: mas confia que as providencias
do govel'Oo imperial serão em bt'eve cOI'oadas de
prosperu suecesso.
« Regozija-se a camara dos deputados sabendo qne
reina a ordem m lOfla as rnais provincia. ; ~ a am-
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nistia que Vossa Magestade Imperial em sua sabedoria e clemencia houve por bem eonceder para
mais 11rmal-o nas de S. Paulo c Minas, em nome
da nacüo acamara agraqece.
«( As finanças, os diversos ramos do serviço publico
e o estado tia industria nacioQal, merecerão da camara os mais serios cuidados, e com o esclarecido
auxilio do governo se esforçará para melhoraI-o.
« Senhor, ditoso o Principe que tem, como Vossa
Magestade Imperial, por unicos desvelos tornar
seus subditos felizes, grande e prospero o Estado!
Por titulos tão justos é VO'isa Magestade Imperial a
esperança .do lmperio, e a sua glol'ia; e em testemunho de incessante reconlJecimento acamara
dos deputados afiança a mai plena dedicação á
sagrada pessoa de Vossa Mageslade 1m perial ; e lodo
o concurso e a mais franca e leal cooperaçào ao governo de"\ ossa Magestade Imperial.
« Paço da camara dos deputados, em 11) de Maio
de 18t4,.-F?nancisco Rami?'o ele Assis Coelho. »
Continuou a discussão nas sessões de 17,18, 20,
2'1 e 22, sendo nesta ultima offerecida a seguinte
emenda pelo Sr. Carneil'o da f:unba: « Emenda ao
3. o periodo da resposta á falia do throno depois das
palavras-de S. Paulo e Minas Geraes :-1I1as é mister,
senhor, que este grande acto seja acompanhado da
sempre acertada escolha de babeis e iIIustrados
administradores, que saibam, unindo á prudencia
a energia, e justiça á humanidade, restabalecer a
ordem,e consolidar a paz e LJ'anquillidade naquellas
duas provindas, fazendo comprehender a seus
habitantes que, não obstante a enormidade do atLentado, foi mais beneficente, mais generoso o magnanimo coração de Vossa Magestade Imperial mandôndo pôr em perpetuo esqueeimenLo tão criminoso
procedimento. - Carneiro da C~mha. »
~a sessão de 23 continuando a 'discussão foram
oITel'ecidos, por difIel'entes vezes, tres requerimentos
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de encerrumenLo pelo Srs. PeixoLo de Bl'iLo, Barbam
de Almeida e Barros Pirnentel, sentia todos rejeilados.
Conlinunndo a discussão na sessão de 2~ de Maio,
foi inLerrompida para lêr-s~ o decreto do mesmo
dia dissolvendo a camara dos 51's. deputados, e
convocando outra para o dia 1. o de Joneiro d0 ~ 8((.[;'

6.a LEGISJ.JAT'URA.

1845 --.! 1847.

/

1845.
FALLA DO TRRONO

ADERTUIlA DA ASSE~rnLÉA
DIA. 1. o DE JAr\EIRO.

1'\Á

GERAL NO

Augustos e digrdssimos senho?'es 't'eploesentanles da
nação.
Grande é sempre o prazer que tenho de achar-me
entre vós.
Oestado prccario da saude da Princezu Imperial,
minha muito amada irmil, collocou-me na dolorosa
necessidade de 11 ver ausentar-se de mim. Annuindo
ás solicitações do Principe, se,u augusto esposo, e
meu muito presado cunhado, tive de concedeI' um
anno de licença para o restabelecimento na Europa
ele tão precio a saude.
As repetidas provas de valor e lealdade do meu
exercito e armada continuam a merecer meu imperialapI'eço: seus esforços, c minha clemencia puzeram teI'mo á pertmbaçiio, que ullimamcnte affiigiu
a provincia d:Js Alagõas; e nle dão bem fundadas
esperanças, de que a todo o momento larguem as
armas aquelles dos meus subditos, que na provincia
de S. Pedro do Rio Grande do Sul têm por mais
de nove aonos alimentado a guel'l'a civil.
As relações pacifieas, e amigaveis com as nações
estrangeiras continuam inalleradas, e serei solicito
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em mantel-as sem quebra da dignidade, e interesse.s
do Imperio.
A industria nacional em todos os seus diversos
ramos occupa minha especial aLtençào, e reclama
igualmen te a vossa.
Os meus ministros e secretarios de estado nos seus
relatarias vos daL'ão conta dos negocias concernentes
ús suas repartições.
Augustos e dig'nissimos senhores representantes
da nação. Da perfeita harmonia entre os poderes
politico~ do Estado, e de vossos patl'ioticos e bem
dil'igidos tl'abiJlho~, reunidos a meus desvelos, espero vel' cada vez mais firmadas as instituições do
paiz, e consolidada a paz publica em todo o Imperio.
Está aberta·a sessãfr.
D.

II, IMPERADOR
l'ERPETUO no llRAS]["
PEDRO

CONSTITUCIONU E DEFE! SOR

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇ \S APRESENTADO
K'l SESSÃO DE

7

DE JANEIRO.

Senhor ,-As paternaes expressões, com que Vossa
Magestade Impel'ial, abrindo a presente sessão legislativa, manifestou o prazer, que Vossa Magestade
Imperiál sente ao ver-se rodeado d05 representantes
da nlição, penetl'UmlTl da mais viva gratidão a camara. dos deputados, que nesse sentimento reconhece uma al'feiçiio propria sórnentc dos Monarchns
que, como Vossa Magestade Imperial, se gloriam de
1il'mar sens thronos sobre o amor, e \'o!untaJ'ia 'ol1ecliencia de seus subditos.
A camara dos deputados deploL'a, senhor, que
o slado precnrin ela audo ela AuO'usta Princeza
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Imperial collocasse a Vossa l\Iageslade Imperial
na dolorosa necessidade de a ver ausentar-se do
Imperio, e faz votos ao Todo Poderoso, para que
desappareça em breve a causa, que essa ausencia
motivára.
'.vai co.m o mais profundo reconhecimento, e sincero jubilo que a camara ouviu a gruta noticia de
se achar terminada a pertuI'baçiio que ultimamente
affiigjraa provincia das Alagôas. Elia confia, e muito
ardentemente deseja que se realizem as bem fundadns esperanças, que nutre Vossa l\Iagestacle Imperial, de que larguem as armas aquelles dos subditos do Imperio, que paI' mnis de nove annos têm
alimentado a guerra ci vi I na província de S, Pedro.
As pr.ovas de valor e lealdade, com flue o exercito,
e nrma(la, concorl'endo para tão felizoj resultados,
têm merecido o npreço de Vossa Magestacle Imperial, não são menos agmdaveis á camara dos deputados, que devidamentc3 avalia os esforços desses
subdHos leaes de 'assa Magestade Imperial.
A camara dos deputados, senhol', em nome da
nação agmdece a "\ assa Magestade Imperial, o empenho com que VÇlssa Magestade Imperial procura
paI' actos repetiLlos de clemencia apagar os vestigios clns perturbações civis, que em diversos pontos
do Imperio, produziram causas paI' muito tempo
aceu muIndns, e paixões exacerbadas. Alliãndo a digniLlade da corôa com os sentimentos de hUlllélOidade
e os interesses publicos, Vossa Magestade Imperial
assignala o seu pacifico reinado pelo exercício de
ljmU virtude, que em todos os tempos tem feito o
principal ornamento dos l\Ionarchas credores LIas
elogios, e do reconhecimento dos povos. ,\ camara
·dos depu lados espcl'U, senhor, qUlJ esse:> nelas de
clemencia não serão perdidos para a consolíLlilÇi:io
da ordem publica, para a prospcl'iJnuLJ C integridade do Imperio, e ((ue Il:lS prorinci<ls das AJagôDs,
c de S. PedJ'o produzirão elles os mesmos lJeneF.
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fieos resultados, que nas de S. Paulo, e l\1inas Geraes,
onde, como Vossa l\1agestade Imperial esperava,
linnaram a ol'delll publica, e arreigal'am no animo
dos povos o amol., e a mais pro~unda gratidão ao
::;eu monúrcua .
. A sabedoria, e IJl'lueza, com que Vossa Magestade
Imperial <:-oosel'\'a inalteradas as relações paeificas;
e um igaveis com as nações estrangeiras, dão ii camara dos deputados a mais firme convicção de que
continuarão ellas a sel' mantidas sem quebra dos
interesses, e da dignidade do Impel'io .
. Convencida está a camara dos deputados de quanta
protec(ão é credora, quanlo precisa ser animada a
industria nacional, e de sua parte não poupará esforços, que, unidos á soli~ita aUenção de Vossa Magestade Imperial, concol'l'eráo para fecundar os progressos desse tão interessante ramo de prosperidade
publica, aguardando os relatorios das diversas repartições para examinaI-os cuidadosa e lealmente,
e aproveitar as idéas, que a este e a outros respeitos
lhe forem subministradas.
. A camam reconhece, senhor, que a seg-urança publica é o m::iullado da balança exacta dos poderes
constituidos; as im empenhar-se-oa elJa em manter
esse equilibrio, unindo fiel e francamente seus esforços aos. desvelos de Vossa Magestade Imperial,
acatando religiosamente as augustas prel'Ogativas
Lia eorôu, resreitando, e ílml<lodo, qu:mto em si
e tireI', as attrilJui~õc::. dos poderes politicos do Estado, e assegurando ao povo, que só deseja gozal'
em paz o fructo do regímen eonstitucional sob a
salva n-l1arda do throllo de Vo sa 1\IagesLade Imperial,
I ccla inlpar~iulidade nos julgamentos, liberdade, e
Lomiq;:'to lJa escollla de seus representantes, e sel'á.
as 'im que n ,·amara dos ueputados j111garú ter firluado as in::itituições sobre a profunda uase dessa
~on-olidi.lçi:ío, que unica póde as egurar a pl'Osperitlad pub.1ic:l, a de \'05sa MJge lade Ill1p 'riol, u
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fechar para sempre o abysmo das 'perturbações
civis.
Paço da camara dos deputados,7 de Janeiro de
4845. -J, A Marinho. -111. J. de So~t::a Fl'anra.Pessoa de Mello..
.
Observação.

Na scssã.o de tO de Janeiro entrou em discussão
o projecto do voto de gr~ças e continuou nas de
H, 13, 45, 16, 17 e 18 q.uando foi approvado, não
se tendo apresentado emendo. alguma.
RESPOSTA. DE SUA. ~IAGESTADE

1

DEI'VTAÇIo D.I. ClM.\RA.QUE EJI

25

DE

JANEIRO A.l'RESENTOU-LHE O VOTO DE GRAÇAS.

« Grande é o prazer que· sinto ao ouvÍl' os Ieaes
sentimentos da. eamara aos deputados, e póde ella
estar certa de que empregarei todos os esforços
para que se mantenba illeza a independencia e harmonia dos poderes dO,Estado, solida base de nossa
felicidade. ».
Declarou o presidente que a resposta « era re·
cebida com. muito especiaL agrado. »
A falia do tbrono do encerramento desta sessão
é a mesma com q)le foi aberta a seguinte sessão.
em 3 de Maio~

:1845 ..
FALLA DO TIlRONO NA ABEHTURA DA AssE~mLÉA
EM

3

GERAL .

DE MAIO.

Att[Justos e dignissimo8 senho"cs representantes da
nafão .
.àncioso aguardava eu o momento de poder communicar-vos de minha propria voz, as emoções de
prazer, de que me sinto possuido pelo feliz nascimento de meu muito amado e prezado filho, o
Principe Imperial D......tronso. Este primeiro fructo,
com que o céo a bençoou o meu imperial thalamo,
enchendo de delicias meu coração, já como pai, já
como monarcha, satisfez igualmente os ardentes votos
de toda a llàção brasileira, que me ama, e qlle fiel a
seus juramentos, sinceramente deseja a perpetuidade da dynastia do fundnrlor do Imperio.
Penetrado do maior jubilo vejo completamente
realizadas as esperanças, que deste mesmo lugar
vos annunciei, da pacifkação da provincia de S. Pedro
do Rio Grande do Sul. Com este fausto acontecimento aL:!lam·se reunidos em uma mesma familia
todos os meus subLlitos; e firmada assim a ordem
em todo o Imperio, confio que ella se perpetue
para felicidade dos Brasileiros .
.o\s re)a(~ões de pacifica, e amigavel intelligencia
com a ni1~õc estrangeiras, continuam. sem aHe·
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ração; e nos graves conflictos das republicas vizinllas
do Rio da Prata, o meu governo se não descuida
de empregar os meios convenientes á conservação
da. paz, sustentando a dignidade, e interesses nacíonaes, e sem o/I'ensa dos direitos daquellas republicas.
Augustos e dignissi.mos sen110res representantes
da nação, agradeço-vos o zelo, com que vos tendes
. empenhado na decretação dos fundos neccssarios
para o serviço publico, e na iniciativa, e discussão
de leis importantes, cuj,a conclusão vos recúmmendo..
Espero que vossos esforços, de accôrdo com os do
meu governo, promoverão efficazmente os interesses
moraes, e materiaes do 1m perio.
Os meus ministFos e secretarias de estado vOs
apresentarão nos seus relatorios o estado dos negocios das suas repartições.
Está encerrada a primeira, e aberta a seKunda
sessão da actual legislatura.
D.

PEDRO

II,

bIPERADon CONSTITUCIONAL E D·EFENSOR

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO

E~1 SESSÃO DE

1~

DE MAIO.

Sen1101'. - Acamara do.s deputados, havendo já
manifestado a Vossa Magestade Imperial o juIJilo que
partilhou com todo o Brasil, pelo feliz nascimento
de Sua Alteza o Príncipe Imperial, aprecia no mais
alto griÍo a participação que de viva voz no seio da
representação nacional, se dignou fazer"\ assa Mageslade Imperial, elo prazer e regozijo de que sentiu
abalado q seu paterno coração, por tãà fausto acontecimento, em o qual a camara dos depulados vê o

-
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mais seguro penhor da perpetuidade da dynastia
imperante. A confiança que tem Vossa Magestade
Imperial, no amor e lealdade dos seus subditos, sobremaneira lisongêa a camara dos deputados, e
assegura á nação um prospero reinado, fundado nas
firmissimas bases do amor da justiça e da clemencia.
.
E' sempre cheia de gratidão, e penetrada do mais
vivo prazei" que a camara dos deputados, senhor,
contempla a paciDca<;ão da provincia do Rio Grande
do Sul.
Este successo grandioso, que completando o restabelecimento da ordem em todo o Imperio, augura
ao Brasil o mais venturoso porvir, é o fructo dos
solicitas e palrioticos desvelos de Vossa Magestade
Imperial, que, mediunte uma politica Babiamente
dirigida. conseguiu reuni!' em roda do seu t!lrono
lodos os membl'os da familia brasileira.
A camam dos deputados se congl'atula com Vossa
Mageslade Imperial por continuarem inalterauas as
relações paciticas e amigaveis COn:i as nações estrangeiras, e confia li ue, nos graves conflictos das republicas vizinhas do Rio da PI'ata, o governo de Vossa
Magestade Imperial não se descuidará de empregar
os meios convenientes para manter a paz, sustentando a dignidade e interesses uacionaes, sem oITen a
dos ti i rei tos daCJuellas republicas.
- A camara dos deputados se compraz de !laveI'
mel'ecido a approvação imperial, pelo zelo do bem
publico por ella patenteado, e assegura ao ll1l'ono a
sua conslante cooperação em promover os interesses
mom.e· c materiaes <.lo Imperio: para este fim examinará altenlamentc os relatarias dos ministros e
secretarios de eslado.
Pa~:o da eamam dos deputados, 21 de uIaio de '1815.
-

M. Oclo,'ico Mencles. - A. ela Costa Pinto. -A.

J. (le Mel/o.

~
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Observação.

Na sessão de 17 de Maio, entrando em discussão,
continuou nas de 19, 20, 21, 23, 24, e 26, sendo
approvado nesta ultima sessão, não tendo sido offerecidas emendas.
RESPOST,l DE SUA ~rAGESTADE Á DEPUT,lÇIo DA c,uIAJÚ QUE E~I
31 DE ~IAIO APIIESENTOU-LHE o VOTO DE GIIAÇ.lS.

« Aceito com a maior satis~'ação os leaes sentimentos que manifestais em nome da camara dos
81's. deputados. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebida
com muito especial agrado. »
FULA DO TIlRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMDLÉA GERAL
EM

14 DE SETE:IIDRO.

AUg1tStos e elignissimos senhores ?'epresentantes
ela nação.

E' sempre com a mais viva satisfação que eu compareço nu meio da representação nacional.
Depois de mais de oito mezes de trabalhos legislativos indispensavel é o descanso, que deve alliviar-vos
por alguns tempos do peso dos deveres, que preencbestes com tanto zelo, COlno assiduidade.
Empenbo-me em cullivar com as diversas potencias
da Europa e da Arnerica, relações de amizade e boa.
intelligencia; e occupam a minba mais séria atlençiío
os acontecimentos, que têm lugar nas republicas
vizinbas do Rio da Prata.
De ejoso de conhecei' pessoalmente as provincias
do meu lmperio, tendono visitai-as opportunamente,
e conOo que esta resolução preencherá os votos do
paiz, e o de:seus rcpre entantes.
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Augustos e digni _imos senhores representantes
dn nn~iio, ngmdeço-vos os 1'C(;ursos com que tendes
habilitndo o meu governo para satisfazer as necessidades cio serviço publico, e para proteger a agricultura, a industria e o commercio.
Se, pela multiplicidade de negocios, a que Unlleis
de êlllencler, não puderam concluir-se algumas me·
didas importantes, espero que ellas serão cm tempo
opportuno resolvidas e terminadas com a sabedoria
(Iue costuma presidir ás vossas delibemções.
Augustos e digoisEimos senhores repl'esentantes
da nação, a vossa. lealdade e patriotismo asseguram-me CJue, voltando para vossas pl'Ovincias, fareis
sentir a todos os meus subditos CJue as duas pri.
meims necessidades dos povos são a ordem e a
justiça; e que e tas se obtêm pelo respeito ás autol'idades, pela obedieneia á constituição e ás leis, e
por um espil'ito i11ustrado ete moderação e de coocordia, consolidando-se nssim a tI"anqllillidade de
que felizmente goza. o paiz.
Está encerrada a sessão.
D.

PEDRO

II,
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clignissimos senho'Y'es ?"ep?'esentantes da
nação.

É com o sentimento da mais viva satisfação que
vPojo reunidos, em torno de mim, os representantes
da nação.
Esta época, aguardada sempre com justa confianç.a
pelos Brasileit'os, olferece annualmente ao vosso
zelo, e interesse pelo paiz os meios de promoverdes
o seu bem estar, e a sua prosperidade.
Conforme vos declarei na falia do encerramento
da sessiio passada, visitei as provincias de Santa Calharina, S. Pedro do Rio Grande eS. Paulo.
AS demonstmções que me deram todas estas 131'0vincias da sua at.lhesiio ú minha imperial pessoa e
familia, e á constituição politica do Imperio, penl1oraram a minba gratidão.
O progresso que ellas apre entam, na civilisaçcl0
e na industria, e os recursos de que a natureza as
dotou, afiançam o rapido desenvolvimento de sua
prosperidade.
Toda as provincias estão em paz; e este beneOcio
da Providencia conlrilJuil'á para facilitar a exet:u<,;áo
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das metlidas, que a vossa illuslração e patríotrsmo
julgarem opportunas e acertadas pat'il proteger il
'riqueza do paiz.
Lamento profundamente os males com que a secca
tem flagellado alguma das provincias do norte,
principalmente a do Ceará.
O men governo acudiu, com os meios de que
podia dispÔt', para aLLenuar os males que ailligimm
os meus subdiLos naquellas provincias.
Segundo as ultimas noticias, as chuvas tinham principiado a cahir com abundanci:J; mas, nem será
pos~ivel reparar promptamente todos o estragos da
secca, nem o meu governo poderá suspender os
soccorros, de que ainda necessitam aquellas provincias.
, Tenho procumdo cultivar relações de boa inlelligencia com todos os governos da EUl'opa e da America.
A cessação das mediLlas convencionadas entre o
Brasil e a Grã-Bretanua para reprimit' o traUco de
escravos, foi notificada em tempo opportuno pelo
meu governo ao de Sua Magestade Britannica. Depois
desta notificaçüo, passou uma lei no parlamento
britannico, sujeitando á jurisdicção cIos tl'ibulliles
inglezes os navios bmsileit'os suspeiLosde empregados naql1elle trafico.
'
O meu governo protestou contra este aeLo, dando
deste protesto conhecimento a todas as potencias
amigas. Fiel ao empenho contrahido de pôr tern'lo
ao trallco de africanos, não deixará comtudo o meu
governo de defender as prel'ogalivas da minha corôa
e os direitos nacionaes. Para tão justos fins,' conto
com a vossa coadjuvação leal e patrioLica.
Nas republicas do Rio da Prata ainda duram infelizmente as lulas que as dividem, e que alli têm
prolongado a guerra. Faço ardentes votos pelo restabeleeimento da paz e da ordem dos povos vizinhos:
c cll~ accôrdo com os interesses do paiz, e com os
pl'in 'ipio- de neutralidade que o meu gO"tlrno e'
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tem proposto, nnllelo o termo de uma situnr.:ão tão
aillicLiva para a humanidade.
Ser-vos-ba apresentado o orçamento da receita e
despeza. Por elle conhecereis o augmento, que
Dquella tem tido, e 'os esforços que tem feito o meu
governo para estabelecer, por meio de reducções j ucliciosas, o indispensavel equilibrio entre a renda e
a despeza do Estado, sem o gravame de novas imposições.
Pelos r'elntorios das diversas repartições conhec'ereis o estado de cada urna dellas, e as medidas que
convém adoptar' em benelieio da nação.
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação, tendes, com patriotica solieitudc, prestado
sempre ao meu governo o vosso leal apoio, e o con·
CUl'SO de vossas luzes: Eu vos agradeço' tfio importante coadjuvação, e confio que ella continuará,
contribuindo vós', por esta rórma, para elevar' o [Jaiz
a.o gl'áo de prosperidade e gloria. a que é destinado
pela Providencia.
Está aberta a sessão.
D.

PEDRO

n,

I~rPERADon CONSTITUCIONA.L E DEFENSOR

PEI\PETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GR.AÇAS APRESENTAD O

E~l SESSÃO DE

16 DE MAIO.

Senhor. - A camara dos deputados ouviu com o
mais sincero reconhecimento a manifestação do
prazer, que Vossa Iliagestade Imperial sente ao ver
em torno de si os representantes da nação: a camara, senhor, ha de empenhar-se para corresponder
ii confiança, que Vossa Magestade Imperial, e o paiz
depositam na reunião do corpo legislativo.
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A camnt'a dos deputados se congl'atula de qne
Vossa Magestade Impe['iul nas provincias de Santa
Calharina, S. Pedro do Rio Grande do Sul, e S. Paulo,
fosse testemunha occular da espontanea homenagem
que os Brasileiros tributam .ao sei] Monarcha, á sua
imperial familia, e á constituição do Estado. A gl'atidáo, que Vossa Magestacle Imperial exprime pelas
demonstrações de amor de seu povo,asseguraa Vossa
l\11Jgestade Imperial e ao paiz um grandioso futuro de
felicidade e de recipr'oca confiança.
O conhecimento exacto, que Vossa Magestade Imperial adquiriu dos immensos recursos, de que anatureza dotou esta fecunda região, muito deve concorrer
para o maior desenvolvimenlo da prosperidade" c
civilisação do púiz, para o que póde Vossa l\lagestade
Imperial contar com a mais decidida coadjuvação
da camara cios deputados.
Agradecendo, corno um beneficio da Pl;ovidencia,
a paz de que hoj~ gozam todas as pt'Ovincias do Imperio, a camara dos deputados reconhece que essa
paz é tambem o resultado necessario da política
de morleração, de justiça, de clemencia, e equidade
que ao mais remoto futuro farão lembrar o nome
sempre adorado de Vossa l\1agestade Imperial: a
camara dos deputados empenhará todo o zelo para
tornar ainda mais firme, por meio de leis que sejam
a fiel expressão da vontade nacional, esse estado de
tranquillidade, do qual se aproveitará, concorrendo
com o governo de Vossa Magestacle Imperial, na
adopção de medidas opportunas e acertadas para
proteger a riqueza do paiz.
Bem penosa é pam a camara. dos deputados a idéa
do terrivel fiagello que cal1iu sobre algumas das
provincias do Imperio ; consoladora porém lhe é a
segurança, d~ que o governo de Vossa Magestade
Imperial procurou minorar males tão graves, enviando para aquellas provincia desoladas os soccorros de que poLlia, dispôr, c muito apraz á camara

-383 (Jue o mesmo governo e teja na intenção de continuar taes ::ioccorros, emquanto forem necessarios.
Entr'e os benellcios da civilisação do seculo actual,
senhor, cumpre reconhecer, como um dos mais
importantes, aquelle, que ~ujeita com igualdade
todas as naçõps ao tribunal da opinião do mundo.
Esta opinião, ao mesmo tempo que generaliza as relações de boa intelligencia e amizade entre os di('ferentes Estados, fortifica o direito de não ceder a
aggressões injustas, ou a pretenções exagemdas: a
saiJedoria de Vossa Magestade Imperial tem compreheÇJuido e:,tes principios, e os tem seguido, sali fazendo a sim os volos e os desejos da noção.
A notificaç.ão feita pelo governo de Vossa l\Iagestade Imperial ao da Gr'à-Bretanha de que haviam
ces aclo as medidas estipuladas entre o Brasil e a Inglaterra, tendentes a reprimir o trallco ue escl'UVOS,
era uma conscquencia necessaria da expiração das
convenções que existiam entre os dousgovernos, e regulavam este assumpto.
.
A camara dos deputados con idera inconciliavel
com· os principios de independencia e soberania
nacional o acto cio parlamento britannico, que sujeita
á jurisdicção de tI'Íbunaes estrangeiros os navios
brasileiI'Os suspeitos de se empregarem naquelle
trafico, e por isso applaude, e toma parte no prote to
que o governo de Vossa Magestade Imperial apresentou contra esse acto. A camara, apreciando a
fidelidade, com que o governo de Vo- a Mageslade
Imperial tem procurado satisfazer o empenho contmbido com a Gr'ã-Bretanha, acompanha tambem a
Vossa Magestade Impp,rial, e afiança a leal, e unanime coadjuvação dos Brasileiros na ustentaçiío das
prerogativas da corõa, e direitos nacionaes.
Lamenta a .camara dos deputados que du re ainda
a luta sanguinolenta tl'Uvada entre as republica
vizinha, e formando com Vo;,su Mage Lade 1m periai
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votos pm'a que cedo termine uma situação tiLo amic~
tivll pDra a hllmanidade, conf1a que a sabedoria de
Yassa l\Iagcstade Imperial, que no meio dos mais
grnves conílictos tem mantido até llgora o decoro, e
n paz do Imperio, seguirá em todos 05 casos com
previsão, e fortn\ezll a politica, que convier aos interesses, e á dignidade da naçno,
O crescimento das rendas publicas, senhor, é ainda
o [rueto dessa politica, qlle deu a paz ao Imperio, c o
resultado ela circumspecção e moralidade do governo de Vossa Magestade Imperial: a camal'a dos
deputados ha de esforçar-se por coadjuvar o governo
no empenho de nivelar a despeza com a receita do
Estado por meio de prudentes economias. A camal'a
examinnrá com escrup1110 os relntorios das diversas
renal'Liçõr,s pnra converteI' em leis llS medidas que
forem indicadas, e que lhe parecerem uteis, e convenientes. A camara dos deplltndos, senhor, continuará ao governo de Vossa Magestnde Imperial o
mesmo leal e [l'anco apoio,' que lhe tem prestado,
convencida de CJue assim contribuil'á para que se
eleve ao gráo de prosperidilde e grandeza, a que tt
'Providencia a destinou, a nossa patria commum.
A camam dos deputados, senhor, depositando ante
o throno de Vossa l\Iagestade lmpel'ial o constante
tributo de ua lealdade e adhcsão Ú sngrada pessoa
de Vossa Magestarle Imperial, o sua augusta família,
filz votos pela prosperidade, c gloria do reinado de
Vos a Mageslllde Impel'Íal.
Paço ela camara dos deputados, 15 de Maio de
184·6.- J. A. lIfa1"inho.-Manoel José ele Souza
Franra.- U,"bano Sabino Pessoa ele Mello.
Emendas o(fei'ecidas ao voto ele graças.

Entrou em discu.ssão o pl'Ojeeto de resposta ú falia
do tllrono na essão de 20 de Maio, e contil1 lJou nêl&

\

de 22 e 23, sendo nesta. ultima oíferecida a seguinte
emenda pelo St'. Junqueira:
« E' o resultado de se ter collocado o governo de
Vossa Magestade Imperial á frente dos principios de
illustrada protecção e liberalidade á nascente producção da riqueza do Imperio, principias, que a
eamara dos deputados deseja ver continuados e desenvol\ idos, segundo os grandes recursos do paiz, e
pat'a os quaes prestará. o seu mais decidido apoio.Junqueira. »
Continuou a discussão nas sessões de 25, e 26,
orrerecendo nesta o Sr. 1IIoura Magalhães as seguintes emendas:
« La No periodo 4.° onde se diz-por meio de leis
que sejam a fiel expressão da vontade nacional-diga-se-por meio de leis que sejam a fiel expressão
das necessidades publicas.
I « 2.. No periodo 8.° onde diz - e por i.sso applaude,
e toma pat'te no protesto que o governo de Vossa
Magestade Imperial apresentou contra esse actosubstitua-se pelo seguinte -- e por isso louvando o
pt'ocedimento do governo de Vossa Magestad~ Imperial pelo protesto, que apresentou contra esse acto,
ten. por dever ustental-o, compenetrada dos verdadeit'os interesses do paiz, e do que exigem a honra,
e dignidade da nação.
« Paço da camara dos deputados, 25 de Maio de
184.6'.- M01~m !Jfagalhães.

»)

Nas sessões de 21, 28 e 29 continuou ainda a discus ão, e na de 30, depois de orrerecidas pelo Sr. Carvalho e Silva as seguintes emendas, foi encerrada a
discussão:
« Periodo 3. 0 -Substituam-se-esta fecunda região - pelas - aCJuellas provincias.
« Periodo 4-.0 2." parte.-Em lugar das palavt'asdo qual se aproveitará e te paiz - diga-se - e concorrendo com o governo de Vossa Mageslade Imperial proteger a riqueza do pai:':.
« Periodo 5.° - Em lugar das - esteja na intenÇ o
de continuUt' - diga-se - continue.
..'
F.
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« Periodo 7.°- Substitua-se pelo seguinte:- A camara, senhol', reconhece o direito, de que USOl] o
governo de rossa Mageslade Imperial, nOlifkando
ao de Sua Magesladc Britanniea a cessnção das medidas convencionada qunnto no modo de reprimil'
o tl'afico, e punir os subctitos de ambas as nnções
contractantes, nelle capturados; e conseio de seus
deveres adoptará a legislação pl'opria para que em
observancia do pactuado, sejam os Brnsileiros, convencidos do tl'aflco de escravos, punidos competentemente.
« Paço da camnra dos deputados, '2.7 de 1\laio de
18q.6.-C. Silva. »

Ka sessão de 4 de Junho procedeu-se á votação do
projecto de resposta ú falia do throno, o qual foi approvado, Gcando prejudicadas todas as emendas.
RESPOSTA DE SUA ~fAGE TADI> Á DEPUT.~Ç:íO DA. CA1UR.l QUE E~

10

DE JU/(UO .~PRESE/(TOU-l.Im o ,DTO DE G\lAÇAS.

« Lisongeiros me são os sentimentos de fidelidade
Clue me exprimis em nome da camara dos Srs. deputados, a quem muito ogracleço a leal coadjuvação
para o bem da na\··ão. »
Declarou o presidente CJue a resposta de Sua Magesl-ude « era rel:ebida com muito especial agrado. »
FALL.\. DO TIJRO.

o

NO ENCERRAMEXTO DA ASSEill3LÉA GIWAl~

mr

l~ DE SETIJ:MBRO.

Augusto' e digni si} ws senhores ,'ep,"esentanles
ela nação.

Sinto a maior satisfação ao tel' de annunciar-vos o
nascimento da augusla Princeza, minha muiLo amada
e prezada.filba, novo fructo, com que o céo se dignou
abençoar o men consorcio.
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Este füusto acontecimento, enchenelo dr prazer
o meu paternal coração, ministrou-ml~ ao mesmo
tempo a agradal'el occnsião de upreciar mais uma
vez os sentimentos de lealdade, e aITeição, que me
coosngra todo o povo brasileir(l, e o vivo interesse,
c regozijo, que SCO) cessar moniCe ta pela minha
felicidade, e elo minba imperial família.
Continuom sem a menOl' alLeração as relações de
boa intelligencia e amizade, entre o Imperio e as
demais nações.
l\Iuito vos agradeço a efficéJz cooperação, com que
tendes auxiliado o meu govet'no, jú consignando os
fundos indispensaveis para as de pezas do Estado, e
llnbilitanno-o para o melhoramento do meio circulante, já iniciando, discutiudo, e decretando algumas
medidas de mais tl'an cendente utilidade.
Acabais de fazer ao paiz assignalado serviço, dotando-o com a lei regulamentar das eleiçõe , ha
muito reclamada ]Jelo voto da nação inteil'U; e espero
que lhe pl'esLureis igual serviço, apl'e%ando opporLunamenLe a conclusão da reforma judicial'ia, não
menos impol'tanle, e a de ulgumas outras leis, cuja
u rgenLe necessidade calla dia mais se senLe.
AugusLos e dignissimes senhol'cs representantes
da nação, é Lempo de descansar das fadigas legislativas; e regressando ás vossas 1rovincias, onde
reina felizmente a mais perfeita tranquillidade, conLo
que empregareis todos os meios suggeridos pelo
,"osso patriotismo, para que o espirito de moderacão
e coocordiu una todos os meus subdiLos em um só
pensamenLà-o de fazer com IIue o paiz, livl'e cios
erros e dissenções, que tanto têm embaraçado a marcha lJrogressiva de seus melhoramentos, caminhe
de ora ávante sem desvio para os seu altos destinos.
Está encerrada a sessão.
D,

PEDRO

n,

h!PERADOn. GONSTlTtiCIO 'AL E DEFE1\Sor\.

PERPETUO DO BRASIL.
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FULA DO THRO

'9 NA
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GERAL

DE MAla.

Augustos e clignissimos senhores ?'ep?"esen,tcmtes
ela nação.
A época da vossa reunião tão esperançosa para
o paiz, renova em mim o sentimento de viva satisfação de q!le me sinto possuido sempre que compareço no meio da representação nacional.
Resolvido, como vos annunciei, a visiLar as provincias do Imperio dirigi-me este anno ao norte
da do Rio de Janeiro; observei com prazer o progressivo melhoramento de varias ramos da sua industria;
e muito me penhor am as provas de adhe. ão que
deram os seus leaes habitantes ã minha imperial
pessoa, e á constituição do Imperio.
Congratulo-me comvosco pela tranquillidade, que
felizmente reina em todas as provincias.
Nas do Ceará, e Rio Grande do Norte, deploro que
ainda não haja cessado totalmente a secca: o meu
governo continúa a enviar soccorros para minorar
os males desse llageUo.
Tenho procurado cultivar as relações de harmonia
e boa intelligencia com os governos do novo, e
"elllo mundo.
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Ainua continúa a luta entre as republicas do Pt'ata,
e qunoLo mais se prolonga, tanto mais vehementes
são os meus desejos de vel-a terminada, pois que
assim o reclamam a humanidade, e os interesses'
do Brasil, tão especial, e profundamente pl'ejudicados por sua proximidade ao theaLt'o da guel'fa.
Ser-vos-ha apresentada a correspondencia relativa
a uma occurrencia, que sobreveiu o anno passado com
a legação dos ESi.ados-Unidos da Amet'ica, por occasião da prisão de tres mariniJeil'Os e um tenente
pertencentes á marinha de guerra daqnella nação.
Sinto que este negocio não esteja ainda terminado;
ma:; podeis estat' cel'tos de que elle se concluil'á
ela maneira que convém á dignidade nacional.
Cada dia se torna mais imperiosa a necessidade
de providenciar sobre a reforma judiciarin, a colonisação, o commercio, o recrutamento, e a organização da guarda nacional. Chamo pois a vossa
attenção sobre cada um destes importantes objectos,
que instantemente reclamam o vosso zelo, e soli·
citude.
E'·me muito lisongeiro poder assegurar-vos, que
a receita do Estado já chega para a sua despeza
ordinaria; e espero, em vista das medidas adoptàdas pelo meu governo, que. breve appat'eçam
sobras, com que se possa ir occorrendo á amortização da divida publica.
Pelos relatorios elos meus ministros e secretarias
de estado ficareis inteirados da situação dos negocios concernen tes ás suas repartições.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, um só pensamento, o de concorrer efficazmente para a gloria, e prosperidade do Imperio;
uma só vontade, a de coadjuvar os esforços do meu
governo em tão patriotico empenho, tfllD sido até
aqui a vossa divisa, ella o será tambem d'ora avante,
assim o espero. .
Está aberta a sessão.

D.

PEDRO

II,

PERPETUO

bPERADOR CONSTITUCIONAL E D'EPENSOR

no

BRASIL.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO

E~[ SESSÃO DE

21

DE MAIO.

Senltor.- A camara dos deputados ficou penhorada do mais sincero r~conhecimento, ao ouvir as
benevolas éxpressões, eom que Vossa Magestade Imperial se dignou manifestar a viva satisfação que
sente, sempre que comparece no seio da representação naciona!-: nesta satisfação, senhor, reconhece
a camar'a dos deputados um mui iil'lne apoio das
instituições do 1111pe:'io.
A camara ouviu com prazer a grata communicação
de haver' ossa Magestade Imperial observado, em
5UJ vingem ao norte da pl'Ovincia. do Rio de Janeil'o,
progmssivo melhoramento em varios ramos de sua.
industria; e as provas de adhesão dadas por seus
leaes habitantes á sag'l'ada pes oa de Vossa Magestade Impedal, e á constituição elo Estado, são o voto
unanime do povo brasileiro, que tributa o mais puro
alTlor e veneração ao ~u tIlonarcha, e só espera
gloria e prosperidade na manutenção do governo
monarchico eonstitucional representativo.
A camara vê com jubilo a tranquillidade que felizmente I'cina em toda as provincias, resultado da
e clarecida politica adoptada pelo governo de Vo sa
II1agestade Imperial no dia 2 de Fevereiro de 1844.
Deplora a camara com Vo sa Magestade Imperial,
que ainda continue a secca nas provincias do Ceará
e.Rio Grande do 'ol'te: ella dil'ige aos céos ardentes
supplicas pela cessação des::ie terrivel flageilo, e não
poupal'á esforços para minorar as desgraças que
têm assolfldo aquellas provinda.
Senhor, a camam dos deputados tcm no mais alto
apreço as generosas intenções ele Vossa Magestade
Imperial. em procurar cultivaL' as relações de baL'monia e boa intelligencia com os croverno do novo
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e velho mundo, c pensa que o governo imperial poderá restabelecei-as pOl' meio de uma politica illustrada, franca e energicamente empenhada em sustentar a dignidade e interesses do paiz. O Brasil,
senhor, deseja a paz com todas as nações do mundo,
mas não a quer com o sacrificio de sua honra e soberania.
A camara acompanha respeitosamente a Vossa Magestade Imperial no pezar, que lhe causa a continuação da luta entre as republicas do Prata, e reconhece com dóI' que graves males têm soffL'ido os
subditos brasileiros no meio dessa guerra inbumana:
ella afiança a Vossa Magestade Imperial a mais decidida coadjuvação na esperança de que o governo
imperial seguirá com previsão e fortaleza em todas
as emergencias dessa luta, a politica qHe mais convier á dignidade e interesses da nação.
A occllrrencia sobrevinda o anno passado com a
legação dos Estados-Unidos da Ameriea, por occasião
da prisão de alguns individuos pertencentes á ma·
rinba de guerra daquella nação, é summamente dolorosa á camara dos deputados, que não poderá
sepultar no esquecimento as offensas recebidas, sem
que sejam devidamente reparadas, como convém ao
decoro da corôa e dignidade nacional.
A cam ara reconhece a necessidade de providenciar
sobre a reforma judicial'ia, colonisação, commercio,
recrutamento e organização da guarda nacional, e
empregará nestes importantes olljectos lodo o seu
zelo e solicitude.
E' muito Iísongeil'a á camara a segurança dada pôr
Vos a l\Iageslade 1m perial de que a recei ta do Estado já chega para a sua de peza ordinaria, e a esperança que nutre Vossa Magestade Imperial, em
vista das medidas adoptadas pelo governo, da breve
opparição das sobras com que se possa ir occorrendo
á amortização da divida publica.
cam ara examinará os relatarias dos mini 't1'05 e
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secreta rios de estado, e os tomará na devida considera<;âo.
Senhor, manteras instituições juradas, e promover
eili(:azmente a gloria e prosperidade do Imperio, tem
5ido, e continuará a ser o pensamento e a vontade
da camara dos deputados, a qual, correspondendo á
alta confiança de Vossa Magestade Imperial, sempre
coadjuvará os es1'orç.os do governo em tão patriotico
empenho.
Paço da camara dos d~putadQs, 21 de Maio de 184,7.
-u. S. Pessoa de .Mello. -Souza França.
( Segue o voto em separado do Sr. Marinho. )
Senhor.- A camara dos deputado~ ficou penhorada do mais sincero reconhecimento ao ouvir as
benevolas expressões com 'lue Vossa Magestade Imperial se dignou manifestar a viva satisfação 'lue
sente, sempre que comparece no seio da representaçâo nac.ional; esta satisfação, senhor, é um mui
firme penhor das instituições do Imperio.
Muito agl'Udavel foi á camara a communicação de
haver Vossa Magestade Imperial observado, em sua
"iagem ao norte da pl'ovincia do Rio de Janeiro, progr~ssivo melhoramento em varias ramos de sua industria, e as provas de adhesão dadas por seus leaes
habitantes á sagrada pessoa de Vossa Magestade Imperial e á constituição do Estado, são o voto unanime
do povo brasileiro, que tributa o mais puro amor e
veneração ao seu Monarcba, e que só espera gloria
. e prosperidade da manutenção do governo monarchico constitucional representati vo.
A camara vê com prazer a tranquillidade, que felizmente reina em todas as províncias, e neste facto
reconhece os bons resultados da esclarecida politica
proclamada pelo governo de Vossa Magestade Imperial no dia 2 de Fevereiro de 18U.
Deplora a camara com Vossa Magestade Imperial
que ainda continue a secca nas provincias do Ceará
e Rio Grance do Norte. Ella dirige aos céos ardentes
F. 50
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supplicas pela cessação desse terrivel flagelto, e não
poupará esforços para minorar as desgraças que
têm assolado aquellas provincias.
A camara dos çleputados, senbor, tem no mais
alto apreço as magnanimas intenções de Vossa MiIgestade Imperial, procurando cultivaI' as relações deharmonia e boa intelligencia com os govel'f.los do
novo e velho mundo, e para mantei-as c restabeleceI-as onde tenham sido alteradas. A enmara confia
que o governo de Vossa Magestaclc Imperial empregará uma politica franca e energica, de sorte que
sem sacrificio da honra e da dignidade nacional se
manlfmha a paz com todas as naç.ões do mundo;
neste empenbo páde o governo de Vossa Magestade
Imperial contar com unanime e decidido apoio da
nação.
A camara acompanha a Vossa Magestade Imperial
no pezar que lhe causa a continuação da luta entre
as republicas do Prata, e nos desejos de vei-a terminada, não só a bem da humanidade, como do Imperio: a camara está certa que o governo de Vossa
l\Iagestade Imperial seguirá em tão grave objecto
com previ~ão e fortaleza, a politica que mais convier
aos interesses do pajz, alli gravemente compromettidog pela proximidade deste ao theatro da guerra.
A occurrencia sobrevinda no anno passado com a
legação dos Estados-Unidos da America, por occasião
da prisão de alguns individuos pertencentes á marinha de guerra daquella nação, é summamente dolorosa á camara dos deputados, cujo pezar sómenle
suavisa a certeza que Vossa Magestade Imperial dá,
de que as offensas recebidas serão devidamente reparadas, e, como convém ao decoro da cor.ôa e á
dignidade nacional.
A camara reconhece a urgente necessidade da reforma judiciada, das leis da organização da guarda
nacional, e de providencias a respeito da coloni·
'ação, commercio .e recrutamento, e nestes impor-
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lantes objectos empregará todo o seu zelo' e soU:"
CiLl!lde.
E' muito lisongeira á cllmara dos deputados a seglll'ança dada por Vossa M:agestade Imperial de que
a receila do E.., ta ct o' já chega paea a sua despeza 01'dinaria, e a p-:,pet'auça que nutre Vossa Magestade
Irnpeeial, em vista das medidas adoptadas pelo go"erno,.de que brevemente haja sobras, com que se
possa ir occorrendo á amortização da divida publica.
A camara examinará os relatarias dos ministros e
sl'cretarios dl~ estado, e tomaeá na devida consideI'ilçiio as medidas que forem indicadas.
Manter as instituições jUl'adas, senhor, e promover
rllicazmente a gloria e p,'osperidade do rmperio,
tem sido e continuará a ser o pensamento e a vontade du camara dos deputados, a qual, correspondend.o á alta confiança de Vossa M.agestade Imperial,
sempre coadjuvará os esforços do governo em tão
pa,triutico empenbo.
P,dÇO da' ca ma ra dos depu lados, 2. de Maio de 18~ 7.
-

A. J. Marinho.

Observação,
Entrando em discussão na ses ão de 26 de Maio
o p,'ojecto do voto de graças com o voto em separado, e depois de retit'ado a pedido do seu autor,
o' requel'imento do Sr. Carvalho e Silva pedindo o
adiamento da discussão até que se achasse presente algum dos ministros, foi lido, apoiado e
appro\'ado o seguinte requerimento do Sr. Lopes
Neto: « Requeiro que o pal'ecer em discussão e
o voto em separado, tornem á comrnissão da resposta á falia do throoo, para flue baja de os considerar de novo. - Lopes' Netto ~ »
Na sessão de 27 foi apresentado um novo projecto de resposta á falIa do throno ,do teor seguinte:.
« 1:ienhor.- A camara dos deputados ficou penhorada do mais sincero reconhecimento ao ouvir as
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bE\nevolas expressões', com que Vossa Môgcstudo
Impel'ial se dignou manifestar a viva satisfação, que
sente sempre que comparece no seio da representação nacional: nesta satisfação, senhor, reconhece
a camara dos deputados um dos mais firmes penhores das instituições do Imperlo.
« A camara ouviu com prazer a grata commur:licação de haver Vossa Magestade Imperial observado em sua viagem ao norte da provincia do Rio
de Janeiro, progressivo melhoramento em varias
ramos de sua industria, e as provas de adhesão
dadas por seus leaes habitantes á sagrada pessoa
de Vossa Magestade Imperial, e á constituição do
Estado, são o voto unanime do povo brusileiro,
que tributa o mais puro amaI' e veneração ao seu
lVIonarcha, e só espera gloria e pl'osperidacle da
manutenção do govemo monarchko .constitucional
representativo.
« A camara vê com jubilo a tranquillidade que felizmente reina em todas as provincias.
« Deplora a camara com Vossa Magestade Imperial, que ainda continue a secca nas pl'Ovincias
do Ceará, e Rio Grande do Norte: ella dirige aos
céos ardentes supplicas pela cessação desse terrivel flagelLo, e não poupará esforços para minorar as desgraças, que têm assolado aquellas
provincias.
« Senhor, a camara dos deputados tem no mais
alto apreço as generosas intenções de Vossa MHgestade Imperial em procurar cultivar as relações
de harmonia e boa lntelligencia com os governos
do novo e velho mundo, e canOa que o governo
imperial conseguirá restabeleceI-as por meio de
uma politica illustl'ada, fJ'ônca, e energicamente
empenhada em sustenlar a dignidade, e interes~es
do paiz.
« A camara acompanha respeitosamente a Vossa
·1I1agestade Imperial no pezar que lhe causa a·coo-
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tinuação da luta entre as republicas do Prata, B
reconhece com dÓI', que gr_uves males têm soa'rido
os subditos brasileiros po" sua proximidade ao
theatro da guerra: ella afiança a Vossa Magestade
Imperial a mais decidida coadjuvação. na esperança de qne o governo imperial se'guirá com previsão, e fOI'taleza em todas as emergencias des. a
luta a politica, que reclamarem a humanidade, e
interesses do Brasil.
« A leitura da correspondencia relativa á.oecurrencia sobrevinda o anno passado com a legação
dos Estados-Unidos da Arnel'ica, por occasião da
prisão de alguns indiviuuos pertencente~ á marinba
de guerra daquella nação, causou no animo da
camara dos deputados a mais profunda magoa, a
qual sómenle suavisa a certeza, que lhe dá Vossa
Magestade Imp8l'ial, de que esse negocio se concluirá, de maneil'a, que convém á dignidade nacional.
([ A camara reconhece a necessidade de providencial' sobre a reforma judiciaria, colonização,
commercio, recrutamento, e o"ganizaç,ão da guarda
nacional, e empl'egarD nestes importantes objectos
todo o seu zelo, e solicitude.
« E' muito lisongeira á camam a segurança dada
por Vossa Magestade Imperial de CJue a receita do
Estado já chega pal'a a sua despeza ordinaria, e
a esperança que nutre Vos::>a ~Iagestade .Imperial,
em vista das medidas adoptadas pelo governo, de
que em breve appareçam sobras, com que se possa
ir occorrendo á amortização da oivida publica.
( A camara examinará os relatarias dos ministros
e secretarios de estado, e os tomal'á na devida
consideração.
c( Senllor, manter as insti'tuições juradas, e promover efficazmente a gloria, e pt'Osperidade do
Imperio, ~em sido, 8 continuará a ser o pensamento,
e a vo-niade da camara dos deputados, a qual)
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correspondendo á alta cOllfiança de Vo'sa ~lages~
tade Imperial, senlpl'e coadjuvêll'á os esforços do
governo em tão plltl'iotito empenho.
Paço da Call111l'i1 dos deputados, ern 27 de Maio
de~8.}7. - U. S. Pe.soa de Mello.-SoHW França.
-- J. A. '.1.11a,·inho. )}
Na sessão de 28 entrou em discussão este novo
projecto, e conlinuou nas de 29 e 31 de Maio, 10 0 e
2 de Junho sendo então approvado, não tendo sido
élpresentadas emendas .
•
RESPOSTA. DE SUol ~IAGE To\DE A' DZPOT,lÇIo DA. (a~IARA QliE Enl22
DE JUNHO ,lPRESEi>TOU-LHE

O VOTO

DE GR,lÇAS.

« Lisongeio-me da confiança que a camara dos Srs.
deputados deposita em meu govemo; ella é um seguro penhor da felicidade do Estado, a qual não póde
existir sem a harmonia e independencia dos podere::.
politicos. »
Declarou o presidente que a resposta « era recebida com muito especial agrado »
o

FALLA DO TImONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EM

18

DE SETEMBRO.

Augustos e clignissimos senhOres 'represelK,tantes da
nação.

Ainda ulcerado o meu paternal coração pela mui
sentida prematura morte do meu muito amado tilho
o PJ'Íncipe Imperial D. Affooso, aprouve á Divina
Providencia, em slIa infinitâ bondade, sua visar tão
justa magoa eom o nascimento da minha muito
élmada e prezada filha n Princeza O. Leopoldina,
novo frueto, com que foi abençoado o tbalamo
imperial.
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Nas emoções de dur, e jubilo de tJo contr[lrios successas, fui, como sou sempl'l', acompanhado por
todos os Brasileiros, e nada me é tão agraàavel,.como
ter de commemorar, perante a representação nacional, as vivas demonstral,iões de lealdade, e adhesão
á minha augusta pessoa, e á minua imperial familia,
que em taes occasiões manifestaram todos os meus
fieis subdiLos.
Empenhando-me em cultivar, e estreitar ainda
mais as relações de bua intelligeneia, e amizade, que
subsistem entre o Imperio, e as demais nações, folgo
de poder annunciar-vos, flue nenhuma occurrencia
tem apparecido que tenda a nltenl1-as.
Acaba de ser acreditado junto á minha côrle um
novo rfilpresemante dos Estados-Unidos, e a sua conducta tão nobre como eonciliadora, fazenrlo-me esfluecer a de seu antecessol" tem removido apprehensões de desintelligencia, e confio que contribuirá
para que as relaçÕeS entre os clous govemos continuem no pé de perfeita harmonia, em que sempre
se acharam em tempos anteriores.
A luta entl'8 as republicas do Rio da Prata, cujos
eifeitos ba tanto tempo deploro, infelizmente não tem
chegado a um termo definitivo.
Reina em todo o Imperio a mais perfeita tranquillidade, e o vosso patriotismo me afiança que, ao descansar das fadigas legislativas, concorrel'eis para a
permFlOencia deste estado lisongeiro, infundindo no
espirita dos povos o desejo puro e sincero de ve1-0
perpetuado,
Graças á Divina Providencia, cessou inteiramente
o tlagello que tanto atormentára as provincias do
Rio Grande do Norte, Ceará, e Parabyba; promettendo abundante colheita as copiosas cbuvas, que
nellas tem bavido.
:Muito vos agradeço aefficaz cooperação prestada
a meu governo, auxiliando·o com os fundos necessarios para as despezas, que exigem os diversos ramos
<lo publico serviço.
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Augustos e digJissimos senhores representantes
da nação, ao termi.nardes os trabalhos da actuat legislatura, vós legais concluidas diversas leis impol'tantes, entre as quaes cumpre mencionar com especialidade a de eleições; deixais á legislatura
vindoura outras leis iniciadas de não menor impol'taneia, e utilidade,
Está encerrada a sessão.
D.

PEono

II,

IMPEnADOR CONSTITUCIONAL E DEFE '~OR

PERPETUO DO BRASIL.

7. u LEGISLATURA.·

1848.
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FJ\.LLA DO THRO O NA ABERTURA DA A EMBLÉA GERAL EM

3 DE MAIO.

Au,r;ustos e di,r;níssi?nos senho,'es 1'epJ 'eselttantes ela
nação.
É chegada a época sempre esperançosa de vossa
reunião, e eu me felicito no ver em torno de mim
os representantes da nação, cujas luzes, e experiencia prometlem os maiores beneficios á causa
da civilisnção, e da ordem, e á prosperidade do
Imperio.
.
Tenllo procurado cultivar relações de paz e bGa '
intelligencia com todos os Estados da Europa, e da
America; c para resolver algumas dUJi.culdades, de
que tendes conbecimento, continuarei a empregar
meios pacificos e honrosos.
A questão entre as republicas do Rio da Prata
ainrla não está definitivamente terminada, e os interesses dos meus subdilos continuam a ser gl'UVCmente prejudicados' por uma luta tão desastrosa,
como prolongada. Faço pela pacificação das duas
q:publicas os mais sinceros votos: elles estão de
a CÔl'do com o interesse, que dcve inspimr-no a
gndcpendencia do E laclo Oriental do Ul'uguay.
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Satisfazendo os desejos, que vos tcuho mauifestaclo, percorri no principio deste anno alguns lTJunicipios da provincia do Rio de Janeil'o, e obsel'vei
com satisfação <;) desenvolvimento de sua imlustria,
e riqueza; e sendo-me em extremo gratos os testemunLlOs, que encontrei em todos elles de amor á
minba pessoa, e ele adhesão e fidelidade ás instilLlil;ões politicas do puiz.
Aordem publica não tem sido perturbada: cumpre
porém reconhecer, que o estado cle segurança intlividual, e cle propl'iedade em algumas provincias
lIo Imperio não 6 ainda tal, como deve desejar-se.
Confia porém o meu governo, que a revisão e aperfeiçoamento de algumas leis fundarão aquel\:Js garantias sobre bases mais solidas e permanentes.
Ser-vos-ha apresentada urna Pl'oposta relativa
ú lei de 3 de Dezembl'o de 18q,1, e uma outra que
tem por objecto declarar a incompatibilidade da
eleição de alguns f'unccionarios publicas nos lugares
om que exel'cerem jurisdicção ou au toridade.
Recommendo á vossa consideração o exame da lei,
que organizou a guarda nacional, e das que regulam
as promoç.ões pam o exercito, e armada, e a maneira de fazer-se o reC1"Utamento. Todos estes objectos merecem particular attenção ao meu governo.
Espero igualmente que nesta sessão dotareis o paiz
com uma lei, que pos::;a attralJir ao Imperio colonos
uleis e intlust:'io os. Vós não podeis deixar de apreciar a ncces~idade Ul'grnte desta medida.
Pelo orçamento, que vos será presente, vereis a
relação que existe entl"C a receita o despeza do Estado, e asseguro-vos, que uma severé). economia, c
fiscalisação presidirá aos actos do meu govemo, e
que na applíeac::ão düs consignações, que lue forem
concedidas, terá elle em vista promover os melhoramentos IDnteriacs das prüvincias.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nDl,;ão, certo do vosso COD<.;UI'SO leul e patriolico,
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e do espirito de orelem, e de amOl' de concol'dia,
que f6rrna o caracter distincLivo da nação brasileira,
e que o meu governo se esforçará pOl' cimentar, Pl'Oseguindo no systema de justiça, e tolerancia politica,
que se tem prescripto, nutro alisongeira esperança,
de que a Bondade Divina conservará ao Imperio
todos os beneficios de que goza, e lhe outorgará
um futUl'O de paz, e de progressivo engrandecimento.
Está aberta a sessão.
D,

PEDRO

n, IMPERADOR

CONSTl'l'UCWNAL E DEfENSOR

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
EM SESSÃO DE 'I ~ DE MAIO.

J

Scnbo['.-A camara dos deputados ouviu com intima
satisfação as expressões benevolas que Vossa lVIagestade Impel'ial se dignou empregar, felicitando-se ao
ver reunidos em torno de Vossa Magestade Imperial os representantes da nação. A camara, senhor,
assim como todo o paiz tambem se felicita, vendo
oceupado o tbrono constitllcional por um l\1onarcha
illustl'udo, que conliando na leal coaLljuvação elos
delegados do povo, lhes orrerece penhor seguro, de
que s6 deseja regeI-o, segundQ DS condições e
normas do governo representativo.
A camarü dos deputados, senhor, aprecia as vantagens da paz, e boa intelligencia, que felizmente
subsistem enlre o Brasil, e as demais nações do
globo: e para a resolução pacifica, mas llODJ'OSa de algumas difIiculclades, contia a camara que o governo
de Vossa Mage tade Imperial, no desempenho ele
sua lllis 'üo, se lta de mosll'al' compenetrado das pa.tdolitas visla de Yossa MageslaQe Imperial.

-

406-

Deplora a camara dos deputados que não esteja
ainda definilivamente terminada a questão entre as
republicas do Rio da Prata, e que os interesses dos
subditos brasileiros continuem a ser prejudicados
por uma luta tão desastrosa, como prolongada. Os
sinceros votos, que Vossa Magestade Imperial faz
pela pacificação das duas republicas, encontram na .
. camara dos deputados a mais sympathica adhesão;
e estão de accôrdo com o interesse que deve inspirar-nos a independencia do Estado Oriental do
Uruguay.
Senbor, os testemunbos de amor, que de seus subditos recebeu Vossa Magestade Imperial, quando
ultimamente percorreu alguns municípios da provineia do Rio de Janeiro, são o tributo de merecida
gratidão para com Vossa Magestade Imperial, que
no exercicio de suas aLlribuições constitucionaes
consulta sabiamente as conveniencias publicas, e
a necessidade de bem regular e consolidar as nossas
instituições politicas.
Lisongeira, e esperançosa para o Imperio é sem
duvida a conservação da ordem publica; e se o
e tado de segurança individual, e de propriedade
não é ainda satisfactorio em algumas provincias,
espera a cam ara dos deputados que a revisão, e
aperfeiç.oamento de algumas leis, e a sua imparcial,
ü esclal'ecida execução fundarão aquellas gamntias
sobl'e bases mais solidas e permanentes.
As propostas relativas á lei de 3 de Dezembl'o
de 18!~1, e a incompatibilidade da eleição de alguns
funccionarios publicos nos lugares cm que exercem
jurisdicção e autol'idade, serão pela camara dos
deputados allenla e aecuradamente consideradas.
A justiça, senhor, é a primeil;a necessidade social;
a liberdade do volo a principal condição da realidade do syslema repl'esenlativo. Tal necessidade
será atisfeita, tal condição pl'eenchida pelo govel'llo
de 'ossa Mugeslade Impel'ial, se por ventura na'
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propostas unnunciadas consignou os melllol'es meios
de garantir a segurança publica, e a liberdade individual, de purificar o exercicio do dimiLo clciLorul
dos abusos que ainda infelizmente o perturbam.
A camara dos deputados reconheceu com Vossa
l\'lagestllde Imperial a conveniencia de examinaremse as leis da guarda nacional, das promoções do
exercito e armada, e do recru tamento; e associando-se
aos desejos de Vossa Magestade Imperial, applicará
a mais cautelosa e esmerada aLLenção ao estudo
das medidas mais apropriadas p'ara accommodar
essas leis ás necessidades, e circumstancias do paiz,
e tornai-as accordes com a indole das insLituições
brasileiras.
Não são desconhecidas, senhor, pela ramara dos
deputados as razões, que exigem com crescente
urgencia uma lei, que possa aLLrahir ao Imperio
colonos uteis, e industriosos: a camara com toda
a solicitude se occupará de tão importante objecto.
A severa economia, e fiscalisação que, segundo
Vossa l\'Iagestade Imperial se digna afiançar, presidirão aos actos do seu governo, são vitaes necessidades altamente reconhecidas no paiz. A camara, no progresso de seus trabalhos, no exame
do orçamento, na discussão das propostas do pode~
executivo, não menos se mostrará convencida destes
principios, do que animada de sinceros desejos, e
de firme intenção de os traduzir em realidades.
Na execução das leis, e na applicação dos fundos
decretados espera a camara que o governo de Vossa
Magestade Imperial por actos significativos se mostre
possuido dos paternaes designios de Vossa Magestade Imperial.
Senhor! Vossa Magestade Imperialjulga rectamente
os sentimentos da nação, quando declara que está
certo do concurso leal e patriotico dos seus representantes. Acamara sente-se feliz, afiançando a Vossa
l\iagestade Imperial que a nação não menos se con-
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sel'va tl'anquilla, e cheia de conflança, vcnLlo nus augustas mãos de Vossa Magestade Im[)el'ial a balança
dos poderes politicos, e a direcção suprema elo Estado.
·A igualdade na distribuição da justiça, e n toler:mcia elas opiniões são por sem duvida deveres
lle todos os governos regulares. Reconhecendo c
praticando estes deveres, e sendo auxiliado pela
força, que resulta da unidade de pensamento politico e da harmonia com os poderes constiLucionaes, poderá o governo de Vossa Magestade Imperial,
mediante a protecção da Divina Providencia, conervar ao Imperio todos os beneficias, de que goza,
e franquear-lhe a estrada para um futuro de paz,
de progressivo engrandecimento.
Taes são, senhor, os sentimentos da ca~nará dos
deputados, sentimentos de que por seu mandato
1)OS constituimos orgãos; cheia de confiança a camara, de que por ser:em Sinceras as suas expressões, e os seus votos, serão por Vossa Magestade
Imperial ,benignamente acolhidos, felizes nós por
ter-nos cabido a honra de os vir apresentar a Vossa
Magestade Imperial. - Rodrigltes dos Santos.Christiano Ottoni. - Pessoa de Mello.

e

I

Emendas offerecidas ao voto de graças.
Entrou em discussão o projecto da respostaáfalla
do throno na sessão de 49 de Maio, e conLinuando
na de 20, foram oíferecidas as seguintes emendas
pelo Sr. Marinho:
« As propostas relativas á lei de 3·de Dezembro
de 484,4, e a incompatibi Iidade da eleição de alguns
fllnccionarios publicos nos lugares, em que exercem
jurisdicção e autorIdade, serão pela camara dos
deputados attenta e accuradamente consideradas, a
fim de reduzil-as a actos legislativos, que consignem
os melhores meios de garantir-se a segurança eu-

blica c a libenlade individual, e de purificar-sr. o
excl'cicio do direito eleitoral dos abusos que ainda
infelizmente o perturbam; convencida eomo está a
cnrnara dos deputados que a justiça é a primeira
net:essidade do paiz, e a liberdade do voto a principal condição do systerna representativo.
«No paragrapbo que começa - a . event economia, elc.-supprima·se a palnvra-segundo-. Em
lilgar' de-e~pel'a-diga-se-conria; -supprimam-se
as palavras-por actos signif}c:alivos-e conclua-se
deste modo-se mostrar~ possui da dos palernaes
designios de Vossa Mage-lade Impor'ial, c atteuderá
como convém aos ínteres'e rnateriaes das provincias.
« Aigualdade na distribuição da ju. tiça, e a. tolerancia das opiniões são por sem duvida deveres de
t,)elos os governos, que desejam desempenllal' a.
sublime missão, de que a ocieda ie os encill'l'ega;
a pratica destes devere::; ustentllda pela força que
resulta da unidade do pensamento politico, e pela
f,'nnco e lpal concurso que para a realiznção de um
lal fim, a camara dos deputados assegura ao governo ele Vossa Magestade Imperial, e medianle a
protecção da Divina Providencia, conservará ao
Imperio todos os beneficios de que goza, e lhe
fl'nnqueará a estr'ada para um futuro ele pnz e de
progressivo engrandecimento.-J. A ..lffar·inho. )}
Continuou tambem a discussão nas ses ôes de 22,
~3, 24-, 25 e 26 do mesmo ml"Z, tendo sido oesta
ultima sessão apPI'ovado o projecto apl'csenlado
pela commissií.o, e prejudicadas as emenda.
HEPOSL\ DE . U.\ lILl.GIlST.iDE ,\. DEPlJ'fAÇ:lO 0.\ CoUtARA QUE E~[
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« Encho-me de vivo prazer ao ver-voao redor do
rYlru t\II'OOO pnl'a em nome ela camara dos Srs. depulndo' me manire lnrd s seus entimenlos cle
~'.
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-uoadbesão e lealdade á minha "pessoa; meu sincero
agradecimento (assim o podeis assegmar á camara
dos Srs. deputados) será () meu conlínuo e fiel empenbo em promover por meio da consolidação das
instiluições que nos regem a felicidade do meu
paiz, mostrando-me assim sempre digno do amor
q ue meus subdilos me consagram. »
Declarou o presidente que a resposta {{ era recebida com muito especial agrado. »

Observação.
Na sessão de 5 de Outubro foi lido o decreto
dessa data, a,.diando a assembléa geral para o dia 23
de Abril de 184-9. Por decrelo de 19 de Fevereiro
de 1849 foi dissolvida a camara, ficando porlanto sem
eITeilo o anterior adiamento dellu.
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DE JANEIRO.

Augustos e dignissimos senhores representantes da naçâo.
Possuiuo do mais vivo prazer viera eu abrir' a primeira sessão da oitava l~gislatura, se não me fosse
tão penoso tN de annu nciar os desgraçados acontecimentos que OCCOl'reram recentemente na provincia
de Pernambuco,
Homens dominados por paixões violentas perturbaram a tranquil lidade e a ordem publica, e tentaram
alterar as instituições cio Brasil.
Comprazo-me p0rém de communicar-vos que e su
criminosa empreza foi reprimida pela coragem e
firmeza da guarda nacional, do exercito, da marinha,.
e pela patriolica coadjuvação da grande maioria dos
Pernambucanos.
Agradeço-lhes o apoio que prestaram ao meu governo, e os testemunhos de lealdade e aITeição que
me deram.
A provincia de Pernambuco ainda não está de todo
pacificada. Homens perdidos, que surdos á vüz da
minha imperial clemencia se retrahiram ás matas
para persistirem na carreira de seus crimes, Pl'Ocuram novamente perturbar a tranquillidade publica.
O meu governo conlinúa a empregar meios encrgicos para extinguir este germen revolucional'io.
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A paz é condição essencial da prosperidade dos
povos. Desvp,\ar"me-hei pois em manter as relações
pacificas que existem entre o Brasil e as potencias
estrangeiras, ernquanto puder fazeI-o sem quebra
da honra e dignidade nacional.
Chamo a vossa attenção sobre a necessidade de
providencias que habilitem o governo a augmentar
a força do exercito e marinha, e lhes deem organização mais regular e vigorosa.
A fluctuação do valor do meio circulante paralysa
as transacções e acanha o desenvolvimento da industria, urge pois dar-lhe maior estabilidade; e
felizmente o melhoramento de nossas rendas per"
mitte que comecemos a empregar alguns meios
para conseguil-o.·
Recommendo"vos muito especialmente que providencieis sobre o modo de supprir á lavoura os braços
que diariamente lhe vão faltando.
A' vossa consideração serão submettidas alguma,s
propostas sobre estes e outros objectos, que são
reclamados pelos interesses do paiz.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, as instituições monarchico-representa'tivas, consagrando a intervenção do paiz na deliberaçõo de seus grandes interesses; garantindo os,
direitos e liberdade dos cidadãos; protegendo o
desenvolvimento da industria e commercio, são o
mais seguro penhor da prosperidade nacional: es"
forcemo-nos pois por mantel-as iIIesas. A harmonia
. entre os poderes politicos do Estado é o meio mais
efficaz de conseguirmos esse fim; e dará ao paiz o
exemplo da união e concordia, sem as quaes não
poderá el1e alçançar a força e grandeza a que o tem
destinado
a Pro·videncia .
.'
I

.Está aberta a' sessão ..
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CONSTITUCWNAL E DEFENSOR

PEnPJ<~TUo 'DO BRASIL.
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Senhor. - Mais uma prova do constante amor que
Vossa Magestade Imperial consagra ás instituições
do paiz é sem duvida a enunciação do prazer, com
que Vossa l\Iagestade Imperial se dignou de abrir.
a ~.3 sessão da 8. 3 legislatura da assembléa geral.
Os l\Ionarchas como Vossa M:agestade Imperial
identificam-se com seus subditos, e é por isso que
magõa o coração de Vossa Magestade Imperial ter
de com memorar os desgraçados acontecimentos, que
occorreram recentemente na provincia de Pernambuco, onde homens dominados por paixões violentas ousaram perturbar a ordem. e Lentaram alterar
as instituições do paiz.
Felizmente essa criminosa empreza, reprovada
pela generalidade dos Brasileiros, foi reprimida
pela coragem, e fil'meza da guarda nacional, do
exercito e da marinha, e pela patriotica coadjuvação
da grande maioria dos Pernambucanos, que na
manifestação do reconhecimento de Vossa Magestade
Imperial recebem o mais elevado premio dos seus
relevantes serviços.
Foi por certo uma assignalada victoria do principio de ordem sobre o espirito revolucionario,
ainda que obtida com dolorosos saerificios; e mostrando a experiencia que as perturbações politicas
têm augmeulado tanto os encargos do Estado, impedido a affiuencia de braços e capilaes estrangeiros,
retardado o desenvolvimento da riqueza nacional,
diillcultado o movimento regular do systema representativo, e atrazado a civilisação do paiz, espera a
camara dos deputados CJue o governo de Vossa Magestade lmperial prosiga no emprego de uma politica, que' vivHica os elementos de ol'dem, desarmando
as facções, e sujeitando-as ao jugo salutar das leis.
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Lamenta acamam, senl1ol', que alguns homens
pel'dido , sunlos ú voz da clemencia dl3 Vossa ~Jage"
taue Imperial, e retral1idos ús matas persistalll ainda
na carreira de seus crimes, e pl'Ocurem novamente
perturbar a tránquilliuaJe publica naquella provincia. Conta purém que com a applicação ue meios
encl'gicos se conseguüá extinguir IJrevémente esse
germen revolucionario.
A camara dos deputados confia flue o governo de
Vossa Magestade imperial continuar'ú a manter as
relações pacificas, que existem entre o Imperio, e
as potenc!as estl'angéiras, em qnanto puJel' fazel·o
sem quebra da homa, e da digniJaJe nacional. A
paz assim conservada é em duviJa Ilma neces idade
do paiz, e a camara dos deputados assevera a Vossa.
l\lagestade Imperial, que concorl'erá pela sua pal'te
com as meJidas proprias a assegurai-a, ufanando-se
entretanto de afiançar a união de todos os Brasileiro
em elerl'edor do throno de Vossa MagesLade Imperial
para sustentação da !Ioora e dignidade nacional ..
Prestando leal apoio ao governo de Vossa Mélgestade Imperial, dando séria atteoçfio ás propostas que
por elle lhe forem submettidas, e cuidando no augmento, e da mais rRgular e vigorosa organização do
exercito e marinha, da introducção de braços livres
para a lavoura, da maiol' estabilidade do meio cÍl'culante, em que sensivel melhoramento vão tendo as
renelas publicas, e de todos os mais objectos I'l~cla
mados pelos ioteresses gernes, e I elas uecessiuades
uo paiz, convence-se a camara elos deputados de
que corresponderá ás vista magnanimas de Vossa
Magestade Imperial, sempre applicada ao bem, e
engrandecimento do Brasil, a quem coube fi. ventura de ver' naseer, e a gloria de túr a Vossa MéJgestade Impel'ial pOl' sobenl.Oo.
Senbor! O princi,pal dever, .e o empenho mais
consciencioso dos Brasileiros é su. tentar iiI') as DS
instituições monarchico-constitucionaes represen-
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tativas. Só ellas podem firmar no paiz a ordem que
é a primeira e essencial condic.:,ão de qualquer sociedade eivilisadora-mantet' a Iibl::nlade, que é a realização dos direilos de todos os cidadãos, e offerecer-nos a grandeza, e o futuro que são 03 ob jectos
da mais viv.a ambição do.:> povos.
Animada de I[io justos sentimentos a camara dos
deputados não o\vidal'á que a harmonia entl'e os
poderes politicos do Estado, dando ao paiz o exemplo
oe união e concordia, é o meío mais efficaz de
conseguir-se aquelle fim.
Ei ,senhor, a expressão sincera do sentimentos
da camara dos deputados. Digne-se Vossa Mageslade Imperai de os acolher benígno.- C. Ca1"ne'ir'o
ele Campos .-J. M. Pereira ela Silva.-Ap?"igio José
de Souza.
Em,enclas on-'ereC'idas ao '/Joto ele grapas.
Entrando cm díscu são na sessão de 21 de Janeiro
o projeeto de voto de graças, foi lida e apoiada a
seguinte emenda da respectiHl comrnissão:
« Emenda additiva pam seI' collocada antes do ultimo periodo:- Senhor! Nu ~)('esenç.a do inopinado
succcsso, que ncaba de augustial' o patcl'nal cOl'ução
de Vossa Mng slnde Imperial, e de consternal' os
nrasileil'os, não pódo a camal'a dos deputados abafar
a voz dessa dôr immensa, que repassou a nação.
Fiel representante, e interprete della, resignada aos
decretos do Altíssimo, a camam dos deputados dirige ao céo os \'otos mais fervorosos pelo con{'orlo
do pai e do Monarcha, e pela sllccessão de novos
penhores da perpetuidade da: dynastia im[Jerial.
-Carlos Carneiro ele Campos .-Ap?'i,qio José de
Souza.-J. M. Pe?"eÍ1"a ela Silva. »
Continuou a discu 'são na ~e ão de 22, e na de 23
foi. offerecida mais a seguinte emenda pelo Sr.
Maga l1:iães Ca tro:
« Pal'a {'ol'mal' o oitaro periodo da respo.la ao dis.
F.

5J
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curso da corôa diga-se o seguinte:-A camam dos
deputados, senhor, desvelar-se-lla, sobre tudo em dar
ao povo outro systema de eleições mais adequado,
como altamente invocam os pl'incipios, e ilS urgencias mais palpaveis do Estado.- !Jla.qalhães Castro.»
Continuando ainda nas de 2~ e 26, foi nesta ultima
o(ferecida a seguinte emenda pelo Sr. Rocha:
« Filha do voto espontaneo do povo a camara não
póde deixar de em nome delle agradecer ao governo
de Vossa l\[agestade Imperial o uso moderado, e ao
mesmo tempo energico que fez das forças sociaes em
defensa da patfia e das suas instituições.-Rocha. »
Na sessão de 27 foi ['etirada a emenda supra do
Sr. Rocha, sendo approvado o projecto com a
emenda da commissào e rejeitada a do Sr. Magalhães Castro.
RESPOSTA DE SUA llfAGEST.\DE Á DEPUHÇ.i:o DÁ C.\M.\RA QUE EM
FE"EREIRO

.\PRESE~TOU-LHE o
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a Agradeço muito á camara dos Sl's. deputados a
leal cooperação prometlida ao meu governo, que saberá empregai-a para estabilidade de nossas instituições e venturas deste Impel'io; nas terriveis
angustias que tem soffl'ido o meu cora~ão de pai,
nada me é tão consolador corno observ3l' o vivo
interesse· que por ellas toma a camara dos Srs.
deputados, interpl'üte sincera de lodos os Brasileiros,
que Lambem amo como filhos. »
Declarou o presidente que a resposta' « eru recebida com muito especial agrf\lJo. II

FALLA DO TURO '0 NO ENCERRA)!ENTO DA ASSE~DLl1A GERAL
10 DIA

3

DE TlLo\IO.

A falia do tbrono do encermmento desta sessão é a
mesma da aberlura da es 50 seguinte em 3 de Maio.

1850.
FALLA ))0 THRONO NA AB~RTUnA DA ASSEMBLÉA GERAL EM
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Augustos e d'ignissimos senhores ?"ep,'esentantes ela
nação .
.'\.lgumas cidades do nosso litoral e especialmente
as da Bahia, Rio de Janeir'o e Pel'Oambuco, têm sido
assaltadas nestes ultimos mezes de uma febre epidemica. Os estragos da enfermidade, que nliás não
estão em proporção com o tenor que têm cau ado,
affiigem profundamente meu coração. Graças a
Deus vai diminuindo o mui, e espero de slla Divina
Mi ericordia que ouvindo nossas preces, arrede para
sempre do Bl'asil semelhante flagello. O meu governo tem empregado todos os meio ao seu alcance
para acudir aos enfermos necessitados.
Este estado de COUStlS iníluiu no andamento dos
traballlOs legislativos; certo estou porém que na
presente se-são completarei as medidas, que ulLímamente tive occasião de lembr'ar-vos,
A provincia de Pemambuco acha-se pacificada.
Os grupos que se haviam retrabido ás matas foram
dispersado, e seLls principae chefe submeUeram·
se á autoridade pulJlica,

As nossas relações com as potencias estrangeiras
permanecem no mesmo estado em que se achavam
na época da abertul'a da sessão passada. Continúo
a desvelar-me em mantel' a paz.
Alguns subditos do lmperio, auxiliados por emigrados dos Estados vizinhos, conseguiram formal'
reuniões, e entraram armados ·no territorio além do
Quaraim, não obstante as ordens do presidente da
provincia. O meu governo, ao mesmp tempo que tem
dado as instrucções e providencias necessarias para
chamar a seus deveres esses Bl'asileiros, não cessa
de p ocurar II remoção das causas, que deram lugar
a tão tleplomvel successo.
Agradeço-vos li coadjuvação que tendes prestauo
ao meu governo, e conto com a efficacia della pam
reunir a grande família brasileira no pensamento
commum de promover a con olidação da ordem publica, e a prosperidade do lmperio.·
Está fechada a primeil'il, e aberta a segunda sessão da actual legislatura.
D.

PEDRO

II,

1lI1PERADOR CONSTiTUCIONAL E DEFENSOU

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
mI SESSÃO DE 3/1 DE MAIO.
Senhor.- O paternal coração de Vossa Magestade
Imperial revelou-se perfeilamante na impressão profunda de dôr, com que Vossa Magestade Imperial
teve de communicar ao corpo legislativo os estragos
causados pela fatal epidemia, que ultimamente assolou algumas cidades do litoral do Imperio.
A camara dos deputados acompanha a Vossa Iagestade Imperial nos fervorosos votos, que dirige ao
Todo Poderoso, para que arrede par.a sempre do
Brasil semelhante flagello! .
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Reconhecendo a solicitude, que empregou o governo de Vossa Magcstade Imperial, em acudir aos
enfermos necessitados, cumpl'e 3 camara dos d'eputados um sagrado dever, agradecendo a Vossa Magestade fmperial os actos de beneficencia particular,
que Vossa ~lugesLade Imperial,não cessou de praticaI'
para allivio da indigencia não poupada pelo sopro
fat<l\ da epidemia,
Tão criticas cil'cumstancias por certo deviam de
influir Lambem sobre o andamento dos trabalhos
legislativos; mas agora que tem ella quasi desapparecido, espem a camara que nesta sessão completará as medidas, que Vossa Magcstade lmpel'Íal dignou..-se lembrar-lhe, quando abriu a sessão anterior.
Com o mais vivo prazeI' recebeu a camal'a dos deputados a noticia de achal'·se paciCicada a provincia
de pp.rnambuco, havendo-se dispersado os grupos
de criminosos que se linbam rE:trahido ás matas, e
submettendo-se os seus principaes chefes á auLoridade publica.
Conta a camara dos deputados, que o governo de
Vossa l\lagestade Imperial continuará a desvelar-se
em conservar a paz com as potencias estrangeiras
emquanto puder l'azel-o sem quebra de honra e
dignidade nacional.
Foi-lhe penoso saber que alguns subdiLos do Imperio, auxiliados por emigrados dos Estados vizinhos,
conseguiram formar reuniões, e entraram armados
no territorio além do Quaraim, Felizmente porém
as instrucções e provideneias do governo de Vossa
Magestade Imperial, e o bom senso dos habitantes
da provincia de ·S. Pedro do Sul, terminaram tão
desagradaveis o~c[Jrrencias, e não cessando o governo de Vossa Magestade Imperial de procurar a
remoção das causas, que lhes deram lugar, mais uma
prova dará da accurada attenção, que presta ás circumstancias peculiares daquella provincia, e da
justa apreciação das necessidades cio paiz.
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Senhor! A camara lias deputados, continuando a
prestar o mais franco e leal apoio ao governo de
Vossa Mage5tade Imperial, está certa de corresponder
ás vistas patrioticas, e magnanimas de Vossa Magestade Imperial 'no empenho ele reunir a g'rande l'amilia
br'asileira em o pensamento cornmum de promover
a consolidação da onlem publica e prosperidade do
lruperio.
Paço da carnara cios deputados, em 30 c1é Müio de
~ 8;50, - J. AI. Pereim ela Silva. - Apr'igio José ele
Sou.:a. - Vidol' de Oliveira.

Obsel'vetçelo.
A. discussão do projecto do voto de graças teve
lugar nas sessões de 3, 4" 5 e 6 de Junho, sendo
approvado ne~la ultima sessão, não tendo sido o(l'e-'
recida ao mesmo projecto em~nda alguma.
RESI'OST.\ DE 5U.\ M!GEST,\DE Á DEI'OT!ÇXO DA CU{,\R! QUE EAI11>
DE JUNIrO URESENTOU-LHIl

o

VOTO DE GnAç.\S.

« Agradeço á camara dos Srs. deputados a leal
coadjuvação que pl'omeLLe ao meu govemo. Só assim
poderá elle desempenhar a al"dua tarefa de promover a prosperidade do Brasil, unico alvo de todos
os meus desejos, »
Declarou o presidente que a resposta « era re·
cebida com muito especial agrado. »
FALLA DO THRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EM ~f DE SETEllBRO.

Augustos e clignissimos senhores r'epresentantes ela
nação.

Vindo encerrar a segunda sessão da oitava le·
gislatura, sinto grande prazer em communicar·vos
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qQC a paz c tranquillidadp. publica se acham de todo
restabelecidas nas provincias aonde infelizmente
havia sido perturbada. Do bom senso e patriotismo
do povo brasileiro espero que não teremos mais
de deplorar tão desastrosos acontecimentos.
Graças á Misericorrlia Divina, posso boje communiear-vos a cessação da febre epidemica que por
alguns mezes ílagellára varias cidades e lugares do
nosso litoral.
Continuarei a empregar todos os esforços para
manter, sem offensa dc nossos dil'eitos e dignidade,
relações pacificas com as potencias estrangeiras.
A paz é indispensavel para a prosperidade e liberdade das nações.
Agradeço-vos os importantes actos legislativos que
ultimastes nas duas sessões desle anno. Os beneficios que delles hão de resultar, consLituem a mais
precio a recompensa de vossas fadigas.
Ao cabo de tantos mezes de laboriosas funcções
é força que v.olteis ao seio de vossas familias, Continuai, auguslos e dignissimos senl10res representantes ua nação, a auxiliar com o eSc\U1'ecido zelo,
de que tendes dado tantas provas, a tarefa que
me Pl'OpUZ de reunir todos os Brasileiros no pensamento conunum de conservar iIlesas nossas beneticas instituições. Mostmi-lhes quanto da obediencia às leis, da observancia dos devcres que
impõem a moral e a religião, depende n grandeza
e a felicidnde dos Impel'ios.
E

D.

tá fechada a se. são.
PEDRO

Ir,

IMPERADOR COl'; TlTUCIOriAL E DRFE -

PERPli:T '0 DO BRA IL.

on

:1851.
P.\t.L\

no

'rflR.O.'lO

:-r.\

.\BI;;l\'l'UR.\ 1),\ A 5E~IBLlh l;ERAL Ell

:3

DE ~IAIO.

Au,r;nstos e Llignissimos senhol'e ?"epJ'e
ela nação.

enlaJ~ltJs

Cheio lio mais vivo jubilo por me ver rodeaJo
úa representação nacional, rendo graças ao Todo
Polieroso, e congl'atulo-me cornvosco pela tranquil~
lidade que felizmente reina em todas as provincias
do Imperio, que espero não será perturbada.
Muito fizestes na passada sessão legislativa. Mas
em um paiz novo como o nosso, aonde as instituições não perceberam todo o desenvolvimento e
perfeição pratica de que são susceptiveis~ aonde os
innumeros recursos naturaes do solo precisam do
impulso da autorjd~ele para pl'Oduzil'em graneles
vantngens sociaes, muito ha ainda que esperar da
,ossa patriotica solicitude.
Leis que sabiamente corrijam o~ defeitos que
ainda possa apresentnr a lei eleitoral para que nem
a liberdade do voto nem a tranql!lillidade publica
soffl'a na applicação de um dos mais sagrados principios da nossa constituição; que deem força moral
á instituição das municipalidades para que dellas
tire o povo os beneficios que podem dar; que
F.
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I"cguTem mulhor a administração das provincias e
habilitem o governo a ter nellas administradores
babeis e mais permanentes; que provejam á educação popular; que forneçam meios ·para formar
um clero mOI-alisado c iHustrado, que pelo seu
exemplo e conselbos desenvolva e firme os sentimentos de moral, de religião e amor ao trabalho;
que tenham por fim acautelar as consequencias fIue
da falta de braços possam provir á nossa producção
quasi toda agricola, e que melhor consultem o
destino do exercito e mal'Íntla, são urgentes necessidades do pre~ente e do futuro.
Não é possivel em uma sessão legislativa emprehender e levar ao cabo tamanha tarefa. Cumpre
porém começar-a, que o tempo e a perseverança a
concluirão.
Esforcemo-nos pois em obter o concurso ue
todos para o bem de todos, pret'erinclo á uiscussão
principios absLractos de politica a dos remed ios para
as primeiras e immediatas necessidades do noss.Q
. paiz.
Continuam inalLeradas as nossas relações com
todas as potencias estrangeiras.
A lei de 4, de Setembro do anno passado tem sido
vigorosamente executada. A ella se deve principalmente o estado de quasi extincção cio trafico.
Espero que continueis a coadjuvar o meu governo
com todos os meios que possam ser necessarios
para obstar (l flue reappareça ainda que em pequena
escala.
O general Oribe recusou-se a adoptar providencias
que fizessem cessar as violencias e vexames que,
em virtude de ordens suas, eram e são exercidas
sobre as pessoas e propriedades de grande numero
de Brasileiros estabelecidos nas fl'Onteiras do Estado Oriental.
O ministro argentino insistiu em tomar a si essa
ue \50, e como lhe não fosse dada a solução qu~

(
\

(
(
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ex.igIU o goVel'1ladOl' de Buenos-Ayres, pediu os

~eU1:)

passaportes, que lbe foram concedidos.
POI' maior que seja o meu desejo de manter a paz,
não deixarei ele dar aos meus subditos a protecçüG
que lbes devo, nem serei indiíferente a acontecimentos llue possam prejudicar a segul'ança e
tl'anquillidade futura do Imperio, tendo sempre pOl'
um dever respeitar a independencia, as instituições
e a integridade dos Estados vizinhos, e nunca me
envolver de modo algum em seus negados internos.
Ser-vos-lla presente o orçamento da receita e
despeza, Vereis que a renda tem augmentado
progl'essivamente, mediante medidas adoptadas, e
a tranquillidade de que tem gozado a.nação.
Augu -los e dignissimos senhores representantes
da nação, un:J.mos os nossos esforços para desenvolver e consolidar as noss'as instituições, a cuja
sombra temos atravessauo unidos e em progresso
mais de um quarto ele seculo livres das grandes
tempestades revolucionarias que têm abysmado
outros paizes, para reunir em tomo dellas toclos os
Bl'asileiros, e fazermos á terra que nos viu nascei
todo o bem que ella de nós espera. c.onto para isso·
com a vo sa ]}atriotica e leal coadjuvação.
E tá aberta a sessão.
D.

PEDRO

II,

I:UPEll.~DOR CON TlTUGlO AL E

DEFE:'lSOlt·

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO'
EI\I SESSÃO DE

1~

DE l\[AIO~

Senhor.-O expl'essivo jubilo, que sente Vossa-.
!IIagestade Imperial ao ver-se rodeado da representação nacional, congl'atulando-se com eUa pela
lranquillldacle, que felizmer.:Le reina cm toda.. a.
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flrovinciéts do Ill1perio, 6 evidente prova d@ ele\'iHl'O
'lprcço em flue ,"assa ]\lagcstade Imperial tem a
allianç:n do UJl'ono com a nação, e do patürnal amor
íJUl} consagra a seus subdiLOS. A cnmara dos deputados rende graças ao Todo Poderoso por Ilaver concedido ao nmsil o l\lonal'cha mais n~agnani.mo, c
confia flue a tranquillidüde publica não será perturbada.
Se a ca.mara dos deputados na sessão passada empregou os seus esl"orços pDl'il satisfazer ás necessidades do paiz, não fez mais elo que acompanhar o
grandioso ]}enSameflLo d(~ Vossa MagesLade ImperiaL ReconlJece porém que em um paiz novo, como
o nosso, onde as instiluições não adquÍI'iram todo o
desenvolvimento e perl"eiçãu pratica, de que são
susceptiveis, onde os recursos naturaes do' solo preci am do impulso da autoridade, para produzirem
grandes vantngens sociac ,muito resta ainda a fazer
por sua parote para cOl'l'esponder á confiança que
l'ecelJêra ela naÇião,
Pro·viclencias que lenda~TI a corrigi(' o defeitos que
. pai' ventum apresente a.lei eleitol'al a bem da libcrdade cio. voto e tranqllillidade pul)lica, como essencialmente reclama um dos mais sagrados principias da nossa constiLuição; que eleem força moral
á in 'tituição elas municipalidades para que possam
ser prou.cuas; que regulem melb.or u administração
elas provincias e ()' egurem no go.verno a necessnria
llübilidade c permanent:ia de adminisLradores: que
provejam a erluca~úo populnr; que forneçnrn meios
tle fôrmar um clero mom\isado e illustrado, que
pelo seu exemp10 e co.nselltús desenvolva G firme
os te temunhos da mornl, da religião, e amor ao
tm\)alho; que acnulclem as consequencin" que da
fnlla de braços proventlDm ú nossa pl'Odllcção agricola; c que meloal' cpnsulLem o destino clo exercito
e ela murinhn, ão ele cerlo urgl;nle' ne 'es:iitlilde5
flo prrs nlc e cio l'ulllro.

-
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l'ão é pus iv.;\ cnlrctanlu que cm unlêl ses-50 legislativa se en[;cte, e se termine tno grando tarefa. Começai-a porém é derer da call1ara dos deputnclo',
fJue o tempo e é\. persevcrançn a concluirão; e os
mais uteis 1'0 ullaclos não e poderão deixar de conseguir, concorl'endo todos pnra el'inmente cuidar
dos remedias que reclama o benl de todos de preferenda á ui -c u fio de principios ao tractos de
politica.
A camnl'u dus deputados oube r.om prazer que
continuarlJ ill<l\teradas as relações do ImpeJ'io com
todas as potencins e trn ng ei rns.
\\luito sntisractorio é lambem ii camarn elos depu(nelos reeonhecer que a lei de 4. de SeterlJuro do
nnno pas aJu tem ido executada rigoro:>amente: a
isso Sem duvida devemos o estndo da fjuasi extincção
do tmüco." A camUl'a contiuuará a coadjuvar o guvemo de ,"assa Mnge tadp. Imperial com todos os
Illeios neces urio parn obstar a que reappareça
ainda lia menorescala.
Ouviu a camara dos deputados que o general
Oribe e recu ou a adoptar providencia, que fize sem
cessar as violencias e vexames, que em virtude de
ordens uas eram e são exercidas sobre as pessons
e pl'Opricdades de grande numero de TIl'asi\eiros
estabelecidos nns front iras do Estndo Oriental; e
que o ministro argentino, insistindo em tomnr a
si es a que tão, por se Ille não dar a solução exigida
pelo governador ele Bunno -Ayt'c , pediu e obLeve
seus passaportes; c como tem realmente 11 camara
elo deputados a ninis plena conüança no governo
ele Vossa Mngestaele Imperin.l, conta que por maior
fJue seja o de ejo de manter n paz, não deixnrá Vos. a
~]agestade Imperial de dar ao sens subditos a pro1ecl;;ào, que lhes é devida, e nem será indiLferente
a aeontecimentos que po ~am prejudicar a segurnnca e trn nq ui II idade fu tura do 1m perio, respeita ndo
-cmprc ti iudepcndencill, H in-tiluiçõe e a inlc-
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gl'idi:lde dos Estados viziullOS, e niío se CIJV01VClldú
nos seus negocias internos. Fiel interprete dos sentimentos da naçào, a camara dos deputados nào
hesita um só 1l10mento cm assegurar a Vossa Magestade Imperial que toda ella apoiará enel'gicall1ente
o govemo de Vossa l\lagestade Imperial lla sustentação da honra e dignidaue nacional.
E'sobremaneira agradüvel á camara dos deputados o augmento progressivo das rendas publicas,
mediante medidas adoptadas, e a tranquillidade de
que tem gozado o paiz.
Sim, senhor I A' sombra de nossas instituições
politicas teinos atravessaúo unidos e em progresso
mais ele um quarto de seculo livres das grandes tempestades revolucionarias, que têm abysmado outros
povos: olJrigação é nossa consolidai-as, e desenvolvei-as, e á voz paternal de Vossa Magestnde Imperial nenbum Brüsileiro deixará de concorreI' paro
fazer á patria todo o bem, que ella tem direito de'
exigir de nós!
Leal, sincera e decidida coadjuvação afiança a
eamara dos deputados a Vossa Magestade Imperial
para fim tão justo, quanto patriotico. E'egta D verdadeira, a salutar, a gloriosa politica, que attrahindo
para Vossa Magestade Imperial a gratidão dos contemporaneos, honrará na posteridade a memoria
do seu reinado. -João Manoel Pereira da Silva.Aprigio José de Souza.

Emendas offereciclas ao voto de ,graças.
Entrou em discussiío o projecto da resposta á
falia do throno na sessão de 2 de Junho e continuou
nas de 3 e 4" tendo sido nesta ultima suscitada a
questão de saber-se, se em vista da deliberação tomada sobre a alternativa dos oradores, caducava
a faculdade concedida aos ministros de tomarem a
palavra todas as vezes que julgassem conveniente,

miJom tivessem de fallar no sentiJo tio u \tinia II iscurso pro['eeido, e ['ai decidido que nüo caducilvíI.
Continuando a discussão do projecto na se são
de 5, furam orrerecidas as seguintes emenda :
1." Do Sr. Pacheco: « As palavras -concorrendo
todos pal'íl vivamente cuidar dos remedias que reclama o bem de todos - sejam substituidas pelas
seguintes-esforçando-n05 por obter o concurso de
touos pam o bem de todos.
« Onde diz-á voz paternal de Vossa Magcstadediga-se-á voz 13aternal e clemente de Vossa Mages-

tade.-Pacheco. »
2." Do Sr. Silveim da Motta: « No topico relativo á execução da lei do trafico, depois da palavra
- vigorosamente - diga-se - á sua execução e ao esclarecimento da razão publica sobre o seu verdadeiro
interesse devemos a quasi extincção do trafico.-

Silveira da Motta. »
. Continuou a discussão nas spssões de 6, 7 e 10
do mesmo mez sendo orrerecida nesta ultima a
seguinte emenda do Sr. JoaCluim Villela: « O topico
que principia pelas palavras-obrigação é nossae termina pelas palavras-exigir de nós, - sub titua·se pelo seguinte:-e convencida, como e lá, a
camal'u dos deputados de que Ibe corre 11 mais
rigoro a obrigação não só de consolidai-as e desenvolvei-as, se não de associat' os seus esforços
com os de Vossa Magestade Imperial para reunir
em torno dellas todos os Brasileiros, espera que á
voz paternal de Vossa Magestade Imperial nenhum
deixará de concorrer para fazer á terra que nos viu
nascei', todo o bem, que eUa tem direito de exigir
de nós. -7 de Junho de 1851. -Joaquim. Villela.»
Nessa mesma sessão foi approvado o projecto
com a emenda do Sr. Silveira da Motla, sendo rejeitada uma das partes da emenda do Sr. Pacheco,
e prejudicada a outra parte, e bem assim a emenda •
o Sr, Joaquim ViIlela.
I
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« Podeis assegurar ú camara dos Sr . depulados
o quanto npl'ecio o decidido apoio, flUO ella afiança
ao governo: as eil'cnrnstaneias nncionues o reclnmam, e vós sois interpretes líeis dos sentimonto:;
nacionae . »
Declarou o presidente que a resposta « ·era 1'1}cebida com muito e pecial [lo·rado. »
FALLA DO TIlIlONO NO EI GEnIlA~lEI TO DA ASSEUULÉA GEll.\L
EM

13

DE sETE~rnllo.

Augustos e dignissimos se~~hores repi"eSentantes da;\
narao.
Encerrando a presente sessão legislnlivll, ngrnde- '\
ço-vos a coadjuvação que prestastes ao meu go remo,
e o zelo ii lustrado, e patriotico com que proclll'ast.es
remediar as necessidades publicas. Esse zelo e patriotismo afiançam a continuação de urna tarern, cujo
desempenho não cabe em algumas sessões, e que
certamente será proseguida com o tempo e a per e·
verança.
O Imperio goza de perfeita tranquillidade, e espero, mediante o auxilio da Divina Providencia, que
não será perturbada.
O meu governo continúa, e continuará a empregul'
meios energicos até consegltir a completa extincção
do trafico.
Em virtude de autorização expl'8ssa do governo da.
republica do Uruguay, e porque a existencia do ge·
neral Oribe á testa de um exercito no territorio orien.. tal, além de ameaçar a sua independencin, é incom·
patível com a segurança das fronteiL'as da província
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de S. Pedro du Rio Oranue do Sul, e mesmo com a
tmnquillidade desta parte do Imper'io, ordenei que o
nosso exercito operasse activamente para expellil-o
daCIuelle territorio. Espero que a execuçiio dessa re·
solução contribuir'á eficazmente para a soluf,ião das
fJueslões que se têm agiLado no Rio da Prata, e para
a terminação da prolongada crise em que se tem
ar.hado, a qual, obstando a uma organização regular,
tem perpeluado ai> causas que ha muito nos incommodam, e ameaçam incommodar ainda mais seriaffipnte para o futuro.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação I Despedindo-me confio que para o anno
eontinuareis com vigor novo a difficiL mas gloriosa
tarefa que vos lembrei na abertura desta sessão, e
que é tão conforme aos vossos sentimentos e tão
propria e digna ele vós. Fazei sentir praticamente
todo o bem que encerram as nossas instituições, que
só assim as faremos cada vez mais amar e asseguraremos a felicidade e a futura gr:mdeza da nossa
patria.
Eslá fechada a sessiio.
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOI\

PERPETUO DO BllASIL .
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FALL..\. DO THnONO NA ABERTURA DA ASSEMB-LÉA GER.\L EM

3

DE MAIO.

Attgustos e dignissimos senhores representantes da
nação.

o vivo prazer que sinto sempre que é chegada a
época de· abrir as vossas sessões, torna-se ainda
maior quando posso annunciar-vos que o Imperio
goza de tranquillidade.
O espaço da passada. sessão legislativa era, por
certo, insufficiente para que pudesseis tomar em conideração e resolver os vastos e complicados assnmptos .que recommendei ao vosso illustrado patriotismo na ultima falia de abertura.
Confio que proseguireis com vigor novo na difficil
e gloriosa tarefa que então vos lembrei.
O meu governo conlinúa e continuará a reprimir o
trafico, o qual depois da ultima sessão legislativa
ainda tem diminuído. Espero que mediante o vigor
e attenção que elle emprega nesla tarefa, desapparecel'ão de todo as poucas e indignas especulações
com que a avidez; do lucro procura embaraçai-a.
Conto sempre com a vossa inteira coadjuvação para
todas as medidas que a experiencia aponte como De-
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A ugustos e dignissimos senhores 1'epresentantes da
nação.

o vivo prazer que sinto sempre que é chegada a
época de abrir as vossas sessões, torna-se ainda
maior quando posso annunciar-vos que o Imperio
goza de tranquillidade.
O espaço da passada. sessão legislativa era, por
certo, insufficiente para que pudesseis tomar em consideração e resolver os vastos e complicados assnmptos .que recommendei ao vosso illustrado patriotismo na ultima falia de abertura.
Confio que proseguireis com vigor novo na difficil
e gloriosa tarefa que então vos lembrei.
O meu governo continúa e continuará a reprimir o
trafico, o qual depois da ultima sessão legislativa
ainda tem diminuido. Espero que mediante o vigor
e attenção que elle emprega nesta tarefa, desapparecel'ào de todo as poucas e indignas especulações
com que a avidez do lucro procura embaraçaI-a.
Conto sempre com a vossa inteira coadjuvação para
todas as meclídas que a experiencía aponte como ne-
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cessarias pama completa extincção de tão ab.ominavel
commercio ..
O Imperio acha-se em paz com todas as potencias
estra ngei ras .
Para a expulsão do general Oribe do territorio da
Repu blicil Oriental, e manter sua independencia, contrahi uma alliança com o seu governo e os Estados de
Entre Rios e Corrientes, tendo estes retirado os poderes que haviam conferido a D. João Man.oel de
.Rosas para os representar no ex~eriot'.
As defecções soífridas pelo general Oribe, n impossibilidade em que eslava de resisti!' tls fl)rças
alliadas acceleraram a sua queda, e o levaram a capitular com o general D. Justo José ele Urquisa.
Tendo o governador de Buenos-Ayres formalmente
declarado a intenção qe l"nzer a guerra ao Bl'nsil,
contrahi r,om a Republica Oriental, e com os Estados
de Entre Rios e Corrientes uma nova alliança, em vir'tudo da quallbes prestei auxiliQs, a fim de, dest.ruido
o podeI' pessoal do mesmo governador, e constituida
e organizada a Confederaçiio Argentina, cultivar com
esta aquellas relações politicas e de boa vizinhança
que tnnto convêm a ambos os paizes, e que o syslerna,
vistas, e precedentes do já mencionado governadur
tornavam impossiveis.
A victoria coroou explendidamente as armas do·
exercito alliado, e o poder de D. João Manoel de
Rosas terminou na batalba de Monte-Caseros.
Com a maior ufania declaro em vossa presença que
o nosso exercito, tanto a 1." linha como a guarda nacional, se lJouve incontestavelmente com o maior
brio e disciplina, e que a divisão que assistiu á batalha de Monte-Caseros atlquiriu para si, e pam o seu
}Jaiz uma gloria que nunca ba de perecer.
A' pericia e valor da nossa marinha cabe não
menor parte em tão rcliz l'esulLado. A pa sugem cio
Tonele!'\.! ~ UIl1 feito bl'illJante que a historia Ila de
regi~ trar.
-

-
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Com o governo oriental, então investido de todas
as faculL!ades, pela ausencia de outros poderes, e
pela necessidade suprema de salvar a republica,
foram celebrados os cinco tratados de 12 de Outubro
pruximo passado, que vos serão presentes,
O governo oriental novamente eleito tem posto ti
validade desses tratados duvídas provenientes de não
!Javel'em obtido a aplJl'ovação da assembléa legislativa. A questão está pendente, e ha razões para crer
que virá a ser resolvida satisfactorinmente. Em todo
o caso farei vaieI' com fil'meza os nOS30S direitos.
Pelu orçamento da receita e despeza que vos ha de
ser presente vereis que a r.enda publica continúa a
augmentíll' pl'Ogressivamente.
A'Jgustos e dignissimos senhores representantes
da naçã.o I Conto com a vossa coadjuvação para tudo
(planto róI' tendente a firmar e a desenvolveI' cada vez
mais as nOSSílS instituições; a lançar e a dirigir o
nosso raiz no cilmioLlO dos grandes melboramentos
sociaes; e a dar-lhe aquella imporlancia e esplendol'
a que a immelJsidaL!e de seus recursos oaturaes o
destina,
Eslá aberta
D.

PEDRO

::t

II,

sessão.
bIPER.\DOR CONSTITUCIONAL

E

DEFENSOR

PERPETUO DO BrUS1L.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
E1\I SESSÃO DE 26 DE l\lAIO.
Senbor.-A camara dos deputados, lendo no mais
subido apreço o vivo prazer que Vossa Mageslade
Imperial sente sp.mpre que é chegada a época de
abrir ns sessõés do corpo legislativo, congrntula-se
com Vossa Magp.slade Imperial pola tranquillidac\e
de que goza p Impcrio, c que é um;\. conc\i~ão esseudal da ldiddüdc publiL;a, .

•
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Merecendo toda a considel'açâo os vastos e complicados assumptos recommenuados por Vossa lVIagestade Imperial na ultima falia de abertura, e que pela
estreiteza de tempo não puderam sei' meditados e
resolvidos na passada sessão, esforçar-se-ha a camara dos deputados, quanto estivei' ao seu alcance,
pOI' correspondei' ás vistas e ao desvelo de Vossa
Magestade Imperial, proseguindo na diflicil, mas
gloriosa tarefa que Vossa Magestade Imperial houve
pOl' bem lembrar-lhe.
Dignos de louvor são por eerto o zelo e energia
que o g'overno de Vossa Magestade Imperial tem
desenvolvido na repressão do trafico de africanos, o
qU<l1 felizmente vai sempre em progressiva diminui(,;üo, A camara dos deputados tambem espera
que a continuaçao dos mesmos esforços da parte
. do governo de Vossa Magestade Imperial conseguirá
o completo desapparecimento das poucas e indignas
especulações com que a sordida avidez de ganho
procUl'aembal'açal-o. E para a total extincção de
tão abominavel commercio não ha medidas que a
cxperiencia reclame como necessarias a que a camara dos deputados, coadjuvando o governo de Vossa
M3gestade Imperial, não dê com franqueza e dedicação 0 seu assentimento.
E' sobremaneira agradavel á ~amara dos deputados sabeI' que o Imperio acha-se em paz-com todas
as potencias estrangeiras, havendo por inestimavcl
o gozo desse beneficio quando obtido sem quebra
da honra e dignidade da nação, como tem feito o
governo de Vossa Magestade Imperial.
Senhor! A camara dos deputados está profunda.
mente convencida de que indisptmsavel era expellir
do territorio oriental o general Oribe, bem como
manter a independencia da republiea do Uruguay,
e pensa que o governo de Vossa Magestade Imperial
soube avaliar os deveres e as conveniencias do paiz,
quando para conseguir fins tão justos contrahiu aI·
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llança 'com o govel'11o monteviLleano e com os E"tados de Entre-nios e Corrientes, retimdos já então
por estes os poderes que haviam conferido a D. João
Manoel de Rosas para os representar no exterior.
Dessa alliança, e dos efficazes auxilios prestados
pelo Irnperio, resultou para D. Manoel Oribe a impossibilidade de resistir ás forças Q.ue o acommettiam; e se sua queda, já imminente e inevitavel,
accelerou·se com as defecções capitulando com o
general D. Justo José de Urqui!'a, não é por isso
menor a parte de gloria que, em tal desenlace, cabe
ao Brasil.
E desde que o governador de Buenos-Ayres, D. João
Manoel de Rosas, declarou formalmente a intenção
de fazer a guerra ao Imperio, nenbum outro arbitrio
aconselhava a sã politica ao governo de Vossa Magestade Imperial, senão o que adoptou e seguiu, de
contrahir nova alliança com o governo oriental e os
Estados de Entre-Rios e Corrientes, prestando-lhes
os soccorros necessarios, no presupposto de, acabado
o poder pessoal daquelle governador, e constituida
a Confederação Argentina, cultivar com ella as relações politicas e de boa vizinhança que tanto convêm
a ambos os paizes, e a que todavia o referido gover_
nador, com os seus precedentes e conhecidas ten.
dencias, servia de insuperavel obstaculo. Nessa grave
conjunctura, o governo de Vossa Magestade Imperial
comprehendeu perfeitamente os interesses nacionaes, elevando-se á altura de sua missão, houve-se
de modo a bem merecer do paiz.
A mais brilhante victoria coroou a heroica empreza
do exercito alliado, pondo termo ao poder de Rosas,
na batalha de Monte-Caseros. Alli e no feito de Tonelero os nossos bravos colheram immarcessiveis
louros. E se o nosso exercito, composto de La linha
e de guarda nacional, se a divisão que sobresahiu-se em Monte-Caseros e a nossa marinha de
guerra deram inequívocas provas de brio e disci-
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pUna, que honram a patl'ia, não poli iam elles I'ecebel' mais gTnta recompensa do que o sublime
louvol' que Vossa Magestade Imperial dignou-se lecer-Ihes da altura do tl1l'ono, louvor flue encontra
écho nos corações de todos os Brasi leiros.
Convencida da prudencia e acerto com flue foram
celebrados os cinco tratados de 12 de Outubl'O ele
18M, entre o governo de Vossa Magestade Imperial
e o do E:;tado Oriental, na posse então de todas as
faculdades pela ausencia de outros poderes, e pela
necessidade suprema de salvar a republica, canOa
a camara dos depqtados que o governo de Vossa
Mage'stade Imperial conseguirá remover satisfactoriamente as duvidas que o novo governo daquellc
Estado, a pretexto de falta de approvnção da assembléa legislativa, oppõe aos mesmos tratados, fa. zendo, em tOllo o caso, valer com firmeza os nosso's
direitos.
No augmento progressivo da renda publica, que
Vossa I\lagestade Imperial se dignou annuociar ao
corpo legislativo, vê a camara dos deputados um
sigoal seguro da crescente prosperidade nacional, e
um irrecusavel documento da illustra,ção e moralidade com que procede a administração do
Estado.
Senhor I A camara dos deputados, fiel ao seu juramento, e correspondendo aos votos da naç:io, envidará constantemente os seus esforços para acompanhar a "Vossa Magestade Imperial nas magnanima~
intençÕes de firmar e desenvolver cada vez mais as
nossas instituições, lançar e dirigir o paiz no caminho dos grandes melhoramentos sociaes, e dar-lhe
aquella importancia e explendor a que o destina a
immeosidade de seus recursos naturaes, sob a pro-:.tecção. de um Monarcha que faz a gloria de seus
subditos.
Digne-se Vossa ?tfagestade Imperial de acolher benigno os sentimentos que, em nome da camara dos
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deputados, temos á distincta honra de exprimi I' ante
o excelso tbl'ono de Vossa Magestade Impel'íal.
Paço da camal'a dos deputados, 25 de Maio de 1852.

-Aprigio José de Sottza. - Viçtor de Oliveir'a. J. 1Jl. Pereira ela Silva.
Emendas o(ferecidas ao voto de graças.
Em sessão de 2 de Junbo entl'ou em discussão
o projecto de voto de graças, apresentando na mesma
sq;são o SI'. Chaves a seguinte emenda: « No § 8. o
onde se diz-E se o nosso exel'cito eomposto da'!."
linha e guarda nacíonal-digll-se-compcstode 1. a
linlla e da guarcia nacional da bl'iosa provincia do
Rio Grande do Sul.- Fernandes Chaves.»
Nas sessões de 3, 4, e 5 do mesmo mez continúa
a referida discussão, e nesta ultima é approvado o
projecto e rejeitada a emenda.
RESPOSTA

DE SUA ~l.lGESTADE

A' DEPUTAÇÃO DA CAllARA QUE ElI

!l DE JU:ino FOl APUESENT.l.U-LIlE o VOTO DE GRAÇ-lS.

« A barmonia entre os poderfls politicas é a primeira base da felicidade dos Estados; agradeço pois
eordi:llmente à camam dos S1's. deputados;) decidida coopel'açõo que aünnça ao mesmo governo, no
proseguimento de sua nobre, e ardua tarefa. »
Declarou o presidente CJue a 1'e posta «era recebida
com muito especial agrado. »

F.

tiü.·
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Tnn07\O 'o ENCEnnA~lENTO 'DA A SEMBLÉA GERAl.
mr 4, DE SETE~1Bno.

Augustos e dignissimos senhores ?"ep,"esentantes
da nação.

Ao encerrar a ulLima sessão ord inaria da 8.' legislatura é para mim de grande satisfação lembrarme dos importantes trabalhos, que cOllL:luistes neste
e nos dous annos anteriores; e agradecer-vos Q zelo
com CJue auxiliastes o meu governo na ardua tarefa,
de que está ineumbido.
Os melhoramentos materiaes, que tantovos recommandei, mereceram vossa especial attenção. Entre
as meclic1éls com que dotastes o paiz avultélm as leis
CJlIe têm por tim a construc(;ão de estradas, a navegação do Amazonas, e a que se deve e tabelecer'
entre dirersos pontos do nosso extenso litoral. Os
beneficios que dellas hão de provir, o impulso que
dará a outras cmprezas ele semelhante natureza,
e O desenvolvimento que tomará assim a industria
nacional, serão outros taTltos titulos da solicitude,
com que a actual legislatura procurou' promover
a rifJuezu, c com ella os progre sos intellectuues e
a liberdude pratica de nossos concidudãos.
O tmOto le africanos está porussim dizer extincto.
Pum rcprinlir uma ou ouLra tentativa de ;írido~ aventureiros, que procurem uinrla tirar lucl'Os de I,io
jmmoraes especulações, par'ecem sumcientes us leis,
que tendes decretad ,), as quaes con[inuartio a ser
execuladns vigorosamenle.
As duvidas que o governo rio Estudo Oriental puzera ii validade los tratados ele 12 ele Outubro do
nnno pa ssaclo, farum resolvidas satisfactoriamenLe.
O Drasi\ está porta.nto em paz e boas relações WID
lodos-os goyernos estrangeiros.
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A' sombra de nossas instituições con eguimo' col~
locar-nos na lista dos povos independentes e civilisados. Elias nos têm dado o socego e prosperidade,
de que gozamos. Conto pois que, voltando a vossos
domicilios, procurareis tornai-as cada vez mais
respeitadas; e que, empenhando-vos em extinguir
de todo as dissenções politicas e as divisões intestinas, ensinareis ao mesmo tempo a vossos comprovincianos que o cumprimento dos deveres religiosos, o respeito ás leis, e o amor do traiJalho
são os mais seguros elementos da grandeza e felicidade dos Imperios.

Está fecuada a sessão.

D.

PEDRO II, hIPERADOR CONSTITUCIONAL E DE"FENSOR
PERPETUO DO BRASIL.

1855-1856.

•

1853.
FALLA DO TimONO NA ABERTURA DA ÂSSE~IBLÉA GERAL ElI

3

DE MAIO.

Augustos e dignissimos' senhores rep?"esentantes da
nação.
.

Venho abrir (l primeira sessão da actual legislatura com o jubilo que me inspira sempre a reunião dos representantes do Bmsil. Vossa illustração
e patl'iotismo me aOançam o empenho que tomareis
em promover os interesses deste abençoado ]Jaiz.
Rendamos graços á Divina Providencia pela paz
e teanquillidade de que temo gozado: á sombra
c1ella se ül~senvolvem de dia em dia os gerrnens
de riqueza e prosperidade nacional.
Espero que em breve tempo estarão definitivamente esLipuladas as condições dos contractos para
con trucção das duas estradas ele ferro, (Iue fizeram
oujeeto elas leis de 26 de Junho e 11 de Setemul'O'
do anno pa sado. Estas emprezos, a da estrada.
de l\lauá ao Rio Parahiba, e a da navegação do
Amazonas. lião de servir de incentivo a outl'as de
semelhante natureza, e dar impulso aos melhoramentos maLeriaes que mereceram tão especinl nttenção da legislaLul'U passada, e sem duvida mel'el;eriío tam bem a vo sa.
Nos relações iotel'OllCionaes nenlmnl acontecimento tem Decorrido que possa alterae a· dispo-
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sições amlgavels que continuam a manifestar-me
as potencias estrangeiras.
A fé dos tratados e no~so proprio interesse exige
imperiosamente não só a completa cessação do tra·
jico de africanos, mas tambem flue se tome impossivel sua l'eapparição. Os meus ministros vos
indicarão as medidas que parecem ainda precisas
pal'a conseguir-se este duplicado fim.
Cada vez é mais mgente proteger a emigmção
estrangeira para neulralisar os c1Teitos da falta de
braços. E' um dos 'objectos em que devemos em·
pregar incessantes e desvelados esfórços.
Hecommendo-vos a creação de um banco, solidamente constituido, que dê actividade e expansão
ÚS opel'1lções do commel'cio e industl'Ía. Nas ciL'·
cumstancias em que felizmente já nos acbamos, se·
melhante instituição é um elemento indispensavel
de nossa organização economica.
Niio posso deixar de lembl'<lr-vos igualmente que
cumpre melhorar a lei orgauica das camaras mu·
nicipaes para colbermos mais vantagem deste importante ramo da administraçiio pu blica.
Os relatorios dos ministros das differentes repartições vos exporão circumstanciadamente o estado
dos negocios, a cargo de cada uma deltas; e da
proposta para a fixação da despeza, e orçamento
da receita conhecereis que continúa a SUl' prospero
o estado de nossas finanças.
Augustos e elignissimos senhores representantes ela
nação.
Desrnvolvernosséls instituições para ria I' pI'otecção
eillf;nz aos direitos e i nteresses de todos, crcando
desCarte seguros penhores de gloria e pl'Ospel'idade do Impel'io, siio os mais ul'llentes votos do
meu coração; e conto que auxiliamis o meu goVemO Jlesta elifficil, porém meritoria tarera.
Estú aberta a sessiio.
D. PEDRO II,

hU'EIIADOH CONSTITUCIONAL li DEFEl'\ OR

PERI'I,TUO DO llnA51L.
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PROJECTO DE VOTO DE GR.\Ç.\.S
SE SÃO DE

23

APRESE~TADO

E711

DE ~IAlO.

Senhor. - O jubilo que a reUnIao dos repre en..
tontes LIa Bra ii inspim sempre a Vossa Magestade
Imperial é a con equencia e a prova da justa con·
(lança que Vos,'a Magestade Imperial deposita no
amor e lealdade de todos os seus subditos. Acamara
con idem o mai grato de eus dever8s repetir ante
Vossa Macrestade Imperial fen OL'OSOS protestos
desse entimentos que animam todos os Brasileiros,
e que a camara tão fielmente representa. E' fundada,
senlJOr, a confiança de vossa i\Iagestade Imperial no
patriotismo ela camam para promover com empenho
o interesses de le abençoado .paiz; ella empregará.
os maiores esl'ol'çOS para cOITe ponder tambem ao
conceito que de sua illustmção Vossa Mage tade
Imperial com tanta benevolencia 110uve por bem
111 anifestar .
A cam ara dos deputados rendendo gl'aças á Di ina
Providencia por l1aver rflcompen ado o amor e fidelidade da nação ás instituições que jurou, e a politica
justa e moderada do governo de Vossa Mage tade
Imperial, com a paz e tranquillidade de qUE' temos
gozado, confia na duração deste immen o beneficio,
e no con equente desenvolvimento dos germens de
riqueza e prosperidade nacional.
As estradas de ferro e a navegação dos nossos'
gmndes rios são empl'eza que, ervindo deincentivo
a outm de semelhante natmezêI, podem maior impulso dar ao melhoramento materjaes, que mereceram tão e pecial aLtenç.ão da legislatura passada, e
que serão o objecto dos mai desvelado esforços da
actual. Tae melhoramentos são sem duvida um dos
meio mai podero os de promover a gl'andeza e
pro. peridllde do Impcrio.
F.

57
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Foi muito agradavel a segurança de que as potencias estrangeira continuam a manifestar a Vossa Magestade Imperial disposições amigavei , e de não
ter occol'l'ido nenhum acontecimento que as possa
alterar.
A fé dos tratados, e nosso proprio interesse exige
imperiosamente não s6 a completa cessação do trafico de africanos, mas tambem que se torne impossivel sua reapparição. A camara tomará pois na devida
consideração as medidas que aos ministros de Vossa
Magestade Imperial parecerem ainda pl'ecisas para
conseguir-se este duplicado fim.
Proteger a emigração estrangeira é um dos objectos que reclamam incessantes e desvelados esforças; cada vez é mais urgente neutralisar os
etreitos da falta de braços. P6de Vossa Magestade
Im'perial contar com a mais decidida cooperação da
camara para realizar este pensamento.
A recommendação que Vossa Magestade Imperial
houve por bem fazer da creação de um banco solidamente constituido, que dê actividade e expansão
ás operações do commercio e industl'ia, foi ouvida
eom afl'ectuoso respeito.
A camara crê que semelhante instituição é um
elemento indispensavel da nossa organização economica nas circumstancias em que felizmenLe já nos
achamos.
Elia crê igualmente que a lei organicá das cam aras
municipaes carece de melhoramentos que as habilitem para prestar ao paiz os serviços proprios deste
importante ramo de administração publica.
A camara, apreciando nos relatarias dos ministros
das differenLes repartições a exposição circumsLanciada do estado dos negocias a cargo de cada uma
deli as, exulta desde já com a segurança de que continúa a ser cada vez mais prospero o eSLado de nossas
fin anças.
Senhor I A cam ara, convencida de que o mais
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ardentes votos do cu ração de Vossa i\Iagestade ImperiaL são dar protecção efficaz ao dir'eito e interesses de todos pelo desenvolvimento de nossas
instituições, envidará os maiores esforços para auxiliar a Vossa Magestade Imperial na difficil porém
meritoria tarefa de c'rear, por esses meios, penhores
seguros de prosperidade para o Imperio e de gloria
para a sagrada pesssoa de Vossa Magestade Imperial,
cuja conservação por dilatados annos é a nossa primeira necessidade, e o mais ardente voto da camam
dosdepulados. ~ Euzebio de Quei1'o~ Coutinho
Maltoso Camara.- João 1I1anoel Pel'eir'a ela S'ilva.Apr'igio José de Souza.

Emendas offerecidas ao voto de {J?'aças.
Em sessão do ~ .• de Junho entrou em discus ão
o projecto de voto de graças e continuou nas sessões
de 2, 3, 4·,6,7,8,9, e 10 do mesmo mez.
o'a sessão de 6 o Sr'. ,'ebias orrereceu a seguinte
emenda:
« O periodo, queresponde á cOroa relativamente ás
estradas de ferro, substitua-se pelo seguinte. S. R.Senhor.-A camara dos deputados confiando no zelo,
e sabedoria do govel'Oo de Vossa lagestac\e e bem
persuadido que dos contractos celebruuos para construcção dos caminhos de ferro, ha de o· paiz colher'
toLlos os beneficios que reclama, e q.ue lhe promettem semelhantes em preza , e' pera cheia da
maior satisfação, que os ditos contractos venham
ao seu conhec:.imellto, pura liJ<.:s dar sua fl'illlCU
e plena apPL'Ovação.
« Sala das sessõe ,6 de Junho ue 1853,- J. O.
Nebias.» .
O projecto foi approvado na sessão de 10, sendo
rejeitada a emenda supra.

·
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DE JL'LIlO A.1'1lr:: El'iTOU-LUE O VOTO DE GlI.\Ç1 •

« Agraeleç:.o muito á camara dos Sr's, deputados
os seus sentimentos de amor e lealdade, c póde
ella estar cerla de que seu apqio enconlmrá da
parte do meu governo o maior cmpenho em satisfazer os i nteresscs pu blicos. »
Declarou o prc idente que a re posta « era recebida com muito especial agrado.»
FALLA DO rrlRO;';O NO E~CEnRA}mNTO 0.\ ,\SSElIULU:.\ GERAL
EM

23

DE SETElIInno,

AI/gUSt03 c dignissimos senho'Y'C's r'ep?'c3cntcmles
ela nação.

Ao encerrar a presente sessão legislativa, sinto o
mai vivo jubilo em annunciar-vo que todas as
provincias do Imperio gozam de tranquillidade.
Da Divina Providencia e dos bons sentimentos elo,
Brasileiros e. PCI'O, confiadamente, a continuação de
tão grande bene1lcio,
Com todas as potencia da Europa, e da AmerÍ<:.a.
me tenho empe'nbado em manter relações de paz
c amizade, que a religiosa observancia do. trataLlo.s
e actos manifesto. de benevolencia contriiJuirão a
furta lecer cada vez -mais,
Agradeço-vos a cOéldjuvação CJue preslastes ao
meu govemo, e a solicitude com que jll'ÜL:urastes
::iaLísrazel' Ú' necessidades do paiz.
A lei que creou um banco nacional, e as medidas
com que autorizastes o meu govemo para alliviar
o nosso commercio ele exportação, I ara. proteger
a agriculLul'U e il indusl['ia, dando vidac desenv;olvimenlo a cliv rt'a' empreza', e para melhora.r a
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instrucção publica, siío prova, il'recusavcis do zelo
c dedicação com que sempre vos desvelais polo~
intel'esses da nação,
O meu governo proseguirá na repressão do LI'afico
. com persevcr'ança e energia.
Augustos e digoissimos senhores representante
da nação, recolhendo-vos ás vossas provincias,
conto como sempre, com o auxilio de vossa lealdade
e patriotismo para que o meu governo possa continuar a esforçar-se com proveito pela realização
do 'meu incessante pensamento, o de firmal' sobrc
as bases dc uma politica de moderação, e concol'llía
a ventura de meu amados subditos e a pro peridade do Imperio.
Está encerrada a ses ão.

D.

PEDRO

II,

brPEl\.\DOl\ CQ:'/STITUCIO AL E DEFE!'\son

PEllPETUO DO nUASIL.

:1854.
FULA DO THRONO NA ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL EM

7

DE MAIO.

Augustos ,e dignissinws senhO?"es rep,"esentantes da
napão.
E' com a mais viva satisfação que vos vejo reunidos em redor do meu throno; e, eomo sempre,
conto com o auxilio de vosso patriotismo e de vossas
Juzes no empenho de promover o bem e a prosperidade do Brasil.
Congra tulo-me comvosco pela paz e tranquillidade com que a Providencia nos tem beneficiado.
A situação do paiz offerece-vos favoravel ensejo para
melhorardes os ditrerentes ramos da publica administração.
O estado das nossas finanças continúa a ser esperançoso, bem que o progresso da renda possa ser
interrompido pelos aconteeimentos, que na presente
conjunctllra a rneaçam a paz da Europa.
A administração dajllstiça exige algumas reformas
que remédeem os defeitos que a experiencia tem
indicado na legislação do processo criminal e commercial, bem como no systema hypothecario. Estas
reformas devem ter por fim garantir mais efficaz-
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menle jlsegural'lça publica c inl1ividual, assim como
os interesses da propriedade e do commercio.
A necessidade de atLrabie urna. emigraçi\o morigerada e industriosa torna-se cada vez mais urgente,
e espero que auxiliul'eis o meu governo com os recuesos necessarios para que a lei das teLTas pl'oduza
todos os seus importantes resultados.
O meu govel'no continúa a exercer na repl'essão
do trafico a mais activa e energica vigilancia, empregando os meios de que pôde dispõe para extinguir'
este abominavel commercio ; e os seus esforços têm
.
sido até agora coroados de feliz resultado.
'Recommendo-vos o projecto de lei inieiado 119s
ultimas dias da sessão passada, que tem por fim
tornaI' mais efficaz esta repressão.
Os .meus ministros indicar-vos-hão nos seus relatarias as medidas, que julgam indispensaveis para
melhorar a organizaçao do exercito e da armada,
assim como as que reclamam o bem destes leaes
\ defensores do Estado, e a segurança do futuro de
suas familias.
Tenho procurado conservar relações de amizac!H
e boa intelligencia com todas as potencias estmngeiras. A paz, que dá vida ao commer'cio e á
jndustria, é uma das primeiras necessidades dps
povos.
· Sinto ter de annunciar-vos que o ministro do Brasil,
que se achava acredilàdo junto ao governo da republica do Paraglwy, teve de retirar-se, por lhe haverem
sido enviados os seus passaportes. Espero porém
que esta oecurrencia terminará de um modo honroso,
sem que se altere as relações de paz entre as duas
nações.
· A republica oriental do Uruguay passou paI' nova
crise em dias de Setembro do anno findo.
· Reconheci o governo provisol'Ío, que nessa oceaião se estabeleceu, dapois que o paiz adheri.u á mu<.lança que se havia eH'ectuado.

.
4"J/-

-

I!

Desejando ver pacificada e solidamente organizad'l
esta republico, com a qual o Imperio mantém tão
e~treitas e multiplicadas relações, accedi a instantes
reclamações dirigidas ao meu governo, prestando
um subsidio pecuniario, e a (orça de terra que foi
requisitada.
.
Estes auxilios têm por unico objecto facilitar os
meios de firmal' a paz e a independeocia daquclJe
Estado.
Augustos e dignissimos senhores rcpr'esentantes
da na~~.ão! Certo do vosso franco e leal concurso,
proseguirei sem descanso na tarera que me tenbo
proposto de elevar a nossa patria ao mais alto ~ráo
de prosperidade. E' esta a missão que a Providencia
incumbe áquelles a quem eSLá confiado o go\'erno
das nações, e para desempenbal-a não h<:lYerú 5acrificios que eu não esteja disposto a fnzer.
Está aberta a ses ão.
D. PEono li, blPEnADon
PERPETUO DO

UnA

CO:'iS1'lTUCION.\L E

PROJECTO DE ,"aTO DE GRAÇA
EiU SESS.~O
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DEFE:'lSOR
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APRE ENTADO

DE MAIO.

SenlJor.- A camara reconhece na viva sati fação,
que Vossa Magestade Imperial se dignou de exprimir ao vêr reunidos em redor do seu tltrono
os representantes da nação, mais uma prova do
amor, que Vossa Magestade Imperial consagl'a ús
instituições cio paiz: e ebeia de gratidão procurarú
corresponder á benevola confiança de "ossa Mage tade Impel'iaL envidando' os maiores esrorços no
empenho de promorer o b(>m, e a prosperidade
do llra iI-.
}'.

titl

E fdizl110nlr, senhor, fi . ilu:l~fío do p':II7.' ófferece
filvomre\ ensejo para o l11elhornmento dl(YS dilferentes ramos da publica :ldminist.ração, ~' raças á
paz e II'mH]uillidnde, com que n Provide cia tem
1'ecol11p nsndo o espirito cle ordem no PO\ p, e de
moderaçõo no governo.
E' sem duvida lisongeiro que apezm' deI podeI'
seI' interl'Ol11pido o pl'Ogresso da nossa rendaI, pelos
acontecimentos Cjue na presente conjunctura 'amea.
çam a paz da EUl'Opa, continue a seI' esper nçoso
o e tado de nos as finanças.
A camara tomará na devida consideração ~s reformas tendentes a remcdior os defeitos indieyados
pela experiencia na legislação do processo: criminal, c commercial, bem como no systema. hypotbecario, com o um de garantir mais efficazmente
a segurança publica, c individual, nssim como os
intel'esses da propriedade, e do commercio.
E' fundado, senhor, a esperança de Vossa 1\1agestade Imperial na dedicação da camara para' o
fim cle auxiliar o govel'llo de Vossa Magestade 1I:hperial com os reCUl'SOS necessal'ios, para que um,a
emigração morigerada. e industriosa apresse o des_
envolvimento ele nossa immensa riqueza tel'l'itol'ial\..--",
satisfazendo assim a um dos IDais importantcs re
sul lados, que teve cm vista a lei das terras. I
A camara aprecia muito a noticia de haver o ~_
verno de Vossa l\Iagestade Imperial continuado a e.,II'_
cer, na repressão do trnuco, a mais activa, e epergica vigilancin. empregando os meios, de que r óde
dispôr para extinguir este abominavel commt:rcio :
e é não pouco lisongeiro o facto incontesLavel
de terem sido até agora coroados de feliz resultado os esforços neste sentido empregadof.-B-o-r'
todos os podel'es do Estado. A camara já mou
na devida con ideração o projecto de lei que ossa
Magestade Imperial houre por bem reco nenJar·ll.1e.
I

I

As medidas, que os ministros de "ossa ~l(Jgestade
Imperial julgam inpispensaveis para melhorar a or~
gUllização do exercito, e armada, assim como as
que reclamam o bem destes Ieaes defensores cio
Estado, e a segurança cio futuro de suas familias
serão acolhidas pela camara com o sentimento de
benevola sympntllia, que in pira o seu objecto.
Hep.onbecenclo, que a paz dá vida ao commercio,
e á industria, e 6 urna das primeiras necessidades
dos povos, acamara ouvilj com reconhecimento,
que Vossa Magestade Imperial tem procurado conservar relações de amizade, e boa intelligencia com
todas as potencias estrangei ra .
Foi entretanto muito sensivel á camara, !Jue o
ministro do Brasil acreditadu junto ao govemo do
Paraguay tivesse de retirar-se [ 01' lhe haverem sido
enviados seus passaportes; segura porém acamara
de que o governo de' assa Magestade Imperial só
terminará esta occlJrrencia ele um modo homoso,
lisongeia-se com a esperança, que Vos a Mageslade
Imperial manifesta de con egnil-o, sem que se
alterem as relaç.ões de paz entre as duas na~ões:
podendo entretanto o govel'llo de \ ossa l\lagcstade
Imperial eontal' com a dedicação elo paiz inteiro,
sempre que se tratar de sustentar a dignidade
nacional, e o decóro do turono.
A eamara certa de que Vo sa MagesLade Imperial só reconheceu o governo provisorio e Laoelecido na republica do Uruguay, depois que o paiz
adberiu a essa mudança, c só então accedeu Vos a
Magestado Imperial ás instantes rec!nmaçõe', que
lhe foram dil'igidas para prestar subsidio pccuniario,
e força de terra, confia do patl'ioLisrno, e illustração
do gabinete imperial, que esses meios serão acer.
tadamente empregados com o fim de ver pacificada,
e solidamente organizada aquella republica, com
iI qual o Imperio mantém tão estleitGS, e mulLiplicad as relações.
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Senhor! Vossa l\'lagesLade Imperial raz justit,iu aos
sentimentos da camara, contando com o seu franco
e leal concurso na tarera, que Vo;;<;a l'Ilagestade
Imperial se tem proposto, de elevar ii nossa patria
ao mais DHo gl'áo de pl'Osperídadc, pois se é esta
a missão, que a Providencia incumbe áque\les, él
quem está confiado o governo das nações, não ha
sacríficios, que o paiz, e a camDfU não estejam dispostos a fazer pam augmentar a gloria do reinado rle
um Príncipe, que tem sabido comprehender tão (-1...:vada missão, e em cujas virtudes, iLlustração, c patriotismo deposita o Bl'asiL inteiro as mais fundadas
esperanças de um futuro grandioso.
Paço da camam dos deputados, em 11 de ~Iaio
de ~ 85L - Euzebio de Queú'oz Coutinho Alaltozo
Camct1"a. - JOCtO Alanoel Pereúna da Silva.
Obsel'vaçclo.

Em sessão de 1) de Junho entrando em discussão o projecto de voto de gmças, é approvado,
não sendo orrerecida emenda alguma.
JlESPOSTA DE SUA MÁGESTADE Á DEPUTAÇÃO DA CUIARA QUE EM
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o

VOTO DE GRAÇAS.

« Agradeço muito á camara dos Srs. deputados
o decidido apoio que promelte ao meu governo,
que assim melhor poderá desenvolveL' a politica
que julgo utiL ao paiz. »
D~clal'ou apre idente que a respOsta « era recebLda com muito e pecial agrado. »
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DA ASSEMnLÉA

DE SETEMnRO.

Augttstos e clignissimos senhores representantes
ela nação.
Encerrando a presente sessão legislativa, comprazo-me em annunciar-vos que todas as provincias
permanecem tranquillas ; beneficio que espero continuaremos a merecer da Divina Providencia.
Nem uma ,alteração sobreveiu nas relações entre
o Imperio e as potencias estrangeiras.
Apreciando a importancia dos vossos trabalhos
legislativos, agradeço-vos os meios com que habilitastes o meu governo para satisfazer ás necessidades do serviço publico, e a aUenção que prestastes aos assumptos, que vos indiquei na abertura
da presente sessão. Confio que na vossa seguinte
reunião serão resolvidos aquelles, que ficaram ainda
pendentes.
O meu governo usará convenientemente das autorizüções, que lhe concede~tes para a reforma de
algumas repartições publicas, e creação ou melhoramento de estabelecimentos de instrucção.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, conto que a politica a que me. tenho
proposto, apoiado nos bons sentimentos dos Brasileiros, e t'ortaleeida pela leal e efficaz cooperação
que tendes dado ao meu governo, concorrerá cada
vez mais para a prosperidade do Imperio, permiLlindo o regular e progressivo desenvolvimento
de nossas in tituições.
Está encerrada a ses fio.
D. PEDHO II, IMPERADOR CONS'l'lTUClO "AL E DEFEN::iOR
PERPETUO DO

BRA. lL.

i855.
FULA DO TflRONO NA Anl!:ll.TURA DA ASSl!:llnl.ÉA GERAL I!:~r

3

DI!: MAIO.

Augustos e clignissimos scnho?'es ?nepresentantes
da nação.
Possuido do sentimento de jubilo, que sempre me
anima ao ver-me no seio da representaç.ào nacional,
venho abrir a presente se são legislativa.
O Imperio permanece em paz, e tudo promelte
que esta situaçáo não será alterada.
O meu governo tem aproveitado tão feliz ensejo
para flue a applicaçJo dos meios, com que o tendes
habilitado a fim de desenvolver os gerilJenS da riqueza e prosperidade nacional, produza os mais
beneficos resultado~.
A guerra que infelizmente aleou-se entre a principaes potencias da Europa, não tem influido obre
a renda publica tão sensivelmenle corno era. de
receiar. O estado ele nossas finanças é ainda satisfactorio.
Nossas relações internacionaes mantêm-se nas
condições da boa intelligencia e amizade, que tenbo
sempre procurado cultivarcom as demais potencias.
Celebrei com Sua l\fagestade EI-Rei de Portugal urna
cenvençúo, que tem por fim I'f'primil' e punil' o crimt;
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de f'illsif1ca~,ão da moeda c papeis de crp,di/,o com
circu loção legal em cada um dos dous paizes, quando
pmticado no territorio do outro.
Esta ,eonvenção ser-vos-ha pre ente pam obter LI
vossa approvação na parte em que depende de acto
legislativo.
A desagradavel occurrencia, que sobreveiu nns
relações do Impel'io com,," republicado Paraguoy, ter- .....
minou poI' um modo hol1l'oso para ambos os paizes,
prestando-se o govemo paragunyo ii reparação que
nos era devida. Espero que a missão, que enviei
áquella I'epublica, conseguirá igualmente um accÔl'do
satisí'actorio ácerca de outras questões pendentes.
O subsidio pecuniario, que o meu governo foi autorizado a 'conceder ao da republica oriental do
Ul'Uguay, findou com a prestação do mez de Novembro do anno proximo passado.
A força de tena, cujo auxilio fôra requisitado pelo
mesmo govemo, ainda se conserva no territorio
oriental.
O brio e a disciplina, de que tem dado provas esta
parte do meu exercito, sào dignos de especial louvor.
Comprazo-me em onnunciar-vos que nenhuma tentotiva tem havido de trafico de areícanos. A adhesão
do paiz, e a vigilancia com que continúa a ser feita
a policia do 'nosso Iitloral, dão-me a seguranc;a de
fJue não reapparecerá este criminoso commercio.
O meu govemo pl'Osegue com particular solicitude
no empenIJo de promover a colonisação, da qual tào
essencialmente depende o futuro do paiz. Conto que
não serão infl'Uctiferos os seus esforços, auxiliados,
como sempre o têm sido, por vossas luzes, e mediante
o concurso de todo;; os Beasileiros.
Os meus ministros dar-vos-hão circumstanciadas
infol'mações sobee o estado dos diU'eeentes ramos
da publica administração e suas mais urgentes Deces idades.
Recommendo·vos os projectos que pendem de
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vossa deliberação, concernentes ás reformas judiciaria e hypothecaria, á creaçúo de um conselho naval,
e á promoçãõ dos ofliciaes dâ al'mada, bem corno as
medidas indispensaveis paea melllOl'ar a oeganização
do exercito,
Augustos e digoissimos senhoees representantes
da nação, confio no fl'anco e leal apoio que tendes
prestado ao meu governo, e flue a presente ses ão
será tão fertil como as anteriol'es, em medidas adequadas á pl'ospel'iclacle do Imper'io, objecto rios m L1S
mais ardentes voJos e constantes cle velo
Está aberta a essão.
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CQl\STlTúCJOl\AL E DEFEK'OR

PlmPETUO nO BRA. TL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO

mr SESSÃO DE

1t

DE 'fAlO.

Senhor .-A camara dos depulados ouviu com PI'Ofundo acalamento o discUl"o, com que Vos. a Mageslade Imp dai houve por bem abeil' a presenle se siio
lngi. laUva, e\' m depôl' anle o till'ono cio \' sa ~]a
geslnc\v Impcl'íal, com a homenngem de sua rc pr.ilosa lflnldade, a Xpl'O 'SilO do reconbeeímento
nncirmal.
J\ paz, scnllo,'. em qun pcr'mnllece o Imprl'io,
Jliio ó srl o te. lelllllnlto de que [I nação ncompanllu
a \"I)-isn Mngcslade Imperial no [111101' quc c()nsa~f'a
iÍs in l.ituit.;ões do pniz; é lamb m a prova de que a
falllilia Llrilsileirn com pel'feita seg\ll'.1llr:.a esprra da
solicitudo pnlpl'nal clc \ ossa Mno'cslnd [l11p~l'i.11 o
t;omplomenlo ti . eu dpslinos. A ramnra cios dcpulados conUn cm \l1C ('sIc l'slndo nt'io 501'(\ nllcrar.lo,
I que () g'O\'('l'I o de YossaMagr ladu Imperinl conlinllG)'ú :~ npl'(weitnl-o. para quu n npplica 'no d 's
li'.

aO

meios, de que dispõe, produza os mais benel1eos
resultados.
Sobremodo ngradavel é á eamara dos deputados
saber que a guerra, em que inl"elizmente se aClham
as pl'incipaes potencias da Europa, não tem tão sensivelmente iníluido subre a renda publica, como em
de receia r . Este facto import:1nte, revelnndo O desenvolvimento ela riqueza naeionnl, illspil'a a conl1ança de CJue, não obstante aqnellc acontecimento,
o estado de nossas finanças será ainda satisl"ilctorio,
,\ manutenção da boa intelligencin, (l nlfliznt1e que
"o a Mage tade Imperial tem SClI1pl'e pl'oem'ado
cultivaJ' com as clemais potencias, n. signaln a snbedoria de rossa Mage tncle Imperial, c a Cilmnt'u se
congl'atula'com \'0 'sa Magestade Imp rial pela' felizes condiçõe , em que s conserVilm as Ilossas relações intel'DaciollílCS.
Acon\'enção CJue Vos a Mage tade tmperial celehl'OU com Sua ~Iagestndc EI-Rei dI' Portugal píll'ü
I'eprimil' c punir' a l"a(siftcaç{1O dn morda, e papeis
fiduciarios CJue têm CUl'SO I'gal cm (',ada um dos
seus paizes, al.isrnz a umil necessidade r'econhecicla.
Na pal'te, que depende du a to legislntivo; acamara
dos depul.illlos, apreciando o zelo do governo de
Vossa MagBstnuc Imperial, coopernrá para que lilo
util mediua seja pl namenle realizada.
Foi tão grato il camal'a o conllü imento de que
a de agradavel oeClll'l' nciíl, que sobreveiu nílS rr.lações do Imperio rom 11. republica cio ParnglJay,
terminou por um modo genel'o [) pal'a ambo os
}Jaizes, pr slanuo-se o govül'llo elo Paraguuy á repara~ão, qu
nos em clcwicla.
Estr. resullado annuncia que a missão, que ros~a
Magt3.ladc lmperial enviou áquella republica, conseguirú igualmente um I1ccôl'do atisl'ac.lol'io ácel'ca
das outl'as qut:: tõe~ pcndent s.
Inteirada de que com a prestação do mez ele Nov mbl'o do nnno pr ximo pa . aelo findou o \11l~i-
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Jio PCCUl1lilrlO, que o governo de Vossa l\1agestade
Imperial foi autorizado a conceder ao da republica
oriental do Uruguay, e de que a força de terra,
Gujo auxilio foi requi 'ilBdo pelo trlesmo goveroo,
ainda se conserva 00 teniLorio oriental, faz votus a
camara do" depu lados para que os sacrHicios feitos
pela politica generosa e ul1liga\'cl do governo de
Vossa l\Iagestade Imperial reúdarn pam aquella republica o preciosos beneficios de uma paz ioalternvel.
neconbecendo com Vo' ou ~lage tade Imperial o
brio, e disciplina, de que tem dado provas a parLe
de nos o exercito, que estaciona na mesma republico, a camara dos deputados, pela sua parte, tributa na augusta pre~ença de Vossa Magest.ade Imperial os elogios, que são devidos a tão dignos TImsileiros, cujo comportamento, honranclo a patria,
mereceu tiío alto apreço de Vossa Mage tadclmperial.
A camam dos deputados resp itosamente partidpa
com \ os a ingeslade Imperial da satisfação que
causa a 'os 'a ~Ingestaclc Imper'ial a certeza de qne
nenhuma tenlnliva lem havido de traDco de africano,
e canOa que a moralidade, e ndhe'áo do paiz, assim
como a vigilancia, COOl que não tem ecssado de
ser l\~ilo a policia do no so Iittoral, tornarão para
sempre impos ivel e se cl'iminoso commercio.
A solicitude, com que o governo de Vossa l\1ageslade Imp91'ial tcm proseD'uido no imr01'lante empenbo de pl'OmOVel' a eoloni ação, manifesta que
iJa bem compl'elJendido o futuro do paiz. Â r.arnara
com fundada razão se per unde ((u não erão ínfructi1'el'os us esforço do governo imperial, porque
considcl'a em élssumpto tão vital Gomo cel'to o coocnl'SO ele todo os llrusileil'u', e como deveI' imperioso o auxilio do poder legislativo.
A camal'a aguarda n~ informações dos ministros de
Vo"su l\lllgestaele imp0rial i'leel'l.:a dos diversos ramos
do serviço publico; e tomamlo CIp consideral.:ão as
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urgentes nece::;sidades da administração, prestará
igualmente a devida attenção aos projectos, que
Vossa Magestade' Imperial se dignou de recommendar, bem como ús medidas indispensaveis para
melhorar a organização do. exercito.
Prestando ao governo de Vossa 1I1agestadc 1m·
perial franco e leal apoio, acre.dita a camara dos
deputados que satisfaz a confiança da nação, e corresponde aos at'clentes votos, e constantes desvelos,
com que Vossa Magestacle Imperial procura, c PL'Omove a felicidade do Imperia.
Paço da camara dos deputados, em H de Maio de
1851>.- J. C. Bandeú"a ele Mello.- B. A. ele Maga·
lhães Taques.
O Sr. Sayão Lobato assignou tambem este pareceI'
com a seguinte restricção:-«Com restricções, c a
seguinte emenda ao terceiro pel'iodo:- A camara dos
deputados' em muito aprecia que a renda publica'
não lenha som'ido Ião sensível alteração como era
de receia I' do estado de guelT(l, em que infelizmenle
se acham as principaes potencias da Europa; acredila que, mediante a mais severa economia nos dispendias dos dinheiros publicas, as linanças do 1mperio não deixarão de ser satisf'actorias. Paço da
camara,11 de Maio de 1855. -F. P. N. SayãoLobato.»
Emendas

orrereci~las

ao voto de g?"aças.

Em sessão de 18 de Maio entrou em discussão o projecto com a emenda do Sr. Sayão Lobalo (vid. o
final do mesmo projecto de voto de graças) , continuando a discussão nas sessões de 19, 21, 22, 23,
24.,25, 26, 28,29 e 30 em que foi approvado o projecto
e rejeitada a emenda.
Na ses 5.0 de 5 de Junbo o SI'. Sayão Lobato oITere
ceu a seguinte emenda á redacção do dito projecto
«A camara' do:.; deputados, senhor, fiel interprete
do::; sentimentos d'c todos os Brasileüos, sempre pres-

-

469-

tará ao govcl'Oo de Vossa Mage tacle ImpeL'ial o mais
decidido apoio no empenho de sustentar com a bonra
e dignidade nacional os grnncles e legitimas interesses
do Imperio ; e faz votos para que a desagraclavel occurrencia, que sobreveiu nas relações com a republica
do Paraguay, e outras questões pendentes, terminem
pOl' um modo honroso para ambos os paizes.Sa?/ão Lobato.» AquaL não foi submettida á consideração da cam ara, visto ter-se ,decidido que nào havia
incolJerencia, absUL'do ou contradicçào no vencido,
corno exige o regimento para poder spr alterada a
redacção.
IlliSl'O T.l DE SU1 JlIAGESTADE
DE

i

DEI'UTAÇl0 D.l CHIAIlA QUE EM

JUNHO AI'IlE ENTOU-LHE

o

VOTO

6

DE GRAÇ.lS.

« Podeis manifestar á camara dos 51'S. deputados o quanto lhe agradeço o apoio que promelle
ao llIeu governo: só assim terào mais prompta recompensa os seus desvelos pelo bem da nação.»
Declarou o presidente que a re 'posta « era rece1.Jida
com muito especial agrado. »

l<'ALLA DO TBRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EM 6, DE SETEMBRO.

Augustos e clignissimos senhot'es 1'elJ?'esentantes da
nação.
A sessão legislativa que hoje termina será as ignalada pela reforma decretada no systema eleitoral.
Congratulo-me com vasco por essa medida, que
e3pero produzirá benef1cos resultados. _
Agradeço-vos os meios '.;orn que habilitastes o meu
governo para occorrer ás necessidades do serviço
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publico, e adiantar a nül,(ão na l:al'rciru dos melhoramentos.
A epidemia que invadiu a provincia do Pará vui-se
estendendo pai' outro:; pontos cio Imperio, O meu
governo tem prestado <Js populações acommettidas promptos soccorros, e se os{'ul'ça POI' impedir il propagação c o incremento de semelhantl~ flagello.
Confiemos que a' Divina Provideucia, que tantas
vezes nos tem manirestado sua protecção e misel'icordiu, 1111 de ouvir as nossas prece}' e abençoar os
nossos esforço .
As rendas publicas tendem :1 reassumir o sen movimento de ascensão, e poder-se-hia presumir que em
breve igualariam ás dos annos mais prosperos, se
não rosse ele receiar a influencia da enfermidade que
actualmente no persegue.
Inaugul'ou-se no dia 29 de Julbo ultimo a construcçno da ostl'nda de ferro, que deve communicClr
esta capital o a provincia do Hio de Janeiro com as
provincias de l\'linas Gemes e de S. Paulo.
O meu govel'l1o applicará sempre a maior solici·
tude a esse melhoramento que ha de marcar uma
nova época enLl'c nós.
As relaçãe de amizade ?- benevolencia entre o Imperio e as outras potencias continunm em geral inalteradas, achando-se ainda pendentes com a republica do Parag 'Jay as questões de navegação e limiles.
Apreciando devidamente os interesses da paz e da
boa intelligencia com os Estados limitl'ophes, tenho
procurado trazer Cl uma solução amignvel élquellas
questõo , e espero que o al:côrdo intentado se conseguirá, mantidos sempr(os nossos incontestaveis
direitos.
Augustos e c\ignissimo senhores representantes
da nação! Regre 'siHldo á vossa provincia, ainda
"o:; caue urna gloriosa tarefa: concorrei cada vez
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mais para a traoquillidade pullica, aproveitando
e sa tendencia gel'al para a concol'dia dos espil'itos,
que sempre tem sido o volo o mais al'dente do meu
coração.
ESlá encenada a sessão.
D.

PEDRO

lI,

l.\rPERADOR CON~TITUCIO~.\f. E DEFEN.OR

PERPETUO DO B1USlf..

1856..
PALLA DO TrInO O NA ABERTURA DA A E.IBLÉA GERAL EM

3

DE MAIO.

Augustos e dignissirnos senhores representantes da
nação.
Congmtulo-me comvosco pela presente reunião da
assembléa geral.
A epidemia, que no decurso do anno passado invadira algu mas provincias do Imperio e esta côrte,
tem successivamente acommettido a maior parte
das outras.
Os males causados por este terrivel flagello continuam a magoar pl'Ofundamente o meu coração.
Confio porém na Divina Providencia, que, por sua
infinita misericol'dia, ouvindo nossas fervorosas
preces, o arredará para sempre do Brasil.
O meu governo não poupou esforços, nem cessa de
empregaI-os para acudir ás povoações atacadas.
Em geral deram ellas provas de resignação e coragem, e numerosos actos de caridade e dedicação
tornaram-se dignos do meu especial louvor, e do
publico reconhecimento.
A nossa lavoura tem soífrido consideravel perda
de braços, e torna-se portanto cada vez mais urgente
a acquisição de colonos industriosos e morigerados,
F.

60.

que mantenlwl11 e desenvolvam a producção do nosso
fel'til solo.
Esta empreza porém não depende só dos poderes
da E-tudo: exige I rincipalrnente o concurso espontaneo de todos as nossos pl'oprietarios agrieolas, e
conto com o seu patriotismo, que os fará reconhecer
rsta verdade,
Vélo com a maior solicitude sobre a satisfação
deste interesse nucionnl, e a confiança CJue deposilnrdcs no meu govel'Oo. auxiliando-o, como espero,
com o. meio necessarios para realizar um be.neficio
de tanta transcendencia, será correspondida por
uma ex.~cução decisiva, e perseverante.
A renda publicn, apesnr das drcumstancias desfavOl'flveis dos elou ultimas annos, tem sido supeFiar
ósprevisões do governo. Asua tendencia progl'essi va se manifesta de tal sorte, CJue no orçamento, que
vos IIn ele ser apre olHado, apparcceria um exce(lente de receita, se nãa rôm o cres0imento natural
das de pezas publicas, e a differenças resultantes
da elevação geral dos preços.
Contencio a nova paut3 das alfanclegas algumas notavei reducções de direitos, não será pl'uJente executai-a sem habilitardes o meu governo para evitar
() desequilíbrio da I'eceita, que todavia !Ia t'azão para
sllppôr que seja passageiro.
A despeito das providenci1ls tomadas para a repr'essüo do abominavel trafico de escr'n.vo , alguns
avr.ntureiros ousar1lIn tentar novas especulações;
mas 1l vigilancia do'meu govemo, auxiliaJa pela opinião publica, conseguiu lOallogl'al-as, como espero
que sempre acontecerêÍ.
A administraç.ão da justiça, e o exercito e urmada
reclamam ainda de vossa sabedoria as medidas que
em outra occasião vos reeommendei.
A paz com as demais nações, objecto incessante
dos meus desvelos, subsiste inalterada.
De accôrdo com o governo da. republica. oriental
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do Uruguay, determinei a cessação do auxilio militar' que prestavamos áquelle Estado.
Vi com prazer que o procedimento da divisão brasileiea foi sempee o mais louvave!, e que a sua disciplina e moralidade fomm publica e solemnemeote
reconhecidas pelo governo e pelo povo oriental.
A.s estipulações que desde longa data nos ligavam
á Confederação Argentina fomm confirmadas e desenvolvidas por meio de um tratado de amizade, commercio e navegação, que assenta sobre bases solidas
e duradouras.
Entre o meu govel'l1o e o da republica do Paraguay
foi tambem celebrado um tratado de amizade, commercio e navegação, pelo qual se resolve a questão
de navegação e transito fluvial, ficando adiada a ele
limites para época mais opportuna, dentl'o do prazo
desse mesmo tratado.
Augustos e dignisslrnos senllOres representantes
da nação.
A paz e ordem interna se consolidam cada vez
mais peta calma dos espiritos, e pelas tendencias do
povo para o trabalho e para os melhoramentos do
paiz.
,
Este resultado, devido em grande parte á politica
até agora seguida, just.ifica a ·continuação do apoio
franco e decidido que sempre vos tem merecido. Espero, pois, que, attendendo ás necessidades indicadas pelo- meu governo, vofrarl~is as medid'as que
eUas reclamam, promovendo assim a felicidade e o
engrandecimento da nação.
Estâ. aberta a sessão.

D.

PEDRO

fi,

IMPERADOR CONSTlTUCIONAL E DEFENSOR

P'ERPE'rUO DO BRASIL.
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PJlOJECTO DE VOTO DE GRAÇA
EM SESSÃO DE

117 DE

APRESE TADO
[AIO.

SenhOl'.-A camara dos deputados preslando á
patavra augusla de Vo :>a Mageslacle Imperial a aLLen~
ção que rel:lama a verdade na I'egião mai el vllda
do inlercs. es do E lado, acolheu agradeci la a expressão do senlimento altamellte gmcio o com que
Vossa l\fagestade Imperial se dignou de abril' a pre.sente sessão legislativa.
Sensivel profundamenle aos males produzidos pela
epidemia que, invadindo esla cÔl'te e algumas provincias do Imperio, lem depois acommelLido a maior
parle das oulm, a eamar'ü respeitosamenle se associa a Vossa Mage tade Imperial na magoa que
ainda causaao coração paternal de Vossa Mageslade
Imperial esla calamidade publica; e confiançlo na
Divina M.isericGrdia, de quem pende o remedia certo
para as dôrcs das nações, eleva com Vossa Magcstade Imperial fervorosas pl'eces ao Todo Poderoso
para que arrede pam sempre do Bmsil lão lerrivel
flagello.
10 meio porém deste doloroso sentimento, a camara reconhece com satisfação o zelo esclal'ecido
com que o governo de Vossa l\Iagestaue Imperial e
tem empenllado em dar as providencias que a sauue
publica reclama, e ao passo que considera com subido apreço a coragem, e resignação de que em geral
deram provas as povoações atacadas, se comp"az de
asseJlar com o testemunho do publico reconhecimento os numerosos aclos de caridade e dedicação,
que essas larpenlaveis circumslancias provocaram, e
que honrando o caracter nacional mitigaram os sofft'jmentos da humanidade, e mereceram o especial
louvor de Vossa l\1agestade Imperial.
A carencia de braços, de que ainda mais por esLe
novo motivo se resente a lavoura, fonLe principal da
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riqueza do paiz, exige por certo a mais prompta
acq uisição de co lonas ind llstriosos e morigerados.
A camara convencida desta necessidade aux.iliará o
goveJ'l1o de Vossa IIfa:;estade Imperial com os meios
adequados para satisfazei-a, e acredita que o conCUI' o espontaneo e patrioLico dos nossos proprietarios agricolas cooperará para que este empenho
corresponda amplamente á solicitude com que Vossa
Magestade Imperial vela sobl'e a realização de tão
importante como urgente beneficio.
Foi agradavel ó. camar'a o conhecimento de que a
renda publica, a despeito das cil'cumstancias de. fa·
vOl'aveis dos ultilUOS dous annos, tem sido superior'
aos calculos do governo, e de tal maneira progressiva que appal'eceria um excedente de receita se não
J'ôra o crescimento natural das despezas publicas, c
as diffel'enças resu Itantes da elevação gemI dos
preços. a previsão purém de que, embom passageiro, possa dal'-se desequilibr'io da receita em
consequencia das referidas circumstancias, a que
accrescem as reducções dos dil'eiLos que contém a
nova pauta das alfandegas, a camara habilitará o
governo imperial com as providencias que a prudencia aconselhar para prevenir' o indicado inconveniente em assumpto de tão elevada transcendencia.
A cam ara soube com justa indignação que apezar
das providencias tomadas contra o trafico de escl'avos, alguns aventureiros ousaram tentar novas
emprezas, e certa de que a constante vigilancia do
governo imperial, auxiliada pela opinião publica,
conseguiu mallogral-as, confia que o desengano porá
de uma vez termo a essa abominavel e criminosa especulação.
As medidas que a sabedoria de Vossa lI'lagestade
Imperial de novo recommenda, relativas á administração da justiça, ao exercito e armada, continuarão
a merecer toda a consideração da camara, a fim de
que se realizem o melhoramenlo , que o bem do.
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serviço acons-elha nesses diversos ramos da publica
administração.
Congratula-se a camara com Vossa nIage'tade Imperial pela paz que os desvelos incessantes de Vo 'sa
l\Iagestacle Imperial tem mantido com as demais nações, a par da honra e dignidade nacional, e interprete do senl:imento publico rende a Vossa Magestade
Imperial u homenagem de gratidão que se inspira
em tão ponderoso motivo.
Inteirada de <lue Vossa Magestade. Imperial com
accôrdo do governo da republica do Uruguay determinou a cessação do auxilio militar que pre tavamos
áquelle Estado, acamara apreciaQdo 11 disciplina e
moralidade da divisão imperial solemnemente reconhecidas pelo governo e povo oriental, se ap.raz com
os titulos de honra que adquiriu tão louvavel pl'Ocedimento.
A noticia de que as estipulações que desde longa
data nos ligavam á Confederação Argentina foram
confirmadas e desenvolvidas por um novo tratado, e
de que foi celebrado entre o governo de Vossa l\1agestade Imperial e o da republica do Paraguay um
tratado de amizade, commercio e navegação, ficando
a questão de limites adiada para época mais opportuna, avigora as esperanças que nutre a camara de
que valiosos benefieios provirão para todas as partes
contractantes do accôrdo com que foram ajustados
os interesses reciprocas.
Senhor I A camara dos deputados folga de reconhecer que a ordem e a paz publica se consolidam
cada vez mais, já pela calma dos espiritos, já pela
tendencia do povo para o trabalho, e mdhoramentos
do paiz. Na presença deste resultado, devido em
grande parte á politica do governo imperial, a camara continuando o franco e leal apoio que lhe tem
merecido a fiel execução do pensamento elevado que
inspira ao governo imperial, não poupará esforços
para assegurar este beneticio, e· animada p.elo sen-

limenlo LIa uem publ ico yolará ns m'cdidas que fOI'em
nLcessarias para promover a felicidade e engrandecimento da unção.
Púço da camara dos depulados, ~6 de. Maio de
18;)G.- Bandeira ele Mello.- Luü Antonio Ba,'·
boza.-H. A. ele Magalhixês Taques.
EI17.enclas offel'eciclas ao voto ele ,9,"acas. .
Em sessão de 2·1 de Maio entrando em di cussão o
projecto cio valo de gmças, o Sr. Paula Fonseca offerece a eguinle emenda que é apoiada:
« O terceiro periodo subslitua-se pelo seguinte:No Ineio porém de le doloroso sentimento, acamara
reconbece com satisfação o zelo esclarecido com que
o go\'el'no de Vos a i'Iagestade Imperial se tem empenhado em l.l:\r as providencin qne a saucte publica
reclama, c ao I asso que considera com ubido apreço
a coragem e re. ignaçiio ele que em geral deram
pl'Ovas ClS povoações atacada, a camara se compraz
de a sellal' com o testemunho r:lo publico reconheciIllenlo os numel'osos actos Je caridade e dedicação
de que Vo sa i\lageslacle Imperial deu o mais admiravcl exemplo, pelletl'anc!o nas enfermarias com risco
da propeia vida, aproximando-se sem distincção
an cnl"Ct'1l10', e in~pil'anLlo-Ihes a necessaria coragem com patemacs pnlavros ele consoloç.ão e conforto.
~ Os eIreito' de tal procedimento, senhor, ahi estão
para justificar él jusLiça com que a !listaria tem de
l;on~ignllr o augusto nome de Vossa Mageslade Imperiol entl'e os i\lonurchns magnanimos do mundo.Paula Fonseca. )}
Em ses ões de 23 e 27 continuou a dila discussão,
sendo nesta ultima sessão approvado o projecto e
rejeitada a emenda,
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01 C.\iUARA QLE E~[

NilO APRESENTOU-LHE O "DTO DE GR.\ÇA ,

« Agradeço á camara dos r . deputados o apoio
que promeLLe prestar ao meu govel'Do. Elle continuará a mereceI-o, promov 'nrlo o adiantamento da
nação. )}
Declarou o presidente cru a resposta « era reeebida COIl} muito e pecial agrado. »

F.\LLA

DO

TImONO

NO

GERAL 1m

E~CERRA)fENTO

20

DA

A

ElIBLÉA

DE SETEMBRO.

Att(jUst03 e di,r;nissimos sen71r)1"{'s repr'eseniantes ela
narão.
llceordo com prazor, e mais um:l vez vos agl'adeço
as acertadas medidas com que promoveste~ 11 pl'OSperidade da nação, durante a presente legi \atura, e
o franco e ellicaz apoio que pl'estastes ao meu govemo.
Areforma la in tmcção em seus diversos ramos;
a creação do Banco Nacional; a da juri dicção c pecial do commercio, e 11 ele um con8clllo naval; o
credito para a constmcção de um dicrue; a reforma
e1eiLoral ;. e finalmente outl'as medidas de reconhecida t1tilidade, são provas irrefl'agaveis do vosso zelo
e dedicação pelo engrandecimento do Bm ii.
O commercio, a industria e a agricultura vos devem
o pecialmente os recursos P- ['Clvores, que com tanta
solicitude concedestes pam o desenvolvimento dos
meios de communicação, e a aCCIuisição de bmço
livres, duas das mais urgentes nE'cessidades do paiz.
O men governo ha de correspond€r á vossa confiança, consagrando-se, como até agora, fi causa pu-

-

481-

blica, e procedendo eom o maior discernimento no
emprego dos meios com que o habilitastes para reaIizaL' os beneficios que reclamam differentes ramos
da administração.
Foram trocadas as ratificações 'do tratado de ami~
zade, commercio e navegação, celebrado entre o
Imperio e a Confederação Argentina, bem como as
dos ajustes concluidos nesta côrte com o plenipolenciaL'io da republica do Paraguay.
O meu governo procurará pOl' sua parte deduzir
destas estipulações todas as vantagens que promettem aos interesses do paiz e do commercio em
geral.
As duvidas que se haviam suscitado na demal'cação dos limites do Imperio com o Estado Oriental
do UI'uguay, foram sati factoriamente resolvidas por
accôrdo dos respectivos commissarios.
Nossas relações com todas as potencias mantêmse no mesmo estado de boa intelligencia e amizade.
As provincias permanecem tl'anquilLas, e, graças
á Divina Provid€neia, têm cessado os estragos da
epidemia, que aeommeLlêra a maior parte dellas.
Augustos e dignissimos senhores repL'esentantes
da nação.
Recolhendo-vos ao seio de vossas famiLias, estou
certo de que continuareis a fortaleeer com o VOS50
exemplo o espÍl'ito de moderação e coneordia. que
felizmente reina entre os meus amados subditos, e
auxiliareis o meu governo no empenho de tornar
'cada vez mais el1ectivas as garantias, que a constituição e as leis offerecem pUl'a livre expressão da
vontade nacional.
Está encerrada a sesstlQ.
D. PEono II, lMPERADon
l'Elll'l-'TUO

F.

Gi

no IlnA, II..

CONS'l'ITUClONAL E OEFE~SOR

10.a LEGISLATURA.

1857 -1860.

i857.
FALLA DO TunONO NA ADERTUnA DA ASSE~IDLÉA GEnAI, EM

3 DE MAIO.

AH,r;ustos e cligníssÍlnos senh01'es "ep,'esentantes
da nação.
Venho cheio de jubilo abrir a primeira sessão da
actual legislatura.
Vossa reunião, sempre esperançosa, mui lo mais
ainda promette em vista da geral tendencia dos espil'itos para a concordia e moderação, a qual tornará
mais efficaz o vosso empenho em promover a felicidade do paiz.
A tranquillidade que reina em todo o Irnperio é um
dos resultados da politica, que tem feito calar nos
animos dos Brasileiros a eonvicção de que á sombra
de nossas instituições, fielmente ob ervadas, adianlar-nos-hemos com segumnça e gloria na carreil'a
do progresso e da civilisação.
As relações do Imperio com as outras nações continuam pacificas e amigaveis, e não cesso de esforçar-me por cultivai-as no sentido da mais perfeita
cordialidade, fil'mando-as porém sempre nas solidas
bases da jusliça e dos interesses reciprocas.
O meu governo tem applicado os meiolO que lhe
foram concedidos na ultima sessão legislativa para
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desenvolver a emigração de colonos uteis e llIol'igel'Udos, e é um de seus incessantes desvelos occorrcr a esta necessidade vital da nossa lavoura.
Com os recursos de que póde dispôr o meu governo, e algu mas m0didas que serão opportunamente
solicitadàs de vosso patriotismo, tendentes a assegurar' o estado e direitos civis elas pessoas que professam religiões difierentes, e pero que conseguirerno
aquelle importante fim, obtendo ao mesmo tempo o
Bugmento da população industriosa.
O preço extraordinario a que têm subido os generos
alimenticios causa graves soffl'imentos ás classes
menos abastadas da sociedade e reclama de vosso
esclarecido zelo adequadas providencias.
A. reducção proveniente da nova tarifa ~as all'andegas não basta para se obter aquelle resultado.
O vigor com que foram reprimidas as duas ultimas tentativas de introducção de africanos em Serinhaem e S. Matheus deve ter desacoroçoado os
aventureiros que julgavam a occasião azada pi1ra
realizarem no Imperio suas criminosas emprezas.
Recommendo-vos novamente a reforma bypothecaria, que facilitando a fundação do credito territorial, terá der.idida e immediala influencia sobre o
futuro da nossa lavoura.
O exercito e a armada carecem de medidas que
melhorem a sua disciplina, e de uma legislação
criminal e de processo que afiance mais a certeza
de prompta punição e a justiça dos julgamentos.
Chamo tambem a vossa especial attenção para o
projecto de lei concernente á promoção dos olficiaes
da armada, e que pende de vossa approvação, bem
como para a necessidade de modificar, segundo
1'ôr mais conveniente, as disposições que regulam
o recrutamento.
As reformas com que têm sido attendidos os diversos ramos do ensino vão produzindo s~us desejado eITeitos.
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o estaJo salisfaetorio da remias puulicns pel'miLLe
nutrir a esperança de que não Sé realize o deficit
previsto, quando foi decretado o augmento de dous
por cento nos direitos de exportação, podendo-se
assim talvez anticipar a sua abolição ou dar-lhe um
destino que interesse principalmente á lavoura.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
.
A vossa tarefa é ardun, mas a certeza da recompensa, a que nobremente aspirais, de ver prosperur
nossa patria, animar-vos-tm constantemente, mostrando-se o meu governo digno do vosso apoio pelo
discernimento com que empregará os meios que
lhe facultardes pnra auxiliar-vos no glorioso cumprimento de tão sagrado dever.
Está uberta a sessão.
D.

PEDIlO

lI,

brPERADoR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BIlASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRE ENTADO
EM SESSÃO DE

-'18

DE MAIO.

Senhor. - A camara dos depu tados, conscia de
corresponder á confiança da nação, depõe ante o
throno de Vossa Magestade Imperial a expressão
sincera de seu reconhecimento pela manifestação
do jubilo eom que a Vossa M:agestaue Imperial
aprouve saudar a abertura do corpo legislaLivo.
A concordia, senhor, que reina nos espil'itos e que
aLtesta a união ele todos os BrasHeil'os, é a obra
fecunda da politica moderada e conciliadora do governo de Vossa nIagestade Imperial. Essa politica
generosa, que a camal'a dos deputados contia será
realizada com tino e firmeza, garantindo o desenvolvimento p.acifico das idéas, deve concorrer efficazmente para o progre o.e feliciclade do paiz,

Em ext1'emo ag1'aLiavel é á cama1'a a tmnquillidadc
publica que reina em todo o Impel'io , tranquillidade
devida á convicção pt'Ofunda de tOcl03 o::; Bl'asileÜ'os,
de que a nossa constituiç.ão politica resume e resolve todos os problemas sociaes de que depende o
desenvolvimento 'gmdual na nação.
O empenho com que Vossa Magestade ImpeI'ial
pt'Ocura fr1'mar nas solidas bases da justiça e dos interesses recipt'Ocos a politica internacional, as. ignalando a solicitude de "assa Magestnde Imperial,
. em prol do Imperio, dá á camara dos deputados a
ségurança de que serão sempre muito cordiaes as
relações do Brasil com todas as potencias estmngeiras ..
Os meios votados e applicados pelo .g'overno de
V. ossa Magestade Imperial para promover a emigração de colonos uteis e morigerados concorrerão
para supprir afalla de braços com que luta a lavou1'a,
e proverá a essa urgente e vital necessidade de que
mlJito depende o augmento de população indust1'iosa.
Gomo Vossa !liagestacle Imperial, reconhece a
camara dos deputados a necessidade de medidas
legi:;lativas que garantam o estado e direitos civis
das pessoas que á sombra da liberdade de cultos
outorgada pela constituição do Imperio professam
religiões oppostas á do Estado, e tomará na devida
consideração este importante objecto.
Sente a camara dos deputados os soiTrimentos das
classes menos abastadas da sociedadE', pelo extrao1'dinario preço a. que têm chegado os gene1'os
alimenticios, e fará tudo o que della depender para
diminuição desse mal, visto não bastar para extirpal-o a reducção dos impostos operada pela nova
tarifa das alfandegas.
O vigor com que foram reprimidas as duas ultimas tentativas de intI'oducção de afrieanos, tirando aos aventureiro a esperança criminosa de

\'pnovn\' esse bnrbaro commercio, é mais uma prova
de flue o nrasil, para conhcer seus interesses e
cumprir suas obrigações, não precisa de outrq estimulo além de seus brios e de sua honra, empenhados na cessação completa desse llagello social.
A camara dos deputados empregará seus esforços
para que o exercito e armada tenham uma legislação
npropriada ás suas necessidades, e se concilie a
certeza tla punição com a justiça que deve presidir
a todos os julgamentos.
Foi grata á camara dos deputados a certeza do
estado. álisl'actorio das rendas publicas, pela esperança que nutre de não realizar-se o deficit pl'evi to, e CJ1Je exigiu o augmento de 2 "I. nos direitos de
exporlação. A abolição deste imposto ou sua applicação aos interesses peculiares da lavoma trará algum
incremento á fonte principal da riqueza publica,
Senhor I Acamara dos deputados, posto reconheça
quão ardua e ditllcil é ua tarefa, espera todavia não
aITefecer seu patriotismo em promover efficazmente
a felicidade e engrandecimento do Imperio, e coneorrel'á lealmente com o governo de Vossa Magestade Imperial no glorioso empenho de elevaI' o
l!rn ii á altura de pro peridade e de gloria a que é
destinado, e que tornará ainda mai bl'illumte e fecundo o reinado lIe Vo sa Mage tade Impel'ial.
Em ,18 de l\[aio de 1857. - Justinialw Bapti ta
Mar.l1wei?'a.- F?"ancisco ele Salles T01"}"cs-IJomem..
- José ele Bar}'os Pimentel.
E?7'wnelas offm'ecielas ao vnto ele oraças.
Em sessi'io de S de Junho cntrllndo em di's(~ussão
o projecto de 1'e, po la á falia cio tl1['ono, é lida e
apoiada a seguinte l'mAnda dal'p.sl1Pclinl com missão :
'<
cnm:ll'(\ ::ljII'Pc.ia os efl'pilo , q\.lr. Vi10 (11'Odllí\indo
:).;; I' 1'0l'I1l::lS feitas no en. inn pllblico.- ,R.-J. B.
2l/11r/llrr'ira.- DaiTO!~ Pi,mcnJ l,-Tn,'l'fS-llonlCIJ1. »
F.

G2

.
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"Em sessões de 40, I:!, 13, e I;) continúa a discussão,
sendo lida e flpoiaLln, na ses'1\o de '13, U seguinte
emenda: «No sC'gllndo periorlo do voto de graças
cm lugal' de-confia. en\ realiznda-diga-se-conOa
serú conlinu3dn. - Tei:rei?'a Juni01'.- Se?"gio de
Maccdo.-L. A. Bm'bo::;a. »
Em sessão de 15 foi approvado o projecto e a
emenda da commissão, sendo rejeitada a dos
Sr'. Teixeira Juniol' e outros.
RE POST.\ DE SIJ.\ ~11GE,T.\DE.í. DEI'UTAÇ.\O 0.1 CHI.\IU QUE E!I

20

DE JU:"lIlO A.. nESE~TOU-LIIE o YOTO DE GlUÇ.\S.

« Agradeço muito ú camara dOs SI'S. deputndos
leul e franco apoio, !Jue allnnça ao meu governo.
A coacljuvaçuo ela assembléa geral legislatÍ\a farú
ele certo com flue amais felir. exito recompense os
esforços do meu govemo, pam quc, fil'mando-se
n coneordia dos B,'asileiros, -e desenvolvendo-se a
riqueza da nossa patl'ia, seja carla vez mai ap,'eciada.
a sabedoria de nossas io tituições, »
Declarou o presi lente que a resposta « era I'ccebida com muito especial agraLlo. »
l)

F.\ LLA DO TIlRO. 'o NO ENCERRAMENTO 0.\ A SE~BLÉ.\
-GEU.\L E31

'13

OE SETEMIHID.

Augustos c clignissimos senhol'cs ?'epi'csentanlc'
da nação.

Ao encerraI' ClS trabalhos da presente ses 3.0
legislativa, congratulo-me comvosco pela paz c
tl'ê.lI1quillidacle que felizmente reioa cm toLlo o Imperio. Este assignalaclo benefieio, nós o devemos á
sabedoria de no sas instituições politicas, e ao bóm
juizo do P()\,o IJI'U ileiro.

-
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o

progl'essos da industrin, o o desenvolvimento
espirito ele associnção têm I'eito cre cera riqueza
publica, e nugmenlal' ns renelas do Estado; e,
tljlldados, Dlém das l'acilidaLles nnturaes que oITerec~
1I0SS0 paiz, dos SOCl:orI'OS pl'(~cedentemente concedidos, e do que ncabam de seI' éJutorizados, é
de espcl'Dl' que tomem muito maior incremento e
(~O

E~pnnsão.

As epidemias que assolaram grande pal'le do Imperio têm ainda acommetlido um ou oulro povoado;
lllDS espel'o que nossas preces Dlcnn~ill'5.o da Di"ina
Providencia qu es es telTivei~ ilngellos :>0 al'redem
para sempl'e de nós.
Permanecem inaltemdns as relações de poz e boa
lHll'monia com os outro Estados; al:!wlldo-se ainda
pendento a quest.ão de navega~üo com a republica
do Para<ruoy, em cuja solução pacjfjca e llOmosa
muito se empenha o me,u governo.
AUfl'ustos e dignissimo~ soollores representantes
ela noção, agl'lldecendo-vos a coadjuva(ão que pre tastes no meu governo, c O' auxilios que Il1e déstos
para satisl'azer as exigencias do serriço publico,
confio em que, voltando ús vossas pl'ovincias,
continuareis a cimentnr a politica de l1Jodcra~;ão
e concol'dia, por cuja manutençiio sempre llIe
c fOI'~arei, e que tantos beneficios já tem produzido para a nossa patl'ia.
Está encerrada a sessão.
D. PEono II, bpr.;nAoon CONSTlT CIO~AL E DEFE~SOR;
I'EI1PETUO DO BnAsIL.

OOSCI'''I:Cl,:-:ão,-Orararn na discussão os Sr::;. Teixeiru
Juuior, Madureira, l\iarquez de Olinda (p'residente
.do f.:onsclho), Nebias, TOlTes-Holllelll, Almeida
Pereira, Souza Franco (ministro da I'tlzenua), Yillcl'
Tavares, alJuco e Pi.ll'tlllllOS,

58..
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FALLA DO Tllll.O:'\O NA ADElnURA DA ASSEMDLÉA GERAL
E.M

Augustos e

3

DE MAIO.

digni~simos

senhor'es repr'esentantes
da nação.

A rcunião da assembléa geral, legislativa é scmpre
motivo do maior jubilo para mim, e das mai fundada esperanças· para a nação.
Graças ao Todo Poderoso o Imperio tem gozado
de paz e tranquillidade.
O espirita de concordia e moderação que tem
presidido á politica de meu governo, c.onLinúa a
produzir seus salutare eITeitos.
As relações do Imperio com as outras potencias
são da mais perfeita paz ~ amizade.
Meu governo concluiu com o da Republica Ori~ntal.
em 15 de Setembro do anno proximo pa sado, um
accôrdo sobre a navegação fluvial, e em 20 de 0vembro do mesmo anno uma nova convenção da
mesma natureza com o da Confederação Argentina,
completando assim o tratado de 7 de Março de 1856.
Acham-se resolvidas as duvidas que se haviam
_suscitado entre o Brasil e o Paraglluy. l\lfilll govcrno
celebrou com o desta repulJli 'iI, em '12 de Fevereiro
dt' te anno, um trataclQ addicional a~ de 6 de AlJrH

-

491-

de 1856, no qual são cOllsultüuos a dignidade e os
iutere:sses de am bos o' E ·tados ; sendo trot:adas as
ramficaç,ões em 30 de Abril ullimo.
POl' tratados de ,I,} de Dezembro elo anno passado
fiL:oU njustada a liol.1a da l'rontei['u do Brasil com
a Confederação Argentina entre os rios Uruguny e
Paranú; assim corno a extradição de cl'iminosos,
e a devolução de e cravos de Brasileiros.
Por um tratado celebraJo em Londres u 5 de Fevereiro deste anno, foram abertas relações politicas,
e commerciaes entre este Imperio e o da Turquia.
Importantes são as providencias legislativa' COII[
que a vossa solicitude dotarú cel'tamente a nu\;flo.
A repressão do crime reclama providellL:la', que,
afiançando a liberdade e seglJl'iluça inJividual, respeitem os direitos da sociedade.
A propriedade immovel precisa de uma lei que
lhe assegure o valor, lJ facilite a sua circulação,
inspirando confiant.:.a aos capitaes .
.\ tranquillidade das famílias. e a legitimidade
dos filhos muito se resentem da falta de disposições
legislativas, que não só regulem as condições do
estado conjugal, como tambem o legalis~m, qualquer
que seja a religião dos esposos, respeitada sempre
a do Estado.
A colonisação tem soffl'ido tropeços em sua marel1a
progressiva, apezar dos esforços do meu governo
pam a promover.
Mas a boa fé no cumprimento dos contractos, e
as seguranças da sorte futura dos emigrantes, des.}'anecerão sem duvida algumas preoccupações pouco
favoraveis á vinda de colonos para o [mperio. Para
se conseguir este beneficio tão instantemente rêclamado pelas eircumstandas de nossa producção
agricola, faz-se necessaria uma lei q.ue inspire ao
emigrante inteira confiança na patria de sua adopção.
O 6offl'imento do povo pela cal'estia cios genE:ros
alimenticius constema-JllC profumlament '.
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IIIeu governo tem pl'ocul'auo estudaL' as causa
de tão lamentavel. estado, não deixanJo de occorrer
[I
10calidaJe, em l1ue este llIal se tem nggravado;
e espera que o auxilieis com vossas idéas, e me~
didas illustradas no empenho de remover al1uellas
causas.
O onus do seL'viço militar exige que se reforme
convenientemente o actual systema de recrutamento.
Uma boa lei de promoções eontinúa a ser uma
das necessidades da marinha de guerra.
Prospero se conserra o estado das reGdas publicas; as quaes têm ido em augmento progl'es~
sivo, apezal' (le alguma paralysação nas transacções
commerciae , em consequencia da crise que ultimamente abalou as industrias de alguns Estados,
e não olJstante a reducção elos direitos de impor~
tação, que decretei em favor principalmente do
genel'os de mais geral consumo, e dos que no
mais precisos para o de envolvimento da indu tria.
O estabelecimento de novo meios de communicação por tel'l'n, '3 por mal', prestando já valio o
sel'viç.o a algumas das emprezas orgnnizadas PUl'U
este fjm, e favorecidas pelas leis, deve concorreI'
para o augmento da riqueza nacional.
!I1ljU
ministl'o" e secretarios de estudo vos prestarão todas as in1'ol'mações de que preQisardes p3L'a
o ue:sempenho da honrosa missão de que vos achais
encarl'egndos.
Augustos e diguis imos senhore repl'esentantes da
nnção! Sustentar as instituiç.ões politicas a que deve
o Imperio sua cstabilirlade, e CJue farão na grandeza
rulmn; manter a concol'dia entre todo os Brasileiros pOl' meio de medidas sabias, e justas, que
hal'llJonisem a bem entendida liberdade com a nc~
ce Hl'ia segurança publica, e parLieular; diffunclil'
a instmcção, e lOol'ulisar o povo; promovcr o desenvolvimento dos recursos immensos que olferecc
o no o plliz-tcm ido o 01 jecto de ln us COllS-
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tanto:\ dosvolos, o 01-0,lIão, como até agor:l, tamhem
do::. vossos. Unido om um s6 pensamon~o o 'po'. deres constitucionae do Estado, e prestando-se
inteil'a coadjuvação no exercicio de" SU:lS altas runcções, nQssa patl'ill chegal'il ao grá.o de pro peridade,
a que ;;ão cbamados todos os povos, quando se
mostram gratos aos benef1cios da Providencia, que
tão liberal foi para com o Em ii, p la ua moralidade, respeito ás leis e amaI' ao trabalho.
Está aberta a sessão.
D"

PEDno

II,

I)IPER,\DOn

co,

STITUCIO. ,\,L E DEFF:,

on

PERPETUO DO B-RASIL.

PROJECTO DE VOTO, DE GRAÇAS APR~SE~TADO
E)I SESSÃO DE 118 DE ~IAIO.
5enl1or.- As palavras de jubilo e de cspel'ançn
q ue Vossa Magestarle Imperial se dignoll enunciar'

t

por si, e em nome da nação, p~la abertura da assembléa geral legislativa foram ouvidas pela cnrnara
dos deputados com emoção e reconhecimento. O
sentimento de confiança commum; que ellas exprimem em no sas instituições constitucionaes, r' unindo o t!rrono e as libcrclncles publil~as como m
um interesse unico e supremo, é o mais solomne
testemurib'o de sua consolidaçãó e 'rle sua f0l'l.:n.
Ao recomeçar o curso de seus trabnlhêls, a cumara dos deputados contempla, l.:l1eia ele gnllidão
para com ,a Providtmciu Divina, a paz e tmnquilliJade de fJllC o Imperio tem gozado, e sem aS quncs
nfio 1In progrosso, nem vontma social. O bom senso
niJcional, que comprehende a imporlancia dr,stn
beneficio, e a união dos Bçasileiros, .illStO objecto
do Llesrelo de Yo . a Mnge:tnd Imperinl, afinnr,::llll
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a duração desse repouso) que sem duvida se tornará fecundo em salutares effeitos, se o espirito de
concordi:l e moderação, que tem presidido á politica
do governo de Vossa Magestade Imperial, desenvolver
em sua applicação tudo o que ha de generoso nas
inspirações de Vossa l\lagestade Imperial.
A camara dos deputados soube com viva satisfação que as relações entre o Imperio e as outras
potencias são da mais perfeita paz e amizade, e
li ong-êa-se com a esperança de que esta boa intelligencia tel'ú sempre por fundamento a leD\ observancia dos tratados, e' o respeito mutuo de todos
os direitos,
O accôI'do que .0 governo de Vossa Magestade
Imperial concluiu com o da Republica Oriental em
Uí de Setembro do anno proximo passado sobre a
navegação fluvial, e a nova convenção de igual
natureza, que celebrou com o da Confederação Argentina em 20 de Novembro, completando assim o
tratado de 7 de Março de 1856, serão materias de
um atlento exame da camara dos deputados.
A camara dos deputados felicita-se de que as
duvidas suscitadas entre o nl'asil e o Paraguay se
achem resolvidas por meio de um tratado celebrado
em 1'2 de l~evereiro de te anno, e cujas ratifica~ões
foram lI'ocadDs em 30 de Abl'il ultimo. O sincero
empenho que o Imperio mostrou sempre pela prosperidade desta republica nascente, como aLte -tam
tantos actos de uma politica benevolente e de~in
tercssada que a historia ha de consignai', I'ealça o
valor do desenlace pacifico e honroso pam ambos
os Estados, de uma questão que o TIra ii jámais
poderia abandonar sem sacl'ificio de ua dignidade
e da justiça de sua cau a.
Agradavel roi Ú camara dos deputados a declaraçüo feita por Vossa Magestade Impel'ial de que,
pOl' tratados de H de Dezembro do anno pa sado,
ficou ajustada a lihha da front ira do DJ'asil com
F.

63
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a r.onfederaç50 Argentina entre os rios Paraguay
e Paraná, a extradiçiio dos cl'iminosos e a devolução de escravos de lll'asileiros; e de que por um
tratado celeurado em Londres, a ü de Fevel'eiro
tleste anno, foram abertas rela~ões commcrciacs
entre este Imperio e o da Turquia. Os objectos
ele tos diversos tralados são certamente dignos da
i1lustrada previdencia rle Vossa Magestade Imperial,
e para entrar na apreciação do merito de suas
estipulações, a camara dos deputados aguarda que
lho sejam communicados.
A camara dos deputados avalia devidamente a
instante nccessidaue e subida importnncia das providendas que Vossa Mngeslade Imperial recornmcnda
ao corpo legislntivo, como ~ão a fJue se destinam a
reprimir o crime, protegendo a liberdade e segul'ança
individual, sem oITensa dos direitos da sociedade, a
fil'mar o valol' e facilitar a circulação da propriedado
immovel, e finalmente a regular e legalisar as
r.ondições do estado conjugal, qualquel' que seja a
religião dos esposos, salvo o respeito devido ii do
Estado. Pam realizar tão uteis reforma, leal conc:urso da camara dos deputados nunca faltará a
Vossa Magestade Imperial, ouseja prestando apoio
a propostas que mel'ecerem ua confianç,a e adhesão,
01] seja exercendo sua pl'Opria iniciativa.
A camara dos deputado deplora que ainda tenha
soITrido tropc~os em sua marcha pl'ogrcs iva a colonisaçüo, a ,mais viLal das necessidades do paiz,
pois que del1a depende essencialmente o supprimento do tl'3haliJo, que com tanta anciedade reclamam a lavoura e todos os ramos da pl'oducção
nacional. O:. esforços bem applicados pelo govel'llo
de Vossa l\lagestade Imperial para tornar eifectiva
'I) fé
dos conLmctos e assegurar a sorte futura
cio emigTilnte desvanecel'Úo algumas preoccupações
ponco t"ilvoraveis á vinda de colonos pal'a o Imperja.
Entretanto n Camal'il 'dos deputados não llCSiLJl'ú cm
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munir o governo de Vossa l\Iagestad'e Imp-criaI dos
meios que elle, esclarecic4> pela experiencia dos
faetos, propuzer, ou os qne p-arecerem mais adequados ao fim de inspirar ao colooÜ' ioteira confiança
na patria de sua adop~ãtl,
A camara dos deputados compflrtilha as impressões dolorosas d<=.> Vossa Mages~ade Imperial diante
do espectaeulo do solfdmento do povo pela carestia
dos generos alimenticios; e confiada 00 e tudo que
o governo tem procurado fazer das cauSoUs deste
llagello, lbe prestará sua franca coopera~ãt} nas
providencias capazes de remover tão affiictiva situação.
A reforma do actual systema de recrutamento.
e de promo~õcs de marinha e guerra será tomada
pela camara dos deputados na consideração que
merece. Ella dá o mais alto apreço á communicação
de que o movimento sempre ascendente das rendas
T)ublicas tem continuado, apezar de alguma paralysa~ão nas transac~ões cornmerciaes, devida á recente crise, e não obstante a redncç~tO dos direitos
de importação que Vossa Mngestade Imperial decretou em favor dos generos de mais geral consumo,
c do 'que são mais precisos ao dCSE:.llVolvimento
da industria.
Esta situilção econonüca, ainda lisongeira pela
nbundancia e facilidade das receitas, será mantida
-e na direcção dos negodo' predominar, como é
de esperar, a- prudencia que premune a fúrtuna
-publica contra as conlingencias de inoovações sem
apoio na experiencia, e esse e-pirito de pl'evideneia
ante o qual o incremento dos recu:l's~s em tempos
prosperos não dispen a a economi()~ semp['e nec.essaria, para fortificar o cl'edito d'O E -tado, e p~l'
petuar o equilibrio das finança:; em dia menofelizes. Camin!JUremos pam este- re llltado, cillfTilldo-se a de (lezas pul>licas ao !'imite lI'(Jçat\o pelas
necc8siulÜ'2S do s~rvil;()jLl1idotiíHne(Jle iJpl'eciaLlü -.

- 500Todos os projectos tendentes a crear novos meios
de communicação ten'estres e maritima , que possam
imprimir um fecundo impulso á actividade industriosa do paiz e á sua rivHisação, merecerão como
sempre da camara dos deputados ·t'avoravel acolhimento,
Senhor I Firmar as instituições politicas deste
Imperio, e promover o desenvolvimento dos innumeraveis elementos de p['osperidade e gmndeza
de que o dotou a Providencia, é certamente uma
missão digna de Vossa Magestade Imperial, em
quem a nação se ul'ana de reconhecer as qualidades
que a~segnram o exito feliz dos mais arduos de"Veres, No desempenho desta tão sublime quanto
laboriosa tarefa, que fará a gloria de vosso reinado,
encontrará sempre Vossa· Mng.eSlade Imperial o
concurso dedicado da camara dos deputados, assim
como a gratidão dos povos, cuja felicidade será a
consolação e a recompensa de vossos nobres esforços. -Tori'es-Homem.-J. O. Nebias. -Sergio
de blacedo.

Binendas olfereciclas ao vot? ele llra;as.
Em sessão de 24 de Junho, entrando em diseussão
o projecto, foi oITerecida a seguinte emenda pelo
Sr. Francisco Campos, a qual, depois de lida e
apoiada, entra tambem em discussão: « No topico
politico onde diz - desenvolver - diga-se - continuar a desenvolver. No to pico relativo ás finanças
todo o periodo que começa - Esta situação economica, etc. - seja substituido pclo seguinte: - Na
presença de avultadas despezas, que são indispensaveis para benetlciar as diversas fontes de riqueza
publica, espera a camara dos deputados que o cs1ado prospero da renda será mantido por meio da
mais ::;cvcra economia, e pela prudente e judiciosa
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opplicação dos recursos do Estado.- Paço da ramara dos deputados, em 21 de Junho de 1858,-

F?'ancisco CamIlos, )}
Em sessões de' 22, 23, 25, 26, 28 e 30 de Junho, e
L', 2, 5 e 6 de Julho, continuou a discussão com a
emenda, sendo approvado o projecto em sessão de 7

e bem assim a emenda em votação nominaL por
66 votos contra 35.
RESl'OSTA DE S .\ M.\GESTADE Á DEP T.\ÇÃO D.\ CA3fAIL\ QUE E3I14
DE JULIIO ,U'RESENTOU-LHE o VOTO DE GRAÇAS.

« Agradeço muito á camara dos 81'S. deputados
o apoio que aüança ao meu governo; auxiliado J.lOr
sua leaL cooperaç.ão, continuará elle no desempenho
da ob.'igação de promover o engrandecimento de
nossa patria. »
Declarou o presidente que a resposta «( erSl recebida com muito especiaL agrado. »

FALU DO Timo 'o NO ENCEnIlÂ)IE:"TO DA ASSEllBLÉA G EIlAL
EM

12

DE SETEMBRO.

Augustos e elignissimos senhores rep1'esentantes ela
nação.
Grande 'é a minha satisfação em certificar-vos de
que, com o 80ccorro Divino, todas as provincias
gozam dos beneficias da paz e da tranquillidade.
Subsistem no me mo pé de amizade e boa intelligencia as reLações entl'e o Imperio e as outras
potencias.
Permaneço no firme empenho de promover o
adiantamento moraL c intelIectuaL do povo, assim
como de dar todo o descnvolvimeuto aos elementos
de riqueza que po:;sue no sa patl'iu,
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Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, ugradeço-vos os meios com que 113hilitastes meu governo para satisfazer as exigencias do
serviço publico.
Confio em que, recolhendo-yos uos vossos lares,
continuareis a cimentar a concoI'dia entre todos os
Brasileiros.
Está encerrada a sessão.
D.

PEDRO

U,

hlPER~ DOR CONSTlTUCION.\L E DEFENSOR

PERPETUO DO l3!:ASIL

Obse1"vação.-Oraram na discussno os Srs. Francis.co Campos, Torres-Homem, Dilrno de Mauá,
Paulino de Souza, Teixeira JuniOI\ Villela Tavares,
Souza Franco (ministro da fazendo), Jeronymo
eoeHlo (miflistro da guerra) , Morquez de Olinda
(presidente do consellJo ), Barbosa da Cunha, Diogo
de Yasconcellos (ministro da juslic.:a), Dutro noeha,
Almeida Pereim, Gomes de Souza, Diogo Vell.1o, Sil"ino Cayalcanti e Pacheco,

1859.
};.HLA DO TIIRONO N.\
E~(

ABERTUR.\ DA

·10

ASSE~lIlLÉ,\

GERAL

DE ~l.\ 10.

Augusto c clignissimos SenhOl'CS 1'cpPcscntantes ela
nação.

E' sempre com o mnior jubilo que vos saúdo nesta
solemne occasião, em (lue vos achais reunidos em
torno de mim,
Chamados pela lei fundamental do Estndo a exercer
vossa elevaJa mis ão, conlio, uem eomo todo o
paiz, nas luzes e pateioLismo que vos distinguem.
P~netrado de dô\', annuncio-vos il perJa prema~
turn, que minha familia acaba de som'er.
e O dia H de Fevereiro ultimo f'alleceu em
a_
poles minha pL'es<lda soul'inha a Princeza D. Maria
Izabel, illha de minha muito amada irmã a Princoza D. Janunria, Cpnde:ssa d'Aquila.
Estou cel'to de que compaeLÍl'eis o pezar, que
sinto, por este triste acontecimento.
~ão césso de agradecer ao Todo Poderoso o 50cego e teanquillidade.de que ternos gozaJo.
A justiça e moderação continuam a el' condições
cLll'acterislicas da politica, que o meu governo e
pWI ôz.
T
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Tenho culLivado com todas as potencia estrangeiras benevolas relações, -e, para mantel-as, não
pouparei esforço algum, que seja compativel com
a dignidade e interesses nacionaes.
Celeb.rei em 2deJunbo de 1858 uma convenção com
Sua 1\Jagestade a Rainha da Grã-nretanha, tendo POI'
fim regular a decisão de reclamações lla muito
pendentes enlre os dous governos.
Em virtude desta convenção foi creada nesta
côrle, e já deu prineipio ao seus tmballlOs, UlUa
com missão mixta bra~i1eira e ingleza.
Meus plenipolenciarios assignaram com os dos
presidentes da Confedemção Argentina e da Republica Oriental do Uruguay, em 2 de Janeiro deste
unn'o, o tratado delinilivo, 11 que se refere 11 convenção preliminar de paz de 2.7 de Agosto de 1828.
Este tratado firma em bases solidas a indepenúencia
do Estado Oriental, e garante sllas boas relações
com o Impel'io e a r.onfederação Argentina.
As attribuições que devem competil' aos consules
na arrecadação das heranças dos seus nacionaes.
que fallecem no Imperio, têm sido objecto de
longa discussão, na qual ainda não foi possivel
chegar-se a um accôrdo satisl'actorio.
Cbamo a vossa attenção para este assumpto, ele
que o meu governo se occupa com particular solicitude.
A careslia dos generos alimentícios ainda continúa a vexar o povo, e as suas privações profundamente magoam meu coração.
O rigor da secca em uns lugares, e n'outros o
excesso das chuvas, aggravaram esse mal.
O povo l.lguarda, possuido de confiança, o effeito
das medidas que detem combater a crise que o
alniO'e
cUJ', as causas não é passivei remover ele
o'
todo, sem tempo e persevel'ança.
No Intuito de altenuar estes soffrimcntos convém
que a livre concul'I'eDcia dos generos de pl'imeil'a

idalll' Sl'j:l pl'otegitla conll'lI qua sqUl'l' (ISIW~
illieitas.
o meu gon~rno, 11. ando do. mr.io. e re UI'. os,
quP Ihr. rHcu\ln~tes, t l1l-se desv lado em prOlllovel'
a ('Illigmção rlc colonos III 'i' e indu tl'ioso , que
suppram a ralta de IJI'[)ÇO que Lanto senLe a laYOIl ra ,
fi pro peridade da naçiío depende do prompLo
remedia de 'Lc 11l111, c o zelo e as animações do
meu governo pl'Oduziriío de certo lodo' o seus
!wneüt'o' re 'ullatlos pelo OnC11I"0 efficaz de nossos
llgricullores.
O des'l1\'O!\'imenlo da colonias cxi 'Lenle', e a
(;1' ação de outra' em lugares pl'oxim05 nos I1lCI'CHIla:;; a abcrlul'il dr. no\'[)' vias de Gomlnunic<H';üo,
n mclhoramento dns alune, têm 'ido, e s 'rüo
ubjedo ele
us constantes CSf0l'<iOS. carl' 5pondendo n.. im ao vo- o empenho elll f('licitar wll'
"a to Imperio tão J'ilvorecid pela nnLllreza.
A navegação a vnpor, auxiliada pelos corres pu·
l>licos, tem ganho incl'emenlO, e' faciliLaLlo o conl~
mel' 'io inLerno.
na contractos celebrado' com alguma companbia, lue ainda pendem de vo sa appI'ovaçiio.
A aude publica tem merecido tambem particular cuidado no meu governo, e graças á Divina
"Providencia, não houve que Jamentar no ultimo
nnno a repetição da epidemias, que tantos esLI'no'o
no causaram.
A imporLancia de tantos e tão variados objecLos,
que correm pela repal'Liç.ão do Imperio, acon ell1a,
como medida da maior conveniencin, a divisão
deste ministerio.
A protecção devida á agl'icultura reclama providencias e peciaes, que modifiquem nossa legislação hypothecal'ia, animando a incorporação de
bancos de credito territorial, que prestem capitae
a juros razoavcis.
'{1r!'('='.

('IJll.l(~ÜC;-;

)1'.

(3'1

-

.5Uü -

i\Icd i das proprias pa J'3 ru Iga l'ísat' os cono cci men tos
uteis á lavour3- oc upam o meu O'overno c merecerão sem duvida a vossa attenção.
A moral publica, e o futuro da colonisação exigem
provid·encias sobre os efreitos dos casamentos não
regulados pela actual legislação.
Convém estabelecer e definir com mai5 precisão,
e efficacia as mutua obrigações e direitos entre
os colonos e os proprietario- de terras.
A legislação relativa ao proce o criminal pede
alguns melhoramentos, que, sem pl'ejudicar os principio de ordem, e a 1'or\a da autoridade, deern
maior somma de garantias á libertlaue c segurança
indi vidual.
A ·execução da lei eleitoral revelou alguns. inconvenientes e abusos, que Ul'ge examinar e remover.
A instituição das municipalidades não tem pl'Oduzido ainda todas as vantagens e beneficios, que
della se deviam esperar. Tornar a acção destas
corporações mais activa e efficaz, como reqnerem
OlS necessidades sempre crescentes de administração
e policia de nossas capitaes, cidades, e villas, é
I1ma das medidas que mais se recommendam á
vossa consideração.
O exercito e a armada, não obstante as atLenções
especiaes, que ·vos têm merecido e ao meu governo, care.cem ainda de alguns melhoramentos.
E' s'obre tudo sensivel a falta de codigos penal,
e do processo mais conformes ás luzes do seGuia,
de disposições que suavisem o recrutamento, sem
tornaI-o ioefficaz, e de uma lei, que estabeleça novas
regras para os accessos dos ofliciaes da armada.
A renda publica teve no presente exercicio alguma
diminuição; todavia o orçamento do exercicio viodouro o.ffcl'eeerá um excesso de receita.
O meu governo tem-se prescripto a mais severa
economia na applicação dos r@cu-rsos do Estado.
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As circumsLnncias do meio circulanle, e a fluctuação dos vaiare , que ditliculla e perlurba as lransIlcções commerciaes, reclamam loda a vossa soIicilude.
Augu los e uigni:simo senhores representantes
da nação.
O Brasil conta com a \'0 a dedica~ão para vencermos as dilliculdades do presente, caminhandQ
sempre pam o futuro gmnuioso que a Providencia
nos deslinou; porque o adiuntamento e gloria de
nossa patria são vos o unico fito, assim como a
recompensa mais pI'ecio a, qne a benção de Deus
pôde conceder a m us con cienciosos desvelo pela
causa publica.
Eslá aberla a cssão.
D.

PEDRO

II,

PERPETUO

bII'ER,\DOH

no

CO:'\:TI

rcclO;>;.u

E

DEFEi\' 'OIl

BRA:iIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS
ESS.lO DE

APRESE~TADO m[

2/1 DE :\IAIO.

Senl or. - Acamara uoo; deputado ouviu com o
mai vivo reconhecimenlo ::IS palavras de jubilo proferidas por Vossa lIJagestade Imperial, ao abrir a
nresenle sessão leO"i 'Ialiva. Elia, ão urna prova decidida do acrisolado amai' de Vos a ~lagestade Impr.rial para com a instituições que no regem, e ao
mesmo tempo um segul'ü penhor da veneração e respeito que os povos consagram á pessoa de Vossa l\lagestade Imperial.
A confiança que Vossa MagesLade Imperial por si
e em nome do paiz, deposita no patriotismo c na'
luzes dos represenlante da naçilo, é muilo lisongeil'a
para acamara ]0 deputado, que terá o maior
elill1euho om (,;!Jl'!'C 'ponder it c 'sa houro'u confiançil.

A Cêllllar1l lias deputado omparle r) ju 'to pezar
a l\IagesLade pela perda que a augu --ta /'.1milia imperial soITreu no dia H de Fevereiro ultimo. A morte prematura ela Serenissima Princcza a
Senhora Dona J\laria Izabel, filha da muito amada
irmã cle Vossa J\lagestaele Imperial a SenllOra Dona
Januül'ia, Condessa el'Aquila, não só enlutou a augu ta familia de Vossa l\Jageslacle Imperial como
i\ todos os Bra ileiros. Nas fórmas de governo como
o nosso, os povos \ eem em cada um elos Príncipes da
famllia imperante um penhor de e tabilidaele da
Inonarcl1ia, condi~-ão essencial da pro pet'idael publica.
AcompanlJando a Vossa l\Iagestade Imperial,:J camara dos elerutado rende continuas graças n,)
Todo Poderoso pelo socego e trancll.1illiuade de que
goza o Imperio ; e, confiando C]ue aju Liç.a e moderação continuam a ser condições caracteristicas da
politica do govemo de Vo sa Iageslade Imperial,
e pera que e e grande beneficio do céo perpeLuar-se-lJa em retribuição dos trabalho!> e dolorosa
experiencia por que tem passado) o povo brasileiro.
A camara dos deputados compraz-se de (lU8 Vossa.
l\JagestadeImperialtem cultivado benevolas relações
com as potencias eslrangeiras, e bem cerLa c Lá. de
que, parü manLel-as de um moclo perduravcl, empregará Vos a l\IagesLade Imperial todos O' e forços compativeis com a dignidade e interesses n<1cionaes.
Foi agradavel para a camara cios deputados a. COI11ll1unicaçâo fcita poe Vos u l\'Iageslac1e Imperial, de
que em 2 ue Junho de '1838 fôm celebeada uma convenção com Sua l\Jlageslade a Rainba cla Geã-neelanlHl,
a fim de regular a decisão ele reclamações, 11a muito
pendentes, entre os dOllS governos, Lendo já irlo
ereada nesta 'àl'te uma comlllissüo mixtn brasil ira
c incT\eza para n exc 'l\t,;üo da r 'i'erilh c.;UJlYLlllÇiio.

de Vo

o tratado 1eliuilivo, (l que se refere a convenção
preliminar de paz d 27 cle Agosto de '1828, tendo
pOI' objecto firmar em lJa e solidas a independencia.
da republica orir.ntal do Uruguay e suas Doas relaçõe com o Imperio e a Confederação Argentina,
é um acto conforme aos compromissos do Brasil, á
seus legitimos interesses. A certeza de que tão importantl~:> c tipulações foram a signadas em 2 de
J:meiro ultimo não podia deixar de ser apreciada
pela camara dos deputados, que nes e acto vê mai .
uma prom da solicitude do governo de Yo sa Mage tade Imperial em consolidar sua boa relaçõe
com os E Lados vizinl:10 .
A enmara dos deputados assegura a Vo ~a Mage taue Imperial toda ua cooperação para a medida , que forem necessaria , a fim de cllegar- e a
11m accôrdo satisfactorio, que ponha termo á longa
ui C11S ão de que têm sido objecto as aLlribuições
dos con-ule na arrecadação das berança dos seus
nacionao , que fallecern no Imperio.
s privações do povo pela continuação da are tia
do genero alimenLicio, não podiam deixar de
nffiigir profundamente o paternal coração de Vo a
:Uagestade Imperial; e a camara cio deputauo' ,
sempre grata aos cuidado que merece de Yos '(1
l\iag stnde Imperial a. 'arte de seu povo, mpenltarú
todos o' cus esfol'çOS em favor ue providencia'
adequadas a combater a cri e, cujas cnu as Ca Call1al'<.l
dos deputados o reconhece com Yo' a l\Iage tade
Imporial) não pouem er de lodo removidas senão
(;0111 tempo e persevel'Unoa.
Com o intuito de aLLenuar @ te::; soírrimenlos, a Cilmara dos deputados tomará na tlevidu consideré\~~il0
as medid'l que tiverem por fim proteger a livre
concurrencia cio genet'os de primeira. ncces idade
contra qunesquer especulações j Ilicit·1s.
os desvelos empregados pelo governo ele Vo::; li
Itlg 'tucl Illlpcriul, a till) de pl'OllJOrCl' a clJJjl:.l'a~üu
1
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de colonos ul.eis e indu trioso , que suppmm a falta
de braç.os, tiío urgentemente exigidos pela no sa
lavoura, vê a camara dos deputados um irrecu5uvel
testemunho da solicitude de Vossa l\Iagestade Imperial pela prosperidade da nação; porque, senllOr,
a feliz solução desse problema dará á nossa agricultura a mais poderosa protecção que ella reclama,
e operará o seu desenvolvimento em mais larga
dimensões, trazendo como infallivel consequencia o
augmento da riqueza publica.
A camara dos deputados acredita com Vossa I\iagestade Imperial que o concUl'SO eílicaz Llos nossos
agricultores é indi:;peosavel para que os empenbos
do governo de Vossa MagesLade Imperial sejam coroados de exito pronipLo e feliz; e nutre a lisongeim
convicção de que essa importante e numerosa classe,
comprehendendo devidamente os seus intcres:;es,
unirá dedicados esl'orc,;os aos do gmerno ele Vossa
1tiagestade Imperial para a realizal,;.üo de têÍo grande
ben~ficio.

Ocuidado do governo de osso. j\Jngestilde Impel'ial
em promoveI' o desenvolvirnento das c010nias existentes, a creação de outras em lugares proximos aos
mercados, a abertura de novas vias de communicn~üo
e o melhoramento das actuaes, encontra na camam
dos deputados a mais sincera adhesão, porque taes
beneficios muito bão de concorrer para o engrandecimento e prosperidade deste VLiSto Impel'iú tiio favorecido pela natureza.
Ouvindo com prazer que a navegação a vapor,
auxiliada pelos cofres publicos, tem ganho incremento, facilitando assim o commercio interno e o
augmento da riqueza nacional, a camara dos deputados examinará com a devida aLlençiío os contracto~
já celebrados com algumas companhias, mas dependentes ainda de ()ppl'ova~:,ão legislativa.
A camara dos deputados está convencida de que
a sautle publica tcm merecielo ela parte do goYemo
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de Vo sn Mage.:>tuLle fmperilll o mais pnrticular cuiJado, e rende graças Ú Dirinü Providencia por não
termos fJl.le lamentar no ultimo anno a repetição d;JS
epidemias que tantos estragos nos causaram.
Bem avalia a cumar'a dos deputados a mulLiplicidade e importaneia dos trabalhos que correm pela
repartição do Imperio, e tomará na devida consideração a conveniencia da divisão desse ministerio.
Para animar a incorpornção de bancos de credito
territorial, Clue por um mecanismo apropriado, e nas
circumstancias especiaes do no 50 paiz, possam emprestar capitaes a .imos razoareis, entende a camaI'a
dos deputados com' o a Magestade Imperial, que
é lndeclinnvel a neces idad~ ele modificar-se, antes
. de tudo, a nossa legislação Ilypolllecül'ja; e espera
CJue este nssumpto da maior importünciü para a nossa
agricultura serú considerado e aLLendido com a Ul'genciu que reclama.
:'\. vulgari::,ação de conhecimentos utei á IllVOUl'n
: por (~erto objecto digno da nttenção do governo de
Vossa Mage tade Imperial, e a mediJas de CJue elle
se occupa serão pela camara dos deputados devidamente apreciadas.
A camara dos de\-lutaclo pensa com Vossa Mageslade Imperial que a moral publica, a paz das familias,
e o bom exito de uma emigração industriosa e morigerada exigem a decretação de disposições legislativas sobre os eífeiLos cios casamentos não regulados
pelo actual regimen, e promette a Vossa Magestade
Imperial o seu leal concurso, para que seja preenchida essa lacuna da nossa legislação; assim como
para firmar com precisão e efficacia as mutuas obrigações e direitos entre os colonos e proprietarios
de terras.
A camara dos deputados, senhor, examinm'á cuidadosamente 11 legislação relativa ao pl'ocesso criminal, e procul'<ll'á concorrer para os melhoramentos
lJue, respeita.ndo os pl'incipios de ordem e n força
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ela auloi'idade, doem maior 0111111n de g;wanlias á
liberdade e seO'uran~a individual.
Compenetrada da neces 'idade urgl~nte cle Cl'Qm
examinados e remoyidos alguns iocom'enientes e
abusos, que l'ev(~lára a execu~;ão da lei eleitoral, a
camara dos deputados empenllará todos o seus
esforços para que o exercicio dos direitos politico'
dos <.:idad50s possa ter lugar á sombra de mais seglll'a garantias.
A instituição da nos a municipalidades não tem
produzido todas as vantagen que della se esperava
por f~lta de acção mais forte e ellir;az no exercício
de suas attdbuições. Dolar, pois, essas corporações
com todas as condições lle utilidade, será um objecto
ele especial altençâo para a camara elo depUlados.
A sorte'clo exercito e nrmada nacional será sempre
considerada pela camara dos deputados como asumpto de primaria rnagnilude. A falta de codigos
l1ena\ e do processo mais conformes ás luzes do
seculo, de disposições que uavi em o recrutamento,
em tOl'Oal-o ineflicaz, e de uma lei que estabeler.a
novas regras para os accessos dos ofliciaes da ar_
mada, são verdadeiras necessidades fjue reclamam
cios altos poderes do Estado providencias adequada .
A camara dos deputados lamenta que a renda
publica tivesse alguma diminuiç.ão no presente exer_
cicio; mas, confiando na uberaade de nossa terra,
nos esforços dos agricultores e nos do governo de
Yossa Magestade ImperIal, menos contrariados pela
irregularidade das estações, acredita que a repetiçãú
desse pbenomeno se não dará nos annas futuros. A
certeza de que o orçamento do exercicio vIndouro
oITerecerá um excesso de receIta, é 11m facto animador, que habilitará o governo de Vossa Magestade
Imperial a occorrer a todas as necessidades do serviço publico.
Confiando na prudencia do governo de Vossa Mclgestade Imperial, a camara dos deputados espera
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que o mesmo governo observará fielmente a severa
economia que se tem proposto na despeza e applicaçáo dos recurso financeiros do Estado.
A remoção dos embaraços que as transacções
commerciaes encontram nas circumstancias actuaes do meio circulante, e na fluctuação dos valores,
merecerá o estudo e alleoç.ão da cam ara dos deputados.
Senhor, não de conhecendo no presente difflculdades, que cumpre suppemr caminhando sp-mpre
para o futuro grandio o que a PL'Ovidencia nos destinou, a camara dos deputados, no empenho d.e corresponder á espectativa da nação, assegura a Vossa
Magestade Imperial a sua mais viva e leal dedicação,
para que Vossa Magestade Imperial possa realizar a
al'dua, mas já tiio adiantada tal'ef'u, de promov~J o
engrandecimento e gloria de nossa patria. Os condenciosos desvelos de Vossa \fagestade Imperial,
pela causa. publica, encontrarão sem duvida a mais
preciosa recompen a na gratidão tio paiz, no reconbecimento da [lo teridade, e sobl'etudo na benção
de Deu::>, que nun~a deixa de remunerar os Prineipes
magnanirnos e illustrados que sabem, como Vossa
I\lage tade Imperial, comprehentler e desempenhar
() sublime e alta missão a que foram chamados.
Paç.o da cam ara dos deputados, cm 20 de Maio de
4859.- .1. C. de Sá e Albltqlterque. - JOClfJHim Octavia Nebias. - L1ti~ Antonio Barbo::;a.
Observação.

Em sessão de 2{~ de Maio entrou cm discussão
o voto de gr·nça.', sendo npprovado 11<'''e me mo
dia, .• em apresentação ue em 'ndas.
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~aGE 1'ADE Á DEPUTAÇÃO DA CUrARA.

QUE

DE JUNHO ,\PRESENTOU-LUE O VOTO DE GRAÇAS.

« O concUl'SO leal e activo dos poderes do Estado
o mais seguro penhor da felicidade da nação;
ngradeço pois á camaea elos Srs. deputados o apoio
que promeLte ao meu govemo. »
Declarou o presidente que a resposla « era recebida com muito especial agt'auo. })
Ó

FALLA DO TonONo NO ENCERnAlIENTO DA A SE1UDLÉ.\
GERAL ElI

1'I UE SETEmmo.

AU,r;ustos e dígnissimos senho)~es representantes ela

Mção.
Continuam 00 mesmo ,estado as relações de boa
intelligencia e c.l.lllizade entre o Imperio e as outras
potencias.
Nas questões que infelizmente penuem entre a'
Con['ederação Argentina e Buenos-Ayt'eS, meu go·
vemo pl'Ocura manler-se na mais perfeita neutralidade, t'azendo votos para que obtenham um amigavel desenlace que proporcione aos povos dessas
regiões o gozo cle paz durauoura.
A lranquillidade publica permanece inalteravel em
tudo o paiz.
Para me.lhot' conl1ecer as pl'Ovincias do meu.lmperio, cujos melllOl'Umentos moracg e maleriaes
sãu o alvu de müus constantes desejos e dos es{'Of'(iOS cio meu govemo, decidi vi íLa,r as que ficam
ao nOl'te da elo I~io ue Janeil'o, sentindo que a esll'eiteza do tempo que medeia entre as sessões legislntiva llle ubl'igue a per 'orrer Ótllente as pro-

vincias do Espirito Santo, Balli<l, Sergipe, 1\lagôasr
Pernambuco e ParJhyba, reservando a visita das.
outras para nwis tarde.
Não posso deixar de manifestat'-vos o me'J r
conhecimento pelos meio com que habilitast meu governo para prover ás nece::.sidade:> do serviço puhlico.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, vosso amor á cau a publica afiança-me
que vos empenhareis em robustecer cada vez mais
no espiriLo de vossos concidadãos a convicção de
que sem a fiel observancia da constituição e das
leis não podem os Brasileiros ser felizes.
Eslá encerrada a sessão.
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CO STlTUCIONAL E DEFE

san.

PERPETUO DO BRASIL.

Obset'vação. -Oraram na discussão os Srs. Barros
PimenteI, e Visconde de Abaeté (presidente do conelbo).

:1860.
FALLA DO TlIRONO NA ABERTURA D.\ ASSE~IBLÊA GERAL ElIl

11.

DE MAIO.

Augustos e clignissimos Senh01"e ?'epresentantes da
nação.

As esperançns que animam a nação sempre que
vos reuni, motivando o seu bem fundado regozijo,
que partilho cordialmente, são uma prova manifesta
da sabedoria de no sas instituições politicas, cujos
principio se firmarão cada vez mais no espirita publico pelo beneficio da pnz interna que o Brasil lhes
continuará a dever.
EITectuou-se a viagem que, segundo vos disse na
faHa de encerramento da passada sessão legislativa,
pretendia fazer a algumas provincias ao norte da do
Rio de Janeiro; e, grato aos testemunhos de amor e
fidelidade por Lodo a parte dados ao chefe supremo
da nação, sinto que nossas circumstancins não permUtam que se aproveitem, quanto o meu zelo pelo
bem publico desejál'n, as riquezas naturaes dessa
parte do Imperio, cujos habitantes mostram tão boa
vonta.cle em auxiliar n acção dos poderes do Estado.
As relações de boa'intelligencia e amizade entre o
Imperio e quasi todas as potencias estrnngeim não
têm experimentado ulleraçüo, e a cordialidade com
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que serão mantidus cmpI'e s alliaró á llignidade
nacional,
A approvação do tratado de permuta ele leniLorios
celebrado ao mesmo tempo que o de commcrcio e
navegação de,j, de Setembro de '1857 com a republica
oriental do Uruguay pende ainda do poder Icgi lativo desse Estado, apezar da ratificação do tratDtlo
de commercio pelo governo brasileiro tel' ido feita
sob promes a de dever ser aquelle ralilieado pelo da
republica oriental do Uruguay.
Os de limites e extradição, negociados com a Confederação Argentina em 14- de Dezembro de 1857,
foram logo approvados pelo respectivo congresso;
não obtiveram, porém, até o presente a necessaria
ratificação.
Espero que estes ajustes serão por fim uma realidade, como o aconselham os verdadeiros interesses
das nações, cujos governos os celebraram.
O tratado definitivo, complementar da convenção
de paz de 27 de Agosto de 1828, que os plenipotenciarios brasileiros e os da republica oriental do
Uruguay e da Confederação Argentina assignaram
em 2 de Janeiro do anno passado, e que até o presente não foi submettido á approvação do congresso
da Confedemção, acaba de ser rejeitado pelo senado
da republica oriental do Uruguay.
A questão que motivou a guerra entre Bueno . Ayres e a Confederação Argentina teve felizmente
solução pacifica.
A neutralidade que o governo IJrasileiro bavia
adoptado durante essa luta foi fitllmente observada.
Movido pelos sentimentos de benevolencia que
devem ligar as potencias amigas, e com o intuito de
ver restabelecida a paz nas margen do Prata, aceitou
o governo brasileiro o convite que lhe foi feito pelo'
da França c da Inglaterra para conjuncLamente
orrerecerem cus bon officios as parle I clli,
gerant.e .
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Este nosso orrerecimento, bem aceito de uma
dellas, não achou na outra bom acolhimen to.
Dos factos apontados resultou alguma alteração
na::. reja 'ões amigaveis que existiam entre o Imperio
e a Confederação Argentina. sendo para sentir que
não voltem cedo a seu antigo estado,
Em 27 de Maio dô anno proximo passado realizou-se em Paris a troca das ratificações de uma nova
convenção flu\'ial celebrada em 22 de Outubro de
,I ti8 com a republica do P rú.
COlll o governo de Venezuela foi tamuem ajustado
em li de Maio Jo anno passado um tratado que está
pendente da approvação do respectivo congresso,
regulando a linua de fronteira e a navegação fluvial,
sobre as mesmas bases com que se têm negociado
iguaes ajustes com outros Estados Iimitl'ophes.
E' urgente fixar a verdaduira intelligencia do
arl. 6.", '1. da constituição.
A care tia dos generos alimenticios conlinúa a oppl'imir os menos favorecidos da fortuna, e reclama
de vossa illustração medidas que obviem o seu desenvolvimeuto, já promovendo maiot' producção, já.
corrigindo os abusos do monopolio.
Em algumas provincias, e especialmente na Babia,
esse roal tornou granLle intensidade; mas o governo
procurou attenual-o pt'ovidenciando a disteibuição
dus generos ele primeira necessidade pela população.
O ne o meio circulante e o estado da fazenda pU4
ui ica ret:lamalll vossa attençào e cuidado.
A I gislação sobre as companhias e soeiedades
anonYluas assim civis como mercantis necessita de
l'evisào.
Toma-se preciso regularisar, proteger e fomentar
in tituiçõesquefaciliLem ás classes menos abastadas
du sociedade não só o emprego productivo de suas
economias, mas tUlIlbem os meios de us,egUl'af a
sorte de sua familias, sobretudo aquellas que ti verem
por liul aUl'igar e sa clas-ses da l'raude e da. usura.
0
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A divisil0 do mínisterio do imperio} à vista da va·
riedade de negocias importantes que por elle conem,
deve ser objecto de vo sa soliciluJe.
Os abusos a que deu lugar a execução da ultima
lei eleitoral, aconselham a adopçãa de providencias
que ponham cobro á sua repl'üdul:ção.
DaI' aos presidentes e secreta rios de provincia a
estabilidade'coll1fjativel com os intel'esses do Estado,
creando ao me mo tempo a c:J.rreim aLlministrativll,
e ampliando as attribuições dos presiJeotes, é uma
das necessidades a que cumpre mais de prompto
attendel'.
Não pJde deixar de ser reconbeeida como de igual
importancia a institui{(ão de conselhos que auxiliem
as aLlrninistrações provinciaes no exame dos multiplicados negocias que lhes são submettidos.
E' preciso modificar a lei do conselho de estado
(I uanlo á sua organização e t'uncções.
A falla ele ensino agricolu, e de instituições de credito rural aclúa cada vez com mais vigor sobre a
principal fonle de nOSSA riqueza.
A reforma da legislação I'elativa ás bypolbecas, e a
fundação de escolas agricolas, e em que o ensino
tbeorico seja acompanbaçlo LIa inúi.:,pensavel estudo
pratico, ão medidas que não podrm ser retardadas.
O governo continuará a elllpregul' toelos os seus
e 'fol'ços para a introducção de bmços livres corno o
exigem as necessidades de no a industria.
A parle do codigo penal concernente aos delictos
que intere sam à honra das filmilins, ou afTe~tam o
estado civil e domestico deve alll'ullir vossos cuidados.
Convém regular os effeitos civis dos casnmentos
de pessoas que nào pl'Of'essem a I'eligião do Estado·
A legi loção militar no CJue ó relativo ás penas, ao
processo, á organização dos Lribunaes, ao recl'ulamenta, e ú 'promoçào do.s oIliciaes da élrmaLla resente- c ue lacullas e ul'feiloS que cumpre remediar.

-tm Os ministl'oS c secl'etal'ios de eslilllo das diversas
partições vos apl'esental'ào opportunamente as medidas que pal'ecerern nece . al'ias ao bom andamento
dos negocias publicos.
Conlio cm que pl'Opol'cional'eis á administraç:ão
publica os meios nece 'sal'ios para o cabal desempenho do:; serviços a seu c-iJrgo, fazendo ao mesmo
I 'mpo pr'evalecel' os pl'ineipio da economia,-de flue
o governo não se desviará.
Favorecido pela modcl'aç<1o das paixões politica,
n pelo espil'ito de ordem que ,"ai preJornioando cm
todos o pontos do Imperio; e mediante o concurso
dos homens de rnerito, qlJe acloptelJ1 suas idéas ou
queiram coadjuvai-o, o governo l1roseguil'á em sua
mi SilO, contando COIlI o vo::;so :lpoio.
Augustos e digni 'simos senhores repl'e:elllanLe'
rI;l nllçi\o.
O fim 11 espera que o.; ultimos trabalhos da presente legislatul':l, caraetel'isados pela mais esclareeiLia olicitude a bem Lios interesses' que vos foram
confiados, pl'ouuzaOl o allg'llIento dos recUl"os do
E lado, e o rnelllor'amento de nossa legislação, coneUl'rendo pam a prosperidade nacional.

I'
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ellhar.- Quando Vossa MagesLaJc Imperial, do
tdl.o do tl1l'ono, e nn occnsião mais solemnp., annuncia.
o r gozijo e as espel'lln~.ns, que nnimam a nação, e
que Vossa ~Iagesl.ade Imperial cordinlrnente partilha,
pela I'nuniüo do C()('PO legi~lnlil'(1, n c::\lIlnrn rio. dc~
F,

UI;
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putados não pórle deixfll' cI encher-se de ul'nniil, ('
profundo reconhecimento. Tão li ongeim situaçào
prova na verdade a sabedoria de nossas instillliçõ~.
politicas, cujos principios hão de sei' cada vez nHlis'
bem firmados no espirita publico pela continuação
do benefieio da paz interna, de que felizmente gozamos, sob os auspicias de um Monarcba illustrado
e justo.
EffectlJada, sem o rnenOl' sini5tro, a viagem com
que Vossa ~1agestade Imperial aiJI'ouve honraI' algumas provincias do norte do Bio de Janeiro, a camara dos deputados'tem não só de render graças ao
Todo Pod~roso por tão feliz Sllccesso, eOll1o de congratular-se pelo vivos c mui, incel'os t 'stemunlto
de amor e fideliJnde esponl.aneament~ manif'estado
ao coere. supremo da nação; o qual, 1.>c·/O como
pôde deixar paI' toda u parte signacs indeleveis de
sua munificencia e prill1ol'oso affecto para com o
seus leaes subditos, saberá tamb-em mllltiplical" pela
fOl'ça de sua vontade magnanima, os meios de sere/ll
aproveitadas as riquezas naturaes do' lugares vi itados, e de todo o Imper'io, com o {H'estante nuxilio
dos Brasileiro, e concul"o bendico doIS pari 'I'es do
Estado.
Nõo sendo fllcil, senhor, manter conslanlemenlc
inalLeraveis as relações de boa intelligencia r. amizade entre o ImpoI'io e todas as potencias e tl'3ngeiras, a camara. dos deputados não e :lclmil'a que
algum desaccôrrlo tenha surgido, quando menos se
devêra espernr. E pois:
Se a appr'ovação do tratado de permutas de LerriLorios, celebrado [10 mesmo tempo que o de commercio e navegação de q. de Setemlll'o de ,1851 com fi
republica oriental cio Ul'Uguay pende (linda do POcll'I'
legislativo desse Estado, apezal' ela ral.ilicaçJo elo
iI'atado pelo governo brasileiro tel' sido feil.a sou
promessa de dever seI' aquelle ralificado pplo iI:l
republica orientlll do Urugu(lY ;
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'e u' trat,ltjf):5 de limites e extradição, neg-ociado'
a Confederação Argentina em 1.í- de Dezembro
de '1837, sendo logo npprovados pelo respectivo COIl"resso, não oIJti\'l~rafll até o presente a necessal'in
ratificaçflO ;
Se o tl'iltado deHnitivo, cornplementllr da convenI~ão de paz de ~7 de Agosto de '1828, que os plenipoteneiarios brasileiros, e os da republica oriental do
ruguay, e da Confederação Argentina a signaram
cm:2 de Janeiro do nnno pas ado, e que até o presente ú;]o foi submettido á approvação do congresso
tia Conl'ederaçêio, ncal.Hl. de seI' rejeitado pelo senado
da republica oriental do Uruguay ;
e movidtl pelos sentimento de lJenevoleneia, que
devem ligar as potencias i\migas, e com 9 intuito
tle ver I'e 'tnIJelecida a paz nas margens cio Prata,
il(.:eitoll o governo o convite que IlJe foi feito pelos
da Fréll1çu e Inglaterra pnra conjullctnmcnte offerecerem seu" bons olicios às parte lJelligerantes, E
se o nosso olI'el"cimento, bem aceito de uma dellas,
uão adIOU Ila outra Uni bom acolbilllento:
.\ ralllara do' deputados Illuito contia, em que a
reflexão e m ·IlJOI' con 'elho dü parte daquellas pol 'Ildas, e o tino c energia da parLe do govemo imperial, serão mais que bastantes para remover e
ui 'sipar todas as c1ifIiculdacles, que e opponham,
;)f)'Ol'tl e no futuro, á execução dos compl'omisso
sol·mnemente contrahidos, c aos legitimos interesses do paiz; de modo que toda a cordiülidade,
'egllndo a patriotica expre 5.0 de Vo sa lagestade
Imperial, se allip. sempre ii dignidade da nação,
Neste nobre empenho, senhol', a call1ura do depu'tados éJ' egllra au governo imperial a mais decidida
e fieme cooperaçõo.
Muito se compraz a eamara dos deputados de que
ti,,, 5se IJmà solução pacifica a questão que motivou
a guerrô entre Buenos-A :res e Confederação Argentina.

COIU
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.\ssim COlHO que fosse (jelmentu 11I,Jntida U IIUUL1:alidade, qUI~ o governo bra ileiro, em sua politica
sincera e generosn, havia adoptado.
A camara dos deputados fica inteil'3da de havo/'-se
realizado em Paris, a 21 de Maio do anno passaLlu,
a troca das ratificaçõe , de uma nova convençiío
iluvinl celebrada em 22 de Outubro de '1858 cOln a
republica do Pcrú.
B~1l1 como que, com o gOVCí'nO de Venezuela rui
njustado, em 1) de Maio do anno pas'lldo, um trntad0
C]ue está pendente da app/'ovação elo /'e pedivo eongresso, regulando a linha de fronteira, e a navegaçüu
fluvial, sobre as mesmas bases, com que e tem negociado iguaes ajustes com outro::> Estado:; lir\litl'Ophes.
A camara dos deputados lançará mão dos meios
convenientes para chamar a discussão 'ouro 11 illtulligencia do art. 6.° 1.° da constituição.
E"corn bastante pezar que 11 camara Lias deputados
vê, com Vossa Magestade Imperial, que as pessoas
menos favorecidas da fortuna sentem· 'e opprimida .
pela caI'estia rio generos alim(,llticios, Auxiliada
pelos conhecjmentos praticas da administra('ii , a
camara envidará os maiores esforços em pl'Ol LIas
medidas C]ue obviem o desenvolvimellto do /Ilal,
quér animando a prouucção, qnér corrigindo os
abusos do monopolio.
Mas e não póJe acamara lIccultar o seu pez<.ir
pOl' um facto, C]ue se deriva de eausas tão val'iaua',
e difieeis de combater, tem ella todavia gl'3nde motivo de consolação, quando reconhece que semelhante calamidade não tem sido desaLLendida pela
mui bem entendida liberalidade do govemo imperial, nomeadamente a respeito da pl'ovincia da Bahia,
que mais tem soH'rido nestes ultimos tempos.
A camam dos deputados, partilhMdo com Vossa
~lage tade Imperial a convicção de que o nosso meio
circlllnnte, e o estado da fazenda publica reclamam
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a allençào dI) corpo legislntivo, continuará a fazer
l1uanto em i cCluher, n diclnr-llle a consciencia do
dever, para abrigar ii na~;ão de qualquer erise financeira, que ycnlla d bililnr as uns forças IJO interior,
e pôr em duvida o '(~1I 'l'cdilo no exlerior.
A cnlllilt'a dos depulndo' lunlill'ú lia devida con it1erllt,:t.io tll'evi '50 rla leO'i loção sobre ns compllnhia'
e o 'iedacles nnon, 'mas, lDnlo eivis como mel'l:Dnti'.
CIln} a mesma sulicitude procllrará regubrizar,
fornentül' insLillliçôf.'- l111e facilitem ás
pl'otegeI'
classes meno abastadas da ociedade, nóio ó o
cm pl'l~go prouuclivo de slIns economia'. mlls lamuem
os meio cle na egurnr li 'orle de SlIlIS familias, sobretlluO aquellas, l1ue tivercm por fim prolegel-a contra
a fl'aude e n usura,
o projel:to que foi votado o lInno [las arlo, a cünHll'a do deputados já tomou em consideraç[io a
ner.essidade de ser oividido o mini 'teria rio imperio, .
á vista da val'iedal1e de negocios importantes, que
II r elle correm.
Ilcconbecendo a l:amal'a lias depulados os defeit.os
da ultima lei eleiloral, ella não poupará traballlU
pal'a oecorrer nos abuso que ultimamente e deram,
prol:urllndo iniciar e votar as mcdida l1uc lbe parecel'cm mais ul'gente ,
.\. camara dos deputado' cogitnrú SOUI'C a in titllitJlO de eonsellJos quc i1uxiliem as aclmini trações
pl'Ovin iae no exame dos IflulLiplicados negocias,
que lhe são ubmeltidos; e obre o modo de dar aos
pl'esidente e secretarias de pl'ovineias 11 estabilidade
compativel com os inLcres e~ do E'tado, nmpliundo
um pouco mai as suas al.tl'ihuições, e creando
mesmo urna carreira admini tl'uLiva, que anime as
vocações.
A camara dos uepulados tl'íllarú tambem de rever
a lei do conselho de estado.
Sendo cel'to que a riqueza do nosso paiz depende
essencialmente do aperfeiçoam enio da nossa agriI

I
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cultura, a carnara dos deputados tel'<i como unIU de
suas princípaos ourigaçõe5 prover sobre o ensino
agrícola, e instituições de credito rural.
Pelo que diz respeito á refom1u da Icgislnção relativa ás hypothecas, a camara aguarda us emendas
do senado ao projecto, que ella votou, para 'o poder
l:OlJc!Uil' lão importante trabalho.
A camara dos deputarias applaude no mais alto
gráo o empeolJo do governo impel'Íal, em empregar
todos os esforços na iotroducção dos braços livre',
como imperiosamente o exigem as nece sidades da
industria e do traballJo.
A camara dos deputados porá todo o cuidado elll
aUtnrler á legislação concernente aos delictos, que
interessam a honra das familias: e o mesmo cuiuado
lhe merecerá a conveniencia de regular os etreitos
civis dos casamentos de pessoas que não prol'eôscOJ
. a religião do Estudo.
A camara dos deputados fixará tambem a slla tlt·
tenc,ão nas lacunas e defeitos da legislação militar,
no que é relativo ás p{wa , ao processo, êÍ organização
dos Lribunaes, uo recrut3rnento e ÚS pl'omoções Llos
officiaes da ill'mada, eomo muiLo reclama a disciplillu
militar.
Anle as mediuas, que forem apI'esentarlas ao corpo
legislalÍ\'o pelos mini5tL'oS e secrelario de estado
das diversas repartições, a bem do l'egular anda·
mento dos negocios publicos, a camara dos d ...
putados r.onflando ho zelo do governo imperial
proporcionará ú admi'Jistl'ação pnblica os meios COGveniotltes ao cabul desempenho dos serviços n seü
cargo, sem I erder de vista os prillCipios de economia
recommcndados por Vossa Magestade.
E com estas vi 'las a camara, aproveitando a moderação das paixões politicas, e o e pirito de ordem
que vai predolTJinando em todo os pontos do 11'11'perio, ~smet'al"s€-ha em cumprir' suu lllissão, conlanL10 sempre com a assistencia das luzes do goyel'no
imperial.
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Senhor', .. , prnfl no~ c o., qne os ultimos 11'11bnlho da pl'l~srl1l.e sessno legislaliva, cnrn 'tel'i 'adas
pela mnts 05 lar'ecida solieitude, n hem dos inte110sse., que estão confiado:,; ú a emlléa geral, PI'Oduzam o nngmento do reCursos do Estado, e o
melhol'amentn de nos 'a leai laçiio, como \ o sa Magestade Impel'ial, no seu urdor paternal pela prosperidade da nl1~,i\ I, tnl1to dt's ja, e a eamam dos
deputado' ambiciona com 11 mais perfeita devoção.
~iio este os protesto' que .fll1a nos manda, em
honro a deputnção, tr'awr á augusla presençn de
rossa lagestadc Imperinl.
Sala das comllli 61'S, 26 de Maio Lle 1860.-.1. B.
([fi{, Cunha Pigueiredo. -.I. O. 'Yebias. -José A}/-

lnnio Saraivo.
Emendas ufJcreddas ao volo ele {Faças.
Em cs fio ue 31 de Maio entrou cm diseu ão
o voto de gl'aças, conlinuanLlo nas de 1,2,4, 5, 6, e 8
de Junho .
. fi ~essão de 4 de JIJnlJo a cOlrirlli são olTel'eeeu
n seguinte emendo, que depois de lida e apoiada,
entrou tnml em em di 'cu 'üo:
« Ao ro. pp li\'o periodo acrescenle- e - tendo
jà nunciaelo a sua opinião úeer'ca das pr'omoções
do' officiae da ul'máda no projecto qne llOje pende.
dn appl'ovação do senado. - Cunha Fi(jueiredo.- J.
O. lVeb ia 'i • II
Na cssiío de 8 foi approvndo o projecto eOI\1 a
em cnela 511 f)T'\).
IIE'PO T .• DR
DIi: J

,\ MAGE T.\DIl.\ DEPUT"'Ç~() D1 C I ll.\ 11.\ Q E E)[
NHO APIIE>ENTOU"J.IlE o VOTO DR GII.IÇ.\ •

13

Cl
Agmdeço á camam dos ~r:;. deputados o apoio
que pl'Omette no governo; a'sim podcrc1 este, eonJil
IlIe cumpre, continuar' a pl'omovel' o adiuntamento

LIa

na~.ã.o.»

. Dec\ul'oU o pmsictente que a resposta « era l'ecehidn rnm muito especinlnn·r'aclo.»
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D.\ ASSElroLÉA GERAL

LlE 5ETEllBIIO,

Augustos c dignissimos senltm'cs ~'epi'csentanles
lla narão.

O csLaJo das relaçõcs enLre o Imperio e as potenciüs estl'angeil'as nõo soU'reu alteração depois Llo quc
vos aununeiei lia ('alia COIll quc abri a actual sessão
legislativa.
O paiz toJo conserva-se tranquillo.
i\ seccil que tem flagellado parte LIa população
ue algulllas pro\'incias do nur'le diminuiu de inteosidt\(je, graças ii Providencia Divina. Todavia o governo não cessará de cUJpl'egür as rneJidas a seu
alcance para moderar os rigores desse mal.
A imp0rlancia dos trabalhos desta sessão testemunha vosso zelo u bem dos intel'esses nacionues ; e
aproveito a opportLlnidade pam manifestar-vos meu
reconltedrnento pelos meios co:o que 113bililastes o
gov.?I'110 a prover' ás np.cessidades do Estado, e evitar
u desequilibrio entre a receita c a despeza publica,
Augustos e dignis'imos senhores repI'esentantes
da nação, vossas luzes e amOl' á causa publica
afiançam-me que, recolhidos a vossas provincia ,
por meio de sãos conselbos e pelo proprio exemplo,
na pl'oxima eleição robustece['f~is no animo de nosso
concidadõos a convicção de que a rcrdlldeirfl felicidade uo paiz uepende essencialmcnte ua (jcl observancia ua consLitui\;ào e das leis.
Está enccl'l'aua 11 essiio,
D.

l?EOI\O

II,

IMPEnADon CO~:iTI1'UCIO~.\L E DEFE:'ISOtl

l'Enl'lo:TUO DO EIlAS1L,

Obscl'va;:ão.- 01'3r'<'\111 na discussão os SI'S, Méll'tinho Campos, Pal'3n\los, Miguel dc Araujo, Fel'l'D7.
(presidentc do eonselho), C:msansão de Sinill1bl'.
(ministro de eSll'üngeir'os), Cunha Figuciredo, FI'anca
de Almeida, F. OClaviano, Saraiva Nebius,

'l1. a

LEGISl~ATURAa

861-1865.

F; 67
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861.
FALL,," DO TRRONO NA ABERTURA DA A8SEMBLÉA GERAL
EM

3

DE MAIO.

Augustos e clignissimos senhores rep,'esentantes da
nação.
Sinto com todos os Brasileiros o mais vivo prazer
pela reunião da assembléa gel'al.
A tl'anquil1idade publica não tem sido alterada.
Craças á Divina Pt'Ovidencia, a confiança, inspirada
pela boa indole dos nossos concidadão, e por sua
adllesão ás instituições nacionaes, não se desmentiu,
prevalecendo, mesmo durante a lnta das opiniões
empenhadas no pleito eleitoral, os interesses da
ordem publica.
li mingoa das subsistencias, pl'oveniente da incle.
meneia das eslações, senliu-se em alguns pontos do
Imperio, flagel10u com mais rigor os povos do sertão
da Babia. A caridade publica abl'iu eus lbesouros,
e completou os occorros prestados pelo governo.
Nenhumél alteração sobrevciu em nossas relações
inlernacionaes. CultivaI-as sobre as firmes bases
do dil'eilo e dos interes es reciprocos continúa a
Sei' um dos mais assíduos cuidados do governo.
Celebrou-se com ua Mageslade o Imperador dos
Francezes uma convenção consular, cujas ratificaçõc foram trocada em Pari a 9 de Março ultimo.
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Outra C"onvenção da mesma natureza foi assignadí1
nesta côrte em 26 de Janeiro do corrente anno entre
o Imperio e a Confederação Suissa.
Concluiu-se a negociação do tratado de limites e de
Ilavegação fluvial com a republica de Vunezuela~ tendo
sido trocadas as ratifieações em 3-1 de Julho do anno
passado.
Melhorar o systema admínistraLivo das pl~ovincia'S·,
e a posição de seus primeil'os funccionarios, é uma
necessidade, cuja satisfaçjío se torna cada vez maisurgente.
A reforma da legislação do exercito e da armada,
no que toca ao recrutamento e ju ·tiça militar, deve
met'ecer-vo& especial attenção. 1\ armada cal'cce
igualmente de uma I i ele promoções mais conforme
ús exigencias do scrvi(~o naval.
.
Facilitar quanto fur possivul o. meios do communicação, promóver ,1 ilcquisiç{\o de IJraças uteis, bem
como a i'undaçüo de USCU\ilS praticas (Le agri 'lIltlll'a,
e tudo Cjuanto po~sa nlimelltar este pl'ineip':ll f'<rlllo
da producção nacional, é a-sul1l()to da IU,lÍO(' ill1[Jorlancia, digno sCg'uramcnte cll'l vos a solicitude.
,\, remias publicas aiuda sn reseatem das Ci1usn:->
que tem concorrido para seu decresci menta. E 'peru,
porém, ql10 por meio do Ill"is o. crupulo. o emprego
do:; dinheiros publicos podcr-se-l1a o(ll.lÍlibl'ar (l l'C'.ceita com a despeza, 1I1anlido sempre o nosso creLlilo
denlro e róra Llo pHiz.
:\ recta adlllinisll'ül..:ão tln jllstiça, primcirn neee:
siôacie social, deve ser o pl'iot.:ipal <resvalo do' podeI'es de Estaôo ~clllllprc atLander ii so('te elo.:; fUI1Gcionarias enca rt'l.lgatlos es peeial man te LI" <Ii.. Lri hu içiíl)
da jusliçn, e constituil-os na a\lul'll de sua iruportantl1
mi"sào. E' pela fiel exet.:u(Jlo da lei, c disl'I'eto
aproveitamento das riflueza do paiz, qUI', mediante
a Protecção Divina, o Brasil Ila de prosperar.
Allgu to. c digni.-sinlo·, . eO\l 1'e' representante'"
a na(~~O, lenho [lena contiança em vo so p' trio"
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Lismo; e ele vo 'sa sabedoria espero que preslareis
ao governo a mais efficaz coopel'Ução na empreza
de superar <JS difl1euldades do presente, e assegurara futuro engrandecimento do Brasil.
Está aberta a sessão.
D.

PEDRO

II,

hIPEltADOU CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BR.... SIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APHESENTADO
Ei\I

E

s:lo

DE

2'1

DE l\IAIO.

Selluor.-A presença de Vossa ~Iagcslade Imperial no seio da representação nacional, para abrir
a primeira sessüo da aetual legislatura, dtrpert<Jndo
as esperanças da nação, foi sauuada com immenso
jubilo pela camara do' deputados.
Rendendo gmças ú Diviuil Providencia, acamara
dos deputados congratula-se com Vossa Mageslac\e
Imperial pelo c~tado ele tranquillidacle cio Imperio,
c nutre.él profullua convicçüo ele que as provas
do bom sen'o c aLlhe ilo ás institui<;ões uaciollaes
que t "111 c1<Juo O' no 'sos coneidadão~, não serão
jámais uesmcntidas.
Dolorosa é paril a eamara dos d putados a recordação dos su[rimenlos provenientes da mingoa da
subsi tencia sentida em algun pontos do Imperio,
e mai rigoro ilmente no sertão da província da
Bahia. Os soccorros porém com que o governo de
Vossa ~lag~slade 1m peria I "lcudi li aos povos flngellados por eS'a calalllidade, e O' acto pelo C/unes e
manifestou então a caridade publica, erão sempre
recordados corllo o tesLemunllO dos entimcntos ele~
vados que lI.nill1alt1 a lIaçúo e o govel'l1o de Vossa
)ltlgcslade Illlperial,

A camara dos deputados ouviu respeitosamente
de Vossa Magestade ImpeI'ial a declaração de que
em nossas relações intm;nacionaes nenhuma alteração sobI'eveiu, e confia que o governo de Vossa 1\1agestade Imperial proseguirá no empenho de cultivar
essas relações de accôrdo com os progressos da
ci vilisação e interesses do 1m p~rio.
Acredita a camara dos deputados que na convenÇão consular celebI'ada com Sua JItlagestade o Imperador dos Francezes, cujas ratificações foram trocadas em 9 ele Março ultimo, assim como na convenção de igual natureza as ignada nesta côrte, em
26 de Janeiro do anno corrente, entre o Illlperio
e a Confederação Suissa, teI'ão sido resolvidas as
questões que se suscitavam ácerca das attribuições
dos agen~es destas potencias, de onde nasciam frequentes conflictos com as autoridades territoriaes.
Compraz-se a camara dos deputados de saber que
se concluira a negociação do tratado de limites e
navegação iluvial com a r13publica de Venezuela,
cujas ratificações foram tl'Ocadas em 31 de Julho do
anno passado; e espera que desta importante negociação resultem decididas vantagens para as duas
nações e para o commercio em geral.
A camarados deputados concorrerá, quanto puder,
eom o governo de Vossa Magestade Imperial para
satisfazer a necessidade de melhorar o systema
administrativo das provincias e a posição dos primeiros funcionarios; e prestando especial attenção
á reforma da legislação relativa ao recrutamento
e á justiça militar, não olvidará que a armada carece
de uma lei de promoção mais confoI'me ao que
exige o serviço naval.
Solicita pelo bem do paiz a camara dos deputados
fará tudo que possivel fór para promover os meios
.de communicação, a acquisição de braços uteis, o
ensino da agricultura e quanto tiver por fim alimentar esta principal fonte da nossa riqueza. Não
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havendo cessado as causas que tem delerminado
o decrescimento das rendas publicas, a eamara
comprebende com Vossa l\Iagestade Imperial que
a mais severa economia dos dinheiros publicos é
indispensavel para o equilibrio da receita eom a
despeza e para manutenção do credito nacional.
Compenetrada da necessidade da boa administração da justiça, a eamara dos deputados applicará
toda attenção á sorte daquelles que são encarregados de distribuil-a, collocando-os a par de sua elevada missão.
Da fiel observancia das leis e do desenvolvimento
da riqueza publica certamente muito depende,
senhor, a prosperidade do Imperio. Esta prosperidade será o alvo constante dos esforços da eamara
dos deputados, auxiliada pelo patriotismo dos Brailéiros. Legitima expressão do voto nacional, a camara prestará o seu leal concurso ao governo de
Vossa Magestade Imperial para que a ordem constitucional se firme cada vez mais com satisfação de
todos os grandes interesses sociaes, e o Brasil,
guiado pela sabedoria de Vossa Magestade Imperial
attinja, mediante a protecção de Deus, o lugar emi:
nente que lhe é destinado entre as nações. -B. A.
de Magalhães Taques.-J. C. Bandeira de ~.[ello.
-J. M. Pereira da Silva.

Emendas offerecidas ao voto de graças.
Em sessão de 27 de Junho, entrou em discussão o
projecto e continuou Da de ~8, e Das de ~. 2. 3, i, 5
e 8 de Julho. em que foi approvado, e rejeitada a se~
guinte emenda do Sr. Lessa offerecida na sessão de
3 do mesmo mez :-« Logo depois da palavra- des~
-mentidas-acrescente-se-e esse estado tanto mais
se perpetuará, se o governo de Vossa Magestade Imperial, organizando segundo as regras do nosso re·
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gimen e de accôL'do com as eXlgencias da actualidade, soubei' aproveitar tão feliz opportunidane
para inicial' medidas, que desenvolvam es as instituições e as tomem uma realidade pratica,-F. Lessa .•
RESPOSTA DE SUA ftlAGESTADE Á DEPUTAÇio DA CAMARA QUE EM

11

DE JULHO APRESENTOU-LHE O VOTú DE GRAÇAS.

« Agradeço á camara dos Srs, deputados o apoio
que promeLLe ao governo, que continuará a e forçar-se pelo consciencioso cumprimento de seus de
veres.»
Declarou o prE'.sidcnte que a resposta ({ era recebida com muito especial agrado,»

FULA. DO TIIRONO '0 E CERRAME'TO nA A, • EMBLÉA GERAL,
E~I ~::> DE ;,ETE~IBrtO.

Augustos e clignissimos senhores ?"fjJ,'escntantes ela
napão.
Durante o periodo da llresente ses ão legislativa
nenhum successo perturbou o estado de nossas relações com as potencias estrangeiras,
A tranquillidac\e publica não foi altemda em
ponto algum do Imperio, Graças á Divina Providencia, a regularidade das estações tem favoTecido a
lavoura, e ha fundadas esperanças de abundante
colheita, ainda nas provincias ultimamente flagelladas pela secca.
O attento exame do processo eleitoral retardou
a verificação dos pqderes dos.membros da camara
dos deputados, faltando tempo para serem tomadas
em consideração algumas medidas que o bem pu·
blico reclama. O vosso patriotismo e luzes afiançam,
porém, que na proxima sessão serão ellas acerta'
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lIalllonl t' solvidas, p:'t~stando o governo á vu sa
illn tl'1lda delibCl'ação os nccessario esclarecimentos.
Augustos e dignissimos senhore. representantes
ela nação, agradeço o f,'anco apoio dado ao governo, e espero que, restituidos a vossas provincias,
continuareis a concorret' efficazmente pam que cada
vez mais 'e firme o amor as instituições e o respeito á lei, LJa e segura de toda a liberJ:H.le perdllravel e condição es encial do progressivo engmnclecilt1ento da no a patria.
Está encerrada a sessão.
D, PEDRO

n·,

hlPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASIL,

Observação. - Oraraill na di 'cU' ão o Sr . T. Ottoni, Paranhos (ministro da fazenda), J. Bonif'acio,
Sayáo Lobato (mini tI'O da ju tiça), Furtado, Almeida Pereil'a, Saraiva (ministl'o do imperio), ilveira da lolla, Taqlle ,Lessa, Pal'Unaguá, Felix da
Cunba, Pae Barreto, F. Octaviano e Zacaria .

F.

68.
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THRONO NA ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL
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meu
A reunião da a,ssembléa geral, despertanddore:s
gratas esperançàs da nação, é sempre para \r~ro
jecto do mais vi vo prazer.
"".
Sinto a maior satisfação em communicar-vos qu ...
tranquillidade publica não tem sido alterada.
Este immenso beneficio, que ha. tantos annos gozamos,assignalando o favor com que a Divina Providencia protege o Brasil, testemunha ao mesmo
tempo a boa indole dos Brasileiros e sua adhesão ás
instituições nacionaes.
Graças ao Todo Poderoso, colheitas regulares
trouxeram a abundancia de generos alimenticios,
cessando a carestia que nos annos anteriores vexou
algumas provincias do Imperio.
O estado da saude publica, em geral, conserva-se
favoravel, temos, porém, de lamentar o apparecimento da cholel'a-morbus em Pernambuco, e sua
propagação pelas provincias da Parahyba e Rio
Grande do Jortc.

,
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Ni'io têm fallado ás povoações acommeLLillas pela
epidemia os soccorros cio governo, e os que não
deixa a caridade publica no Drasil de Iiberalisar aos
flue som'em.
As relações de paz e amizade do Imperio com as
demais nações continuam sem alLeração. O govel'l1o
empenha-se em mantel-as sobre as solidas bases do
direito e dos interesses reciprocos.
P<JL'n abolição dos direitos do Stacle celebrou-se
com o lIanover, em 22 de Junho tio anno passado,
u III tratauo, cujas ratifjcações já foram trocadas.,
.4.. necessidade de melhoral' o s:ysterua administra- das provincias e a posição de seus primeiros
'ionarios é assulllpto digno de vossa illustraua
âo.
posso deixar ue lembr:ll'-vos igualmente que
. 'ilrio reformar a lei organica das camaras
nes, para que estas meloor preencham o fjm
til instituição.
,gulamentar das eleições carece de ser mo, para evitar os abusos que se dão com tanta
Juencia na qualificação 'dos votante, e impedir
aS duplicatas e apurações viciosas.
j\ expcriencia aconselha algumas modificações da
J i de D de Dczembl'O de 18M, que, aperfejçoando a
organização e processo judiciaria, melhor firmem
(IS garantias da liberclDde e segurança individual,
sem detrimento dos interesses da ordem publica.
Alliviur a guurda nacional do serviç.o ordinaTio,
sem prejudicar os tins elevados para que foi instiluida, é uma neces idade cuja satisfação não deve
sei' dernoraua.
Releva melllUrur a legislação do exel'cito e
da a\'nH1Lla no que se refere á a Iministl'a~ão ,da
ju, lil,;a.
E' de Ul'gcl1l:ia a promulgação de uma lei que remova os graves inconvenientes do ~clllal systema de
rel'l'u1amenlo; m ,"o sa soli ilude lião deixareis lJor
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certo de uUender a uma medida de lia tantu tempo
e tão geralmente reclamada.
Ha manifesta conveniencia na creação de um
monte-pio para os officiaes do exer'cito, que, assegurando ás suas farnilias modesta subsistencia, venha
a isentar o tbesouro dos encargos resultantes das
pensões de'meio soldo, que nem a todo cabem.
Espero que vos seja passivei nesta sessão trataI'
do projecto de lei eoncernente ás promoções da ar·
mada, medida sujeita á vossa approvação, e uma
das primeiras necessidades da nos a marinha de
guerra.
O governo não se tem descuidado de promover a
emigração, e o desenvolvimento das colonias eXIstente " procurando ao mesmo tampo realizar outros
beneficios, de que depende a prospetidade da agricultUl'a, fonte principal de nossa riqueza.
A deficiencia de braços, de que tanto se resente a
lavoura, só póde ser supprida por trabalhadore
livres e morigerados, pelo melhoramento dos TJrocessos industr'iaes, e facilidade de communicações.
Estes meios exigem tempo, avultados dispendios e
a cooperação de nossos agricul tores; é, porém, essencial uma lei que regule com precisão e efficacia
os direito c obrigações reciprocas dos colono;:, e
dos fazendeiros.
O pensamento de uma exposição nacional, que em
outros paizes tem produzido magnWeos resultados,
realizou-se pela primeira vez entre nós no dia 2 de
Dezembro do anno passado. Este ensaio, leva.do a
eifeito não obstante gl'andes difficuldades, excedeu
á eSI;lectativa geral, e patenteou nossa riqueza nalUraes, bem como adiantamento nos trabalho da
industria. O governo fará quanto esteja da sua parte
para que se repitam estes uteis concursos.
Cresceram as rendas publicas no ultimo exercicio:
[tias a pl'l1dencia aconselba que a~ despezas vão sendo
limil::Jdas aos elllp nhos já conlrabido' a bem ele
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nossos melLLOl'amcntos, e aos scniços mais uteis, ou
de que não é dado prescindi[·.
Graças á Divina Providencia, que de tantas forças
productivas dotou o paiz, espero que, mediante a severa economia e fiscalisação em que proseguirá o
governo, alcançaremos em breve tempo extinguir o
deficit dos annos passados, sem a menOl' quebra do
nasso credito, e sem paralysar o prog['esso nacional.
No relato rio de cada um dos ministerios encontrareis circumstanciadas informações sobre o estado
dos negocias a seu cargo.
Augustos e dignissimos senhores representante
da nação.
Avultam as necessidades a que·t~ndes de prover;
'obram-vos, porém, sabedoria e patriotismo.
E tá aber ta
D.

PEDRO

II,

3

sessão.

IMPERADOR CONSTlTUCtONH E DEFENSOR

PERPETUO' DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO NA
SESSÃO DE

13 DE

MAIO.

Senhor. - O vivo prazer que á Vossa Magestade
Imperial causa semp.'e à abertura da assembléa
geral le~islaLiva, confirma a confiança com que no
seio da nação se despertam em tão solemne occasião
as mais gratas esperanças. Realizai-as será o empenho constante da camara dos deputados.
A eamara se congl'atula eom Vossa Magestade
Imperial pela perm aneneia da tranquillidade publica, bem inapreciavel em que assentam as condíções do nos o engraneleeimento, e ele que temos
....ozado, ha tanto '.lOnos, á sombra da nossas inslílli~õe
politica'.
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A abundancia dos generos nlimenticios, com a
qual cessou a care tia que nos nnnos anteriores vexou
algumns pro vincins, e o estado da saude publica, que
em geral conserva-se fa voravel, assignalam o favol'es
incessantes com que apraz á Divina Providencia
proteger oImperio. Associando-se á Vossn Mngestade
Imperial, a camara rende ao Todo Poderoso as devidas graças.
No meio do doloroso sentimento que exeita a
sorte das populações affiictas pelo cbolera-morbus
que apparecêra em Pernambuco, e tem acommettido as províncias da Parabyba e Rio Grande do Norte,
a camara acolheu com o apreço que me rece a certeza
de que não têm faltado aos que sotrrem, nem o auxilio da caridade publica, nem os soc.corros do governo. ElIa faz votos aos céos para que a epidemia
termine quanto antes sua desastrosa carreira.
Inteirada de que a paz e a amizade do Imperio
com as demais nações continuam sem alteração, e
de que fôra celebrado com o Banover em 22 de
Junho do anno proxirrlo passado, um tratado para a
abolição dos direitos do Stade, acredita acamara
quo o empenho com que o governo se desvela em
manter as relações ínternacionaes sobre as bases do
direito e dos intéresses reciprocas, é não s6 uma
garantia preciosa de boa intelligencia no futuro,
mas ainda uma tarefa digna do governo i~
perial.
O systema administrativo das provincias e a posição de seus primeiros funccionarios, assim como
a lei organica das camaras municipaes, a lei regulamentar das eleições, e a de 3 de Dezembro de 1841,
demandam reconhecidamente modificações ou reformas que removam os inconvenientes que a experiencia ha demonstrado. A camara estudará, mediante o concurso illustrado do governo, os meios
adequados para prover com segurança a tão variado
como importante a sumpto.
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AccoL'de com Vo sa l\Ingestadc Impcl'ial, n camara reconhece que aLliviuL' a gunr'da nacional do
serviço ordinario, rever a legislação do exerci lo e d:l
armada, no que se refere á administraç:.ão dajusliça,
c promulgar uma lei que melhore o aclual syslema
de recl'Utamento, são necessidades cuja salisfnção
relevn nõ.o seja retardada.
Convencida dns vantagens manifestas da creação
de um monte-pio pnra os officiaes do exercito, e de
.que o projecto de lei relativo ás promoções da armada importa com urgencia á nossa marinlla de
guerra, a camara fará o possivel esforço para corresponder á solicitude com que Vossa Magestade
Imperial espern dotar o exercito com aqueLla previdente instituição, e a armada com o melhoramento
a que se encaminha o indicado pl'Ojecto.
,.'
Compraz-se a camara de saber que o governo
imperial se não tem descuidado de promover a
emigração, e confia que, emquanto aguardamo
os melhoramentos que dependem do tempo, de avultados capiLaes e da cooperação dos nossos agricultores, eUe continuará a desenvolver as colonias existentes e a prestar á lavoura os beneficios qqe estiverem ao alcance dos meios de que dispõe. Nesse
intuito acamara attenderá á necessidade de uma lei
que regule convenientemente os direitos e obrigações reciprocas dos colonos e fazendeiros.
A exposição nacional, realizada no dia '.2 de Dezembro proximo passado, foi a inspiração de um
pensamento patriotico. O feliz exilo que a coroou
deve, sem duvida, provocar opportunamente a repetição de tão uti! concurso.
A camara folga com a noticia de que a par de
nossas riquezas naturaes se patenteára o progresso
dos nossos trabalhos industriaes.
Na presença do crescimento das rendas publicas
no ultimo exercicio, e mediante a severa economia
em que o governo proseguirá, a camara comparte
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com Vossa MagestaLle Imperial a esperança de que
hrevemente se poderá ex.tinguir o deficit dos annos
anteriores, sem prejuizo do progresso nacional.
Importa, sem contestação, para este resultado, a reserva mais circumspecta na decretação de novas
despezas. A camara não perderá de vista o que especialmente sobre este obj ecto aconselham a prudencia e o interesse do paiz.
Senho['! A camara, esclarecida pelos relatorios
dos ministros sobl'e as circum stancias dos negocios
do Estado, sente com prazer a convicção de que
as indicações que Vossa Magestade Imperial se
dignou de fazer sobre as necp.ssidades publicas
são tambem as indicações do patriotismo e da sabedoria.
Paço da eamara dos deputados, 13 de Maio de
1862.- Bandeira ele bfello.- Barbosa ela Cunha.ele Macedo.

S:

Emendas offe'l'ecidas ao voto de g1'aças.
Em sessão de 19 ue Maio entrando em discussão o
projecto de resposta á falia do throno, foi lida e
apoiada a seguinte emenda:
« Acamara examinará os relato rios dos differentes
rninisterios, apreciando devidamente as informações
que contiverem sobre o estado dos negocios a seu
cargo.
« Sen-hor! A camara dos deputados, agradecendo
profundamente a Vossa Magestade Imperial a confiança e benevoLencia com que invoca o patriotismo
e as luzes dos representantes da nação para prover
como cumpre a respeito de tantas e tão va['iadas
necessidades do paiz, assegura a Vossa Magestade
Imperial que de sua parte prestará a mais leal coo~
peração a fim de se. promoverem os verdadeiros
F.

69
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interesses do Estado, CIJIU que se id(~l1til1cam 05
a gloria tle ,"ossa Magestade ImlJeria\.
.-Zacarias de GJes e V(;6sconcellos» que entrou.logo
cm discussão com o mesmo projecto.
A discussão r,outinllou nas sessões de 20 c 24,
sendo nesta ultima approvado o lJl'ojecto c bem
assim a emenda.
.jnt~resses e

RESPOSTA DE SU.\ llAGESTADE ,\. DEPUT.\Ç:i:u D.\ CUURA QUE EU

1> DE JU:'iHO APllIlSENTOU-LlIE

o VOTO

DE GRAÇAS.

« Agradeço muito á camara dos Srs. deputados
os sentimentos que me exprime, e a promessa digna
uo seu patriotismo de CJua aLLendel'á á urgencia ue
medidas de tanta utilidade, que até algumas devem
1:'onCOl'I'er para afiançar o livre exel'eicio dos direitos dos cidadãos brasileiros. Com o apoi~ efficaz
da assembléa geral poderá o governo desempenhar
sua difTicil missão. )
Declarou o presidenle que a resp05la « era reeeI..lida com muito e5pecial agrado. » .
FALL.\ DO THIlONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
EY ~ DE SETEYBRO.

Augu&tos e dignú;súnos senhores rep?"esentantes ela
nação.

Continúa o Imperia a c'onservar-se lranqlúllo, e
muito me apraz tambem communicar-vos que a
epidemia flue leln reinado em algumas das provincias do nOl'te, vai declinandu de intensidade.
Permanecem sem alteração, como vos annunciei na abertura da presente sessão, as relações de
amizade e boa intelligencia enlre o Imperio e as
utras potencia .
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o decreto approvado em 42 de 1\305LO ulLimo
c pl'omulgac\o pelo governo do Est:\do Oriental d()
Uruguay, podendo por sua clausula La embaraçar
a execução do art. 10 do tratado de subsidios de
12 de Outubro de 1851, exigiu que o governo do Brasil
protestasse contra o em~ito c\aquella clausula, para
resaJvar o nosso direito.
Agradeço-vos o apoio que prestastes ao governo; e da solicitude com que o habilitastes para
oecorrer ás necessidades do serviço publico, espero
que na seguinte sessão allenc\ereis ás medidas que
de vosso zelo tenho reclamado.
Augustos e dignissimos senhores representantes da
nação, contio que, regressando ás provincias de vossa
residencia, concorrereis eficazmente para a fiel observancia da constituição e das leis, de que ;essencialmente depende o engrandeeimento de nossa
patria.
Está fechada a sessão.
D.

PEDRO

n, brl'ERADOR

CONSTITUCIONAL E DEFENSOR.

PERPETUO DO BRASIL.

Obse.rvação. - Oraram na discussão os 81's. Zacarias, Barboza da Cunha, Vieira da Silva, Nebias,
Sayão Lobato (ministro da justiça), Gomes de Souza,
Bandeira de Mello, F. Octaviano e Paranhos (ministro da fazendn).

i863.
FALLA. DO TImONO NA ABEnTUnA DA ASSEMRLÉA GERAL UI

3

DE MA 10.

AH{JlIsto, c dignissimos Senh01'eS 1"ep?"6Scntantes ila
nação.

o dia da reumao da assembléa geral legisla lira
cmpre é rle jubilo para mim e de esperanças para
o Brasil.
Com a mais viva satisfação vos communieo que
a tranquillidade publica tem continuado, corno no
passados annos, sem ãlteração em todas as provincias; e que, mercê de Deus, não se sente falLa de
generos alimenticios.
O estado da saude publica, salisfaclorio na mór
parte das provincias, tem com tudo sido affiictivo cm
varios termos do Rio Grande do Norte, Parahyba,
Pernambuco, Alagõas e Sergipe, e em quasi todos
do Ceará, invadidos pelo cholera-morbus. O governo
não cessa de fornecer os necessarios soeeorros ás
vietimas desse flagello.
Se me apraz annunciar-vo a eontinuação de boa
relações politicas entre o Imper'io c as potencias
c trangeil'us, sinto nesta oeeasião ter de alludir ao
deploravel conflicto oecorrido com a legação de Sua
l\lagcstade BrHannica.
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Siío conhecidns as cjrcumstancins r1cssn questão
e o desenlar.c Cjue teve nesta côrte. Sua completa
solução ainrln pende da decisão arbitral de Sua Magestarle o Rei dos nelgns, e da saLísf[lção e indemnização que reclamámos do governo britnnnico.
Cabe-me nCJui manifestar meu jusLu orgulllo pelo
modo honroso por que todos os l3l'Usileil'os se têm
empenhndo em sustentar a dignidade e soberania
nacional.
Deu-se tombem no Pará um conflicLo eOntre o commandante de dous vapores peruanos e as autoridades
daquella província.
O governo, acolhendo as propostas da legnção do
Perú nesta côrte, annuill á celebmção de um accÔrdo
para a feliz manutenção da boa intelligeneia entre
ambos os Estados.
Celebrou-se em Paris, enLre o nosso ministro
plenipotenc.inl'io e o ministro dos negocios estrangeiros de Sua l\'Ingestade o Imperador dos Francezes,
um ajuste para o fim de evilar conflictos de jurisdicção no territorio conlestado do Amapú.
Iroram trocadas as rntificnções da conven(~ão consulnr entre o Imperio e a Confederação Suissa, e
de igual convenção celebrada com o reino da Ilalia.
As rendas publicas decres(;erum no primeiro semestre do exercicio corrente. Ea, porém, motivos
para esperar que terão algum augmento no segundo
semestre e no futuro exercicio. O governo não se
desviará das regras da bem entendidn economia.
O desenvolvimento dos meios de communicação,
e a introducçi.ío de braços livres, e mel boI' aproveitamento dos existentes, devem merecel':'nos a
maior solicitude. Avultadas são por certo as des-'
pezas que exigem tão vantajosos melhoramentos;
mas, tendo de ser compensadas, em termo mais ou
menos breve, pelo rapido augmento da riqueza
publica, cumpre que façamos sacl'iticio para realiza-los.
o
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i:\üo deixilrei lk l'edillllül' ue VOSSo zelo pela ellUSil
publica as modificações de que ncec::>silam a lei de 3
de Dezemuro de 18i1, a da guarda nacional e a do
recrulalllcuLo; e uem aS::iim que vos occupeis da
legislilção relati\'il ao exercito e á ar'madil, no sysle[\lu
Ilypothecario e ás tlurrlinislI'ações provincial e municipill.
Augustos e dignissimos senhores repI'esenlantes
da nação, confio tio vosso patriotismo e luzes que
envitlarcis todos os esforços paea que nesta sessão
sDja nosso paiz dotado com as medidas necessal'ias
au seu engrandecimeI:!to.

Está aberta a sessão.
D.

PEDRO

II,

hlPERADOR CONSTiTUCIONAL E DEFENSOR

l'ERPETUO DO BRASIL.

PllOJECTO DE VOTO DE GIl.A.ÇAS.

Obse?'vação.

Neste anno não foi apresentado o projecto do voto
de graças por ter sido dissolvida a camara dos euhores deputados, por decI'elo de 12 de Maio.
A com missão eleita para formular a resposta á
falia do throno era composLa dos 81's. Barboza da
Cunha, Tibér'io, e Perei?'a da Silva.
FALLA DO TllRONb NO ENCEllllA.\lENTO DA ASSEMDLÉ.\
GERAL•••••••

Observação. - Tendo sido disso I vida a eamara,
como dito é anleriormente, não houv(: falla de encerramento.

12. LEGISLATURA.
Q
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PRIMEIRA SESSÃO.
F ALtA DO THRONO N ..\. ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL
EM

At~gttsios

1. 0

DE JANEIRO.

e dignissim,os senhores ?'epresentantes
da na{]ãu.

E' sempre com sincero jubilo que vejo reunida a
i1ssemblt>a geral legislativa.
Annuncio-vos com o maio!' pril7.er que a tranquillidade publica conLinúa a manter-se em todas as provincias; e que abundam, graças ao Todo Poderoso,
o,:; generos alimenticios.
Com igual prazer posso assegurar-vos que o estado de saude publica é em geral sa.tisfactorio, tendo
cessado a epidemia que reinou em diversos lugares
ele algumas das provincias do norte.
Sinto dever communicar-vus que acl1am-se interrompidas nossas relações diplomaticas com a GrãBr'tltanha.
O governo brasileiro foi com pezar forçado a esta
resolução por ter-se recu ado o da Grã-Bretanha a
dar-nos a satisfação e indemnização que .reclamámos por' causa elo conflicto com a sua legação
nesta côrte.
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Sua Magestade o Rei dos Belgas, a cujo arbitru
mento foi submettida uma das lluestões desse conflicto, houve por bem decidir, que na maneira por
que as leis brasileiras foram applicadas aos oficiaes
da fragata Forte não houve premeditação de offensa,
nen.l ofIensa á marinha britannica.
O governo de Sua rvlagestade Fidel issima o(fereceu
a sua mediação para renovarem-se as relações
diplomaticas entre o governo brasileiro e o da
Grã-Bretanha,
Bem que muito desejasse e deseje o bom exito de
tão benevolo testemunho de amizade e interesse,
o governo brasileiro, entendendo não ter havido
ainda explicita aceitação da mesma offerta pelo governo britannico, julgou que não podia aproveitar
esse nobre e valioso concurso, senão depois de
verificada aquella aceitação.
Subsistem inaltemdas as boas I'elações entre o
Imperio e demais potencias.
Estão ratificadas e em vigor as convenções consulares celebradas com os governos de Sua Magastane Fidelissima, e de Sua Magestade Catholica.
Lavra desgraçadamente a guerra civil na republica oriental do Ul'uguay, e ficam estremecidas as
relações de paz entre ella c a Confederação Argentina.
O govel'llo brasileiro, continuando a permanecei'
na mais stricta neutralidade, fará respeitar os compromissos internal~iol1aes relativos á indepelldencia
daquella primeira republica, bem como os direitos
e legitimos interesses dos Brasileiros nos Estados
do Prata.
As rendas publit:as, posto que se avantajassem
mais no segundo semestre que no primeiro do
exerci cio lindo, comludo não chegaralll a igualar a
somma total arrecada la no anterior.
Confio do vosso patriotismo e zelo que proll-urareís
equilibral a receita çom a clespcza publica.
c
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o governo seguirá os preceitos de verdadeira
economia.
Augustos e dignissimos senhOl'es representantes
da nação, recorrendo á vossa dedicação pela causa
publica, e ás vossas luzes, espel'o que vos occupar~is
com esmero do melboramento da legislação relativa
ao exercito e armada, assim como dos meios de
communicação, de introducção de braços li\Tes, c
do aproveiLamento dos que já existem entre nós,
Não é menos urgente que trateis da reforma
judiciaria, da que reclama a 'guarda nacional, da
melhor organização das administrações provincial c
municipal, e das modificações do regimen hypothecm'ia, exigidas pelo desenvolvimcnto de nossa
lavoura,
São medidas indispensaveis para o engl'andecimento do Brasil, -alvo dos nossos· constantes
desvelos,
Está aberta a sessáo,
J), PEDRO

II,

hIPERADl)[\ CONSTITUCiONAL E DEFE;,<SOR

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
NA SEssAo, DE

23 DE JANElIlO.

Senhor , - A camara dos deputados congratula-se
com Vossa Magestade Imperial, e rende graças ao
Todo Poderoso, pelos beneficias que no tem liberalisado nas prosperas colheitas de nossa lavoura, na
pre.:iervação dasaude publica, e na inalleravel tralJquillidade assegurada ao Imperio, pelo desenvolvimento pratico das instituições nadonaes.
A camara dos deputados sente haver sido o governo
imperial forçado a interromper as nossas relações
üiplomaticas com o govel'110 da Grã-Bretanha, que
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c recusou a dar·nos a satisfação e indemnização
reclamadas, por causa do conflicto com sua legação
nesta côrte.
A camara dos deputados ouviu com intimo prflzer
e ,profundo respeito que Sua Magestade o Rei dos
Belgas; a cujo arbitl'amento foi submettida uma das
questões desse con[licto, houve por bem julgar que,
da maneira por que as leis brasileiras foram applicadas aos omciaes da frDgata Forte, não hnuve pl'emeditação de offensa, nem otrensa á mnrinha IJritannicéJ ,
. Acamara nprecia o testemunuo de nmizade e de
interesse dado por Sua Mngestade Fidelis ima com
a oITerta de sua meriiação pam se renovnrem as rcJnções diplomnLicns entre o governo brasileiro e o
da Orã-Bretanha; e bem flue muito deseje o bom
exilo dessa mediação, reconhece que, não tendo
IInvido ninrla explicita n('.eitnç<'ío da me'ma oiferla
pclo governo britnnnico, o de Vossa Magestade Impel'ial não podia aceitar esse nobre e valioso concUl'sodo'sobernno de uma nação irmii,
São motivo dejusto regozijo as boas relações entre
o lmperio e as demnis potencias; e, lamentando a
eamara a guerra civil que desgl'açadamente lavra na
repL1blicn oriental do Uruguny, e o estremeeimento
das rela\;.ões de paz entm ella e a Confederação Argentina, confia que o govemo brasileiro, permanecendo na mais stricta neutralidade, fará respeitar
os compl'omissos ioternncionaes relativos á independeocia daquella primeira republica, bem corno os
direitos e os legitimas interesses dos Brasileiros nos
Estados do Prata,
Aca mara dos deputados, comprehcndendo oestado
das rendas publicas do Imperio, e guiada pelos mais
severos principios de bem entendida economia, procurará equilibrar a receita com a despeza publica.
Senhor, a camam dos depuLndo.s, correspondendo
ao appelIo do governo de Vossa Magestade Imperial,
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se occupará das medidas para que é chamada a sua
attenção, e indispensaveis ao engrandecimento do.
Bl'asil, alvo dos nossos votos e dos constantes e patrioticos desvelos de Vossa Magestade Imperial.
Paço da camara dos deputados, em 23 de Janei.ro
de 486~.-Martinho A. da Sil1iaCampos.-J. Saldanha Marinho.- A. C. Tavares Bastos.

Observação.
Em sessão de 26 de Janeiro entrou em idiscussão o projecto da resposta á falia do. tbronb e continuou nas de 27 e 28 do mesmo mez; sendo approvado nesta ultima sessão, sem ter sido apresentada
emenda alg-uma.
RESPOSTA DE SUA MAGESTADE A' 'DEPUTAÇÃO

Z1

DA CA!IARA

QUE EM

DE FEVEREIRO APRESENTOU-LHE O VOTO DE GRAÇAS.

« Agradeço á camara dos 31's. deputados os sentimentos que manifesta por minha pessoa, e CODtinúo a confiar em seu patriotico e illustrado concurso para a adopção das medidas que reclamam os
interesses da nação brasileira. »
Declarou o presidente que a resposta «era recebida
com muito especial agrado. »

FALLA DO THRONO NO ENCERRAMENTO DA ASSEMlILÉA GIRAL
EM 3 DE MAIo.

A faUa do throno do encerramento desta sessão é a
mesma da abertura da sessão seguinte, em 3 de Maio.
Observação.- Oraram na discussão os 31'S. Nebias,
Martim Francisco, Zacharias (presidenteldo conselho),
Brêtas, Saldanha Marinho, Urbano, 1. Bonifacio
(ministro do imperio), Ferreira da Veiga, Feitoza e

Saraiva.

.
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Augustos e dignissimos se,~hores rep?"esenfant s
da nação.
E' sempre com vivo jubilo que vejo reunidas as ca"
maras em assembléa geral.
Annundo-vos com prazer que trato do casamento
das Princezas minhas muito amadas e queridas filhas,
o qual e 'pero se eífeotue no ceJJlrente nnno.
Em nen\lIlma parte do llllpel'io foi a ordem per"
turbada.
O estado da saude publica é em geral satisfnctorio.
Tendo o governo brítanIJico aceitado a mediação 01'·
ferecida pelo de Sua Magestade Fidelissima no intuito de se restab~l~cerem as relações diplomaticas
entre o gÇlverno do ,Brasil e O da Orã-Bretanha,
aceitou igualmente o governo brasileiro tão graciosa
oíferta, esperando que em breve tenha esse negocio
a desejada solução.
Permanecem inalteradas as relações internadonnes do Imperio com -as de~ais potencias.
F. 71.
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Conlinuando infelizmente a lavrar na republica
oriental do Uruguay a guerra civil, e recrescendo as
queixas de oífensas dos direitos e legitimos interesses dos nossos compatriotas alli residentes, entendeu o governo brasileiro que, sem quebra da
ne1ltralidade que nas dissenções intestinas da. republica v.izinha lhe cumpre guardar, era do seu
dever enviar ao Estado Oriental do Uruguay uma
missão especial para conseguir do respectivo governo a satisfação devida ás nossas reclamações, e
providencias efficazes a fim de se realizarem as garantias, que as proprias leis desse Estado promettem
aos que babitam seu territorio.
A reforma da lei de 3 de Dezembro de 1841, acompanhada do melhoramento da sorte da magistratura,
assim como a reforma da legislação hypothecaria e
da lei da guarda nacional, são necessidades, cuj'o
r.emedio se reclama com instancia.
E' indispensavel melhorar a legislação eleitoral, e
organizar de modo conveniente a administração das
provirlCias e dos municipios.
Amarinha de guerra carece urgentemente de uma
lei de promoção.
Um systema de recrutamento apropriado ás nossas
circumstancias e um codigo militar de accôrdo com
as justas exigencias da disciplina, são beneficios
que a nação espera dentro em pouco de seus representantes.
Na ordem dos interesses materiaes é digno de
vossa particular atlençáo o prolongamento da estrada
de ferro de D. Pedro II.
As rendas publicas têm crescido, mas não chegam
para equilibrar a receita com a despeza do Estado,
sem a adopção de medidas adequadas que eonfio ea
vosso zelo a bem da nossa patria.
O governo observa no dispendio dos dinheiros
publicos a mais severa economia.
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Augustos e dignissimos senhores represE'ntantes
da nação, conto com a efficacia de vossos esforços
para o engrandecimento do Brasil.
Está encerrada a primeira, e aberta a segunda
sessão da presente legislatura.
D.

PEDRO

II,

hIPERADOR CONSTITUCIO:'lAL E DEFENSOR

PERPF:TUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
mI SESSÃO DE 9 DE MAIO.
Senhor.- A camara dos deputados reeeheu com
jubilo a noticia de que Vossa Magestade Imperial
trata do casamento das Augustas Princezas muito
amadas e queridas filhas de Vossa Magestade Imperial; e faz votos á Divina Providencia para que a
escolha dos consortes satisfaça plenamente os desejos sinceros de to'dos os Brasileiros e ás conveniencias de nossas livres instituições, associadas.
inseparavelmente á felicidade da augusta familia
de Vossa Magestade Imperial.
A camara congratula-~e com Vossa Magestade 1m..
perial pelo socego inaiLerado de que tem gozado
o Imperio , e bem assim pe-lo estado lisongeiro da
saude publica.
Aceita a mediação oífe·reciua pelo governo de Sua
Magestacle Fidelissima, no intuito de serem resta..
belecidas as relações diplomaticas entre o noss@
governo e o da Grà-Rretanha, a camara confia qlHl
a dignidade nacional será. mantida plenamente em
negocio de tanla ponderaç.ão, e que muito all'ecta ,<ti.
honra e os interesses dos dous paizes.
E' grato á camara saber que permanecem inal.,.
teradas ~s relaçõ~s_ i;nternaciunaes do.Il1lperio co.na.
as demais pOlencias"
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Continuando infelizmente a lavraI' na republica
oriental do Uruguay a guerra civil e recrescendo as
queixas de oífensas aos direilDs e legitimos interesses de nossos compatriotas alli residentes, será
satisfactorio á camara que, por meio da missão especial enviada ácjuelle Estado, e sem quebra da
neutralidade,' que' nas dissenções intestinas da republica ·vizinha cumpre guardar, -o governo imperial .consiga a satisfação devida ás nossas reclamações, e providencias efficazes a fim de que sejam
realizadas as garantias que as prop~ias leis desse
Estado promeLtem aos que habitam o seu ter':
rilorio.
A reformá da lei de 3 de Dezenbro de 18í1, acompanhada do melhoramento da sorte da magistratura,
assim como a reforma da legislação bypothecaria,
e da lei da guarda nacional, o melhoramento da
legislação eleitoral, a organização conveniente da
administração das provincias e dos municipios, uma
lei de promoçi'ío, um syslema de recrutamento apropriado ás nossas circumstancias, e um codigo militar,
de accôrdo .com as justas exigencias da disciplina,
são necessidades de que se não póde prescindir; e
a camara, por sua parte, não poupàrá esforços para
sa tisfazêl-as.
Na ordem dos inleresses maleriaes a camara tomará na devida consideração o prolongamento da
estrada de ferro de D. Pedro II, sem esquecer CJualquer outra medida de reconhecida utilidade pu blica.
11ará .por conciliar o· mais· van~ajosamente possivel~ guardados os preceitos ele sã economia, as
cit'cumstancias financeiras do paiz com a realização
dessas fonles verdadeiras de adiantamento e prosperidade do Imperio.
A camara procurará, coadjuvada pelos demais poderes do Estado, equilibrar a receita com a despeza,
<tpreciando, como deve, a legitima e pl'Oveilosa economia das rendas publicas.

-

1)65 -

Senhor 1 A camaloa, possuida dos mais patrioticos desejos, auxiliará os esforços do governo imperial para o engrandecimento do Brasil, alvo de
todas as nossas aspirações o
Paço da camara dos deputados, 9 de Maio de ~ 864.
- Joaquim Saldanha Marinho.- Manoel Pinto de
Souza Dantas. - Martinho Campos.
Observação.

o projecto de yoto de graças foi discutido nas
sessões de 20,23, 2i e 25 de Maio, sendo approvado nesta ulLima sessão, sem ter sido apresentada
emenda alguma.
RESPOSTA DE SU,\ ~{'\G~STADE Á DEPUT..\çIo DA CA)I.UIA QUE EM

22

DE JUNHO APRE3ENTOU-LHE o VOTO D~ GR!ÇAS.

« Muito agradeço á camara dos Srs. deputados os
sentimentos que á mim e á minha família consagra, e
confio, coroo sempre, que da harmonia dos poderes
do Estado provenha o ~ngrandecimento qa nossa
patria.» ,
Declarou o presidente qlle a re$posta «.era rece·
bida com muito espedal agrado.»
FALLA. DO THRONO NO ENCERRAME 'TO DA ASSEMBLÉA GERA L
EM ~ 2 DE SETEMBRO.,

Au,qustos e dignissimos senh01'es repl'esenlantes da
nação
o

•

Sinto a maior satisfação em communicar-vos que
durante o periodo da pr:'esente sessão a tranquillidnde pu blica não foi a Iterada.
.
Continuam imterrompidas com o governo da GrãBretanha as nossas relações cliplomaticas; e não
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oblivemos do governo do Estado Ol'iental a justa
reparação que exigimos, pelas oífensas feitas aos
direitos e legitimos interesses dos nossos compa.
°triotas.
O governo conserva o firme proposito de zelar,
na solução dessas questões, o decoro e a dignidade
nacional.
lIfúilo me penhorastes com a votação da lei, que
estabelece os dotes e dotações de minhas muito
amadas e qu~ridas fllhas.
Agradecendo-vos as medidas, entre as quaes sobresah(~ a lei da reforma da legislação bypothecaria, com
que babilitastes o governo para o desempenho do seu
encargo, confio de vossas luzes e patriotismo que
na sessão seguinte continuareis a aUendel' ás necessidades do adiantamento moral e material do
Imperio.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, estou certo de que, regressando aos vossos
laree; procurareis cimentar a con<;ordia de todos
os Brasileiros, robustecendo-lhes cada vez mais a
crença de ser a fiel observancia da constituição e
das leis a condição de nossa grandeza e prosperidade.
Está encerrada a sessão.
D,

PEDRO

II,

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASiL.

Observaí:ão.- Oral'am na discussão os Srs. Amaro
Bezerra, Ratisbona, Ferreira da Veiga, Limpo de
Abreu, Godoy, Martinho Campos e Chagas Lobat?

i865.
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Augttstos e dignissúnos· senho?'es representantes
da' nação.
Participo cordialmente das esperanças que desperta a vossa reunião,
Sinto o maior prazer em annunciar-vos que effectuaram-se os casamentos de minhas muito amadas
e queridas filhas, esposando a Princeza Imperial o
Principe D. Luiz Philippe MAria Fernando Gaston de
Orleans, Conde d'Eu, e a Princeza Leopoldina o Principe D, Luiz Augusto Maria Eudes de C0burgo e
Gotha, Duque de Sax@,
A tranquillidade publica não solfreu alteração em
nenhuma das provincias do Imperio, e em gel'al é
satisfactorio o estado da saude publica.
A fallencia de algumas casas bancarias, nas quaes
se achavam depositadas as fortunas de milhares de'
individuos, produziu no mez de Setembro do anno
passado uma crise assustadora, que abalou profundamente os interesses commerciaes, As medidas
do governo, auxiliada~ pela boa indole dos habitantes, réstabeleceram a confiança, e as relações
commerciaes vão reassumindo sua marcha regular.
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Continuam interrompidas as relações entt'e o Brasil
e a Grã-Bretanha; desejanllo 0 re tabelecimenlo
dessas relações, o governo brasileiro espera que a
tnediação offerecida para tal fim seja seguida de
um accôt'do honro o pal'a ambas as nações.
Nas aguas da Babia ele Todos os Santos commetteu-se no mez de Outubro do anno passado um grave
altentado contra a soberania e neutralidade do Im~
perio; o vapor dos Estados federaes nOI'te-ameri·
canos, lVassttchets, apI'ezo,u o vapor Fim·ida dos
Estados confederados. Foi, poréin, reconl1ecida a
justiça da reclamação do governo brasileiro.
Estão restabelecidas' as nossas relações de paz e
amizade com a republica do Uruguay, O convenio
de 20 de Fevereiro, estipulando a satisfação das
nossas reclamações, que, desattendidas, originaram
a guerra, deu fim a esta; e restabelecendo a tl'anquillidade interna da republica, elevou ao cargo
de seu governador pro\.-isorio o general Flôres, o
qual, animado de bons desejos para com o Brasil,
3ssegura a fiel execução de suas promessas, e a permanencia das boas relações que com vantagem reciproca devem reinar entre os dous povos.
O presidente da republica do Paraguv-y, contra
todas as regras de direito internacional, mandou
aprezar o vapor bl'asileiro lIfarquez de Olinda, que
á sombra da paz se dirigia para Mato Grosso, e
levava o presidente nomeado para essa provincia,
o qual, assim como outros Brasileiros, ainda hoje
se acha preso.
As tropas paraguayas invadiram depois por um
modo inaudito a mesma provincia de Mato Grosso.
O governo brasileiro~ no firme empenho de'vingar
a soberania e a honra nacional ultrajadas, tem empregado todos.os meios ao seu alcance na organização do exercito e da armada' para a guerra a que
fomos provocados por aqueJla republica.
Appellando para os entimentos da nação, tem
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elle sido corresponLlido da maneira a mais nobre e
a mais digna; de todos os angulos do Imperio surgem
voluntarios para defender a honra da sua patria.
A justiça da causa, o patriotismo da nação e o valor
de nossos soldados afiançam-nos o mais completo
triumpho.
])e vossas luzes e dedicaçã.o á causa publica espera o governo que vos occupeis promptamente d3s
medidas reclamadas pela gravidade das circumstancias.
Continuam pacificas as relações internacionaes do
Imperio com as demais potencias.
Foi reconhecido pelo governo brasileiro o Imperio
do Mexico.
A renda publica não diminuiu no corrente exercicio, e1evendo atLíngir a uma somma a (Iue nunca
chegOu nos annos anteriores.
O govarno observa a mais severa economia no dispendio dos dinheiros publicas.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
Invocando o vo,sso amor pelo bem publico, estou
celta de que, habilitando o governo para a guerra
de honra. que devemos sU5tcntar, cuidareis tambem
com esmero da reformu ele~toral, ela judiciaria, da
organização das administrações provinciaL e municipal, da reforma da guarda nacional, do melhoramento do clero e da instrucção publica, da legislação
J'j3lativa ao exercito e á arm.ada, bem como dos meios
de communicação e transporte, introducção de novos
braços livres e aproveitamento dos existentes, dando
assim o maior. desenvolvimento possivel á lavoura
e á riqueza publica.
Está aberta a sessão.
D, PEORO II, IMPERADOR CONSTITUClO NAL E DEFENSOR
P,EIU'ETUO DO BRASIL.
F.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRE
DI SESSÃO DE 22 DE lIIAIO.

E~TAD

Senhor, -A camara dos çleputados, correspondendo ti confiança du nação, manifesta n Vos. a
Magestade Imperial o seu reconlJedmeoto pelo jubilo com que Vossa Magestade Imperial se dignou
audar a abertUl'a da sess.iío do corpo legislativo.
Como sempre, e especialmente nas actuaes cir'·
cumstancias, a reunião do paI'1amento e a augusta
presença de '03sa Magestade Imperial no seio da
representação nacional, são a mais solida garantia
da segurança e da estabilidade das insliLuições que
nos regem.
Com o maior prazer soube a camara dos depulados que eífectuaram-se os casamentos das muito
amadas c queridas fllhas de Vossa Magestade Imperial, esposando Sua Alteza a Senhora l'l'inceza Imperial o Principe D. Luiz Philippe Maria Femando
Gaston de Orleans, Conde d'Eu, e ua Alteza a
Senhora Princeza D. Leopoldina o Principe D. Luiz
Augusto Maria Eudes de Coburgo e Gotha, Duque
de Saxe; e fuz votos pela rentura desses consorcias que tào de perto interes am a felicidade do
Imperio.
A camara dos deputados se congratula com Vossa
Magestade Imperial por não haver sido alLerada a
tranquillidade publica em nenhuma das províncias
do Imperio; bem como por ser em geral satísfactorio o estado da saude publica.
E' agradavel á camara dos deputados saber que
as transacções commerciaes tendem a reassumir
a sua marcha regular depois do forte abalo que
experimentaram em Setembro do anno passado. E
e medidas eJi.traordinarias foi preciso adoptar p<l!ra
occorrer ás necessidades indeclinaveis do momento,
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espera il camara elos deputados que o imperio da
lei seja restabelecido.
Sentindo que continuetn interrompidas as rela
ções entre o governo imperial e o governo da Grã·
Bretanha, acamara .confia em que, para o restabelecimento dessas ,'elações, em pregará o governo
imperial esforços dignos, chegando a um accórdo
honroso para ambas as nações.
A camara dos deputados compraz-se com Vossa
l\Iagestade Imperial POI' haver o go\"el'l1o dos Estados- Unidos tla Arnerica reconhecido a justiça da
reclamação do Imperio relativa ao grave attentaclo
commettido nas aguas ela Bahia de Todos os Santos,
com oífensa da soberania nacional. Da justa apre·
ciação das recipl'Ocas exigencias dos dO!ls governos,
espera a camara dos deputados que re ulte a consolidaç,ão dos laços de amizade que felizmente
existem entre os dous paizes.
Foi satis!'actorio i ramara saber que com o restabelecimento da paz na republica do Ul'ugua'y estão
reatadas as relações de amizade entre o govemo
imperial e o dessa republica. A camam acredita.
que o governo imperial será auxiliado pela siocel'idadc do novo govemo dessa republica actualmente exercido pelo general Flôl'es, o qual, animado de bons desejos para com o Bmsil, assegura
ê:I. fiel execuçáo de suas pl'Omessas e a permanencia
das boas relações que com vantagem reciproca
Jevem reinar entre o Impe rio e aquella republica.
A camara dos deputados cumpre um dever rigoroso proclamando com solemnidade e agradecendo com fervor a bravum e inexcedivel intrepidez
qu-e distinguiram as nossas forças de mar c terra
no memoravel combate de Paysandú.
A aggressáo injustificavel do presidente da republica do Paraguay, os actos selvagens commetLidos pelas suas tropas, constitu indo ao mesrn0
tempo nm ilLtentétt.lo contra. a hUl1liwiJaue, conL!;
4

tiS regras do dil'ciLo intcrnaeional e eontra a lJonra
e segurança do Imperio, exigem prompta e exemplar
reparação. E póde o governo imperial contilr com
o patriotismo da camara dos deputados, bem como
de todo o paiz, pam o fim de desaffl'Ontar a soberania e a honra nacional ultrajadas, e assegurai'
ao Imperio uma paz duradoura. Fer'ida em seu
pundonor a nação brasileil'a espera e confia que
o governo impel'ial ernpl'egará todos os meios
dignos e eficazes pam conseguir o desaggravo das
offensas aleivosamente inferidas ao lmperio pelo
governo do Paraguay.
A camara elos deputaLlos enche-se de nobre ar·
gulho ao observar que de todos os angulos do
Imperio, e só guiados pelo incentivo do santo amai>
da paLria, surgem voluntarios em defesa da honra
c da integridaLle nacional, sem que num espirita de. partido e nem -as divergencias politicas tenham obstado de qualquer modo o dcsenvolvimento do espirita publico em occasião tão
solemne.
A camara dos deputados, assegurando a Vossa
l\:IagesLade Impel'ial o seu sineero e dedicado concurso, confia em que a justiça da nossa causa, o
patriotismo dos Brasileiros, e o valor incontestavel
dos nossos bravosl soldados nos darão brevemente
um com pIeto trium pilO.
A camara estimou saber que continuam inalteradas as relações do Impcrio com as diversas potencias: e fica inteirada· de llaver sido o Imperio
do l\Iexico rcconllecido pelo governo bras i1eiro.
Sabendo com prazer que as rendas publicas
crescem, a camara espera do governo que zelará
o cmprego dos dinheiros publicas observando a
mais severa economia.
A camara dos deputados comprebende que, além
da' necessidades da gucrra, outras reclamam igualmcnte n 'uli itude elo' poderes nacionaes.

-:1n As reformas eleitoral, judiciaI'ia e da guarda
nacional; a organização das administmções provincial e municipal; a legislação relativa ao exercito e anriada, são outras tantas necessidades a que
a camara tia de atlender, sempre no empenho de
desenvolver e firmar cada vez mais a verdade pratica do systema constitucional representativo. Igualmente merecerá a sua attenção a sorte do clero
e a instrucção publica.
A camara dos deputados não se descuidará. de
aLlender lambem ao melhoramento Elos meios de
communicação e transporte, á,intrqducção de braços
livres e aproveitamento dos existentes, ao desenvolvimento emfim da lavoura e da riqueza publica.
SenllOr I A camara dos deputados, confiando na
leal coadjuvação do govemo, saberá desempenhar
a sua missão; e faz votos á Providencia Divina para
que na prosperidade de Vossa Magestade Imperial
e de sua üllgllsta família se veja sempre interessad a a felicidade do Beasi!.
Paço da camara dos deputados, em 22 de Maio de
1865. - Manoel Pinto de Souza Dantas. - Joaq~tim
Saldanha llfctrinho. - Jl.!w'tinho Campos, vencido.

O projecto do voto de graças foi discutido na sessões de 2.6,29, 30 e 31 de Maio, sendo approvado
nesta ultima sessão, não tenelo sido oíferecida
emenda alguma.
IIESI'OSTA DE SUA JlIAGESTADE ,\ DEPUTAÇ:i:O DA CA~rAIIA QUE EJl17 DB
JULHO APIlESENTOlJ-LHE O VOTO

DE GUAÇA •

« Agradeço muito á cam ara dos 81's. deputados os
sentimentos que me exprime, e o ap aio que promette ao governo, a que elle saberá corresponder. »
Declarou o presidente que a resposta «cra recebida com muito especial agrado. »

fALLA DO TlIRONO 7'10

5i4El'iCKRnAMENTO DA ASSE~IBLÉA
GERAL.

A falia do tUl'ono no encerramento Llesta essão
é a mesma ela abertura da $essão seguinte, por ter
sido adiada a assembléa geral, panl o dia 4, de Mal'ço
ue 1866, pOI' decreto de 8 ue Julhode ·18G5.

Observação.-Oraram na discussão os Srs. ~lar
tinho Campos, Saraiva (ministro da marinha), Dias de
Carvalho (rninistro da fazenda), Figueiredo, Saldanua lIJarinuo, Urbano, J. Bonil'acio, Dantas, Paula
Souza (ministro da agricuILura), José Libemto, Franco
de Almeida c Lopes eLlo.

i866.
llAl,L\ DO TUR:J'Iü N.\ ABERTURA. !lA A"SE~mLl~A GER.U IDt

3

DE MAIO.

AU.lJllstos C cli,r;nissimos SeMlO?'es' ?'epresentantes
da nação.

IIoje, mais do que nunca, é ,assa reuDlao motim de lisongeiras esperanças para o BL'asil, como
1Juxilio ele muita confiança para o govemo.
Cheio de prazei' vos annuncio o nascimento do
T' l'incipe D. Pedl'O, fmcto feliz do consorcio de
IlliniJa muito cal'a filha a Princeza D. Leopoldina,
I:om o meu muito presado genro o Duque de axe.
, Congratulo-me comvosco pela t!'anquillidade pu~
.IJlica ue que tem gozado o Imperio durante a
guerra.
O tlesaggravo da honra nacional o(fendida pelo
presidente do Paraguay ainda não nos con. ente largar
as armas; alegro-me pOl'ém de reconhecer que tem
sido incessante o concurso de todos no desempenho
de tão sagrado dever.
Um tratado de alliança oífensiva e defensiva foi
celebrado entre o Imperio e as repulJlicas Argentina
e Oriental. Essa alliança tem sido mantida entre a
partes contractantes com toda a lealdade.
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Invadida n provincia do Hio Gl'ande do Sul por
('ol'ças paraguayas, julguei ser do meu dever seguir
para alli a fim de animar com minlJa presença e meu
exemplo a defesa da integridade do Imperio .. Meus
muito prezados genros me acompanharam movidos
de iguaes sentimentos.
O rendimento dl3 Uruguay:ma, inulilisando as
forças invasoras. tornou desnecessaria a continuação
da minha presença naquella provincia.
A provincia de Mato Grosso, com esforço patriotico, tem conservado a sua capiLal c grande parte
do territorio livre da invasão inimiga.
O nosso exercito, a n·ossa esquadra, a guarda nacional e os voluntaL'ios da patria cada dia provam
mais seu denodo e disciplina, merecendo a gratidão
nacional.
Deploro pl"Ofundamente as vidas preciosas sacriticadas nesta guel'ra, mas é indizivel meu orgulho
contemplando o hel'oismo que acompanha o nome
brasileiro e a gloria que immortalisa a memoria de
tantos bravos.
As bandeiras alliadas já Ll'emularn no territorio
inimigo!
Mediante a protecção da Divina P-rovidencia, e
confiado no valor l3 dis0iplina do nosso exercito e
armada, e dos nossos alliados, espero ver em pouco
tempo terminada a guerra.
Continuam inalleraveis.·as nossas relações com as
Ol]tras naç.ões do mundo.
Estão restabelecidas as relações diplomaLicas entre
o Imperio e a Grã-Bretanha.
Com sincera satisfaç.ão vos communico este facto
importante, devido em grande parte aos esforços e
perseverança do augusto mediadorEl-Reide Portugal,
meu muito prezado sobrinho.
Penetrado de intimo pezar, commemoro a morte
do Rei do Belgas: é um trihuto de reconhecimento
ue devo á memoria desse rei constitucional e amigo.
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o estado ue nos, as finanças é emharaçoso; para
este ohjecto clJamo principalmente a vossa attenção.
Recommendo-vos pois com o maior empenho o me_
lhoramento dó meio circulante, a firmeza do nosso
credito, e o equilibrio LIa despeza com a "eceita.
Augustos e dignissifYlos senhores representantes
da nal,ião.
Agradeço-vos os meios concedidos na sessão
qlle finda ao govel'no para acudir ás nccessiriades
publicas '; e contando com vossas luzes e patriotismo,
espero que na prc~ente habilitareis o governo pnra
satisl'llZer ns obrigações do serviço ol'uinario e extraordinario, tomnndc. ao m8 mo tempo em consiLleraçõo os a sumptos a que se referem a administração da .iusti~.a e ao desenvolvimento da riqueza
publica.
Está encerrada a tercei l'a sessão, e aberta a quarta
da duollecil11a legislatura.
D.

PIWRO

PERPET

o

lI,

hlPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRlÇAS APRESENTADO NA
ESSÃO DE

119 DE JV

HO.

enhor.- A camal'a dos deputados, penhorada
dos sentimento', com que Vossa Magestade Imperial abriu a reuniào dus r~presentantes da nação,
hoje mais flue nunca motivando lisongeiras esperanças como éJllxilio de muita confiança pam o govemo, respeitosamente os agradece, afiançando
que ao menos no patriotismo cios esforços corresponderá ás clifIiculdades do tempo.
A camara a' 'ocia-se ao prazer com que Vossa
Mageslade Imperial annuncia ó nascimento do
Serenissimo Principe D. Pedro, fructo feliz de um
F,

n.
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censorcio augusto, que o céo auençô:J, não tardando
em dar ao Imperio, a Vossa l\f.agestade Imperial e
11 SUAS AIIE:ZAS mais um penlJoI' de estnbilidnde á
d~'nflSlif\ imperial.
Não l11enos se congratula com Vossa l\fngestade
Imperial 3 camara do. deputados pela tranquillidnde
ue que tem gozado o Imperio durante a guerra ;
sympl.orna não vulgnr de nossa adiantada civilisnção,
e da justiça do governu, tiio snl.Jiamente inspirndo.
Reconhece a camal'a que o desaggravo da honra
bt'asi.leit'u, orrendida pelo pmsidente do Par[lguay,
nào completo ainda, vp.da-nos largar as armas;
porém co.risola, ensoberuece, ao menos, ver que
tem siJo incessnnte o concurso de todos no dever
sagrado de nesaffJ'oQtar a putria.
A inteira lealdade eom que se tem mantido a
allinnça olfensiva e defensiva, celebrada entre o
Imperio e as 'republicas i\l'gentina e Oriental, é um
facto flue recommenda as partes contr'nctantes á
g'rnLidào dos povos, euja causa santa se agita no
Prata.
A imasào paraguaya no Rio Grande do Sul, violando a integridade deste Imperio, Vossa l\:Tagestade
Impel'i[ll e seus mui prezados genros não hesitaram
em ir tomar parte espontanea nos perigos communs,
dando o exemplo de tão alta abQegação, e suscitando
nos corações de todos, pela sua cO(lperação pessaal,
o 3rdor, a anima~.ão, qu~ cresce sempre mais no
desejo de acompanLwr o soberano, os nugustos
pel'sonagens que, alheios n aspirações de conquistas,
COITem, comtud0, dos primeiros, aos sacrillcios na
del'ensão armflda dos brios do paiz, confundindo,
unificando assim a sua familia na familia nacional.
Esta élCÇÕO, senllo!', pslú gravada na memoria
agradecida do paiz, de cuja admiração, amor, devoçfw pelo ~lonarcha llrasileil'o e pelos Principes, a
eamara não é mnis que interpl'ete fiel.
O rendimento de Uruguayana, que inutilisou as

-

57\} -

forçasinvasol'as, produziu ta.mbem o eífeito, não
menos auspicioso, de ser Vossa )lagestude Imperial
restituido promptamente á capital do Imperio.
Aprecia altamente a camnl'u eom Vossa Magestade
Imperial o esforço patriotico, com que Mato G-I'OSSO
tem conservado livl'e da aggl'essão inimiga assim a
sua capital, como gl'ande porção do seu territorio ;
e faz ardentes votos, com todos os Brasileiros, para
que não tarde o dia, emque aquelles nossos patricios
vejam de todo expul'gada dos invasores a sua too
importante prlJvinciIJ.
Certamente o nosso exel'cito, a nossa armadu>, a
guarda nacional e os voluntarios da patria', provando
cada dia mais seu denodo e disciplina·, t~m merecido,
conquistam a gratidão nacional.
A perda de tantas vidas pl'eci'OSas, fJ'ue a guerra
nos vai ceifando, profundamenl!e a depl'ol'a esta
camara com Vossa Mngestade' Imperial; mns é Rcito
sentir, proclamar esta camara,. com Vossa Mngestade Imperial, indisive~ o orgulho patriotico ao comtemplar o heroismo que 110dICin o nome brasileiro,
e a gloria immorreUOUl'{l!, que· toca· á memoria, d'Ü
tantos bravos.
Em todos os p@ntos do ]3fnsil será recebida com
enlllUsiasmo a grata. noticia de CJMe já fluctuam no
terreno inimigQ, as bandeiras. aH~actas; nem ser-lÍ
acolhida com jubilo menor a esperança, tão bem
fundada, de ver em. pouco tempo terminada a luta
de honra, a que fomos provoeados.
Folga a camara sabendo que continuam inaHel'ave1s
as nossas relações com as outl'as nações; e que foram
reatado,s •. sem quebra do nosso melindl'e nl:lCional,
os laços diplolllaticos que afi'ollxáramos com a GI'ÜBretanha.
Este feito notav.el, dcvid'o. em. gl:ande parte aos
esforços e perseverança d'El-RBL de Portugal, muito
prezado sobrinho de Vossa M:agestade Imperial,
merecendo a sineeeu. satisfação. de Vos a Mages tal1.e
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Impet'ial e de la canHlra, ao mesmo tempo grangea
ao augusto mediadol' mui ViVilS syrupathias do Brasil.
A camara e a nnção participam do intimo pezar
de Vo:>sa l\'lagestade lJl1pcria\ pela morte do Rei dos
Belgas, bem como do tributo de l'l~conlJecimento,
que paga á memoria do soberanu constitucional e
amigo, que viverá sempre, não só na lembl'an(;a cio
povo bl'asileil'O, em cujo cOlltlicto com uma nação
poderosa foi tão imparcial, mas I.arnbem nas saudades de todos os que amam o sy::;Lerna representativo, de que o seu longo reinado foi a mais convincente apologia.
Ao estado das nossas finanças, reconhecidamente
embaraçoso, a camara não f'altat'á com a principal
attenção que desafia; será seu empenhado estuclo,
ajudado das luzes e experiencia do governo, tudo
. o que fõr tendente ii ml~lhorar o nosso meio circulante, firmar o cl'edito publico, equilibraI' a re,ceila
com a despeza e desenvolveI' a t'iqueza publica.
Firme na sua missão, esta camara espera que
Vossa l\Iagestade Impel'ial não t:ontat'á em vão com
o civismu e esforços uella para llabilitut' govel'Oo
imperial, na pl'esente sessão, a desempenhar as
obrigações do serviço ordinario e extraordinario,
tomando simultaneamente em consideração os assumptos attinentes á adrninistl'ação da justiça e ás
demais necessidades publica.
Paço da camara dos deputados, cru ,18 de Junho
de 1866. - Barboza ele Oliveira.- Fr'anC'isco Cm 'los
Brandão.- J. Saldanha Marinho.

°

Emendas o(ferecidas ao voto de g1'aças .

Em sessão de ,tO de Julbo entrando cm discussão
o projecto do voto de graças o SI'. Junqueira arrereceu a seguinte emenda:
« Ao § 5. o substitua-se o que e tá pelas seguin tes
paluvrus:-A cam ara dos deputados, não coube-
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cendo o' termos do triltado secreto ela a\liança o[1'ene del'ensiva entre o Imperio e as republicas
Argentina. c Oriental, nem a extensão cios nosso
compromissos, pensa comtlldo que deve tCI' llavido
lealdade na execução das divcrsas cstipula<.;.ões cio
mesmo tratado.- Jw~q1I,eÍ?·a. »
Na sessão de 11 continuando a r1iscus 'ão foi olTerecido o seguinte projecto substitutivo pelo SI'. Pedro
Brandão:
« Senhor I Acamam dos deputados, penborada dos
sentimentos que Vossa lHagestade Imperial quando
considera a reuuiào cios representnntes da nação,
hoje mais que nunca motivo de lisongeiras e peranças para o Brasil, eomo auxilio de muita confiança
para o governo, respeitosamente agradece a Vos'a
!lIagestade Imperial, afiançando que no desempenho
de sua delicada missão fará quanto puder por eorresponder a tão elevado juizo e fé nacional.
« Avalia a camam o prazer com que Vossa Magestade Imperial annuncia o nascimento do Serenissimo
Principe D. Pedro, fmcto feliz do consorcio da augusta e muito cara filba de , assa ~Ií1gestade Imperial,
Sua Alteza a Senhora D. Leopoldina com o muito
prezado genro de Vossa Magestade Imperial, Sua Alteza o Senhol' Duque de Sa.xe; e vendo nesse facto
mais um penbor de perpetuidade para a dynastia
imperial, felicita a Vossa l\Iagestacle Imperial, e
rende humildes graças a Deus por tão auspicioso
acon tecimento.
« Congratula-se a camara com Vossa Magestade
Imperial pela tranquillidarle publica de que tem gozado o Impel'io durante a guerra, successo que abona
por certo os sentimentos e a índole do povo brasileiro, e que, aproveitado pelo governo mediante uma
politica pautacla nos conselhos da concordia e nas
regras da justiçn, habilita-o para consolidar as institu ições, desen vo I ver os recurso' elo paiz e reso I ver
as dilliculdades ela situa<.;,ão.
~iva
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{( Deplora a camara que o dcsaggmvo da hollra nacional oifcndida pelo presidente do Paraguay ainda
não nos consinta largaI' as armas; mas I'eguzija-se
de reconheceI' com Vossa Magt'\stade Imperial que
tem sido incessante o concurso de todos no desempenho de tão sagmdo dever.
« A noticia que Vossa Magestacle Impel'ial dignou-se
dar á assembléa geral de que um tl'awdo de allianç-':l
oITensiva e defensiva foi celebrado entl'e o Imperia
e as republicas AI'gentina e Oriental, e bem assiltl
de que tem sido mantida essa alliança entre as partes
contractanles com toda a lealdade, recebeu-a a Cél'mal'U caril o interesse flue naturalmente inspira materia de tão elevada impol'landa, apreciando,'cOriIO
deve, o muluo accôrdo e perfeila intelligencia qulo.l
tem reinado no desempenho' de'semelhante ajusle.·
« Invadida a provincia do Rio Grande do Sul pal'
forças paraguayas, julgou Vossa l\Jageslade Imperial
de seu dever seguÍ!' para alli, a fim de animar com
sua augusla presença e exemplo a defesa da inlegridade do Imperio; resolução magnanima que, despertando geral admil'Ução e reconhecimento, deu os
quilates do amor que Vossa l\Iagestade Imperi1lll
consagra ao paiz, e ellll:uzmenle COllCOI'reu para que
subisse de ponlo o enll1u6iasrno do povo brasileiro
na .defensão da causa santa que disputamos, modelando pela import:lllcia do espontcneo sacriücio
imperial, rodeado de fadigas e perigos, a dedicaçã<:)
que a patria exigia,
« Os muito prezados gemas de Vossa Magestade
Imperial, acompanlJando-o, movidos de igLlaes sentimentos, auglOentaram a estima que o paiz lhes con~
sagra e fundaram justos titulas ás esperanças da
nação.
.
« Se o rendimento de Uruguayana, inutilizando as
forças invasoras, toruou desnecessaria a augu ta
presença de Vossa Magestade Imperial naquella provincia, a camara exulta contemp.\ando (lue eSS0
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acontecimento foi igualmente origem da prompta e
feliz restitui{jão de Vossa Magestade Imperial á capital do IlIlperio, condição indispensavel da marcha
regular do geverno,
« Comprnz-se a camara de saber que a provincia de
Mato Grosso, com esf0rço patriotico, tem conservado
a sua capital e grande parle do terrilol'io lívr8 da
invasão inimiga; e avaliando a impoI'lanoia deste
facto pelo que pl'OmeUe na eXiJulsão dos invasores,
espel'u flue, auxiliado pelo govemo, chegue em breve
o dia em que se ella realize com a indispensavel seguran(a do ft:turo.
({ A carnal'a lisongeia-se de reconhecer com ,"ossa
!Ilagestade Imperial que o nosso exercito, a nossa
eSfJuadra, a guarda nacional e os voluntal'ios da paIria cada dia provam mais seu· denodo e disciplina,
merecendo a gratidão naeiona1.
« Deplorando profundamente com Vossa Magestade Imperial as vidas pl'eciosas sacrificadas ne5la
guerra, acamara compl'ebende, e sente igualmente,
o indisivel orgulllO de que' ossa Magestade Imperial
se acha possuido, contemplando o lleroismo que
acompanha o nome brasileiro e a gloria que immortaliza a memoria de tantos bravos,
« Com grande jubilo será recebida em todos os
ponlos do paiz a noticia de que já tI'emulam no territorio inimigo as bandeiras alliadas, assim como a
segurança de flue, mediante a protecção da Divina
Providencia, confiança no valor e disciplina Jo nosso
exel'cito e al'mada, e dos í10SS0S alliados, em pouco
tempo espera Vossa Mageslade Imperial ver termi·
nada a guena.
« A camara folga de saber que continuam inalLeraveis as nossas relações com as outras nações do
mund'Ü, ~ que se acbam restabelecidas as relações
diplomaticas entre o ImpeI'Ío e a Grã-Bretanha. Este
fado importante, que Vossa Mageslade llnperial communicíl com sincel'a S[\lisrll~ão, que reputa devido
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em gl'ande parle aos esfll'çoS e pel'severilnça tio :1Ugusto mediador, EI-Rei de Portugal, muito prezado
sobl'inllo oe Vo sa ~]agestade Imperial, era uma necessiJade, consultada a dignidade do pa1z, e será um
motivo para elevar na sYlrlpatltia e estima publica o
augusto meu ia dor .
« A camal'a participa do intimo pezar com que
VossaMagestade Impel'ial cotnmernora a morte do !:tei
dos Belgas, e acompanlJa rassa Milgestade Imperial
no tl'ibuto ele reconhecimento á memoria ueste Bei
constitucional e amigo, cujo nome, lJOnr:lOdo a historiados governos livres, erá sempre pélra o Brasil
objecto de veneração, reconlanuo-sc da solução
digna que lhe deve no deplorarei conflicto com uma
nação poderosa.
« Comprehende a camara com Vossa Magcstade
Imperinl, que embaraçoso é o estado Jas nossas finanças, para o qual' ossa Magestade Imperial chama
principalmente a attenção dos representantes da
nação; e no empenho de melhorar o meio circulante,
fjrmar o credito publico, equilibrar a despeza com a
receita fUl'á quanto em si couber,- guiada pelas luzes
e pratica do governo, no estudo e di cussão de tão
graves questões.
« Senhor I Consciente da importancia da sua missão, ealimentüda pela ré em sells esforços, acamam
cios dt:putados confia em que Vossa l\fagestade Imperial não contará debalde com sua coopel'ação n'o intuito de habilitar o governo para satisl"azera obl'igações do serviç~o ordinario e extl'aordinario, tomanclo
ao mesmo tempo em consideração o assumptos que
se rererem á administração da justiça e ao desenvolvimento da riqueza publica.
« Paço da camara dos deputados, ~o de Julho de
·1866.-Ped?"o Brandão.

»

Em sessões de 18, 19, 2!~, 2~j, e 26 de Julho continuou a Jiscussão, sendo na ultima üpprovado o PI'Oellto e rejeitaLla a emenda e tambem o substitutivo.
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IIESPOSTl DE SU,\ AIAGESTADE A' DEPUT.\ÇÃO D.\ C-UUI\A QUE EM

t6

DE AGOSTO .\PRESENTOU-LHE

O VOTO DE GIU.ÇAS.

« Os brilhantes actos de patl'iotismo de nossos
bravos concidadãos, provam quanto os Brasileiros
comprehendem o sentimento do dever. Conte, pois, a
camara dos Srs. deputados com a minha dedicação e
a da minha família á causa publica, e confie em que
o governo se esforçará por corresponder ao apoio
que lhe promette, »
Declarou o presidente que a resposta« era recebida com muito especial agrado. »

n

FALLA DO TRRONO 'o E~CERRAIIIENTO DA ASSEMBLÉA GERAL
ElIl

16

DE SETE~mRO.

Augustos e dignissimos SenhOl"eS representantes ela
nação.
No dccmso da presente sessão da assembléa geral
nenhum acontecimento alterou as relações pacificas
do Imperil) com as potencias estrangeiras.
Os E::.tados-Unidos ria Ameriüa do Norte demm ao
Brasil a mais completa satisfação, por motivo da
violenta captura, no porto da Bahia, do corsario
Florida pelo vapor de guerra Vi'assuchetts.
Continuando ainda a guerra, a que o presidente
da republica do Paraguay nos provocou, emprega
o governo com esfol'çO os meios necessarios pam
desaggravar a homa nacional, sempre coadjuvado
pelo patriotismo de todos os Brasileiros.
O exercito, a armada, a guarda nadonal e os voluntarios da patl'ia, têm assignalado seu valor e disciplina por novos e brilhantes feitos, que os recommendam cada vez mais ao l'econhecimento da nação.
(') Vid. Anuae impressos da camal'a, sessão de 20 de Agos{o

de 1866.
F.

7fJ,
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As meclidas que concedestes ao governo para
proseguirem tão nobre empenho, assim como para
soccorrer as l'amilias dos bravos que têm perecido
na guerl'a, e os que no serviço desta se .inutilizaram,
são mais o testemunho de vosso zelo pela honra
do Brasil.
As providencias que tomastes a bem do melhoramento do meio circulante fomm um serviço impor~
tante prestado ao paiz.
Realizaram-se felizmente as esperanças de boa
colheita, na generalidade dos productos da nossa
industria.
A tranquillidade publica em nenhum ponto do
Imperio foi perturbada, o que é deviLlo á indole e
crescente civilização do povo.
Graças á Divina Providencia, o estado da saude
publica é satisf3(:torio.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, espero que regl'essando ás províncias de
vossa residencia. não deixareis de conCOfl'er eíIicaz..
mente para que as forças bra ileil'as nunca diminuam, antes l:resçam sempre perante o inimigo,
provando assim quanto influe no animo de nossos
concidadãos a legitimidade da causa que defendem;
e a harmonia entr'e elles, resultado da escrupulosa
observancja da constituição e das leis, vá todos os
dias realizando as esperanças da nossa patria, sobretudo na manifestação do voto nacional, cuja sinceridade é indispensavel á mal'cha regu lal' de nossas
instituiçõe .
Está encerrada a sessão.
D.

PEDRO

U,

IMPERADOR CO STITUCIONU E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASIL.

.

Observação.-Oraram na discussão os Srs. Pedro
Brandão, Aristides Lobo, Tavares Belfort, Horta de
Araujo, Ferreira da Veiga, Barboza de Oliveira e
Pinto Lima. '

13.a LEGISLATURA. .

I

1867 -1868.

1867.
FALLA DO TIlRONO NA ABERTURA DA ASSElIlBLÉA GERAL EM

22

DE lIfAlO.

Augustos e dig~issi?nos senhores representantes da
napão.
4 reunião da assembléa geral desperta sempre em
mim, como em todos os Brasileiros, vivo jubilo e
gratas esperanças.
Em todas as provincias se ba mantido inalterada a
tranquillidade publica; e o socego que em geral observou-se na ultima eleição é mais uma prova do
amor, que o povo brasileiro consagra ás instituições
nacionaes.
Graças á Divina Providencia, o estado da sande publica é salisfactorio, na maior parte do Imperio. O
flagello da cholera-morbus que, sinto dizer-vos,
appareceu na côrte e em alguns pontos do Rio de
Janeiro, de S. Pedro do Rio Grande do Sul e de Santa
Catharina, declinou rapidamente e não foi tão mortífero como em sua primeira invasão. O governo
providenciou como lhe cumpria.
A guerra provocada pelo presidente do Paraguay
não tocou ainda o desejado termo; mas o Brasil e as
republicas Argentina e Oriental, fieis á allíança con ..
trahida, hão de em breve conseguil-o .
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No desempenbo de tão sagrado dever tem o go~
vemo recebido os mais valiosos auxilios do infatigavel esforço de todos os Brasileiros, e tudo conDa
do valor do exercito, da armada, da guarda nacional
e dos voluntarios da patria, credores do mais profundo reconhecimento da nação.
A. cholera-morbus que invadiu infelizmente o Rio
da Prata tem causado ás forças alliadas diante do
inimigo estragos consideraveis. Lamento profundamente a morte de tantos bravos, que almejavam o
momento de arriscar nas batalhas a sua vida pela
patria.
Ao Brasil e ás republicas alliadas oITereceu o governo do Perú seus bons omcios, corno preliminar
de mediação da mesma republica e das do Chile, Bolivia e Equador para o restabelecimento da paz com
o Paraguay. Posteriormente o gClverno dos EstadosUnidos offerecell sua graciQsa medjação para o
mesmo fim. Os alliados agradecendo os offerecimentos, não puderam comtudo aceitai-os, porque
não o consentia o pu~donor nacional.
Tenho o prazer de communicar-vos, que o Brasil
acha-se em paz com todas as outras potencias estrangeiras, cujas amigaveis relações o governo se
empenha em cultivar.
Assignou-se em Paris e está em vigor uma declaração interpretativa do art. 7. 0 da convenção consular celebrada com a França, acabando assim o
desaccôrdo que em assumpto de heranças se manifestava na pratica daquella convenção, e resultado
identico suppõe o governo se obterá com respeito a
outras convenções de i~ual natureza.
Folgo de annunciar-vos, que por decreto n. 0374,9
de 7 de Dezembro do anno passado, franquea-se de
7 de Setembro proximo em diante aos navios mercantes de todas as nações a navegação do Amazonas,
de alguns dos seus aIDuentes e dos rios Tocantins e
S. Francisco.

-

õ91-

E:,ta medida, que correspondeu á expectação de
nacionaes e estrangeiros, promette ao Imperio os
mais importantes beneficios.
A renda publica continúa em augmento, mas a des~
peza, especialmente a que se origina das necessidade5 da guerra, tem crescido de modo a produzirno
orçamento do Estado um deficit, que é do mais vital
interesse extinguir pelos meios que a sabedoria e o
patriotismo vos suggerirem.
O elemeuto servil no Imperio não póde deixar de
merecer opportunamente a vossa consideração, provendo-se de modo. que, respeitada a propriedade
actual, e sem abalo profundo em nossa pt'imeira industria - a agricu Itura -, sejam attendidos os ai tos
interesses que se ligam á emancipaçãq.'
Promover a colonisação deve sec objecto de vos a
particular solicitude.
De não menor' desvelo se torna digna a instrucção
publica.
Entre as medidas reclamadas pelo s(tl'viço do exercito sobresabem as de uma lei de recrutamento e de
codigos penal e do processo militar.
A experiencia mostra ser urgente alterar o quadro
cios officiaes da armada.
Tambem se lla reconhecido na pratica a conveniencia de modificar a organização da guarda nacional, principalmente no sentido de mais mobilidade
em cil'cumstancias extraordinarias.
Augustús e dignis imos senhores representantes
da nação, vossa dedicação ao bem publico e vossas
luze afiançam-me que l1abilitareis o governo a su~
pel':lr a,~ difficuldarles do pl'esente e que firmareis
cada ve~, mais as base::. tia prosperidade de nossa
patria.
Está aberta a sessão.
D.

PEDRO

II,

IMPERADOR CO STITUClONAL E DEFE 'SOn.

PERPETUO DO BRASIL.
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PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
NA SESSÃO DE

27

DE iUAIO.

Senhor. - Â eamara dos deputados agradece respeitosamente a expressão do jubilo e esperanças, que
a reunião da assernbléa geral desper'ta em Vossa
l\1agestade Imperial, como em todos os Brasileiros.
Na tranquillidade que se ha mantido inalterada em
todas as provincias, e no socego que em geral observou-se na ulLima eleição, vê a cam ara mais urna
prova da consolidação da ordem publica no nosso
paiz, e do amor do povo bra~ileiro ás instituições
nacionaes.
A cam ara congratula-se com Vossa Magestade Imperial pelo estado satisfactorio da saude p1.1blica na
maior parte do Brasil: rende graças á Divina Providencia pela pouca intensidade e rapida declinação
da cholera-morbus, que appareceu em alguns pontos
do Imperio, e compraz-se de reconhecer que pelo
governo foram tomadas as proviLlencias necessarias.
e não tem sido ainda posto o remate á guerra
provocada pelo presidente do Paraguay, acamara
dos deputados confia, como Vossa Magestade Imperial, que o Brasil e as republicas Argentina e Oriental,
lieis á alliança contrahida, hão de em breve conse-'
guir o fim que 'e propuzeram.
O patriotismo de todos' os Brasileiros em auxiliàr
o governo no desempenbo de tão sagrado dever, o
esforço do exereito, da armada, da guarda nacional
e dos voluntarios da patria em pugnar pela callsa do
paiz, são altamente credores da gratidão nacional.
A camara dos deputados consagl'a-ll1es o mai profundo reconhecimento.
.
E' doloroso contemplaL' os estragos da cholera-morbus nas fileiras das forças allíadas, a morte de tantos
bravos que a enfermidade tem ceifado longe da
patria e ante do termo de sua gloriosa tarefa; 111M
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:';~(l essa. pl'Ovações que npuram e aquilaLam o vatu
das I1nçõcs ; são as lutas contl'3 grandes e variado
llustaculo::i que as xultam e aprimoram.
O pl'ocedimenLo que Livel'ilnl o Bl'a ii e as republicas
Argentina e Orientill, :1g'l'ac!ec.endo, mas julgando
não poder aceitar, os bons omcios oiret'ecidos pelo
Pel'ú, e a gl'adosa rnedinçãQ dos Estados-Unidos.
IW"a o restaLJeleci mento ela pnz cum o Pal'aguay, demonstra os puntlollorosos sentimentos dos govet'nos
alliados.
A cnmara regozija- e com 11 seguI'ança de que
o Brasil:>e acha em paz com todas as outras potencins estrangeiras, c a gOVCf'l10 so empenha em cultivar ('.om ellas r~lações nll1igavcis.
Folga tambem de saber que a 'sigocu-se em Paris
e eSlá em vigor uma declat'ill.'iio ioterpt'elativa do
al'I.. 7.° da convenção consular celebrada com a
Fl'ança, que acaba o desaccôt'do em materia de heranças manifestado na pratica dUf[uella convenção;
e que o govemo espel'a obter idenlieo resultado a
respeito de outl'as convenções ele igual natureza.
Aabertura do Amnzonas, de alguns dos seusaffillenles e dos rios Tocantins c S. Francisco., resolvida
por decreto de 7 de Dezembro do anno pa sado, é
um acto grandioso com que se illllstrou o governo de
Vossa Magestade Imperial, sati fazendo os anhelos
de nacionaes e estrangeiros, c promovendo largamente a prosperidade do Imperio.
E' grato observar a continuação do augmento da
renda publica nas actuaes cil'curnstancias, e a ('.a'"
mara julga de seu rigoroso dever esforçar-se por
extinguil' O deficit Llue o crescimento da despeza, especialmente a originada das necessidades da guerra,
tem produ7.ido no orçamento do Estado.
A cam ara dos deputado associa-se á idéa de opportuna e prudentemente considerar a questão servil
no Imperio, como I'equet'em a nossa civilisação e ver·
dadeil'os interes ·('s, 1'e peiLando-se todavia a propJ:ie..

F.

75.
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dadp actual, srm abalo pro('undo na agri-euI tUf':l do
paiz.
Apoinr () governo de Vossa )Iagestade Imperial nas
exigencins da guerra com o Pamguny, na' urgentes
mediuns linanceiras, nos desvelos pela colonisaçiio
e instrucção publica, na reforma da legislação relati "a
ao recrutamento, á justiça militar, ao quadro dos
omciaes da armada, e á orgnnização da guarda nacional, é dever de que a camara dos deputados se nclJU
compenetrada. A camnra, senho1', se reputará feliz
se puder corresponder plenamente a esse dever, supernndo as diffieuldndes do presente, e assegurando
o progres ivo desenvolvimento do Brasil.
Paço ela camam dos deputados, em 27 de Maio
ele ~867 .-A. A. de Souza Car-valho.-F. Toscano
de Brito .-1. B. Mad2weira.
Emendas offerecidas âo voto de graças.

o projecto de resposta á falla do tl11'ono foi discutido nas sessões de 40,5, 7, ~ 0,12, H, ~ [) e 17 t1e Junho,
tendo sido offereeidas ns seguintes emendns:
Urna do Sr. Gavião Peixoto na sessão de 4:
« -O periodo que principia-a camara dos. deputados se associn, etc. - sej a substituido pelo seguinte:
« Acamara dos deputados sente, por considerações
politicas eminentemente brasileiras, e que não escapam ao alto criterio de ,"ossa Magestade Imperial,
que o governo consignasse na falia com que o
throno abriu a presente sessão o grave assumpto
do elemento servil.
« Acamara dos deputados, senhor, está profundamente eonvencida de que só o tempo, o progres.
sivo augmento da riquéza nacional e a prosperidade
estavel das finanças pu blicas poderão determinar
a época de atlender-se á antiquissima instituição
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sel'vil, quê as leis do E'tado reconhecem, sem abalos
bl'USCOS do valor e segurança de toda a fortuna
publica, e sem detrimento grave dos mais elevados
interesses brasileiros, in teresses que até o presente
firmam-se, ainda pOI' muitos annos descansarão na
agricultura e organização actua) do trabalho.
« Aeste pensamento, que a camara dos deputados
se eompraz de acreditar que será o do governo
de Vossa Magestade Impel'ial, ella se associa, e espera. assim que o ele[(Jento servil será opportuna
e pl'lldentemente eonsiderado sem os perigos que
tememos, sem oITensa da propriedade, e sem pesados sacrificios do thesouro publico.- Gavião
Peixoto. »
Tj'es do Sr. Tavares Bastos na sessão de 7:
« -1. a ao § 4. o acrescente-se: - E se ainda fÓr
adiado o lermo da guerra, a camam espera que o governo imp,:,rial, fortalecendo-se pelo seu prestigio, e
sempl'e ajudado pelo decidido apoio da nação, adopte
sem demora as medidas de que dependeI' a victoria.
({ 2." O § 11 seja substituido pelo seguinte:-E'
grato ver a prosperidade constante da renda publica nas actuaes circumstaneias, posto não se tell/la
procedido com energia nos melboramentos de que
depende o seu maior d0senvolvimento. Acamara
deplora as cil'cumstancias que não perlflittiram á
assell1bléa geral pl'ovel' ao desequilibrio do ol'çamcuto ordillilrio. Elia empe::lhar-se-ha em satisfazer
a esta necessidade e á' urgentes despezas da guerra,
ag-unrdalldti os csc)are<.:imeotos de que prllcisa para
a soluC.ão prudente de tiio gl'avlls problemas, e formando volos da IlIelLlOl' arrecadação da l'c<.:eila e
seVel'a ecollornia na despeza.
\( 3." O ~ 13 seja substituido pOl' eslc:-A camara
tomará cnl consideração as Itlcdidas sobré a <.:010nisação, a instrucção publi<.:a, o recrutamento, a jusÜl~,a militar, o quadro cios ufliciacs da éll'lllada e a
guarda naciunal, nàu csc)uecelldo lambem a reforma
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judiciaria, que deve as 'egurar garantia ti libel:dade
individual, nem o melhoramento urgente dc outros
importantes ramos da administração.
« Senhor! A camal'a reputar-se-ha feliz se puder
correspondeI' plenamente ao seu dever, superando
as dlfficuldacles do pt'eseute e promov,endo a 1)1'05peridade do nrasil.
« Sala das ses'ões,5 do Junuo de -1867.- A. C.
Tava1Y!s Bastos. »
Ol6tra cio Sr. Gavião l1 cixoto Dél sessão de 11,
tendg a camam nessa sessão consen tidu ua retirada
da primeira emenda do mesmo senhor:
« l\Ierece de certo a con ideração da camara dos
depu,tados e do paiz a que tão do elemento servil no
Imperio. Em occasião opportuna, estando preparapos com pl'udencia e cl'iterio os meios de solvêl-a,
garantida a propriedade e protegida a agricultur'a,
nossa primeira e quasi uDica industria, então, sentlo!',
a c.amarll poderá entrar' no curial e aprofundado collbecimenl.o de tão importante assumpto.
« Sala elas sessões, 17 de Junho de '1867.-Gavião
Peixoto. »
Na sessão ele n fu.i approvado o proje':to, e rejeitadas as trc erncnrla do Sr. Tavare niJ 'tos, e
bem assim ado r. G. Peixoto.
llESl'OSTA D!i: su~ MAGE. T.\I}I;.1. DEPoTAçlil D.A CMl AnA Q E E~I
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OE.

JULHO APRESENTO -LHE O VOTO DE GRAÇAS.

« E' scrnpl'e com o maior p:"llzcr que te:;Lemunho
.1lg-radecimento ás manifestações da camara
rios Srs. deputados, fiando tudo do desvelo de todos os
J1I'a -ileiro pela honra e prospr,ridade de nossa
patria. })
Declarou o presidente qlle a "espo ta « ora rc~
rehida com muito c l'ccinl élgrndo. »
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D.\ A. SILUBLÉ.\ GEI1AL

DE SE'I'EIIIBI10.

Auguslos e clignissimos senho?'es ?'epresenlantes da
nação .

. HuiLo me "praz nnnunciar-vos que nas províncias
reina Lrallquillidade, e que as relélções do Imperio
com <IS nações e Lrnngeiras conLinuam inalterntlas.
A gUUl'I'il a qll~ nos provocou o presidente da
republica do Paraguay não findou ainda; mas os
alli;ldo proseguem cum firmeza no proposito de.
desnggravi.lrem a dignidade nncional, sendo que os
exerciLo' e a esquadra acabam de praticar feitos
importantes; os exercitos cOIlLornnnuo tiS fortificél<;:ões do inimigo pelo seu flânco esquenlo cm
ordem a cortar-lhe as cOlTlmuuicações, hoje (lir!icuis, com o iuterior úa republica j a esquadra
elfecluundo á viva força a passngem de CUl'upaily.
Digna é lambem de ser commemorada a acção
da columna expedicionaria. da capital da provincia
Ele ~IHtO Grosso que expelliu de Corumbá as tropas
pnl'agU3J'ilS, restituiodo á libe\'dade grande numero
dl~ família brasileiras.
O governo empregará todos os esforç.os pnm tel'minDI' lJoilrosnmente a guerra, c, c1~ nccônio com a::;
republicas alliadas, espera da periria do' generac:;
e da L;ol'agem das for'çns de mar e tenn, n proxinlH
cOllclusõo dessa luta elO que se aclJalll empcnlwdos
os brios nar-ionaes.
Graç;as á Divina Provideocin, desnppnrccell d'entre
as forças nlliadas a epidemia da cholera-mol'bu'.
No Imperio é 'ntisfactorio o eswdo da sauue publica.
A 'signou-'e nrsta càrtc, c eomeçará a er execlllado do LO de Outubl'O do conente anno.em diante,
UIll i.Iccordo que regula a exccu~;ão do art. ·13 dn con~
ven~;io l:onsular cclC'braLla com Portugal, ces nntlo
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assim a divergencia que na pratica se manifestava
em assumptos de heranças.
As provôs que déstes de vosso patriotismo, creando impostos para equilibrar a despeza e a receila
do Estado, e adoptando outras medidas que as circlImstancias extraordinarias reclamavam, serão alta·
mente apreciadas pela nação.
Voltando ás provi ncias de vo~sa residencia, estou
certo que pela influencia de vossos conselhos con·
correreis para que, mantendo-se o enthusiasmo de
loJos o Brasileiros na defesa da justa causa que
uslcnlamos, não faltem os auxilios que a honrosa e
pl'Ompla terminação da guerm exija.
Está encerrada n sessão.
D.

PEDRO

II,

PERPETUO

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR

no

BnAsIL.

Observação.- Oraram na discussão os 51's. Gavião
Peixoto, l\lnrtill1 Fl'ôllCisco ( milli::;Ll'll da .iu~til..:.a),
nezCl'ra de Menezes, Toscano de I3l'ilo, 13JITOS Pimentel, Huarque de Macedo, Tavares Basto', Zacarias
(presidente cio conselho), Fernandes da CUllua,
Souza Carvalho, S,l'yão Loualo e I3cll'ul'l DuarLe.

i868.
FALLA DO TURONO NA ABERTURA DA ASSEUBLÉA GERAL EM

9

DE ~rAIO.

AugHstos e cli,r;nissimos senhores rep?'esentcmtes da
nação.
A vossa reUlllao é sempre jm;to motivo das mais
lisongeiras esperanças.
Tenho o pl'Uzer de annu nciar-vos que minha muito
amada filha a Princeza D. Leo;:wldina, havendo regressado da Europa eom o Duque de Saxe, meu
muito prezado genro, deu á luz, a 6 de Dezembl'O
do anno passado, um Principe que recebeu o nome
de Augusto.
Em todo o Imperio se lIa mantido- sem alteração
a tl'Unquillidade publica, signal evidente cio profundo
amor do povo ás instituições que nos regem.
O Brasil acha-se em paz com as potencias estrangeiras, e procura cultivar as suas boas relações.
Não findou ainda a guerra a que fomos provo~
cados pelo presidente da republica do Paraguay.
Depois dos successos enunciados na faBa com que
encerrei a sessão legislativa do anno passado, feitos
gloriosos e importantes, quaes o do Potreil'o Ovelha,
o de Tayi, a defesa de Tuyuty, a passagem de Bumui tá, e tomada do Estabelecimento, as im como
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a repulsa da abol'uagem uos en<.:ouruçaclos e o nlaque.
e occupaçào de Curupaity e de grande pílrte elas
linhas inimigas, confirmando cada vez m1.lis o "nlor
de nossas forças cle mal' e terra e o de IJOSSOS
alliados, prolllettem breve e llOnro::.a tel'lnino\:i\o da
guerra.
Mais uma vez apl'az-me reconhecer que na Llefesa
da honra nacional ultrajada pelo presidente do Pn.
raguay, o governo ha sido auxiliado por todos os
B.'asileiros. Estou certo de que esse auxilio nào
cessará emquanto a desam'onta não fór com[ lcln,
e rendo ao exercito, á esquadra, á guarda nacional
e aos voluntnrios da patria os encomios de que SilO
credores.
Sinto profundamente dizer-vos que a variola causou á colurnna expedicionaria da capital da provincia de Mato Gl'OSSO perdas tão considel'avei que
a fizeram retroceder; tendo, demais, ceifado naqueLla ciuade e seus arredores grande numero de
vidas. A retirada da columna assignalou-se pelo
brill1ante feito do Alegre, clemonstmndo que sobra
em dedicação e coragem o que falta em recursos
materiaes ao reduzido numero de nmsileiros que
combatem nessa provincia, tão digna de considel'a(~;lo
por sua constancia na í1dversidade.
A cholel'a-morbu , que infelizmente assolou lia
pouco ~lonte"idéo e 11 Republica Argentina, tambem
fez victimas em nossos transportes e depositos,
dando-se alguns casos no exercito. Na cnpilal do
Imperio e em localidades ele algumas provincins
reappareceu esse flagello, mas, graças á Divina Providencia , não propílgou-. e, e foi em ge ral de caracter
benigno, tornando-se dentro em pOli co satisfactorio
o estado cla saurJe publica. Ao govemo do Brasil
e aos das republicas Argentina e Oriental do Uruguay
o[ercceu de novo o govel'Oo dos Estado-Unidos da
America a sua graciosa mediação para o restabelI' imenlo ela paz com D Paraguay. Agradecendo,
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(Ie lurou tOdavia o govemo do Bmsil de accÔl'do
com os lia republicas alliada , que sub istindo,
reforçadas pelo ultimo tl'iumphos; as mesmas
razõe que impediram a aceitação do pl'imeiro offe.
reei menta, não podia ter desta vez diverso proceder.
Com a republica da Boli"ia celebrou o Imperio,
a 27 de Março de ~867, um tratado de amizade,
limites, navegação, commercio e extradição.
Assignou-se em Berne um ajuste interpretativo
do art. 9. 0 da convenção consular com a Suissa,
no intuito de pôr termo a qualquer desaccôrdo que
pudesse occorrer no tocante á arrecadação, administração e liquidação de heranças.
Com o producto dos novos impostos a receita do
Imperio excede a despeza ordinaria, apresentando
sa Idos o orçamento. Não deixa POl' isso de seI' a
economia uma necessidade indeclinavel, tanto mais
quanto as exigencias da guerra obrigam a despezas extraordinarias, para as quaes espero habiliteis o governo.
O desenvolvimento da educação e instl'ucção publica deve ser 11m dos principaes objectos de vos o
desvelo.
A instituição municipal exige uma reforma baseada nos dictames da experiencia.
.
Ul'ge que a lei de eleições se modifique em
ordem a assegurar a liberdade. do voto .
.Uma lei de recrutamento e um codigo penal
e de processo militar continuam a ser lacuna sensiv~l em nossa legislação, como é indispensavel
a reforma da lei de 3 de Dezembro de 184-1 e da
guarda nacional.
A emigração reclama especial solicitude, sendo
igualmente dig-nos de particular cui'dado os meios
de facil communicação.
O elemento servil tem sido objecto de assiduo
.estudo, e opportunarnente submetterá o governo
á vossa sabedoria a. conveniente proposta.
F. 76.
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Augustos e uignissitnos senhores representantes
da nação,
Confio que o vosso patriotismo ha de ser, como
sempre, superior ás difficuldades com que luta o
Brasil.
Está aberta a 'essão.
D.

PEDRO

II,

1.IIPERAl?On CONSTITUCIONAl. E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO EM
SESSÃO DE 20 DE l\IAIO.

Senhor. - A cam ara dos deputados ·ouviu com
respeitoso agradecimento as expressões, com que
Vossa Magestade Imperial se dignou considerar justo
motivo de lisongeira5 esperanças a reunião da assembléa geral.
Foi tambem por ella recebida com jubilo a f>Iusta
communicnção de haver Sua Alteza a Princeza D.
Leopoldina, muito amada filha de Vossa l\'lq.gestac.!e
Imperial, depois que regressou da Europa com o
Duque de Sa.\':~, muito prezado genro de Vossa l\1ages~
tade Imperial, dado á luz um Principe, l!Iue recebeu
o nome de AugustO.
,A tl'anquillidade publica, que em todo o Imperio se
ha mantido sem alteração, é sem duvida um signal
evidente do profundo amor do povo ás instituições
nacionaes.
Acamara applaude que o Brasil se ache em paz
com as poteneias estrangeiras, e procijra cultivar as
suas boas relações.
Se a guerra a que fomos provocados pelo presidente do Paraguay não findou ainda, a eamqra tem
motivos para' esperar sua breve e honrosa terminação.
Os feito gloriosos realizados depois dos successos
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annunciados por Vossa l\lagestade Imperial, quando
encerrou a ultima sessão legislativa, quaes o do Potreiro Ovelha, o do Tayi, o da defesa de Tuyuty, a
passagem de Humaitá e tomada do Estabelecimento,
a repulsa. da abordagem do encouraçados, a sim
como o ataque e occupação de Curupaity e de grande
parte das linhas inimigas, confll'mando cada vez mais
o valor das nossas forças de mal' e terra, e o cios no sos aUiados, são pl'enuncios seguros desse gl'ato
acontecimento.
Acamam exuLla ao reconhecer Vossa l'tiagestade
Imperial que na defesa da homa nacional ultmjada
pelo presidente do Paragua~', o governo ba sido auxiiado por todos os Brasileiros, e certa igualmente
de que esse auxilio não cessará, emquanto a elesaffronta não fôr completa, acompanha a Vossa Magestacle Imperial nos merecidos encomios, que rende
ao exercito, ti esquadra, á guarda nacional e ao
voluntarios da patria.
E' profundamente doloroso que ra variola bouves. e
causado á columna expeclicionaria da capital da provincia de Mato Grosso perdas tão consideraveis, que
a fizeram retroceder, tendo demais ceifado grande
numero de vida naquella cidade e seus arredores.
E' todavia agradavel com memorar que a retirada
dessa columna fôm assignalada pelo bl'ilbante feito
do Alegre, pL'Ova de que aos poucos, porém briosos
Brasileil'os, que combatem naquella provincia lão
digna de consideração por sua constancia na ad1eridade, sobJ'a em dedicação e coragem o que falta
em recursos materiaes.
A camara sente tambem que a cholera-morbu ,
que assolou lIa pouco Montevidéo e a Republi(;a Argentina, h:lja igualmente al'l'ebatado á defesa do
pavilhão nacional alguns soldados brasileiros, e
reapparecido na capital do Imperio, assim como em
lo(~alidades de algumas provincit}s. Ella dirige en" t1'elU'lllo com Vo sa Mag -ladp, Imperial na acção ele
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graças á Providencia Divina por tel' esse flagello sido
em geral ele caracter benigno, tornando-se em breve
satisfactorio o estado da saude publica.
O acto do governo do Brasil agrade<:endo, mas não
aceitando, de accôrdo com as Republicas Argentina
e do Uruguay, o novo offerecimento da gracio a
mediação dos Estados-Unidos para o restabelecimento da paz com o Paraguay, consultou perfeitamente o pundonor das nações alliaclas.
A camara soube com prazer que o Imperio celebrou
com a republica da Bolivia 11m tratado de amizade,
'limites, navegação, commet'cio e extradição.
Elia se compraz tambem com o facto de se haver'
assignado em Berne um ajuste interpretativo do
UI't. 9. o da convenção consular com a Suis a, no
intuito de pô!' termo a qualquer desaccôrdo, que
pudesse occorrer relativamente á arrecadação, admilIistraçüo e liquidação de heranças.
E' lisongeim a segurança de que, com o proc\ucto
dos novos impostos, a reeeila do Imperio excede á
sua despeza ordinaria. Este facto, que demonstra
os grandes recursos do paiz, não é lodavia motivo,
a camam o reconhece, para que se possa pl'escindir
da necessat'ia economia nas despezas publicas,
sobl'etudo quando as exigencias da guerm obl'igUln
a encargos extraol'dinarios, pal'a os quaes o governo
será c\evidaniente Ilabilitado.
A louvave~ aspiração do governo de Vossa Mugestudé Imperial ao desenvolvimento da educação e
inst['ucl~üo publica ba de ser objecto do desvelo da
c,~mara .
Areforma da instituiçüo municipal, de accôrdo com
os dictumes da cxpcriellcia, a modificação da lei de
eleições cm ordp.l1l a nsscgUl'ar a liberdade do voto,
a decretação E;le urna lei de reCl'uL:Hnento, e codigo
p nal o de proce so militar, bem como us l'ef'ormi.l
da I i de 3 de Dezembt'o de 184-'1, e da guarda naciolJal,
f'otl:-ililllelll nece sidades pllbli a reconhe 'iela .

-

601> -

o erupclll1o, que manifesta o governo de Vossa
Magestade Imperial em promover a emigração, e
dotar o paiz com os meios de facil communicação,
correspondem a reclamos imperiosos de seu engrandecimen to fu turo.
A camara aguarda, cheia de confiança, a opportunidade, em que tem de ser apI'esentada ao seu exame
a conveniente proposta sobre o elemento sel'vil,
objecto de assiduo estudo do governo.
Senhor, a eamara dos deputados eumprirá o seu
dever, prestando leaL cooperação ao governo de
Vossa Magestade ImperiaL na adopção das medidas
necessarias para superar as difficuldades, com que
luta o Brasil, firmando a prosperidade nacional.
Paço da camar:l dos deputados, em ~o de Maio de
·1868. - Francisco de Ara'INjv Barros. - Arnm"o Cat"nei?"o Bezet"t"a Cavalcanti.-João Fer"reú"a de M07.tt"a,
Emendas otfel'ecidas ao voto de gt'aças.
Em sessão de 25 de Maio entrou o projecto em
discussão e continuou nas de 26, 27,28 e 30.
a sessão de 28 foram offerecidas as seguintes
emendas:
'1.& « Substitutiva do periodo relativo ao elemento
servil: - A camara, certa do pensamento do governo, já manifestado por Vossa MagesLade Imperial,
e convencida de que ha idéas em que se não deve
insistir de modo vago, em circulllstancias extraol'c\inal'ias, e antes de chegado o momento de dar-lhes
prudente execução, considerará, como lhe cumpre,
uttenta e seriamente a questão social, cuja pl'OpO ta
o governo pretende apresentar ao p.oder legislativo
em occüsião oppol'tuna. -Souza Ca''r'valho. -C. B.
Oltoni.-Leitão da Cunhet.-Barão de Prados.- Vit'ialo de iUedeíl'os.-J. M. ele Afacerlo.-O. H de
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Aquino e Cast1'o.-Gama e Abreu.-S. Nabttco.Dias da Cru:::,. -L. de Albttqtterque. ---r. Guimarães.-Souza Andrade.»
~. a «Additivo ao periodo relativo ás reformas: -A
camara dos deputados, acolhendo com prazer as repetidas declarações do governo de Vossa Magestade
'Imperial a este resperito, e aguardando a sua iniciativa nas reformas que não devem por mais tempo
ficar adiadas, faz votos para que as aspirações de
quasi todos os Brasileiros sejam emtim satisfeitas.

-Souza Carvalho.-C. B. Ottoni.-Leitão da Cunha.
-BarJo de Prados.- Viriato de lIfedeiros.-J. ·M.
ele Maceelo.-O. H. de Aquino e Castro.-Gama e
Abre"tl..-S. Nabuco.-Dias ela Cr'uz.-. T. G1ámarães .-Souza Andraele.)~
Na sessão de 30 de Maio foi approvado o projeeto
de resposta offet'ecido pela commissão, e rejeitadas
as emendas.
RESPOSTA DE

UA !fAGESTADE A' DEl'UnçIo D.\ CUfARA QUE E)f

11

DE JULHO APRESENTOU-LHE O VOTO DE GUAÇAS.

« E' sempre com o maior prazer que recebo o testemunho dos sentimentos que inspiram a camal'a dos
Srs. deputados.
« A harmonia de todos os Brasilp.iros, benefico pensamento da nossa constituição, nunca foi tão precisa
como nas actuaes circumstancias, e as provas de patriotismo que elles sempl'e têm dado asseguram que
as difficuldades serão vencidas e a honra nacional
completamente desaggravada. »
Declarou o presidente que a resposta« era recebida com muito especial agrado. )
Observarllo.
:'iü

do

'C ~ão

lllClItO,

de ~o de Julho foi lido o Llet:reto de 18
dissulveu lo a caruura L10s Srs. depntados·
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FALLA DO TIIRONO NO ENCEnnA1rENTO
GERAL.

DA ASSEMBLÉA.

Pelo ruelo da di soIu. ão niío houve falia de encerramento.

Observação.-Qraram na discussão os Srs. Fontenelle, Araujo Barros, C. Ottoni, Zacarias (presidente do conselho e ministl'o da fazenda) , l\leira
Vasconcellos, Sayão Lobalo, Dantas (ministl'o da
agricultura), Leitão da Cunha, Ratisbona, Macedo,
Gama Abreu, Albuquerque l\lello e Souza Carvalho.

l/1. a L.EGISLATURA.

1869 --1872.

F.

77'

1869.
FALL..\.

no

TimONO NA ADEI1TlJllA D.\ ASSEllBLÉ.\ -GERAL EU

11 DE M.UO.

Augustos e dignissimos senhOí'es ?'epresentantcs
da nação.

A l'eunião da assembléa geral, sempre grata para
mim, desperLa em todos os Brasileiros lisongeira:;
espenmças. Nunca precisou mais o governo do auxilio de vossas luzes e paLI'ioLismo.
Tenho a maior satisfação em annunciar-vos que a
tranrluillidade publica permanece inalteravei, graças
a boa indole ele nos:;os concidadãos, seu amor á:;
instituições e respeito ás leis.
São amigaveis as rela~ões do Imperio com o governo das l1ae,ões estrangeiras, excepto o do Paraguay, onde tem proseguido, com llOnra e glo!ia para
o Brasil e para nossos alliados, a guerra, a que nos
provocou o pl'esidente Lopez.
A plla::.e, em que entraram as operações militares
depois da occupação da capiLal LIa inimigo, determinou a missão especial junto aos governos alliaLlos
confiada ao ministro e secreLario de estado dos negocias estrangeiros.
A:; l"ol'ç,as brn,sileiras são hoje commanLladus por
meu muito alllado e prczaLlo gerll'u, u marecllUl Ll~
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exercito Contle d/Eu, que, espero, ha de brevemen1e
conduzi!' á ultima victoria os valentes soldados, que
tanto lustre têm dado ás nossa' armas em numeroso'
e memoraveis combates.
A constancia e l1eroismo elos voJuntarios da patrin.
da guarda nacional, do exercito e ela armada, têm
triumpbaelo de todos os obslacnlos oppostos, já pelo
terreno, já pelas forLiticações do inimigo.
,
A marcha pelo Chaco, os combates ele 1L0roró,
Avahy e Lomas-Valentinas atlestam a disciplina e
bravura de nossas tro[Jas e elas alliadas, e bonram a
pericia e intrepidez dos generaes, que as commandaram.
Contrista-me profundamente a, morte de tantos
Brasileiros: entre elles sobresahem alguns de nosso~
mais distinctos olliciaes. Sua dedicação, o afêrl'o
que mostraram aos deveres tia 110nra militar recommendam-lhes a memoria á gratidão nacional.
A provincia de Mato Grosso está livre da invasiío
paraguaY[I, o inimigo já não pisa o só·lo brasileil'o :
nossa esquadm domina llOje as aguas dos rios Paraná
e Paraguay.
As rendas publicas têm tido incremento, que permitte confiar nas forças productivas do Brasil.
Para acudir, porém, aos pesados encargos do thesouro, é necessario prover aos meios de satisfazer
os empenhos já contrahiclos pelo Estado e ás despezas extl'aordinarias exigidas pelo serviço da guerra.
A reforma eleitoral, o melhoramento da adminis. tração da justiça, uma nova organização municipal
e da guarda nacional, e bem assim uma lei de recrutamento e um codigo penal e de pl'Ocesso militar,
são, entre outras, necessidades ha muito sentidas,
e a que urge attender.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da naçãu.
A plena confiança que inspil'am vos a sabedoria e
de velo pelo progresso do Brasil assegura-me que.
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concorrereis quanto e tiver ao vosso alcancp. para
superar as difliculdades actuaes, e firmar em solidas
bases o futuro engrandecimento de no sa patria.
Está aberta a se são.
D.

n,

PEOIlO
hIPER.IDOR CONSTIT CIO~AL E DEFENSOR
PERPETUO DO BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS

APHESE~TADO

EM

SESSÃO DE 28 DE JU~HO.

Senhor .-A camara dos dl~putados, por impulso
de patriotismo e consciencia de seu devú, não poupará esforços para auxiliar o governo com a dedica~ão e fil'meza que as eirculTlstancias exigem, correspondendo assim aos elevados sentimentos de
Vossa Magestade Imperial, como <is li ·ongeiras esperanças de touos os I3rasileiros, despertHdos pela reunião da assembléa gel'al.
A inalteravel paz interna, supl'emo e fecundo bem
de todos os povos livres, é, como \ assa l\lagestade
Imperial, em Slla indefectível justiça reconhece, o
resultado da boa indole de nossos concidadãos, de
seu amor ás instituil;ões e respeito á:) leis f)UC a
experiencia aperfeiçóa e consolida.
A' larga sombra do regimen constitucional representativo, mantido pela incessnnte vigilancia de Vo sa
Magestade Imperial, não podem medrar as falsa
idéas, as más paixões e os interessps illegitim0s,
sempre dispostos a appellar pélra a agitação, para
a força e para a violencia material.
Senhor, nas arnigavei:) relaçõe do Imperig com
os governos das nações estrangeiras, reconhece a
camara dos deputados a legitima influencia da politica de justiça e prudcn ia do governo imperial.
ln pirada na confiançn, apanélgio da boa fé e ela
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leal LIa<.I. e ; assim como reconltece no pl'oscguimcnto,
com 110nra e gloria pura o I3rasil e nossos alliados,
da guerJ'a provocada pelo pt'esidente Lopez, a inevitavel cOllsequencia de uma gl'ande resolu\(ão,
<Jpanagio cln força funuada 110 direito e na Llignidade.
Acamara dos deputados n,g"unrdn rt~lizes successos
da missão especial junto aos O"overnos alliaL1ns,
conüada ao ministro e secretario ele estado dos
negocios esll'üngeiros, depois da oceupa~üo Lia capit31 do inimigo, que ás OperaljÕeS mililares aUl'iu
Ilma nova pllüsr~. Sim, senhol" li rL\concilinçüo dos
vencidos com os vencedores, rilciliLnndo a l'ulldaçün
de um governo regular no Paraguny, rennirnará
aquella nação, e dara a seus interesses e idéas verd,ideira direcçúo, dispondo o puiz, exLremet:iL1o pela
guerra e le alado por inuLeis sacriflcios, a receber
os beneficios reslauraL10res da puz.
ConvenciL1a a camara dos deputados LIa bravum
e eledica<,;ão do Principe, lIIaredwl ue exercito,
Coride d'Eu, trluito amaJo e pl'ezullu genro de Vossa
Mngestade Imperial, que hoje cOll1lllunda as forças
brasileiras, eS[Jel.'a que, em breve, couuuzirá el1e á
lt1Lima vicLoria os valentes 'oldndo: que tanto lu trc
t(;m elaJo ás arlnas elo nUlllel'OSOS e memol'avtlÍs
combatc~, e anciosa nglJarLla gllll'iosas nulidas pnm
apresenLal' a Vussa Mage&tüde IllIpel'ial, COIIIO 1111peraLlor e como pai, ~illCel'aS felicilaçõGs e recolluecidos votos.
A Divina ProviL1encia em I'ecompensa ela constancia
clc Vossa Magestade [rnpcrial no Jesempenho da
sagraJa missão de derensor perpetuo do Imperio,
lhe rcservurú a dupla felicidade ele ligar ús glorias
da palrin as Je sua familia.
O iofaligavel patrioLi:;mo, o santo enthusiasmo,
reanimados pela atroz um'onta feita com sorpreza
pelo prl::siJeuLe 'do PurüguiJY ii húlll'u e inlcgTiJade
nacional, inspil'ulll U l,;Olblulll:iU e heruismo Jos vu-
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1untario ela pntl'l(), (la gunrcln nncionnl. elo cxcrcilo
c da nrrnada, infundindo nesses hravo ns j:orçns
miraculosas da nhnega<;:ão, superiores a \odos (i)S
obstaculos (ta natureza e das forti()cações do inimigo.
nl'illlnnle justiça dignou-se Vossa Mageslade Imperial de fdzer, C1uando do (l\lo do 11Irono commemorou 1\ marcha pelo Cl:aco, os. combates ele ltororó,
AVilll~r e Lombns-Yalentinas, como provas da disciplina e brnvura de nossas Iropas e das alliadas;
110nra da pericia c intrepidez dos gencraes que as
commandaram.
Tão eloquente ncLo de reconhecimento é a 50lemne consagrat,:ão das distincções com que Vossa
l\lagestnde Imperial galardoou os defensores da
paLria e remunerou serviços exlraordinal'ios.
A morle de lantos Brnsileiros, sQbl'esal1indo entre
clles alguns dc nossos mais distinctos officiaes, que
profundamente contrista o generoso cornçào de
Vossa I\Iagestude Imperial, 6, senhor, Q preço inevitavel immenso c doloroso da honra e da integridnde do Impel'io. A dedicação e aferro que estas
nobres c illust.l'cS victimas mostram aos deveres da.
1lOma militar, perpetúa seus nomes na historia
da patria, e lhes confere impreseriptiveis direitos á
gratidão nacional lla pessoa ele tantos mutilados
inl1abiliLados para o trabalho, de orpbãos, de viuvas e
de velhos privados do amor e apoio de seus pais, maridos e filhos.
Livre a provincia de 1\1ato Grosso da invasão paraguaya, dominando 11 nossa esquadra as aguas do
rio Paraguny e Pal'anã, e não pisando já o inimigo
o solo da palria, a camarn dos deputados congralula-se com "assa Mageslade Imperial por estas
primeiras c efficazes compensações de tantos sacrificios preparatol'iQs de uma paz que, garantindo
todos os nossos verdadeiros jntel'esses e direitos
da alliança, seja solida e duraveJ.
Acamara dos deputados, animada pelo incremento
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flue as rendas publicas tA'm liJo, conl1ando na furça
]Jroductivu do Brasil, e, certa da rigorosa economia
dos dinheiros publieos, de que o gov '1'110 imperial
tem sido, evero guarcla, serú solicita em acndir aos
pesados encargos do the omo e provE:\-o dos meios
necessal'ios de poder satisfazer os empenhos já
contl'ahiclos, e ás despezas extraoruinul'ias, exigidas
pelo serviço de guerra.
A' gloria tão nobremente conquistada pelas armas
imperiaes, fará acamara do.s deputados o derradeiro esforço por junta( a não menos bl'ilhante,
de aperfeiçoai' e completar nossas sabias instituições,
por meio de I;eformas meditadas do regimen eleitoral, da administração da justiça, da organização
municipal e da guarda nacional; e bem assim cuidará, com todo o zelo, da confecção de uma lei de
recrutamento, de um codigo ,penal e de processo
militar, necessidades ha muito sentidas e que urge
attender. .
Senhor, a plena confiança que Vossa Magestade
Imperial se digna de depositar na sabedoria e desvelo da assembléa gemi legislativa pelo progresso
do Brasil, é um novo e poderoso estimulo pam que
a cam ara dos deputados concorra com quanto esti ver a seu alcance, a fim· de su perarem· as difficuldades actuaes, por boas leis, franca e lealmente
executadas, pela energica defesa das instituições
contm as chimeras do espirita innovador, pelo consorcio da ordem com a liberdade, continuará a
permanecer ina1teravel a tranquillidade interna com
reconhecimento de todos os cidadãos, e, em solidas
uases, ficará firmado o futuro engrandecimento de
nossa patria, pensamento constante de Vossa M.agestade Imperial e ardente voto ele seu elevado coração.
- Dr. Antonio Fm'1'eira Vianna.- João José de
Oliveí1na Junq~tei1na. -F'1nancisco Januarie da ,Gama
Ce1·queira.

-

617-

Emendas olfe'1'ecidas ao veto de graças.
Em sessão de 30 de Julho, entrando em discussão
o projecto de resposta á falia do tbrono, foi offerecida a seguinte emenda pelo Sr. Pinto Lima:
«. Supprima-se o terceiro pel'iodo que começa pelas
palavras :- á larga sombra, etc.~Pinto Lima. »
Continuou a discussão nas sessões de 2, 3, 40, 5,
6, 7, 9, 10 e H de Agosto, tendo sido orrerecida
na sessão de ~ O a seguinte emenda pelo Sr. Andrade Figueira: « Supprima-se o periodo que começa pelas seguintes palavras:-A camara dos deputados aguard'a felizes successos, etc.- Andrade
Fi(juei?"a. »
Na sessão de ~ 4 foi approvado o projecto de resposta á falia do t11rono, sendo rejeitadas as emendas
dos Sr's. Pinto Lima e Andrade Figueira.
IlESPOSTA DE SUA M.lGE3TADE

Á DEPUTAÇtO D,\ CAMARA QUE E)I 19

DE AGOSTO APIIESE=-TOU-LDE O ,"OTO DE

GRAÇAS.

« Agradeço muito á camara dos S.'s. deputados os
sentimentos que me testemunha e o apoio que pro
mctte ao governo. )}
Declarou o presifiente flue a resposta « era recebida com. muito especial agrado. )}
FALLA DO THRONO NO ENCERRAM:LNrO DA ASSEMDLÉA GERAL

EM

45

DE OUTUBRO.

Âltguslos e cl(q nissirno senl1o?'es ?'ep,"csenla?lte:;
da nação.
'Tenho li satisfllção de assegurar-vos que durante
o,periGdo da presente sessão legislativa a tranquillidll.de publica não foi aILerada em ponto algum do
F. 78
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!imperio, e as relações 'CO[i)!l as potencias estrangeiras
continuaram no Illesmo estado de boa intelligenc.ia
e amizade.
}'oi assignado em 2 de Julho ultimo na cidade de
.Buenos-AYI'es pelos plenipotenciarios dos govern os
alliados o nccôrdo para organi~ação de um governo
pro~isorio na republica do Paraguay.
A' bravura e constante dedicação de nossos briúsos
concidadãos, que, sob o com mando de meu muito
amado e prezado genro, o marechal de exercito Conde
d'Eu, sustentam no territorio inimigo a llOnra na'clonai, á leal e valiosa cooperação de nossos alliados
devemos assignaladas victorias que expelliram em
.Agosto as forças ele Lopez das importantes posições
(jue occupuvum..
Ao passo que o inimigo foge para os extremos do
tel'ritorio paragunyo, n população livre do jugo que
·a opprimia vai revelando por demonstracões irre'cusa\'eis sua adhesão ao governo provisorio instalJado na capitnl da republicn.
Cheio de jubilo nutro a mais bem fundadn esperança de ver brevemente concluida a guerra por
modo digno cio nome brasileiro e chegado o ensejo
de volvermos nossa atlençáo especialmente para 0'5
negocias internos, adlUndo na recordação de tantas
,glor'ias novos estimulos a empenual'mo-nos ainda
mnis pelo engrandccimento do Brasil.
Agradeço os meios com que habilitasil::S- o governo para proycr ús nccessidades do serviço publico.
A importnncia dns mcdidns este anno iniciJdas
<lá testemunho de vossa illustrnda solicitude. e o
patrioti 'mo, que sernpre inspirou os Brasileiros,
afiança que na proxima scs ão legislativa serão decrelaJns a rcformas que urgentemcnte reclama
nossa legislação.
Augu tos c dignis imos senhores representantes
da nação, confio quc, restituidos a vossas provincias,
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sereis os melhores conselheiros de nossos GOfici~
dadãos em tudo que interessar o bem publico.
Está encerrada a sessão.

D.

PEDRO II,IJI1PERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR
PERPETUO DO BUASIL.

Observapão. - Oraram na discussão os 81's. Pinto
Lima, Bdizario, Visconde de Itaboraby ( presidente
do conselho), Benjamim, Junqueira, José Calmon,
Diogo Velho, Dias da Rocha, Ferreira Vianna, Fel'·
reira Lage, Perdigão Malheiro, Jaguaribe, José de
Alencar (ministro da justiça), João Alfredo e Andrade Figueira.

•

.

,

1870.
FALLA DO THRONO

N.4EM

ABERTURA DA ASSEMBLÉA

6

GERAL

DE MAIO.

Augtestos e dign'issimos senho?"es ?"ep?"esentantes
da nação.
Possuido do mais vivo jubilo por achar-me rodeado da representação nacional, rendo graças ao
Todo Poderoso, e congratulo-me comvosco pela feliz
e gloriosa terminação da guerra que sustentámos,
durante cinco annos, 'sempre com honra para nossas
armas, contra o ex-presidente da republica do Paragliay.
Realizou-se a fundada esperança que manifestei
na aberttlra da passada sessão legislativa, de ver
os nossos valentes soldados conduzidos á victoria
final sob o commando de meu muHo amado e prezado genro o mareclial de exercito Conde d'Eu.
A confiança que depositei na firmeza e patriotismo
dos Brasileiros foi amplamente justificada; e a historia attestará em todos os tempos que a geração
actual mostrou-se constante e inabalavel no pensamento unanime de dasaggravar a honra do Brasil.
O regozijo de toda a população do Imperio pelos
gloriosos successos que puzeram termo a tão nobres
sacrificios, o enthusiasmo com que tem demons-
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(rado seu reconheci01el.lto aos yoluntarios da pall'ia,
á guarda nacional, ao exercito e al'mada, são homenagem devida ao heroismo, e recompensa mere·
cida da dedicação que provaram á causa nacional.
A valiosa e leal cooperação de nossos bravos alliados muito concorreu para os resultados obtidos na
longa e porfiada luta em que nos empenhámos.
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
Se o Brasil lamenta a perda de muitos de seus
briosos filhos, resta-lhe amem oril dos feitos
que praticaram, preclaros exemplos de civismo e
.
denodo.
O governo trata de realizar com a republica do
Paraguay, de accôrdo com o tratado de alliança do
L° de Maio de 1865 e protocolos annexos, os ajustes
necessarios que nos afiancem a permanencia e as
vantagens da paz.
A tranquillidade publica continúa inalteravel.
Mantemos com todas as potencias relações da mais
perfeita é;\mizade.
O progressivo crescimento das rendas publicas,
prova evidente do que valem as forças productivas do
Brasil, habilita·o governo a apresentar-vos uma proposta de orçamento, em que as despezas não excedem
os recursos ordinarios do thesouro.
O desenvolvimento moral e material do Imperio
depende essencialmente de diffundir-se a instrucção
por todas as classes da sociedade, da facilidade. das
communicações, do auxilio de braços livres á lavoura,
principal fonte de nossa riqueza.
. Confio que prestareis desvelada attenção a estes
assumptos, e bem assim á reforma eleitoral, ao melhoramento da administração dajustiça, á organização
municipal e da guarda nacional, á decretação de meios
para levar-se a effeito O recenseamento de toda a
população do Imperio , á lei de récrutamento e ao codigo penal e de processo militar.
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Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
Se vossa dedicada e patl'iotica coadjuvação ao go·
verno ministl'ou-lhe os l'ecursos extraorclinarios que
a guerra exigia, vossas luzes e amor da patria hão
de dar vigoroso impulso a todos os melhoramentos
internos que nos prGmette a nova éra de paz.
Está abel'ta a sessão.
D.

PEDRO

H,

PERPETUO

bIPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENson

no

BRASIL.

PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTADO
DI SESSÃO DE 3 DE JU RO.
Senhor.-- O vivo jubilo de que Vossa Magestade
Imperial se possue quando rodeado da represen·
tação nacional, muito penhora a camara dos deputados que, nas effusões da mais plena satisfação,
congratula-se com Vossa Magestade Imperial, e
rende graças ao Todo PodHroso pela feliz e glorio3a
terminação da guerra que durante cinco annos,
sempre com honra para as nossas armas, sust~ntál1los contra o ex-pl'esidente da republica do
Paraguay.
A realização da fundada esperança que Vossa Magestade Impel'ial se dignou manifestar na abertura
dâ passada sessão legislativa de ver os nossos valentes soldados conduzidos á victoria final, sob o
commando do marechal de exercito Conde d'Eu,
muito amado e prezado genro de Vossa l\lagestade
I mperial, é o merecido premio com que Deus quiz em
sua infinita justiça recompensar a dedicação e incansavel solicitude (jo defensor perlJetuo do Brasil.
Em todos os tempos attcsliuá a historia que, no
unanime pensamento de desaggravar a honra da
patria, a actual geraç.ão mosLl'ou-se constante e inH-
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balavel, justificando amplamente a confiança que
Vossa Magestade Imperial depositou na firmeza e
patriotismo dos Brasileiros.
O regozijo com que foram saudados os gloriosos
successos que puzeram termo a tão nobres sacri1icios e o enthusiaslico reconhecimento aos voluntarios da patria, á guarda nacional, ao exercito e armada, são homenagens que toda a população do lmperio espontaneamente prestou, e que, além de
ser devida ao heroismo, é a merecida recompen?a
da dedicação provada á causa nacional.
Na longa e porfiada luta em que nos empenhámos
reconhece a camara dos deputadas que, para os
resultados obtidos, muito concorreu a ~aliosa e
leal cooperação dos nossos bravos alliados.
A perda, embora irreparavel, que de muitos de
seus bl'iosos filhos, o Brasil lamenta, tem, como
unica e consoladora compensação, a memol'ia que
. lhe resta dos feitos qu'e praticaram, exemplos preclaros de civismo e denodo.
Nos ajustes necessarios que o governo trata de
realizar com a republica do Pamguay, de accôrdo
com o trat~do do L o de Maio de 1865 e protocolos
annexos, está certa a camara dos deputados de que
ficarão afiançadas a permanencia e vantagens da paz.
O facto de continuar inalteravel a traoquillidade
publica, e o de mantermos com todas as potencias
relações da mais perfeita amizade, garantem o PI'Ogressivo crescimento das rendas publicas, próva evidenle do que valem as forças productivas do Brasil,
habilitando o governo a apresentar uma proposta de
orçamento em que as despezas não excedem os recursos ordinarios do thesouro.
EleVai' o nivel intellectual diffundindo-se a instrucção por todas as classes da sociedade, animar
o trabalho fac.ilitando as communiçaçõBs e' q.uebrar
as tradições da rotina auxiliando de braços Uvres
a lavoura, 1'onto principal de nossa riqueza; -eis
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condições de que depende essencialmente o
desenvolvimento moral e material do Imperio.
A camara dos deputados protesta corresponder á
henevola conflanç:a de Vossa l\1agestade Imperial,
prestando de:>velada attenção a estes assumptos, e
bem ilssim á reforma eleitoral, ao melhoramento da
aclministmção da justiça, á organização municipal e
da guanla nacional, á decretação de meios para Jevar-se a ('ffeito o recenseamento de toda a população do Imperio, e ao codigo penal e do proceSiso
militar, aguardando a sabia resolução do senado
Acerca do pl'Oject.o tle lei de recrutamento, que lhe
remettêra na sessão passada.
Senhor! Se quando a guerra exigia recursos extraordinarios não faltou ao govel'llo dedicada e palriotica coadjuvação, ha de a camara dos deputados
prestaI-a hoje, que a nova éra tle paz nos permitte
dar impulso a todos os melhoramentos internos,
satisfazendo assim os votos do paiz e correspondendo
iÍs patl'ioticas e pcranças de Vossa l\lagestade Imperial. - Dr. Antonio Ferrei/-a Vianna. -João José
de Oliveira Junqueira. - Dr. Domingos de Andrade
Figueira.

[IS

Observarão.

O projecto de voto de graças foi discutido nas
sessões de 23 e 25 de Junho pelos S1's. Gomes ..da
Silva, Perdigão Malhei1'o e Andrade Figueira, sendo
approvado na sessão de 25, sem ter sido offerecida emenda alguma.
RllSPOST.l DE SUA ~UGEST1DE A' DEPUTAÇIll DA. CAMAR.l QUE EM
:li DE AGOSTO APRESE~TOU-LHE O VOTÔ DE GIlAÇ,\s.

( Agradeço muito á camara dos Srs. deputados
os sentimentos que me exprime, assim como o apoio
prometLido ao governo.»
Declarou o presidente que a resposta « era rece~
bida com muito especial agrado.»
F.
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EM 1. o DE OUTU1JRO.

Augustos e clignissúnos 'senhores ,'epresentantcs
da narão.
Durante o período da presente &essao a tr80quíllidade publica continuou inalterada em toda a
extensão do Imperio, e <JS nossas relações com as
potencias estrangeiras mantiveram-se no mesmo estado de boa intelligencia e atnizade.
Foi celebrado pelas potencias. alliadas e pelo governo provisorio da republica do Paraguay o accôrdo
preliminar de paz de 2Q de Junho proximo passado.
Agradeço-vos os meios com que halrilitastes o
governo para att~mder ao serviç.o publico, assim
como o vosso zelo, occupando-vos de importantes
medidas destinadas ao progresso do Imperio. Confio
que os esforços de vosso patriotismo hão de concluir
na proxima sessão taes trabalhos, e de preferencia
aquelles que a nação mais instantemente reclama,
e que, (tranquillizando todos os justos interesses.
satisfarão vitaes necessidades de nossa ordem social. .
Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
Regressando ás V05sas províncias, estou certo
que continuareis no louvavel empenho de aconselhar a união entre todos os Brasileiros, e de
'apoiar as idéas que contribuirem para a prosperidade de nossa patria.
Está encerrada a sessão.
PEDRO II, IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR
PERPETUO DO BI\ASIL.

D.

:1871 ..
FALLA DG THRONO NA ABERTURA DA ASSEMBLÉI~ GERAL
E;)I 3 DE MAIO.

Augustos e dignissi1nos senhOl'es representantes da
nação.
Congratulo-me pela reunião da assembléa geral,
cujas luzes e patriotismo inspiram-me sempre a mais
fundada confiança.
Graças á Divina Providencia nenhum aconteciminto perturbou a tranquillidade publica, e o estado
sanitario na cÓl'te e nas províncias é, em geral, satisfactorio. Traspassado da mais pungente dóI' communico-vos que no dia 7 de Fevereiro ultimo falleceu
-em Vienna d'Austria minha muito amada e prezada
filha a Princeza D, Leopoldina, Duqueza de Saxe.
Resigno-me submisso aos decretos do Allissimo,
e as manifestal,iões de pezar que recebi de todos os
Brasileiros, ás quaes sou cordialmente reconhecido, \
muito contribuem para mitigar-me tão profunda
magoa.
, As relações enll'e o Imporia e as demais potencias
são de perfeita amizade e merecem ao governo amaior
solicitude.
Celebrou-se o accôrdo prévio dos governos alliados
para os ajustes definitivos de paz com a republica
do Paraguay. Espel"O que brevemente poderá pro·

seguir a negociação e ser levada ao desejado termo,
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como o exigem os direitos e intel'esses tlos arlíal10s e
da nação parngunya_
As rendas do Estado tem decrescido no cOHfmte
. exercício, mns são transitarias as principnes causa..v
dessa diminuição, e é portanto de- presumi-r que.
rea sumam dentro- em púuco tempo a seu movimento
ascendente.
Nao obstante os grandes encargos que pesam actualmente sobre o thesouro nacianal, nossos recursosnaturaes sobram para continuar a satisfazei-os POlltualmente, sem flue ao mesmo tempo deixem -de terimpulso os melhoramentos de que precisa o Brasil.
Conseguiremos este duplo resulLaclo, se a par de bem
entendida economia, procurarmo nni"rllar a lavoura
e o corrrmercio por modo efficaz, principalmente con'! .
n introclucção de braços Ii~res, a facilidade dos meios
de tl'Unsporte e o desenvolvimento das linhas telegraphicas.
.
\ constituiçãn do Ec;tado qffn.oça ao cillarlão brasileiro ampla liberrlarle civil c j101itica. A e('fir,ar,in,
porém, de tas garantias depende elas providencias
com que as leis ordinaria.s ae; consagrem, atlendendo
ás lições da ex()eriencia e ao progresso de nossa cil' ii isa Ção .
E' reconhecida a necessidade df\ reformar a legislação judiciaria, provendo á recta: administração da
justiça e protegendo os direitos individuaes contra
quaesCJuer excessos e abusos.
.
Neste intuito, constituir a autoridade julgadora com'
melhores contlições de capacidade; extremar a acção
da policia, reduzida ás attribuições de seu peculiar
serviço; restringir a prisão aos casos de indeclinaveL
necessidade; facil ita r as fianças e recursos, espe- ~
ciaLmente a tutelar garantia do habeas-corpus, são
medidas altamente reclamadas.
Se a virtude das leis mais assenta na sua boa execução, do que nas medidas preventivas do legisrador.
este conceito applica-se com mai.of fú·nd~.nfento ái
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que regnlam n f'XerCiclo do direito cleitur;íl. Senllo,
purém, a verdade da eleiçõe a base de tudo o
nosso system;~ politico, cumpl'e que a lei resguanle o
mais possivel a legitima expressãu do voto nacional,
coarctando os abusos fl~e a pratica tem demonstrado.
A lei da guarda nacional e a do reerutamentQ militar.carecem tambem de ser reformadas. O serviço
que a primeira exige dos cidadãos não deve privai-os
do tempo necessario ao seu trabalho industl'ial, nem
ser convertida em arma de perseguição politica.
O recrutamento pelo systema actual exclue do
exercito os c.icladãos mais idoneos para o nobre
serviço das armas, ao passo que se presta a illeg:llicindes e vexames, contra os CJuaes nem sempre é
efficaz a vontade e a acção repressiva do governo.
Considerações da maior importancia aconselham
que a reforma da legislação sobre o estado sel'vil
não continue a ser Ilma aspiração nacional indefinida e incerta.
E' tempo de resolver esta questão, e vossa esclarecida pruJencia saberá conciliar o respeito á propriedade existente com esse melhoramento social
que requerem nossa civilisil,;ão e até o interesse dos
proprietarios.
O governo manifeslar-vos-ha opportunamente todo
'o seu pensamento sobre as reformas para que tenho
chamado a vossa attenção.
Augustos e dignissirnos senhor~s representantes
da· nação, a estabilidade de nossas instituições e
a prosperidade do Brasil muito vos devem. Confio
que, examinando cqm o mais decidido empenho os
projectos que vos serão apresentados, habilitareis o
gover.no para realizar, quanto esteja a seu alcance, o
bem de nossa patria.
Está aberta a sessão.

D.

PEDRO

II,

l'ItIPERADOR CONSTlTUCIONAL E DEFENS01\

" fERPETUO DO BRASIL.
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PROJECTO DE VOTO DE

E:\J SEssAo DE

GR \.ÇAS APRESE~TADO

16

DE MAIO.

Senhor.-As GongTatulações do tllrono pela reunião
da assembléa geral. cujas luzes e patriotismo inspir'am sempre a Vo::;sa Mage5tade Imperial a mais
fundada confiança, forllrn recebidas pela camara dos
deputados com profunda e respeitosa gratidão.
A eamara dos deput.ados sente immenso jubilo
quando con idera que nenhum acontecimento perturbou a tl'anquillidade publica no Imperio, e que
u estado sanitario na córte e 'nas províncias é, em
geral, satist'aetorio.
São favores este que a Divin.a Providencia nos
km prodigalisado.
A boa indole dos Brasileiros, seu amor ás instituições politicas, e o d~scnvolvimento da instl'Ucção
publica nos gal'antem a continuação d.os. grandes
beneficios, que trazem a tranquillidade e o traualho,
a cuja larga sombra se desenvolvem e for.tificam a
ordem, e a liberdade.
A cam3ra. dos deputados, senhor, avalia a dóI' pungente, que traspassou o coraçã0 paternal de Vossa
Magestade Imperial, pelo prematuro fallecimento
da Serenissima Princeza a Senhora D. Leopoldina,
Duqueza de Saxe, muito amada e prezada filha de
Vossa Magestade Imperial.
Este infausto acontecimento, que teve lugar em
Vienna d'Austria a 7 de Fevereiro deste anno, encheu
tambem de consternação a todos os Brasileiros, que
viam na preclara Princp-za um resu mo de dotes primorosos, e de peregrinas virtudes.
A resignação de Vossa Magestade Imperial aos
decretos do Altissimo é mais urna eloquente prova
das virtudes religiosas de Vossa Magestade Imperial,
que certamente encontrou nas espontaneas manifestações de pezar do povo brasileiro um .lenitivo
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para a immensa dÓI', que magoou lão profundamente
o coração de Vossa Magestade Imperial, e de toda
li sua augusta fam i1ia.
A camara dos deputados tem no mais elevado
apreço a communicac;.ão, que se dignou Vossa Mageslade Imperial fazer-lhe, de que as relações entre o I~1
perio e as demais potencias são de perfeita amizade,
tendo merecido sempre ao governo a maior solicitude.
.
. E está igualmente certa de se haver celebl'ado o
accôrdo pl'évio dos governos aI liados para os aj ustes
d~finitivos com a republica do Paraguay; e que se
realizará a esperança de Vossa Magestade Imperial
de brevemente pro:ieguir a negociação, e ser levada
ao desejado termo; como o exigem os direitos e os
interesses dos alliados, e da nação paraguaya.
O decrescimento das rendas publicas no presente
exercicio, sendo resultado de causas transitarias, é
mui provavel que não continue, e que dentro de
pouco tempo reassumam aquellas o seu movimento
ascendente.
Muito agradavel foi á. camara dos deputados a
certeza de que, não obstante os grandes encargos,
que pesam actualmente sobre o tbesouro nacional,
nossos recursos naturaes sobram para continuar u
satisfazei-os pontualmeute, sem que deixem de ter
impulso os melhoramentos que o paiz reclama.
A camara dos deputados reconuece que para obtermos este duplo e feliz I'esultado será necessal'io,
a par de uma bem entendida economia, desenvolver
a lavoura e o commel'cio por meio da introJucção
de bra~.os livres, maior fadlidade dos transportes,
e augmento das linhas telegl'aphicas.
Unir os centros productores aos mercados é, em
nossas cil'curnst:mcias actuaes, a mais importante
questão economic3. Para isso convém melhorar e
desenvolver as estradas commúns, os caminhos de
feiTO, a na\ ega\,ão fluvial a vapor, e as linhas tele-
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gl'apllieas, que supprimelll as distancias. A uherdade
e riqueza do nosso solo retribuirão am[Jlamcnte
os sacrificios feitos pam HIll tão util.
A camara dos deplltados pensa tarnlJem eOIn rossa
Magestade. Imperial, que a effit:acia das garantias,
que a Gonslituição do Estado afiança ao cidadão
brasileiro, olltorgàndú-Ihe ampla liberdade civil c
politica, depende dus prt.lvidencias, com CIue as leis
ordinarias as consagram, attendendo ás lições da
expel'iencia, e ao progresso da nossa civilisaç.ão.
Por isso tem-se reeonhecido a necessidade de refOl'lflUr a legislação judiciaria, de que já na ultima
sessão se occupou esta camara, de modo que a
admini~tração da justiça seja recta e independente,
assegurando os dil'eitos indi viduaes contra quaesquer
excessos ou abusos.
A autoridade julgadora senrlo constituida em melhores condições de capacidade; a policia tendo
as suas attribuições melhor definida e extremadas;
as prisões sendo restrictas aos casos de indedina"tH
necessidade; facilitando-se as fianças e os recursos,
especialmente o de habeas-corpus, ter-s~-ha cami·
nhado bastante na senda do verdadeiro progresso
neste assumpto ; que consiste em alli3l' os interesses
permanentes e respeiloveis da sociedade com as
garantins individulJes.
E' indispensavel, e de publica conveniencia, resguardar o voto d,e fórma que sejam sempre as eJeicões a expressão genuina da vontade nacional. Por
~ssa razão julga a camara dos deputados que a sabedoria de Vossa Mage~tade Imperial mais uma vez
se revelou quando, referindo-se a esta importante
questão, faz sobresahir a necessidade de uma reforma, que possa coarctar os abusos, pois que a
verdade e a pureza das urnas deve ser o inabaJavel
pedestal em que repouse o nosso systema politico.
A carnara dos de'putados se desvanece em reconhecer que a guarda nacional, instituiç.ão digna
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de povos Iivrés, lem prestado valiosos e patriolico1>
serviços; mas sua. legislação precisa sem duvida
de reforma em ordem a extirparem-se varios' inconvenientes e abusos.
Outro syslema de. recrutamento que substitua o
actual, é tambem .altamenle desejado pOl' esta camara, qne aliás já tem prestado sua a!lenção a esle
importante assnmpto. Realmente o systern<;l. actual
dá lugar a illegalidades e vexames, e afa.sta d1\
nobre can'eil'a elas armas os cidadãos mais idoneos.
A camar'a elo;; deputados, senhor, estú convendda
de que a reforma da legislação sobre o estado crvil
não póde continuar aseI' uma aspiração nacional
lf.ldefinida e incerta .
. Esse estado de incerteza é que póde tomaI' periclitantes interesses da maior valil.l.
Os sentimentos generosos e cllri 150s d.e Vossa
Mageslade Imperial encontl'Ul'ào sE\guramente a lllllis
sympathica correspondencia no animo ju to e e c\arecido do Brasilt;iro, que, pl'O(~ul'Undo con 'erv[ll:
a actual propriedade servil como elemento 'indispensavel de trabalho, querem, comtudo, que para
as gerações vindoura' desponle uma ;·\ur'ora ele rC'generação.
A emancipação lenta e gradualmente eITectuada
serú uma mE'dida de alta pmdçncia e IlUlI1anidndr.,
que esmaltando ainda mai.s o glorioso reinado de
Vossa Mage~tade Imperial, te temunlJaI'ú tambem
o civismo e a previdencia dos legisladores brasileiros.
A camara dos deputados aglJarda as outra pro.postas elo governo, conforme Vossa Mage tade Imperial se dignou annunciar-llJe, e as tomará na
maior con. idcração.
Senhor I A camara dos deputados, adlJ rindo ao
nobre empenho do governo de Vos a Magestade
Imper.ial, se t~Srorçal'á vivamente para que do~ pl'Ojectos que lhe forem apl'esenlaLlus. ,e obtenha a
F.

80. .
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maiol' som ma de beneficias para a nossa patl'ia,
realizando-se deste modo os votos nacionaes,. tão
profundamente harmonicos eom os sentimentos magnanimos de Vossa Magestade Imperial, que reune
a uma longa e provada experiencia os elevados
dotes de um espirito illustrado.
Sala das commissões, em -16 de 1\Iaio de 1871. João José de Oliveira Jzmquei1·a. -Cand'ido .Mendes
de Almeida. - T'"2SU'iú de Alencc6r A,"aripe,

Emendas olfe1"ecidas aovolo de graras.
Entrando em discussão na sessão de 29 de Maio
o projecto de resposta á falia do throno, o Sr. Paulino de Souza orrerece a seguinte emenda:
.« Os importantes interesses que se prendem á
grave questão do elemento servil não podem continuar sob a pressão da incerteza, a qual, se por um
lado ~ubleva esperanças exageradas, impossíveis
de satisfazer, por outro tem despertado duvidas e
inquietações que cumpre dissipar.
« A decretação de qualquer provideneia sobre assumpto de tanto momento é o primeiro passo na
obra difficil de uma transformação social, que, sendo
muito para desejar, não p6de comtudo operar-se
senão gradual e lentamente com resguardo de direitos que se crearam á :3ombra da lei, têm sido até
boje por ella pl'otegidos e merecem o maior respeito
do legislador.
« A camara dos deputados, applaudindo a solicitude que sobre tão serio objecto revelam as palavras
de Vossa Magestade Imperial, e compartindo os generosos sentimentos que as dictaram, ha de dar-lhe sua
maior allenção, e esforçando-se pela solução que~
mais consentanea com o direito de propriedade e
com as necessidades do trabalho nacional, satisfizer
tambem a a pi rações humanitaria , concorrerá,
I
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quanto em si estiver, para que, realizada por meio de
medidas ea1:\tel05as e prudentes, sem abalo social,
sem eontingencias para a segurança publica, sem
prejuizo da riqueza nacional e particular, a emanci~
pação do elemento servil atteste ás gerações vindouras a sabedoria que tem inspil'ado e dil'igido os
grandes actos do feliz reinado de Vossa Magestade
Imperial. -Paulino de Souza. »
.
Continuou a discussão nas sessões de 30 e' 3i de
Maio e 1. o de Junho, em que foi approvado o projecto,
e rejeitada a. emenda em votação nominal por 63
votos contra 35.
'.
RESPOSTA. DE SUA AT.TEU I1IPERlAL A REGE:'iTR Á DEPUTAÇÃO DA CA..tARA QUE: 1m

lí PE

JU~HO APRIi: ENTOU-LHE o VOTO PE GRAÇAS.

« Agradeço em nome do Imperador os sentimentos
que manifestais por pane da camara dos Srs.
deputados e a coopel'ação que esta promette ao go.verno. »
Declal'ou o presidente que a resposla de Sua Alteza
Imperial a Regeute « era recebida com muito especial agrado.»

FALLA DO runONO l'iO E:S-CEnRAME~TO D,\ .o\SSl!:llDLÉA GEUH
EJll

30

DE SETEi\llJU;O.

AU[JHSlos e dignissi'Jl:os senho)'cs representante
da nação.

E' com o rnaiol' jubilo que, pela I rimcira vez,
me dirijo á assembléa geral .
. Q-raças á Divina Providencirt, po-so assegul'íll'-VO
que a tranquitlidade publica nem Ic"emcnlc fui per·turbada, durante o tempo que tenho de ·erl1pelll1'll.l
o honrusu eu cargo da. r gendü do Imperiu.
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abe-me lumuem a satisra~.ão de communical'-VOS Llue a pr'eciosa saude de Sua .l\Ii:lgestade o
Imperador não havia sido alterada, e que a de Sua
l\lagestade a Imperatriz melhorava progressivamente.
Em sua viagem pela Europa meus muitos amados
e quel'idos pais têm recebido demonstrações de
tespeito e esLima que enchem de contentamento'
meu coração de Br'a.Beira e de filha.
Nossa relações internacionaes continuam a ser
de boa intelligencia e amizarle. Esperu que se concluirão satisfactoria.mente os ajustes definitivos de
vaz entre os alliados e a republica. do Paraguay.
O governo imperial foi convidado para nomear
um dos aruitr'os que, em virtude do tratado de Washington, tem de decidir as reclamações pendentes
entl'e a Grã-Bretanha e os Estados-Unidos da America.
Aceitei aquelle convite com o cordial desejo de
dar um novo testemunho de nossa amizade ás duas
altas partes contmctantes, e de curresponder á confiança que ellas dep0sitam no governo d@ Brasil.
Agradecendo as providencias com que attendeste
;)s nece sidade do ~erviço publico, congratulo-me
comvosco pelas leis que decretastes a bem do desenvolvimento de nossas estradas de ferro, da l'l~cta
administração da justiça, e da extincção gradual
Jo elemento servil.
Esta ultima reforma marcará uma nova éra no
progrc so moral e material do Brasil. E' empreza
Llue exige prudencia, perseverantes esforços e o concurso espontaneo de Lodo o - Brasileiros. Tenho fé
em que seremos bem succedidos, sem prejuizo da
agricultura, nossa principal industria, porque esse
commetLimento é a expl'essão da vontade nacional,
in pirada pelo mai' elevado' preceito da religião
c da politica.
O governo furá quanto lhe cumpre para a mais
pt'Ompla e perfeita execução de tão irn[ ortantes re·
, formas, dedi(;tU1do-lhes a mais solicita. a.ttenção
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Auguslo c dignissimos senhores representanles
da nação, cerla de vosso eslrenuo palriolismo,
conto com a acção benefica que vossas luzes_ e
influencia conlinuarão a exercer, no inlerval\o do'
trabalhos legislativos, para que mais se firme a
paz do Imperio e fruclifiquem 05 grandes elemento
de prosperidade com que () Omnipolenle dotou a
nossa palria.
Eslá encerrada a sessüo.
ISABEL, PRl CEZA l.\lPERlAL REGENTE.

Observação.- Oraram na discussão o Srs. Paulino de Souza, Visconde do Rio Branco (presidente
do conselho), Pinto Moreira, Rodrigo Silva, Souza
Reis, Junqueira, Pereira da Silva, Aral'ipe, DuqueEslrada Teixeira, Andrade Figueira, Teixeira Juniol',
Sayão Lobalo (ministro da justiça), l\lello Muttos e
Ferreira Vianna.

i872 ..
FALLA DO THRONO NA ABERTURA DA ASSEMBLÉA GERAL
EM

3

DE MAiO.

Augustos e dignissimos senhores representantes
da nação.
Venho com o mais vivo prazer abrir a presente
sessão da assembléa geral.
Este anniversario, que é sempre para todos um
motivo de regozijo, offerece-me hoje a opportunidade de agradecel· o consentimento que outorgastes
para que eu pudesse sahir do Imperio por alguns
mezes, como pedia a saude de minha cara esposa.
Mercê de Deus, effectuei a viagem e regressei á
nossa amada patria com a maior felicidade, tendo
encontrado entre todos os povos, que visitei, benevolo e obsequioso acolhimento, de que conservarei a mais gl'ata recordação.
Congratulo-me com<;osco pela tranquillidade de
que gozou o Imperio sob a regencia de minha
muito prezada filha e pelos importantes trabalhos
que concluistes na ultima sessão. Estes factos deram
a mais justa idéa do caracter nacional e da solidez
das instituições que nos regem.
Algumas de nossas povoações têm soffrido com
o rigor e as irregularidades da ultima estação, mas
em geral o estado sanilario é atisfactorio.
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Continuam as bons relações do Imperio com as
outras potencias, e o governo empenha-se pai' estreitai-as cada vez mais, sempre dirigido por sentimentos de justiça e mutua consideração.
Niío tendo sido passivei, como tanto desejáramos,
a negociação em commum dos alliados com a republica do Paraguay, celebrámos separadamente O~
ajustes definitivos de paz.
Nesta negociação, a que serviu de base o accôrdo
preliminar dos mesmos alliados, foram respeitados
os compromissos contrahidos pelo t!'atado de 1 de
Maio de 186ü.
Os referidosnjustes suscitaram duvidas e reclamação da parte do governo argentino, mas conto
que breve se fará justiça á boa fé do governo brasileiro, consel'vando-se inalleraveis os vinculas de
amizade que tanto interessam aos dous Estados.
Depois das medidas legislativas que foram decretadas o anno passado, recommendam-se de preferencia á vossa solicitude a reforma eleitoral e as
da guarda nacional e do recrutamento.
A verdade da eleição é base essencial de nossa
fórma de governo, e quanto mais genuino é o voto
popular, tanto mais se reflectem no seio da representação nacional os interesses e opiniões, que, por"
sua importancia, devem influir na direcção dos
negocios publicos.
A lei não póde evitar todos os abusos com que
as paixões pel'turbam e viciam a ex.pressão da vontade nacional; mas cumpre aproveitar as lições da
experiencia para prevenir os effeitos da fraude e
da violencia.
A instituição da guarda nacional é desnaturada
pelo serviço a que actualmente está snjeita, em
circumstancias ordinarias, e esse pe ado onus não
só prejudica o cidadão em seu trabalho industrial,
mas até lhe embnracil o livre exercicio d seu direito
politico.
•

-

U4l -

o recrlltal1!cnto, pelo systema que ainda hoje vigora, pre la-se a iguaes, senão maiores vexames,
impedindo ao mesmo tempo que o exercito adquira
o gl'áo de instrucção e disciplina, que tanto lbe
augmenta a força moral e lhe dá maior brilho.
As rendas publicas reassumiram seu movimento
progressiro, grar~ilS á 'ertilidade de no so SÓ10 e aos
auxilios com Cjlle tendes favorecido o commercio e
a pl'Oducção nacional.
A receita. do ultimo anno fir1anceiro excedeu {t
despeza, e já se reconhece que o' exercieio corrente tambem apresentará saldo.
Podemos, p'ortanto, seguindo sempre os conselhos
de uma bem 'ntendida economia, aLtender com
maiores beneficias á educação do povo, br.m como
ii lavoura e Outl'OS ramos de nossa industl'Íl1. em
deixar de prover ao E tado do meio circulante c
a diver, as necessidades da administração la fazenda.
A acquisição de braços uteis, que ha sido objecto
constante de nossos cuidados, depois da reforma
decretada pela lei de 28 de Setembro, exigirá de dia
em dia mais efficazes providencias.
O governo desvela-se em dissipar os receios que
e sa imporlante reforma poderia incutir; e folgo
de manifestar-vos que os mesmos proprietal'ios
agricolas lêm concorrido, conforme se esperava,
para melhor execução da lei.
Nosso meios de communicação vão tendo nola'reL
de envolvimento, porém muito limitado é ainda
esse pl'ogreS::io para ligar os diíferentes pontos tIe tão
Vü. to territorio, e utilisal' suas immensa riqueza:.
Pl'oseguir incessantemente em tal empenho é der ['
que o governo nilo esquece, e cumprirá á medida
do::> "ommas que de tinal'de para es e sel'viço. ão
despeza, largamenle compensadas pelo allgmenlo
dã reêeila, e por outras vantagens 50ciaes de grande
alcance.
j<',
81
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Augustos e dig-nissimos senhores representantes
da nação, os adiantamentos moraes oe materiaes
que temos conseguido, no curto periodo de nossa
emancipação politica, honram o povo brasileiro,
quando· bem avaliadas as difficuldades com que
luctamos. Confiados na protecção da Divina Providencia tenhamos fé em nossos esforços, que o mais
prospero futuro caberá ao Brasil.
Está aberta a sessão.
D.

PEDRO

II,

hIPERADOR CO:-iSTITUCIONAL E DEFENSOR

PERPETUO DO BRASiL.

.
PROJECTO DE VOTO DE GRAÇAS APRESENTABO NA
SESSÃO DE

'16 DE MAIO.

Senhor.- O prazer que Vossa l\Iagestade Imperial
manire tou ao abrir a presente sessão da assembléa
geral exprime um sentimento grato á ntlçáo, que
nelle descobre seg'uro penhor de constante harmonia
dos poderes constitucionaes, condição indispensavel
da nossa .vida social.
Sendo o anniversario de tão faustoso acontecim en to
motivo de regozijo para todos os Brasileiros, este
regozijo hoje se augmenta, porque elles veem que o
uso da faculdade outorgada pelo corpo legislativo
para Vossa l\lagestade Imperial sabir do Imperio,
trouxe
restabelecimento da preciosa saude de
Sua Magestade a Imperatriz, cara esposa de Vossa
1lIagestade Imperial.
E[ectuando Vossa Magestade Imperial a viagem
e regresso á patria com felicidade, cabe ao pair.
render. graças a Deus por tão assignalado ra VOI'.
O beoevolo e obsequioso acolhimento que Vossa
Magestade Imperial encontrou entre todos os povos
que visitou, constitue justo motivo de satisfa<;:ão e

°
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reconllecimento para o povo brasneiro~ Elle apraz-se
00- tributo de consideração prestado aos revelantes
dotes do seu primeil'o representante.
A tranquillidade de que gozou o Imperio sob o
governo da Princeza Imperial Regente, muHo pre~
zada filha de Vossa l\1agestade Imperial, e os trabalhos condu idos na ultima sessão legislativa, dão em
verdade cabal demonstração do bom senso nacional,
do critel'io da ioclyta Pl'inceza, e da firmeza das
nossas instituições politicas, as quaes apenas em
meio secuIo já nos consolidaram como robusta e
possante nacionalidade.
A camara dos deputados deplora os soifrimentos
de algumas das nossas povoações em consequcmcia
do rigor e das il'regularidades da ultima estação,
sendo, todavia, agradavel a noticia de que em geral
é satisfactorio o estado sanital'io.
Na certeza da solicitude do governo em minorar
male.s de semelhante natureza, a camara dos deputauas prestal'á os meios necessarios para obviai-os
.no futuro, quanto fôr possivel.
. A continuação das boas relações do Imperio com
as olltras potencias é um facto summamente lisongeil'o ao paiz, e honroso ao governo.
Cumpre esperar que o governo, sempre dirigido
por sentimentos de justiça e mutua consideração.
saberá manter essa desejavel concordia, amiga benefica da industria e do commercio.
Fontes inesgotaveis de gozos e liberdade para os
cidadãos, e de grandeza e segurança para os Estados, a industria e o commel'cio ampliaram iodefinidamenie a materia das explol'Llc;ões, e mediante
a pl~odtJcção e a permuta fizeram dos povos activos
collaborarlores da felicidade de cada um.
O governo de Vossa Magestade Imperial, compenetrado desta verdade, e pl'aticando-a pela ben.evolencia
do nosso trato com as demais potencias·, testemunha
sentimentos generosos, que à nllÇão applaude·. .
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Os ajustes definitivos de paz celebrados com a republica do Paraguay sào novos documentos da lealdade e justiça com que proeede o governo brasileiro, respeitando os seus compromissos.
Observadas as condições do tratado do 1.° de Maio
de 1865, e satisfeito o accÔrdo preliminar dos alijados.
a eamara dos deputados sente que esses ajustes
'uscitassem duvidas e reclamação da parte do governo
argentino: mas ella confia .que o nosso alliado fará
:iustiça ao Brasil, mantendo-se inalteraveis os vinculos
de amizade, como a ambos os Estados convém.
Recommendando Vossa Magestade Imperial á solicitude dos representantes da na~.ão :l reforma da
lei das eleições, da guarda nacional e do recrutamento, rlemonstra quão atlentamente o governo cura
rios grandes assumptos nacionaes, e se interessa
pelo aperfeiçoamento das instituições patrias.
Acamara dosdeplltados, interprete das necessidades publica, reconhece a importancia das reformas apon tadas, e concol'rerá para 'a sua realização.
Base ada a nossa rórma de governo na eleição popular, eumpre que esta seja a expressão de um voto
sincero. Para isso convém arredar a fraude e a vioh:neio, retoeando-se as ditas lei, conforme as lições
lia experiencia.
O estado vantajoso das rendos puulicas é circumstancia. mui animadora para o paiz, a quem assim
daro se exhibe a efficacia das instituições que dão
ao povo socego e crescente prosperidade.
O excesso da receita sohre a clespeza, auspicioso
indicio da. fertilidade do nosso s610, e prova do bom
emprego dos meio concedidos pelo corpo legislativo em favor do commercio e da producção, faznos esperar que com discreta economia. possam ser
attendidas a educação do povo, a la"oura e outros
ramo da no . a. induslrio, prevendo--e conjuncta111 'Dto DO eslildo 00 meio cir 'll]flntc, o' demais l1ecl.::>sirlauo" de udmiuislracJlo da fazellda.
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o goremo de Vossa Magestade Imperial, lembrando a educação popular, suscita o cumprimento de
um grande dever. A~sim busca o governo": habilitar
todas as classes sociaes a conhecer e julgar a m'archa
da administração publica, e mostra a sinceridade
da sua fé no regimen representativo.
Adquirir braços uteis é empenho digno do patriotico
ministerio que promoveu a humanitaria lei de 28
de Setembro, e u realiza respeitando interesses legitimos e dissipando infundados receios.
A magnitude da reforma que alterava a organização do trabalho devia despertar apprehensões;
a cil'cumspecção, porém, do caracter brasileiro
acalmou-as, e permittiu o pacifico triumpho da
idéa regeneradora, aceita com favor pela opinião
uacional, dando agol'a ilTecusavel testemunho desta
asserção 1,0 concu rso dos proprietarios agl'icolas
pum u boa execução da lei, concurso aliá~ esperado,
e decoroso :lO seu patriotismo.
E' da mais subida importancia o desenvolvimento
da nossa riqueza; e como dos meios de com municaç[lo depende esse desenvolvimento, de que resultará á população maior somma de bens, com- !
prazem-se os immediatos representantes da nação t
de reconhecer a louvavel diligencia do governo \
impe.rial pelo melhoramento da nossa viação. Para
este fim elles prestarão o auxilio compativel com as
forças dos r.ofres publicos.
Se a limitação das nossas rendas não consente que
desdc já com modas vias de transporte pene,tl'em todo
o interior do Imperio e utilisem as riquezas ahi reveladas, todavia a nação vê satisfeita os tenlames do
govel'l1o nesse gl'andioso intuito.
Elie traduz-se no assiduo cuidado <:Otn que o
goremo procura estender essa ürtcria de ferro
destinada a levar da orla marilima, onde por ora a
no' ii actividade e concentra, a vida c o polimenlo
á llO:->SllS l'egiõe' central: , a: illl COlIJO Ú IOllgIUflU<J5
I

,
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fronteiras do 6este, onde ainda a placida quietação
do deserto separa-nos de povos predispostos a
manter comnosco fraternas e proveitosas relações.
Senhor! Prosigamos sob a Divina Protecção, e o
nosso destino corresponueráá mag-estade daAmerica,
não exhausta, mas já engrandecida, apenas delibada pela civilisação.
Deus não talhou para estreitbs desenhos o amplo
territorio que os dous gigantes das aguas banham,
e quasi circumdam, nem para mesquinhos fados ahi
uniu, pelo accôrdo feliz da liberdade com a mo- .
narchia, um povo nado da mesma raça, fallando a
mesma linguagem e baptizado na mesma 'fé.
Este facto pl'ovidencial assaz denuncia o esplendido porvit' do Brasil, nossa cara patria,
V?ssa IIIagestade Impel'ial, á frente da nação,
favonea esse porvir; e abrindo a actual sessão legislativa faculta novos commettimentos em .prol deste
Irnpel'io, que fundado sob os auspicias do Principe
egregiamente resoluto na sustentação da independencia brasilica, se tem fOltalecido pela sabedoria
de Vossa lIIagestade Imperial, a quem a camara dos
deputados respeitosamente saúda.
Sula das com~issões, 16 de Maio de 1872.- T,
Alencar A1"aripe.-Innocencio lI, de A1"au:fo GÓes.
-A. S. Ca1'neiro da Cunha.
Observaç/io ,

Na sessão de 21 de ~Iaio, entrando em discussão
o projecto do voto de gl'aças, o Sr. deputado Pereira
da Silva:requereu o adiamento da mesma discussão
até que fosse resolvida a questão de confiança
provocada pela opposição contra o ministerio na
sessão de 20; e foi approvado o adiamento proposto.
Na sessão seguinte leu-se o decreto de 22 de Maio
di' olvenclo a camara do senhore' deputados.

-
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FALLA DO TRRONO NO ENCERRAME;;TO D.-\. >\SSEMBLÉA
GERAL.

Pelo facto da disgolução não hom'e falia de
encerramento,

ADDITAMENTO.

RELAÇÃO DOS PRESIDENTES
DA.

CAMARA DOS DEPUTADOS..
1826 -1872.

ASSENIBLÉA GERAL LEGISLATIVA.

Presidentes da camar:l dos deputados.
i .' LEGISLATUl\.A.
1826 - 1829.

Luiz Percira da Nobrcga de Souza Coutinho.
Fr:tllci co dc Paula Souza e l\lcllo.
Pedro de Araujo Lima.
José da Costa Carvalho.
Arcebispo da Bahia, D. Uomualdo Antonio dc Scixas.

2.. LEGISLATURA.
1830-183~

•

.To é da Costa Carvalho.
José Ribeko Soares da Rocha.
1I1artim Francisco Ribeiro de Andrada •
•Iosé l\1arLioiano de Alencar.
Antonio Paulillo Limpo de Abreu.

ir.' LEGISLATURA.
1834-1837.

llcnlo de Oliveira Braga.
"' cuancio Ilcl1I'iques de RCZClldc.
Antonio Maria de Moura.
Pedro d'e Araujo Llilla.

-6lj,,'

.

LEGISLATURA.
-1838-1841.

Canrliclo .10 é de Araujo Viauna.
Joaquim ')larcellino de Brito.
Arcebispo da Bahia.
Vcnancio HenrifJues de Rezende.
:1842.

Observação.
A legi \atul'a que devêra começai' a funeeionar cm 1842
foi dissolvida por decreto do 1.0 de Maio do dilO anno.
Presidiu interinamente ás sessões prepal'atorias o conselheiro
')larlün l'rancisco Hibeiro de Andrada.

5.' LEGISLATURA.
1843-1844.

Manoel Il)nacio Cavalcanti de Lacerda.

6." LEGI LATURA.
-18-.:;-1847.
Anlonio Panlino Limno de Ahreu.
José Joa1luilll Furnau'dc Torre-.
FI':lIIt'iS{;1) Mnniz Tavares.
Jú -é Pellro Dias de Carvalho.

7,' LEGISLATURA.
'184

10.é Podro Dias dr Carvalho.
Antúnio Pinto Ghicborro lia Gama,

-78.' LEGISLATURA.
~S50-1Sã2.

y..

Gabrirl Mendes dl)s Santos.
José Ildefonso de Souza Ramos.
AnLonio Peregrino Maciel ~IonLeiro.

9.' LEGISLATURA.
~Sã3-fSl'i6.

Antonio Peregrino l\faciel Monteiro.
Vi conde de Baependy.

lO.' LEGISLATURA.
185'2'-1860.

Visconde de Baepem)y.-1.0 :lDno, 18ií7.
Visconde rle Baependy.-2.0 anno, 1858.
Conde de Baependy.- 3.° anno, 18ií9.
Conde rle Baependy.- 4.° anno, 1860.

H.' LEGISLATURA.
1861-1863.

Visconde de Camaragibe.-1.° anno, 1861'Visconde de Camal·agibe.-2.0 anno, 1862.
Visconde de Camal'agibe.- 3.0 anuo, 1863.

12.- LEGISLATURA.'
'1864-1866.

Zacarias de Góes e Vasconcellos.-1.° anuo, 18&1.
Francisco José Furtado.-1.° anno, 186~.
Francisco José Furtado.-2.0 anuo, 186~ (1I1aio).
Barão de Prados.- 2. ° anno, 18&1.
Barão de Pl·ados.- 3.° anno, 1865.
Barão de Pra(1os.- 4.° anno, 1866.
Joaquim de aldanha Marinho. - 4. 0 anno, 1866.

-8
13." LEGISLATURA.
186"-1868.

Francisco de Paula da Silveira Lobo.-1.° anno, '1867.
Francisco de Paula da Silveira Lobo."::" 2.° nnno, 1868.

H." LEGISLATURA.
1869-tS"~.

,"isconde de Camaragibe.·-1,o anno, 1869.
Joaquim OClavio Nebias.-1. o anno, 1869.
Conde de Baependy.-2.0 anno, 1870.
Conde de Baependy.-3.0 anno, 1871.
Jeronymo Jose Teixeir:t .funior.- 3.° anno, 187L
Jel'ouymo José Teixp.il'a Junior.-4.0 alloo, 1872.

DEPUTilDOS
Á

ASSEMBLRA GERAL LEGISLATIVA
DO

IMPERIO DO BRASIL.
i826 -i872.

AD.

2

DEPUTADOS A ASSEMnL~l GERAL.

1." LEGISLATUHA.
1826-t829.

Provincia d(} Pard.
X .Io,é Tholllaz N:lbuco (I AI'aujo, coroncl.
D. 1I0llltlaltlo Anlollio de Seixa ,dcpoi arccbispu tia llahia, c
~lar"ILlcl. dc anla Cl'ul..
,João Candiclo (\ Deli c Sill'::t, bacllal'OI. ('I)

Provinctct rIo Maranlut:o .
.Io;'io\ Unllllio Mllllil.. Foi 1I1f'1l11H'o fia I'cg 'ncia PCI'III::tIlColc.
,'Iallllcl Telle da ilva. Lobo, ('ol'onel.
FI':lIll:ist'o GOII~'alvcs Marlin , bacharcl. (2)
Mano('1 O(loriCu lIIcIIClcs.

Provincin do Piaulty.
Pcdl ú AUlonio Pcrcira Pinlo do Lago, padrc.

(1) TUI110Ll 11 senlo como ul'plcnle li depulado FI'iILlri"CO de SOlllil
que IHI\'ia rallcciclo, lIC1I1 corno o 1.0 sUl'plenle Peuro Rodrigues
Henriques.

~Iur('il'il

,'2) Não t; o ,cnatlor lio lI1e mo liame,
S. Loureuçu.

ao liep i

I'iscondc dr.

-
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Provincia do Cearei.
X Manoel do • ascimento Castl'o e Silva.
Antonio de Ca!>tro Vianna.
Marcos Antonio Bricio, tenente-col'onel, llepois Barão de JagU:\I'ary.
Antonio Joaquim de Moura.
Manoel Jo li rle Albuquerque.
Joaquim José Barboza .
•Joaquim Marcellino de Brilo, magistrado.
José Gervasio de Queiroz Carreira, major.' (3)

Província do Rio Grande do Norte.
Agostinho Leilão de Almeida.

Provincia da PaI'ahyba do Norte.
A!lg'n to Xavier de Carvalho.
Galdiflo da Co ta Villal', padre.
Am:\I'o de Bano. de Oliveira Lima, padre. Não tomou asselllo,
J1rancisco X:l"ier l\lonlciro da Frallca.
Fl'ancisco José Comia.

Província de Pernambuco.
X Pedl'o de Araujo Lima, depois M:lI'quez de Olillda. Foi I'Cgente (\0 Imperio. (4)
Thomaz Xavier Gal'cia de Almcida, magi lrado.
Luiz Fl'ancisco de Paula Cavalcanti de Alhuquerque, magislrado.
X Frant:hco de Paula de Almeida e AlbuquCI·que.
X Antonio Fr:l1lcisco de Puula c llollallda Ca\'alcauti (Ie Albuquerqne, (Iepoi. Viscoude de Albuquerqll .
Domingus Malaquias de Aguiar I'ires FelTeira, depois Barào
de Cimbl' s.
X fllanocl Caelano flc Almeida c Albuquel'que, magisLl'ado. (o)
Bernardo .Iosé de Sel'()a Brandão, bacharel.
X CaeL:lno Mada Lope. Gama, depois Vi conde de l\fal'anguapc.
Miguel Jo li Reinau, padre.
Ig-naciu Pinlo rle Almeida
Caslro, padl'e. (6)
Thomaz Antonio lUa('iel &lonleiro, depois B;lI':lO de llamal'acá.
Franci. co .José de Faria Uarboza, 1l1a"j'lraLlo. (7)

(3) TomOll a enlo como upplcnle do depulado Pedro Jo é da Costa
Barro', nomeado cnador CIU Abril lIe 1826.
(l) Na sessão de 18~(j foi subslituido pelo 01'. ~'Ianocl Gomes da
1'onse 'o.
(;,) 'omeado senador cm Junho de 18328, foi ub.lituiclo na es-ão
de 1829 por Franci-co de Paula Cavakllnli de Albuquerque, ao defloiBurão de uossuna.
(6) Tomou assento nas sessões ue 182711 1829 o supplentú Dr. Manoel
Gome "a 1'on eca, por fallecilllenlo no deputarJo.
(i) ,["'mou as enlo ';0010 . upplente (lO dcpullluo Antonio José Duarle
ue Araujo GondillJ, nomeado seltador el11 Abril ue I 26.

-
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ProL'incict das .t1lag6as,
r.u 'lavo Auolpho tlc Agui)3\' Pauloj3, magislrauo,
,lo é cl..: "uza e iUello •
.I(lãu 1)3 Cu la c Silva,
Luiz José de B3rro. Leile, padre.
Francisco de A sis Barboza, paore.

Provincia de Serg'ilJe .
•10 ~ ~lIl1es 13arboza dc Mallurcira CaiJl'al, Uoulllr.

Jo'C l\lalheus da G1'3ç:1 Leilc Sampaio, capilão-mór. Não
a<selllf>.

IOIIlUU

Provincia {la Bahia, .
•10 é Lino Coulillho, IlIcuico.
Anlonio Fcncir;] I'rallp, medico.
X l\lanoel AlIlOllio Gaivão, llIagiSl.I'<\lII! •
•10 é Cardo, o Pereira d
lei lo, padr'c,
X l\1i~lIel CalJllon tlu I'ill e Almeida, dcpei '. "la rll" '7, de
Abr:lDLO . (8)
n. M:lI'co. Alltonio dc Souza. clcpo:s Bispo elo 1\l:\I'anh:1u.
Aulouio da Silva Telles, magistrado.
AnLollio Auguslo da Siha, m3gi Irado .
•10, é nib iro Soares da Bo('ha, lladre.
Luiz Paulo ue Ar'aujo llasto, depois \'Lc.Pllde tle ],iáe ' (9)
X Jo~(: ela Cu la Cal'l'alho, dcpois jlarqu ·z de )loule Alcgre. Foi
IlIcmbro da regencia pel'nl:Hlellte·. (10)
1'ranciseo Ago ti Ilho Gomes patlre. (JJ)
João Ricardo da Co La Dormunel, elouLor (12)

Província do Espirito Santo .
.Iosé Uel'oardillO lIaplÍ'ta Pcreira, magi lrado.

Provincia do Río de Janei'l'o.
1\lauocl José elc 'ouza 1'I'ao<;3, adl'0ftado.
X José Clemenle Pereira, mag-iSLrauo.
Joaquim Gonça)l'e Ledo.

( .l;ça ,c 'fio de 1 ~6 roi uh. tiluido pelo clf' cmbarnador Luiz Pc·
urul['ll lIo Couto ['crraz.
(9) Tomou asscnto como SUPIJlcnte 110 rlepulntlo Frnnci 'co Carneiru
. dc Call1l)O , nllulcallo sonatlor '01 Abrll 110 1 ~6.
(10) Tomou as enLo como supplcnlo tio deputarlo Manoel Feneira lia
CnJnara llitlcncourt c Sú, ,n,1111uado enal1 r om Abril de 1826.
(11) Sendo supplento ti , Vi ronrll1 do Ca~'rú, n(lmcnuo senador ('111
AIJI'J I dc 1826 nfio tornou assento, c foi ui) tiLuillo P lo DI'. Jo é ,\I'CIiIlU
]jarbosa,
íl~) Tomou a sento ('onlO supplf'nlc do Vlsconclc lia l'ctll'a I1rall"a.
nollllJullo sellador CUI Abril dc J 26.

-14:.José da Crllz FCl'I'eira, ma"islI'ado.
Jo:é de ouza Azevedu Pizarro e Araujo, IIIOu5Cllhor. (13)
Luiz Pcreira da Nobrega de Souza CuuLinho, bri~~Hlciru. (1i)
I'rallcisco Corrêa "idiga I, 1110nsenuol'. (115)
Januario da Cunha Barboza, padrc, (16)

Pl'ovillcict de .M'inas Gemes.
X Call!lioo .10 é di) Araujo Y iaulla, dcpoi' Vi condé dc apucahy.
X ,Juse AnLouio oa Silva i\Jaia, magisLrado.
X AULOUio AugusLo i\luIILeiru de llarros, bacharcl.
X llel'nardo Pcreira de
('ouccllos, magistrado,
AIILoui9 da Bocha Frallco, paorc.
X .Iuse Cesarill o,, i'l1 ir:l Ilda Hibciro, depoi Visconde de Uberaua.
X Ludo Soal'cs Teixeira d Gouvêa, lIlagi 'Irado.
X .Iosé CL(slodio Dias, padre.
X José Cal'lo. Pereira de Almeida Torres, depois Vi' conde de
Ma ahé.
João José Lopcs MCl/de. Iliheiro, bacharel.
X ilfano" Iglloll'io de i\lellu c 'ouza, depuis Barão do PouLal.
Mallo I llorlrigu s d;l Cosia, padre. (17)
.
X A uLouil1 Paulillo Lilllpo de Abreu, dl'pois Vi 'colHlc de AbacLe.
Plal"ido MarLius Per 'ir:1, baeharel.
,Iosé de Ilczenue CosLa.
AU.LOllio i\larqll 's ue sampaio, padrc. (t8)
LUlz AuguSLO 1IIay. (Hl)
X José BeOLo LeiLe Ferreira de i\1r.lln, padre. (20)
CII.sLlldio .Iosé Dia, capiLúo-mÓr. (2l)
Joao JO;lrfl1im da 'iI\'" Guimaràl' • (22)

'a

(13) Tomoll a- el110 I'lllno uI'plcllle cio ui po 1). José Caetano lia
Si!l'ü Coutinho, lIonleüuo rnad\lr ell1 Auril d lll~r.

(11,1 Tomou n.·senLo "01110 supplel1te do Mal'quI'z rle r.nril."eHiI· nomeildo pnilclor ell1 .\urit tle 1 ~6;
Lendo fillltwirlo, nU.-lIlUII1-0 l1a
'c sOc ue 1897 ii 1829 o bill'harcl Bpl'I1ardo r.al'llcirtl l'illlO de .\Imeida.
(I:;) SUIJPI '111 e do \'isrOI1 le da Car'lioeirn nomeilllo cnarlor cm Abril
11u 1 ~6. Nn Ses·r,,) tle 18~G rui IIb~tiluiL!o IJclu ua('lliIr'l Bernimlo Carlleiro PillLo tlc .\Imeirla I' nn lIe 1 n a lS~8 pollll lIe 'cmlJilrgador Jollo
(;0I11C8 de GilnIIJJ·.
(ln) Tomou a rlllo rnlllO .upplenle rIo Murquez (Ir lnlwrnbul'e, 110JIIeado ~el1atlor elll Auril rll' 1 20.
(17) :'\;'0 tomou i1S. cnlll, r foi
Lope' Alenrles ltilJciro.

ub liluido pelo "igario Joaquim José

(I ) Tonlon ~s enlo COl1l0 .upplrnte rio cleputa
GunlJdc, JIOllleilllo srnilllur en. Alml de 1820.

lo Antonio Gonçall'c'

(ID) '1'0111011 ii sf'nlo "omo IIpplel11 tio Mar'lUeZ cI "illença,nonl mio'
sellilrlOI' CIII Ahril du 1 '~O.
(~O) Tomon as. clIlu "01110 Ullplentr cio deputnl10 )Ioooel Ferreira da
t:illlHlra Bitlell 'ourt t' 'ü, nOIlJelltlo Cl1ütlor 1111 AiJrillle 1 :lo.

(:11) Tomoll il~~enlo 1'111110
elll .\iJril de 1 :lU.

~t'lIatlor

upplenlr do Viscont!u lIe eacl/lé, nomeadu

l:1:1) . upplenlC du t'ollef(o Jillllwrio da Cunha DariJo,iI, /fuC tUJIIOU
ilS'ClIlo pela pru,illl'Íil do (Lio lk Jan~iro.

-
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Prorincia, de Goyaz.
Raymllodo Jo é fIa Cunha [:1ll0" brigadeiro.
JoãO Fr:lI1ri eo de llorja Pel'pira, haeh:lI'el.

Província ele Mato Grosso.
Cabriel Gelulio 11ooLeit'o dc Mcudollça.

Província de

,Panlo,

~icoláo Percira dc Call1po verguciro. Foi lIlemhru da
regcncia provi,oria. (23)
José Rieal'ljo <Ia Co la Aguiar, magi trado,
)[alloeJ Joal(uim de Omella., bacharel.
.José CUI'rc:l Pachel'(} l: 'iII:!, df' elllbarg'aflol' .
.Jo.é Arou<.hc de Toledo Ht:lldun, marechal d' all1po. (:11,)
~< Fraoci'CO dc Paula ~lJlIza 'Alrllo.
L~rancjsco das Chaga
alllos, 1I1arcl'ha) de call1po,
X Diog-o AlIlOllio Feijli, pa<lre. Foi regcote do Império, (25)
.10:10 Chryso tolllO dc Oliveira Salgado, padré. (2/i)

X

l'rol''incüt de Santa Caltterrill((.,
niogo Dual'lc Silla.

P1'ovillcia de S, Pedro do Rio Grande do Sul.
Cael3no Xari!'I' Pr:'cira <le JlI'iIO, h~ch:lrel. ('27)
X Anlonio Vicil'a da oledade, padrc. (28)
FI':lIlCi"co Xal'if'l' FCl'rcir:l, '3I,il:'lll.
'

Provincia Cispllltina,
D. Lucas .Iosé Ohes. ('lU)
FrallciH:o L1alllbi. (30)

1),

('!:3) Seml nOl1lcllflo Cl1illlol' PI1I ~1;lio rle I :1S f"i ;:11 i1hlilu:c1n l1a SC3S;II'
fIe 1l:l2V lJelo d(' (,lIlhill'"ador Joiln tle :\Icdeim' GOIllCS
P~) l'iiln 10111l'u aSsel1to, e foi
Yit'cule ua JlOl1tieCil.

Ull,lilllillo pelo urigllueil'o Igl1al'io José

(:';;) TOlllou as CI110 C0ll10 SlIfJ"IClIle do \'is 'ol1dl' de , , L opoldo, 110l1Ieiluo elliluor III ,\ul'il de lIl:'(;,
\~6) 1'0111011 ilS Pl1to 1'0111" ;;llflplelllp do f1Cfllllildo jo;;é ti;, eo-la Cal'I'alhu (;lO uppoi' ~lill'qlll''l. de ~Iont' Ilpgrp), que (Ipl/iril flela I"U\ ilh'la
IIi! Bal,líJ.

(:27) FallCl'pu, e I<Ji ,III lilllitlo, l1a se- iill tle 13m, flelo 1l'l1pnll' ",11'011 I José Jonqllilll AI;ll'lti)do dI' Olil'cinl.
(~,) NOllllJilllO s l1ildOl' plll .11t1ho do lR21l, rui sulJ:llill.li lO I111S ,l'. SÚCS
tiL' 1l:l2~ il 18~!l por IiclicillllO "ulles I'il'e~,
(~n) Nüo 101110U n cl1lo lJ foi IIb lillliuo
D. ;\'Íl'ulúo II C1'1'[,I'il,
(10) TOlllnu aS;;(,lllo 1'01110 Sllpfllcnlc dc IJ, lJilll1i1 fi .\lIll1l1io l.aIT;IIIi1gil
11 II 11 Il'nllu sPuilLlor em AIJril tle lR:ü,

,,(Ir
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72. tl LEGISLAT RA .
.J

30 - 18'33.

Provincict elo Parrí.
i\[:\IHH'I .T031: de Al'aujo Franco, baeh:.ll·cl.
.João \.anclillo lIe Delis e Silva, bacharel.
João F '1'1111][10 cle Vaseoncello , bacharel.

Provincia elo Maranlulo.
X Anlooio Pedl'o da Cosla Fer'l'eil'a, depois fiarão cle PillrJaré .
.\Ialloel Qllorir.o Mellde .
.Toün Rl'aolio i\luniz. (1) ,
X ,\[anoel ,lIo.> ~anlo i\Iarlins Vallasrrues, magi tr:ul0.

Provincia
Mal'COS

(7.0

Piauhy.

11c Araujo Cosla, paul'e. (2)

Provincia do Cearâ,
X .Tos; i\ial'tiniano dc Alcncar, padre. (3)
X i\lanoel cio Nascimf'nto r.a ll'O c Sil,a.
Anlonio rlc Salles :'lone' B I1'0rl. ("-)
Viccnte Fel'l'eil'a lIc r.a'll'O .. Sill'3 .
.Jo'lÍ Rehello de Souza PCl'cil'a.
ManDei Pacheco Pimcnlol, p:llll'o.
Fl'anci'co lIe Paula. Ilarl'l)s, palll'c. (5)
Anlonio .roalluim (Ic i\!uul'a.

Provincia do Rio Granele do Norte.
José Paolino de Almeida c AlbuquCl'quc, (H)

(I) i'iomeado Ill/Jmlil'.> da l'ü!!I'I1{'ia pl'l'lll:lo .. ole I'Ill lR31 roi uli lilllido
de I :H e 1833 pelo des Inuargador ~lanocl Ignal'io GAI'al"allll de Lacenl.1.
(~) );Í!,IIOIllOll as. enio "01110 SUI>pl/Jnle do cooegn Anlonio Fel'l1allúl'.
da Silvcir.I, qlllJ optlira por Scrg-i(lc. () 1'11 i substlluido na' c';õps tle
IH:N e 1838 pc lo padre José ~lonllJlI\1 úe ii laJario.

lias ses Oe

(a) XOl1lCaOO scnllllor III Abril dI' 183~ roi sulJ liluirlo na Sl'3stin de l 3~
por Joaquilll Ignario da CI1'la ,;!iramla, lJ na tle 1833 por Gn'gorio i"rallris~o (/lJ Torres Va roncollos.
(I) Nlio tomou tiS rntn; e lonllo rallOcillo, uhsliluin-o na spsstio dI'
11l:J3 Francisi'lI Joaquilll oe Ollza Ctlnl(lello. •
Na . es iio úc lB3:1 foi suhstilllido pnl' Franris,'o AII'c Ponles.·
(Ii) 1>,,1I("'pnllo, InlllOIl a ('1110 l1a
PSSIiI' dr 1831 a 1B33 o pAdrc' Fraul'Í~"1J til' Unlo GU"lTa.

r.)
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Provi1lci(t

~a Parahy~a

do Norte.

'Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.
Au~usto Xavicr de Carvalho.
Antouio da Trindade Antunes Meira, padre. (7)
Berna('(lo Lobo de Souza.
Gabriel Getulio JIIouteiro de Mendonça.

Provmcia de Pernambuco.
X Pedro dc Araujo Lima, depois lIIarquez de Olinda.
Ernesto Ferreil'a Frauça, magistrado.
.
X Antonio Francisco de Paula e lloJlanda CavalcanU de AI.
b.ulluerque, úepoi~ Visconde de AlbuljuCrllue.
LUlz Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, magis.
trado.
X Francisco de Panla de Almeida c Albuquerque, magistrado.
Fl'ancisco de Carvalho Paes de Andralle. (8)
Gervasio Pil'es FCl'I'ei ra.
Sebastião do Ile~o Bal'l'03, militar.
Veuancio Henriques Lle Hezende, padre.
X FI'3nciseo do Rego Ba['['os, del}ois Conde da Boa-V~sta.
1o'l'anl' isco Xa vier Perri ra de Bri to, doutor. (9)
l~n3eio de Almeida Fortuna, padre.
Mauuel Zeferiuo dos Santos. (10)

Provincia das Alagóas.
Franci~r.o

.JoslÍ Corlho Netto, bachar'el .
.IoafJuim Mariano fie Oliveira llello, coroncl.
Tihul'cio Valeriano da Silva Tavares, Jlla~iSlrado. ('11)
1'!oriaulJ Vil-ira da Costa 1I1'1;::allo Perdigão .
.F rancisco José Correa dc Albuquerque, padre.

Provincia de Sergipe.
Antouio Fernanrles da Silveira, mousenhor.
Joaquim Jlfarcellillo de Brito, magistrado.

(i) 1\";;0 tomou as 'ento, e foi subslituido nas sessóes de 1831 a 1833
pelu supplente Frnncisco de Souza Paraiso.

(8) Nas sessões de 1832 e 1833 foi sub~tituido pelo padre Luiz Ignaclo
de Andrnue Lima.
(9) Na sess;"lo de 1832 foi substituído pelo Dr. Pedro Francis o de Paula
Cnvnlcanti de Albuquerque (ao dp.pois Visconde ue Camaragibe).
(Ir) Na se'são de 1832 fni substiluiLlo pelo bacharel AntonIo de Araujo
FtJlTtJlra Jacobina, e na de 183a pelo paure Mnnoel IgnacJO de Carvalho.
(li) :-Ias sessões de 1832 e 1833 fui substituido pelo padre 19nacio
JOJ.'luim dJ. C'Htn.
AD. :3

Provincia da Bahia.
Anlonio Ferreira Fran~a, merlico •
.'o~é Lino Coutinho, llIerlic:o.
lIollorato Jo~é lle narro~ PaulI, mag-istr:ulo. (12)
X "Ianorl Alvr,s Branco, (Iepois Viscollde de CaraveTla~.
X Miguel Calmon du Pin c Almeida, depois Mal'quez ele
A.b "a ntes. (I 3)
Francisco rlt' Paula Araujo e Almeirla, douto)'.
X .Iosé Carlos Pereira de Almeida Torres, . depois Visconde
(Ie l\facallé.
Manol:1 i'l1::tl'ia do Amaral.
X Cas~i::t'Hl SIlf'rilliflfl Ile nIeHo l\[::tUOS, magi [1':1110.
A\ltollio rel'rira RelJollças. arlvo:r<ldo.
:José Ribeiro Soares ria Bucha, parir/'.
X .Iosr. da COSI::t Carvalho, rlepuis Marquez (le nIont'A1C{rre. (H)
;toaqllim rl'anciseo Aires B"3nco Muniz B::tl'rew. IIlagistraLlo.

Provincia elo Espirito Santo .
•José Ilernartlino llaptisl::t Pereira, magistrado .
•r

Antollin José rio Amar31, majOJ'.
Alltollio .lo~l() dr. Lessa. parire .
•10,jo ~Irnllc' \'iann:1. (Hí)
,lo. p "faria Pill'.O rcixClltI, hrig":1deiro.
X .Josó Clemente Pereira, ulag-!strado.
,Insé .lo:llfUilll Yirira Souto. 1Ilajol'•
•Io:llfllirn G-olIl;alves Ll~do.
.
AlItullio de CaSLJ'u Alves.

Pl'ovincia de Minas Geraes.

><

nrrnal'l10 Prl'<'ira cle Ynsrollce!los, m:lgistr:Hl0.

X .10. é CIl';torlin Dia", paclrl'. ,

X ,José J\lIto:Jio tia Sil":1

~Jaia,

nJ3gisll'atlo (16)

(t~) Em parte fias sessões de 1831 e 183.2 foi substituido pelo conselltcire Jose Bonifacio de Andrada e Sill'ü.
(l3) Na sesslio de 1831 foi substitllido pelo supplente Francisco J0sé
J.r~ayab3 cle MonlezuID3 (ao depois ViscC?ocl-e de Jequitinhonha).
(14) Sendo nOlllCado em 1831 membro lia regencia permanente, foi
uLJstituido !las se sões de 1832 e 1333 pelo referillo Visconde.
(15) Fallel'()IIt1o em 1830, foi substituido no resto da legislatura por
Uil. Augll to Alay.

(16) • endo Jlomeuclo mini tI'O do imperio, procedpu-sp fi nova eleicliO
'i'1ll JUII"iro tie 18~1, e em spu lugar' foi llleito GalJriel Franvisco JU:lqueira IlIo (lep'lÍs Barijo de Atrenu }.
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J,l~P. Benlo Leite Ferreira oe Ml'110, par!J'é.
Cuslodio José I)ias, capiLào-lIlór. (17)
X Allr 'lialJu de Souza e Olh'eira CuuLÍnho, depois Vi 'colI"(le dD
S'~pelilJl\.

X Alltuuiu Paulino Limpo de Abreu, depois Vi~coude de Abaelé.
X Ju é Cesario de l\liranda Uibciro, depois Visconde de Cbe-

ralJa.
l\lalloel Gomes da Fonsee3, doUt01'.
Baplisl:l CaeLano fIe AllIlcid:!.
.
Juau Ju~é Lopes l\lendes Uib 'iI'o. m3~i Irado.
X C:!llllido Jusé de Araujo Yianua, depois Yiscolll1e de Sa(lucaby. (18)
A.lltonio lIIaria de Mour:!, padl'e.
,
X A nLuniu PiULO Chichorro da Gama, magislraflo.
X LUl'io Soares Teixeira de Gonvea, magisLrado. (19)
X Honuri" llermCLu Carneil'lJ Leào, depois jlianlucz de Paraná.
l\lal'lilll Fra,lciscu Hibeiro ue Alldrada.
11erll:\'1'(lo llelisario Soal'('s de Suuza, lIlagi Lrado.
E\'ari~lo Ferreira da Vei"'a. (:20)
.
João Autunio de Lemos, d"q,OIS Darão do Rio Verde. (21)

Provincia de Goya::.
JlaS'llIundo José da Cunha Matlos, brigadeiro. (22)
X Caet3110 Jl.Jaria Lopes Gama, depOis Visconde de MaraDguap~.

Província de Mato Grosso,
Antonio José da ,"eiga, magistrado.

Província de S. Pa /tio.
X Fraueiseo de Paula Souza e lIlello.
X Diugo Antonio Feijó, padre.

(11) Na sessúo de 1833 foi substituido pelo Dr. Gabriel Mendes dos Sautos.
(IP) Na seSSúll de 1832 foi substiluiúo pelo mesmo Dr. Mendes dbs
Santos.
(19) Tendo sido Olll11cado ministro da justiça não tomou assento, e
pru 'cdeullo-se a nova eleiçfto no 011110 de 18~0 foi elello em seu lugar o
tenenle corooel José Feli~la1l0 Piotu Coelho úa Gunha (ao uepois I:larão
de Cocácsl.
(20) Tomou assento como sutlplenle do brigadeiro naymundo José
ua Cunha ."altos, 'Iue optára jJela vroviocia Ue Gu.raZ.
(21) Tomou a5~ento como suppJenle do padre José :llartiniano de
Alemar, 'Iue OJ-lliira pela IJroviocla du Ceará.
(22) Foi substiluido desde o fim da sessáo ue 1 31 alé dias de Julho
da llu 1833 velo pallre l\lélllOel ltudngllrs JarúJUl.

-20 Raphael Tobias de Ag~ar, brigadeiro. (23)
José Corrca Pacheco e Silva, JIIa~islrado.
JlIanoel Joaquim de Orncllas, hacharel. (24)
Antonio Files de Barros, depois Darão de Pirackaba.
Lourenço Pinto ele Sá Ilibas.
RodriRo Antonio Monteiro de Barros, ma~istrado.
Joaquim Floriano de Toledo, coronel. (25)

Provincia de Santa Catharina.
Diogo Duarte Silva.

Provincia de S. Pedl"O do Rio Grande do Sul.
.Toaquim de Oliveira Alvares, tenente general. (26)
Salvador José Maciel, bri:::adeiro.
X Candido Baptista de Oliveira, bacharel.

('13) Nas sessões de 1832 e 1833 foi substituído pelo padre Valerio de
Alvarenga Ferreira.
.
(M) Fallecendo, substituiu-o nas sessões de 1832 e 1833 o padre Fnmcisco de Paula Simões.
(25) Tomou assento como supplente do deputado José da Costa Carvalho (ao depois Marquez de Mont'Alegre), que optAra pela provincia
da Bahla.
(26) Nas sessões de 1831 a 1833 foi subslitúido pelo padre Antonio
fereml Ribeiro.

-
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3.' LEGISLATURA.
1834 - 183'7.

Provincia do Pará.
Antonio C )rrca ~'('ara, tenente coronel.
Visconde de Goyana, magistrado.
X José 'f-holll<lz Nabuco de Araujo, coronel.

Provincia do Maranhão.
X .Joaquim Vieira da Silva e Souza, ma:;:istr:l.c1o. (1)
Vital fiaYJllllnrlo da Costa Pinheiro, bacharel.
.
X Antonio Pedro ria Costa Ferreira, depois Barão de Pindaré. (2)
Estev3:o Haphacl de Canalho.

Provincia do Piallhy.
Francisco dr. SOUZll Martins, bacharel.
José Joaquim de Lima e Silva, depois Visconde de l\lagé.

Provincia do Ceará.
José Antonio Pereira rbiapina, bacharel.
X Manocl do Nascimento Castro Silva.
José Mariano de Albuquerque Cavalcanli.
Antonio Pinto de Mendonça, flad~.
Vicente Ferreira de Gastro e Silva.
X Jeronymo l\lartlnia.no Fi:;:lleira. de l\Icllo, magislra do.
Joaquim Ignacio da Costa Miranda.
Francisco Alves Pontes.

Provincia do Rio Grande do Norte.
X Francisco de Brito G!!-erra, padre.

(I) Sendo nomeado ministro do imperio, procedeu-se a nova eleição
mo anno de 1835 e foi eleito em seu lugar Frederico Magno Abrant;hes.
(~) Nomeado senador em Dezembro de 1834, foi substituido nas sessões
àe 1835 a 1831 por nlalloel Odorico nlendes.

-
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PI'ol:incia da Pl1rahyblL elo ,Nol'te.
Jose :'[aria lIdel'ollso Jaromc da Vciga Pessõ:I, milíL:lr.
Joàll de Albuquerque ~larallhão.
Jo 'Ii lia Cu, La M:lch:l do.
Bcruardu Lllbo de Suuza. (3)
X AI1Lunio lia Cuuha Vascunccllos, padre. (4)

ProrJincia de Pernambuco.
Scbastião do Ilego Barros, militar.
X Francisco du fiego BalTus, depois Condc da nua-Vista.
I:.waciudc Alllleida FOJ'Luua, p:lflre.
X Anllloio Frauri~co de Paula e lIollanda C:lla\(:anLi de Albutl\lcrquo, depois Viscoutle de Albull\lcl'que.
Julio Barbusa Cordeiro, (l:1l1re.
X Pedro de Arauju Lllua, depois Ma' quez dc Olinda.
Vl:uallció lIenl'Íques de'Hczcudr, padrc.
.
JU:llIUilll Teixcira Peixoto de Al;llIqllcrque, haeharcl.
X Fl'ancisco de Paula de Almeida e AIlJu1luel'l(uc, lIt:Jgistrallu.
Alllonio Peregrinu ~Iaciel Mouteiro, luetli('u.
Luiz FI'aucisco de Paula Cavalcanti lIe AllJuquerque. uwgistl'ado.
Antonio Joaquim rlc ·~Jcllo. (o)
Manoel dll Mo II te fillll\'í"ues (Ie AI'aujo, dCI ais bispo do lUo de
.Janeiro, e cuude d~ lrajú. (6)

Provincia das ALoaoas.
I~nacio ,Joaquim da Costa, padre.
:Manoelloaquilll Fernandes de Banas, doutor. (7)
José Vi 'ente de Macedo, padre. (8)
Francisco Renli;:io de Albuquerque l"ello.
Manoel Mes~ias de Leão, magistrado. (\I)

(3) Fallecendo, tomou assenLo o supplenLe J050 Ribeiro de Vasconcell9s
Pessoa.
(I) 1 omeado senarlor em DezemLJro ue 183.3, foi substituido nas sessões
de 1836 e 1831 pelo padre Domingos Alvares Vieitll.
(5) Nas sessões de 1836 e 1831 fui substituido pelo padre Luiz Carlos
Cuelhu da Silva.
.
(6) Tornou assento como S~IJPICnle de Manoel de Carvalho Paes de
Allurade. nomeauu senador em JaneiJu ue 1&1<1.
~1) Nas sessões de 1836 e 1837 foi substituido por Antonio de Castro
Viauna.
(8) FalJec~ndo, substituiu-o nas sessões de 1835 a 1831 José Rafael de
Maceuo.
.
(9) Tomou assenlo como supplenle do deputado Antonio PinLo Chi
churro (lu liillTla, que ojJLúta velu Vl'UvÍllciu ue l\1iuas Gemes.
4

Prorincia de SeI'giTJP,
Anll,lIio 'F,'rnanr!rs ria Silveir3, mOllsellhor •
.Ioaqui:1I .'lal'IIIlS FOUlCS, capilâo-JlIÓI'.

Provincia da Bahia.
Enlll"ilo Ferreira Fran('3, ma:ristrado •
•10:"10 GOllcall't's Cesimbl'a. (tO)
Alltonio Ferreira FI'allça, mcdico.
llonol':Hn .10 é rir. nar'rus Paim, magistrado.
JIIII'Iccllcio.JlJsé Galvào.
n. "omllaldo Anlllllin de Scixas, arcebispo da I3ahia e I'Ilarqllez
II,' Sallta Cruz. (11)
.To:!'IIJim Fl'alll'Í co A.lves Branco :Moniz Barreto, magistrado .
.Iosé Lino Contillho, medico. (12)
Alltouill AIIl!UsIO da Silva, lIIagi~lra(lo. (13)
Cnl'llclin FI~l'I'eira Fralll,'a, 1lI:1I:~istrado.
L'Jiz t':Iulo rll: Aranjo I3asL'l, drpois Vi ,conde de Fiáes. (14)
X Paulo .Io'ir\ rle ~(~111I (\c A·I.evetlo e Brito.
!llallllt'i Maria 110 Alllal'al. (15)
AnLO:lio Pereira Rcbllll~:as, atlvogado. (16)

Protincia rio Espirito Santo.
João Climaco ele Alvarenga Ran~el, padre.

Província do Rio de Janeil'o.
X.To3fJ'lim José nodrilrlles Torre, rle)1ois Visconde de nabora"y.
nt~lIl11 de Olivl'ira Bl'a::ta, fazendeiro.
X .JO:lflllilll Ií'ral!cist'o '-i:lllll:l, bacharel.
X Satllrnino lIe SOllza e Oliveira. bachal·el.
.Jo'Ó lIIal'ia Pinto Peixoto, marechal dc campo.

(10) Nas sp.ssões de 1836 e 1837 foi substituido pelo bapharel Francisco
GUllçah'os Martins (ao depois Visconde de S. Lourenço).
.

(II) Na sessAo de 1835 fui substituido polo bacllarel Francisco Ramiro
de Assis Coelho,

(12) Não tomou as ~to,e foi substiluido pelo Dr. Francisco de Paula
A raujo e Almeida.
(13) 'as S('S ÕI)S rle IB.'lj e lR36 foi substituirlo por JMé Ylnrinrlo de
Figueiredu Rocha, e na de 1837 rJur Frallcisco Itamiro de Assis Coelho.

(lJ) Nfto tomou aS~'lnto, e foi suh lituido nas sessões de 1834 (' 1835
por ~'ranci;;co Gnnçillvp.s Marli n (ao depois ViscolIIl!' de S. Luurenço)
P. nas de 1836 e 1837 flor ~Jiguel Calmou du 1'111 e Almeida (ao depois
Mllrquez de Ahranle~).
(15) Na sesslio de 1835 foi sllust.ltuido pelo bacharel Joao Joséde
1Ilaglllhães.
'

(lu) Tomou a spnto na sessão de JESí. .

~Ioul'a
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Jo'P. nOtll'il!IIl'S n:lrbo,a, pad re,
AlllOllio .Iu:·\(j de Lfl~~a, \ladre.
Jusé .loa11llilll Vi.-ira OUlo, major.
XP;lltlillll.lusé Soal'es de Souza, depu is Visconde do Uruguay ,(17)
AlIltJUIO l'erei ra llarrelo Pedru 'o, magislrado. (18)

P1'ovincia de Minas Gel'aes.
X Anlonio Paulino Limpo dc I\.hreu, dcpois Visconde de Abaelé.
X .Iosé Cusl.udiu Dias, padre. (19)
X Calldido Ju,é de AI'alljo Viallua, depois Visconclc de Sapucahy.
X Uúrllal'((,' Paeira de VascolIl'ellos, IlIa~i:LI';\llo.
Fralll'isco lIe Pilula Cel'queira LI~ile, ma;ri Lradu.
X José llellLO Leile FelTeira de Mello, padre. (20)
llaplisla Cat:l:Hl0 dc AlmL'ida,
Jlt'J'"l:ll'llo Ileli<ario Suarcs de Souza, magislrado.
EI'arislo Ft~ITcira 'la Vei~a. (21)
.
X IIOIIOl'io I-\erlllclo Carneiro Leão, depois Marquez dc Parana.
X Jo.é I'ellro Dias de C:.II'I'<llho.
1\1:.1 II oc1 Gumes ((<I FUII~C(':I, donlor.
X Gabriel ,\!clldcs dus S3nlos. lIIagistr3do.
Âlltulliu i\lal'i<l de ~lol1l'a, padre.
Anlollio ,Jusé Htlwiru Bhel'illlf, padre.
X JlIsé .Ioaquilll Ferllaude Tllnes, lenLe tle (lireilo.
(;ahl'ie\ FrallciSt:o JUllqueira, d"Jlllis Baniu de AIl'enas, (22)
X Alltollio Pilllo Chi'c1IOITO il3 Gam:l, magislrado.
João Uias de Quadros Arallha, padre.
José AJcibiadcs Carneiro,

Provincia de Goyaz.
Manoel Rodrigues Jardim, padre. (23)
Fcli(lpc Autolli() C<lrdoso, coronel. (24)

(Ii) Tomou assenLo na sessão de 1831.

(IH) Tomou assento na sess1io de 1831.
(19) f\o'noa,lo sr-nador em A::(O lo fie 1835, foi ~ubsliluido na sessiio de
1 ati pelu rlc,embargacJor Maullel Igna 'io de Mello e Souza (ao depois

Dani,' do POIHal), c sem\() la'l1upln este nomeado slmart,)r em SetCllluro
1113U,SUUSLllulU-O na ses-iio tle 1831 Manuel Soares tio Couto,
(!lI) :'iOllleallo senarlor cm ,1:;o'Lo de 1831, foi ·uu 'liluido nas sessões
(Ie 1<,:1; ii 1831 por Jo[(o Anloniu dú LeUl0s (ao depuis Bar.io d" ii io

ue

\enIP)
(tI) l'allependo cm Maio dr> 1831, suhsliLuiu-o () desembargarlor José

C'lsarin de ~Iiranda Riueiro (a.. dl'flUi' Vi 'conde de UherauiI) lIO im(lcdimenLo tio bacharel A IILonio Joaquiul F\lnes de BustarnanLe.
('I':) Na C' ii.. cle 18;35 foi substiLuitlo pelo desembargador Manoel
lIWiI"io de ~lcllll C Souza (ao depois Uuriio do Pontal), c na de 1831 (leio
bngadeiro Paulo Uuruoza tia ilva.
(3) 1'alle('euoIo, 5ubsLíluiu-o nus sessões de 1836 c 18310 Dr, Joiio
GOIII '5 Mlll'ha:Jo Gorulllbá.
(~.l) :'i.10 lom,m as ellto, e foi • UJstiluitlo na sessiio de 1831 pelo
Dr. lll<lO LilllllCS MadHldo Corull1b4, e n:.s d~ 1!l3~ c 183; pelo v.lchareJ
1>, Juse ue As,is Mu~~arenha".

.

PrOL il1cin de lIIato Gro o.

A.ntonio Luiz Patricio d3 Silra "la050.

Pl'ot'incia de S. PaI/lo.
Raph:lel 'robia. de Ag"uial', brigadeiro'. (2ií)
.•10 éConca PachecoeSilva, magistrado. (2ü)
Loul'enço Pinto de Sá Riba . (27)
JO:H[uilll J?lol'iano de Toledo, coronel.
Mauoel Dias de Toledo, leute de direito.
Fl'ancisco Alva ...~ ;\lachado de Vasconcellos, medico.·
Yalel'io <Ie r\ lral'enga Ferl'eil'a, padre.
Lonl'en 'o "Ial' ondes <Ie ~a, patlre.
D. José Antonio dO'S Hei, hispo deCniabú. (28)

Prorincia de Santa Catltal'infL.
ningoDu31'te

ilv:!.

Provincia de S. Pedro rlo Rio Grande do Sltl.
l\lanof'1 Paranhos da Silva VelIo 0, magi 1,I'ado. (29)
X .losé deAI'311jn Hi!l{'il'o, diplomata. (30)
.Ioflo (lc~:lIlla Bal'bal'a. padre.

(~~) Foi suu;'liluido na. sessões de 1830 e 1837 pelo u:1c1larel Rodrigo
Ant.unio Monteir\> de Hunos.

06) Fallncnntlo, sul tituiu-o n/I
essõe tltl I 36 e 18310 'ol1selheiro
i\IarlllU Francisco Hibelru ue Anurauu.

(. í) Fallecenuo, suustiLuiu-o nas ses ües de 18,,;; a 1837 o padre Ma110el Joaquinl UO Amarül Gurgel.
TOluou. asseuto como SUPIJleute ue Frant:isco de Paula Souza e
11011u, nOllleauo senüuor cm Julho ue 1833.

na)

(29) Foi substituido em al"uos dias do mez ue Maio de 1837 pelo uilcharel Antunio Hollrigulls FernalJues Braga.
(;)0) Foi uustituirlo na ses fio de 18,14, e lJal'te da de 1835 pelo uacharcl
Canuitlo IJaptista de OIÍl'eirü e lJa ue 183.6 pelo bachürel Aulonio Rotil'l"ues I'I)rUGn!lr: Ilnlgil.
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Província do Pará.

n.

ROll1l1aldo Anlonio de Seixas, arcebi'po da Bahia. (1)
Custodio COl'l'éa, baclIarcl, (2)
X Bernardo fie Souza Franco, depois Visconde de Souza
franco. (3)

An~elo

Provincilt do Maranhão.
X Joaquim Vieira da Silva e Souza, magistrado.
Luiz Carlos Cardoso Cajueiro. (4)
Antonio Bp.rnal'do da Encarnaçào e Silva, padre.
Leocadio Fel'reil'a de Gouvêa Pimentel Belleza, bacharel.

Provincia do Piauhy,
Fl'aneisco de SlIuza l\Iartin • bacharel.
José Joaquim dc Lima c ilva, depois Vi conde (Te l\Iagé.

Provincig, do 'Ceará.
André Bastos de Oliveira, mao-Ltrado. (ií)
X Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Joào Capistrano Bandeira de McHo, Icnte de dirciLO. (6)
.loaquim Ignacio da Co'ta l\Iinmda.
Vicente Ferreit'a de Castro c Silva.
CarIos AUl!"ustl> I'eixoto de Alencar, pallre.
José Ferreira Lima Sucnpira. padre.
José Mariano de Albuquenlue Cavalcanti.

(I) Foi substituido na sessüo de 1839 pelo brigadeiro Francisco José
de Souza Soares de Andréa (ao depois Barüo de Caçapava) e na de
1840 por João Candluo de Deus e Silva.
(~) Foi substituído Ila sessão de 18H pela dito brigadeiro Soares de
Andréa.
(3) Foi substituído nas sessões de 1839 e 1841 pelo mencionado João
Candido de Deus e Sil\'a.
(4) FalJecendo. suuElituiu-o na sessãu de 1841 o bacharel Joaquim
Franco de Sá.
(5) Foi substituidona sessão dc 1840 pelo bacharel Antonio José Machado.
(6) I'Oí substituido na sessáo de 1B41 pelo bacharel ~crollimo Martinlano Figueira de MeHo.
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Provincia do Rio Grande do Norte.
Bazilio Quaresma Torreão.

Provincia da Parahyba do Norte.
Joaquim lIlanoel Carneil'o da Cunha. (7)
José l\la~ia Ildcfonso Jacome da Veiga res oa, militar.
João Coelho Bastos.
João .rosé l~el'l'eira da Costa.
:Malloel Maria Carneiro da Cunha. (8)

Provincia (le Pernambttco.
X Francisco do Rego Barros, depoi Canele ela Boa-Vista.
Sebastião dll Regoo Barros, militar. (9)
Antonio PCI·p.gl'Íno Maciel ~Ionteiro, meillco.
XFrancisco de Paula de Almeida e Albuqucrquc, magistrado. (lO)
Joaquim Nunes Machado, magistrado.
D. !lIanoel do l\Ionte Hodrigues de Araujo, depois Bispo do
Rio de Janeiro, e Conlle de Irajá.
João Mauricio Cavalcanti da Rocha "Vanllcrley, bacharcl. (11)
!llanoel Ignacio de Cal'valho Mendoo 'a, militaI'.
Joaquim Manoel Vieira dc !lIelto, bacharel. (12)
X Manoel Ignacio Cav-alcanti de Lacer1la, depois Barão dc Pírapama.
Antonio da Costa Rego 1\Ionteiro. (13)
Venancio Henriques de Rezende, padre. (14)
Luiz Carlos Coelho da Silva, padre. (1il)

(7) Fei substituido na sessiio de 1838 pelo capiliio Joaquim José de
Oliveira.
(8) Niio tomou assento, e foi substituido na sess;io de 1838 pelo bacharel Trajano Alipio HolJanda Cha~on, e nas de 18;J9 a IMI pelo capitão Joaquim José de Oliveira.
'9) Foi substituido na sessiio de 18·10 pelo padre Miguel do Sacramanto
Lopes Gama, e na de 1841 pelo lJacharel Elias Coelho Cill tra.
(10) Nomeado senador em Setembro lle 1838, foi substituido na sessáo
de 1839 e 18-11 pelo bacharel Urbano SalJino Pessoa de Mello.
(U) Foi substituido na sessáo de 1839 pelo bacharel Elias CoelllO Cintra.
(12)- Foi substituido na sessão de 18·10 pelo bacharel Manoel Mendes
da Cunha Azevedo.
.
'13) Tomou assento como supplente do conselheiro Pedro de A.raujo
Lima (ao depois Marquez de Olinda), nomeado senador em Setembro
de 1837.
(1,1) Tomou assento como sU[Jplente do desembargador Lujz Francisco
de l~aula Cavalcanti de Albuquerque, que fallecêra.
(15) Tomou assento como supplenle do conselheiro Rollanl\a CavaJ'anli (ao dp.pois Viscondc cle Albuquerque), nomcado sel1il.clor em Fevereiro de 1838.

Pl'ovincía das Alrt(jóas.
Rodrigo de Souza da ilva Ponles, l1la~islr~dn. (Hi)
Jo é Call1lido de Ponle, "i gneiro, lIlagislrailn.
l\JallleLl Casado de Araujo Lima Al'I1alld, mal!isll'~do.
X Anlonio LlIiz Danla de Banos Lt'lle, lIIaj!islrado.
Fl'aneisco .Joallnilll GUllles Ribeiro, llI:.1giHratlo,

Província, (le Ser{JilJe.
Seba lião Ga 11:11' (le Almeida l3õlo, coronel.
Anlonio Fel'l1alltles ela ilvcira, UlOU enllor.

Provincia da Bahia .
•João .10sé de Moura Magalhães, magislmdo.
Anlouio Joaquim AI Yal'eS tio Amaral. (17)
X Francisco Gonçalves Marl ins, c1epnis ViSClIlHlc de S. Lourenco.
X Miguel Calmou du Pin e Almeida, ckpois. Marquez de Abr:lllteso (18)
Manoel Maria do Amaral.
.João Pedreira do Conl.O, magislrado.
X Jllanoel Viei ra Tosta, d pnis Visconde de l\Iuriliba •
•10sé Ferreira Souto, magistrado.
l'ranci~co Hamil'o dl\ Assis Coelho, ma~i lrado •
•10aquül"! Jllal'ccllino de Brito, mal!.i lrauo.
En taqutO Aclolpllo de Mello Mallos', bacharel.
X FI'allci co Gé Acayaba de Monlezuma, t1epois Visconde de
Jequilinhollha.
lnllocencio da Rocha Gah·ão. (H))
José Gonçal vcs l\Jarl.ins, baeharcl.

Provincia do Espirito·Santo.
:Mal'ccllioo Pinlo Ribciro Duarte, padrc.

Provincia do Rio de Janeiro.
X P:JlIlino .rosé Soares de S011za, depois Visconde do Urugnay.
Joaquim Jo é Rodrigues Torre, del10is Yiseonde de Itaboxrahy.

(lS) Foi substi!uido em alguns (lias do mez de Maio de IB38 pelo patlre
AlfollSO de Albuquerque e Mello.
(17) Foi substituido de dias de Maio a fim de Julho de 1838 pelo bacharel João Candldo de Brilo.
(l8) Nomeado senador em Julho de 18-10, foi sut stiluido na sessão de
1841 pelo bacharel Jouo Candido de Brilo, que neste mesmo anno [alleceu.
(19) Tomou assento como supplente do desembargador Francisco cle
Souza Paraiso, nomeado senador em Janeiro de 183;.
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X Joaquim Fl'anci. co Vianua, bacha 1'('\.
X .10 f.;lcmente Pereira. magistrado.
Antonio Pereira Barreto Pedroso, magistrado .
•losé Ignacio Vaz Vieira, ma"i ·trado.
Francisco Gomi:s dc C:Hnpos, depois Barão d'e Cam])o Grande .
•'osé Llli7: de FI'eitas, padre •
•Jose Antonio de SitlUeir3 c Silva, magistrado. .(20)
X AlIl' liano de Souza e Oliveira Coutinho, depois Visconde de
Scpetiba. (21)

c

Provincia de Minas Geraes.
X Antonio Palllino Limpo de Abreu, dcpois Visconde de Ahaeté.
Bernardo Belisario Soare de Souza, magi trado.
Antonio da Costa Pinto, magistrado. (22)
X .rosé Joaquim Fernandes Toncs, lente de dirdto. (23)
X .losé Pedro Dia de Carvalho. (24)
.
X José Cc ario de Miranda Ribeiro, depois Visconde de "heraba.
Franci co de Paula Cerqueira Leite, magi trado.
X Candido José de Araujo Viauna, depois lI1arquez de Sapucahy. (25)
X BCl'llaJ'(lo Pereil'a de Vasconeellos, magistrado. (26)
1\lanoel Gomes da Fonseca, doutor. (27)
X Theophilo Benedicto Oltoni.
Jo é Feliciauo Pinto Coelho da Cunha, depois Barão de
Cocáes. (28)
Pedro de Aleantara Cerqueira Leite, magi trado.
Francisco de Paula Candido, merlico.
.
.10ão Antonio de Lemos, defJois Rarão do Rio- Verdc.
Daptista Caetano de A.lmeida. (29)

(20) Bupplenle de Evaristo Ferreira dá Veiga, que faltecêra antes de
tomar a sento.
(21) Tomou assento como supplcnte do desembarl<ador IIonorio Hermeto C~rneiro. Leão (ao depois Marquez de Paraná), que optára pela
provlncm de MIDas Geraes.
(22) Foi substituído no fim da sessão de 18ti por José Fernandes de
Oliveira Penna.
(:Ji') Foi sub tituido nas sessões de 1838 e 1839 por José Alcibiades
Carneiro,
(94) Foi substituido nos dous primeiros mezes da ses~ão de 1838 por
Herculano Ferreira Penna e na sessão de 1839 pelo vigariu João Dias de
Quadros Aranha.
(25) Nomeado senador em Outubro de 1838, foi substitl,lido nas sesslles
de 18<10 e 1841 pelo vigario João Dias de Quallros Aranha.
('26) Nomeado senador em Setembro de 1838. foi substituido nas
sessões de 1839 a 18-11 por Herculano Ferreira Penna.
(27) Foi substituido no fim da sessão de 1841 pelo bnchllrel Tristllo
Antonio de Alvarenga.
(28) Foi substituído na sessão ue 1841 pelo vigario João Antunes
Conêa.
(29) Foi substituído na sessão de 1839 pelo padre José Antonio
Marinho.
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Antonio Joaquim Fortes de Bustamantc, bacharcl. (30)
Lourenço José Ribeiro, magistrado.
X Ho!!orio lIermeto Cal'Oeiro Leão, depois l\farquez de Parana. (31)
X Gabriel Mcndes dos Santo, magistrado. (32)

Provincia de Goyaz.
D. José de Assis Mascarenh;ls, magistrado. (33)

Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, padre. (3'1)

Provincia de lIfato Grosso.
Antonio Navarro de Abreu, bacharcl.

P.rovincia de S.

Pa1~lo.

X José da Costa Carvalho, depois l\farquez de !\10nt'Alegre. (3i»
X Carlos Carneiro de Campos, lente de dil'eiLo.
1\lartim }'J'ancisco Ribeiro de Andrada. (36)
Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, ma~istrado.
D. José Antonio dos Reis, bispo de Cuyabá.
X Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, magistrado.
Joaquim José Pacheco, ma"istrado.
Joaquim Floriano de Toledo, coronel.
E'l'ancisco Alvarcs Machado de Vasconcellos, medico.

Provincia de Santa Catharina.
Jeronymo FI'aucisco Coelho, brigadeiro.

(30) Foi substituido DOS ultimos mezes da sessão de 1838 por HerculaDo
Ferreira Penna, e Da de 1840 pelo viga rio Joflo Antunes Corrêa.
(31) Tomou assento como supplente de Evaristo Ferreira da Veiga,
que fallecêra.
(32) Tomou assento como supplente do desembargador Lucio Soares
Teixeira de Gouvêa, nomeado senador em Março de 1837.
(33) Foi substituido na sessão de 1840 por Antonio Ferreira dos Santos
Azevedo.
(34) Foi substitu ido nas sessões de 183B e 1839 por Antonio Ferreira
dos Santos Azevedo.
(35) Nomeado senador em Abril de 1839, foi substituido nas sessões
de lM9 a 1841 pelo Dr, Manoel Dias de Toledo.
(36) Foi substituído desde 18 de Outubro de 18·/1 p lo desembargador
Jose Ricardo da Costa Aguiar de Andru(l~.

-
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Provincia de S. Peclro do R'io Grande do Sttl.
Á

prOl incia cip S, Pedro do Rio Gl"ande do Sul não elegeu de-

putarl!)s

Ill:sta

legi la LU ra.

:1842.
Observação.

Neste anno foi acamara temporal'ia dissolvida por decreto do
1.0 d" Maio; até esta data pOl'ém tinham sido reconhecidos
os seguintes deputados:

Provincia do Pará.
Fclippc Alberto Patroni lIIartins IIIaciel Parente, bacharel.

Pt'ovincia do Maranlulo.
X Luiz Alves de Lima, depois Duque de Caxias.

Pl'ovincia do Piatthy.
.José Joaquim de Lima e Silva, depois Vi conde de lIIagé.
]Irancisco dc Souza Martins, bacharel.

Provincia do Cea1'á.
Cado' AII~lIsto Peixoto de Alencar, padre.
Yicente Ferrcira de Castro e Silva.
X Francisco de SaBes 'forres· Homem , depois Yisconde de
IlIhllmerim.
,loãn Canistrano Bandeira dc 10/10, lente de direito.
Jo,é Mariano de Alhuqncl'(juc Cavalcauti.
,Joaqllim I;:macio rla Cnsta Miranda.
Alexandre lIhlria de lIfariz Sarrilento.
Gustavo Atlolfo de Asuilar Pantoja, magistrado.

P1'ovincia do Rio Grande do Norte.
X D. Manoel tle As 'is Mascarenhas, magi trado.

P1'ovincia da Parahyba do Norte.
João Coelho Bastos.
Joaquim José de Oliveira, major.
Manoel Lobo de Miranda Henriques.
icoláo Rodrig-ues dos Sal}tos França Leite, bacharel.

P?'o~'incia

;{2-

de Pernambuco.

rrbano Sa1lino Pc oa rle 1(~1I0, magislrado.
AlItollio Pcrc~rillo i\Jaciel l\Jouleiru, medico.
Jilaqllim :'innc Maclladu, magi tradu.
Vellancio llellriljuc de I\ezeude, padre.
AUlonio .Joaquim de MelJo.
1I1auuel "fendes da Cuuha Azevedo, lenle de direito.
]\[:llloel Ignacio de Carvalllo :Mendollça, mililar.
Felix Peixoto Ile Brito e lIJello, l1lagislrado.

Provincia das Alagôas.
X Manoel Felizardo de Souza e 1IIello, hrigadeiro,
X .luflo Lius Vieira Callsansflo de Siuimbú, lnagistrado .
•1lIsé Ta v:lI'e. na lO:;, maf(istrado t

Flol'iano Vieira da- Costa Oelrrado Perdigão,
Francisco Elias Pereira.
ti

Provincia de Sergipe .

..............................................
Provin~ia

.

da Bahia.

Thomaz Xavier Garcia dc Almeida, magislrado.

Franci co l\:llllil'O de Assis Co Ihu, ma;.rislrado •
•Joaquim Mar 'ellino de Brito, magiSlrado.

-Provincia do Espirita Santo.
19l1acio Hodrigue nel'luúle, padre.

Provincia do Rio de Janeiro.
X Aurcl iano de Souza e Oliveira Couliuho, (lepois Visconde de
Seprliba.

X I'aulillo Jo. é oare de Souza, depoi Yisoonde do Uruguay.
i\JalllJel Jo. é de • ouza Fran('a, advugado.

X Joa.quim José Rudrif.(ues Torres, depois' iscolllle de Ilaboraliy.
.
X Euzehio de Queiroz Coulinho i'f:lltoso C::mara, maglslrado.
Uioclcciano Augllsto Cesar do Amaral, magistrado,
X Vi ,colide de Baepeudy, depois Conde.
JI)". 19naeio Vaz Vieira, magi Lratlo.
X Joaquim Fr:lllci. eo Vianlla, bacharel.
Luiz AlIlonio l\Joniz dos Sanlo Lobo, padl'e.

Provincia ele j1Jinas Gl'raes.
X Anlonio Paulino Limpo de Aureu, depois yj eonde de
Abaelé.
Antonio da COsla Pinlo, magi.ll'ado.

- 33Pedro de Alcanlara Cerqueira T~eile, magistrallo.
X .José Pedl'o Dias de Carvalho.
Fl'ancisco de Paula Gerqueil'a Leite, magistrado.
X José Joaquim }'ernandes Torres, lente de di/'eito •
•José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, depois Barão de Cocáes.
João Dias de Quadros Manha, padre.
X Theophilo Bcuedicto Olloui.
José Antonio ~larinho, padre.
Domiciano Leite Ribeiro, bacharel.
!'tIanoel Gomes da Fonscca, doutor.
Bernardino José de Queil'oga, bacharel.
Gabl'iel Getulio Monteiro de Mendonça.
José Jor"e da Silva, bacharel.
Antonio ':José Ribeil'o Bhering, padre.
Camillo Maria Ferrei/'a AI'monele, medico.
X Joaquim Antão Fernaudes Leão, bacharel.
X dosé Cesario ,de l\liranda Ribeiro, depoi Visconde de Ube·
raba.

Província de Goyaz.
D. José de Assis !'trascarenhas, magislrado.
Joaquim Vicente de Azevedo, padre. '

Provincia de Mato Grosso.
José Joaquim de Carvalho, militar.

Provincia de S.

Pa~tlo.

X Francisco Antonio de Souza Oueiroz, coronel.
Martim Fl'ancisco Ribeiro de Anarada.
l?rancisco Alval'es Machado de Vasconcellos, medico.
X Antonio Carlos llibeiro de Andrada lIlachado e Silva, magistrado.
)\[anoel Joaquim do Amaral Gurgel, padre, e lente de direito•
•Joaquim Floriano de Toledu, coronel.
1\Ianoel Dias de Toledo, lente de direito.
João da Silva Carrão, lente de direito.

Provincia de Santa Catharina.

Província de S. Ped1'o do Rio Grande do Sttl.
A pl'ovincia de S. Ped~'o do Rio Grande do Sul não elegeu
deputados nesta legislatura.
AD.
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Provincict do Pctl'cí.
Rourigo ele Souza da ~il\'a Pontes, magistrauo. (1)
X Bernardo de 'ouza Franco, depois Visconde de Sonza FI'ant'o.
Francisco ergio de Oliveira, brigadeiro.

P1'ovincia do Maranhão.
Venando Jos'ó Lisboa, magi trado.
i\[alJoel .Janscn l'ereira, ba hnrcl. (2)
X João Antonio de Uir:\Ilda, mngisLr31]o.
X Joaquim f.'r:lnl'o de SiI, mngi Irado.

P1'ot'incia do Pia11hy.
.Jo~é Joaquim llc Lima e Silva, depoi Visrontl
;Joaquim Ig-nacio da. Co tn Mirnndn.

de Magé.

Prorincia, do Cearcí,
X l\Iigl!el Fernafllles Yieirn, magi trado.
i\Innoel .José de Albnquerque.
FI'anei. 1'0 de nuza ~al'Lin', hachal'('I.
Antonio Pinto de Mendon a, pallre. (3)
José .lo;Hfuim Coelho, hrigadeiro, depois Darão ela Virtoria. (")
.José da t:osta Barro, padre, (5)
Andt'ó Bastos de Oliveira, mngistl'a.do. (G)
X Antonio José l\Iachado, lJ1agi Lrado.

(1) Foi substituído aLé 15 de Ago to de 1843 pelo bacharel Angelo
Custodio Corrl'a,
(2) Foi suJ:latiluido desde 1 de etembro de 184."1 até o fim dn segundn
ses ilo de. e anno pelo bacharel Candido Mendes de ~hneida,
(3) Foi subsli[uielo na sessiio de 1811 pelo padre Joiio Barbosa Cord iro,
(4) Foi sub tituido até 2<1 de Abril de 1843 pelo bacharel José Pereim
ela tiraçn Junior.
(5) 110i sub tiluielo na sessão ele 18,1.!' pelo bacharel José BernarcJo
Galviio Alcoforado.
.
(G) Foi sull lituielo na eS"iio ele 184J pelo hacharel José Pereira dn
Graça J ulllor.
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Provincia do Roio Grande elo Norte.
X D.

~l:lnoel

de As is Ma careoha , magi Irado.

Provincia da, Parrthyba do Norte.
X Petlro Uodrigue Fernaur\cs Chavf.'~, depoi Barão de Quaruim. (7)
AnLOllio José Henriques, bacharel.
Joaquim l\lauoel Cal'neil'o da Cunha.
X Fl'c(\erice de Almeida c Albul(uel'qu , bacharcl.
franci co de Assis Pereira RCJcha ,Juniol', mugi trado.

Provincia de Pernambuco.
X l3arão da Bou-Vista, Conde postcl'iorl11CIILC. (8)
ehastião rio Rcgo Bano, militar.
'
X Perlro Fl'allci co de Paula C:lvalcanti dc Alburlucrrluc, depois
Viscollde de Camaragibe, (Il)
Antollio PC1'cgrino Macicl Monteiro, mcdico.
Felix. Vcixoto de Bl'ilo e Mello, magistrarlQ.
X José Thomaz abuclI de Araujo JUllior, ma~istrad().
X Alvar'o l3arbalho UchlHl. Cuvalcanti, JI1u"j-trado. (lO)
Luiz CarvalLJo Pacs de AIlc1I'adc, bacharel.
l\Ianoel Joaquim Carneiro da Cunha, bachan'l,
,João ,José Feneira llc .\ ui:lI', IcllLe de direito.
X ~Ianoel 19uaciu Cara/canti de Lacerda, depoi' Barão de Pi·
I' allallla,
['rh:\IIo Sabiuo Pcssoa de )ll'llo, lI1:1gi trado.
l\Jallocl Mcudes da CUllha Azevedo, J 'lHe de dil'citu.
oT

Provincia das Alaguas.
X ~Jallucl [o'eliz:lI'uo de Souza • i\lello, !Jri"adeil'o.
X Juão Lills Vieil'u Can 'alBão de Sinilllbú, magistrado. (11)
I~naeio de l3arr05 Vieira Cnjueiro, bacLJarel.
X Alltonio Luiz DanLas dc Barro' Leite, l11a~i. trada.
Jo é Candido de PonlCS Vi gueil'o, IIla"i tl'ado.

(.) Fui sul, tiluido até 10 lie Fevereiro do 18·13 !leio tenente corouel
Jo 'e Maria Ildefonso Jacome da VIJiga Pt' sua,
(8) Foi sul> liluido até li tle Janeiro rle 1843 pelo padre Venancio Henriques lIe Bezande (que po teriormente tomou a 'ento pela provincia
tle ~lillas Gerae ) e dahi em diante até o fim oa segunda essiio do
lIIesmo unuo pelo uatlwrel ,~gostiuho ela Sill'a l'ieves,
(O) Foi suustiluido MI' 21- (Ir Abril de IRJ:J ppln ual'iHlr I Joaquim
l\une ~Jachado,
(lO) I'oi subslillliuo até 21 lie Abril tle I 13 pelo tenente coronel Manuel Ignacio tle Carvalho ~IClldol1ça,
(II) ('oi suiJ-tiluitlo tle 21 tle JulhO) tle 1813 ULU tliuule p r Joaquim
'crilltiiiu tllJ CUI'I'uIlJO.

- 36Província de Sc/'gilJC.
Sebastião Ga par de Almeida nÔtO, coronel. (12)
José de Bal'l'os Pimentel, doutor" (13)

Provincia da Bahia.
Thomaz XaviCl; Garcia de Almeida, magistrado.
José Alves da Cruz Rios, magisuado.
'
D. Romualdo Antonio de Seixas, arcebispo da Bahia. (ii)
X Francisl:o Gonçalves ~rarUn, depois Visconde de S. Lourenço.
Manoel Joaquim Pinto' Pacca, coronel.
FI'ancisco Antonio llibeiro, bachare1.
Antonio Si1Jlões da· Si! va, magistrado.
X l\Ianoel Antonio GaIvão, ma"istrado. (1õ)
X JoãO Mauricio Waudel'1ey; (f'epois Barão de Cotegipe.
Francisco Ramiro de Assis Coelho, magistrado.
José Antonio de Magalhães Castro, magislrado.
Theodoro Praxedes Fróes, bacbarel.
Antouio }Jcrcira Rebouças, advogado. (16)
X Angelo Moniz da Silva Fenaz, depois Barão de Uruguayaua.

Provincia do Espü'ito Santo.
Manoel de Freitas Magalhães, padre. (17)

(12) Foi ubsLiLuido desde o 1.0 até7de Março de 1843 pelo monsenhor
Antonio Fernandes da Silveira.
(l3) Foi substituil10 desde 11 de Abril até 6 de Junho de 1843 pelo
dito mon enhor.
(l.I) Não tomou assento e foi substituido pelo bacharel Luiz Antonio
Barbosa de Almeida.
(l5) Nomeado senador em Fevereiro de 18-14, e tendo o respectivo
sUllplenle de embargador Ernesto Ferreira Frilllça entrado para o
min/sterio dos negoclOs estrangeiros, procedeu-se á nova eleIção do
mesmo desembargador, que sendo eleito nilo chegou a tomar assento.
(16) Foi ubstituido desde '1 ue Junho de 1813 até o fim da segunda
sessilo clesse anno pelo citado desembargador Ferreira França.
(17) Tenclo fallecido o depulado Freitas Magalhães, foi chamado para
substituil-o o supplente João Lopes da Silva ';oito, não obstante ter
obtido apenas um 'Voto. (Se são de 8 de Maio de
Em se~são de 15 de Maio seguinte leu-se um omcio o referido supplente Lopes Coito pCllindo eseusa do cargo de deputado, por motivos
que, dizia elle, não seriam estranhos á camara
Em sessão de 24 de Maio a com missão de podems, composta dos representante P,/Ulino José Soares rle Souza, Luiz Antollio J3aJ'bosa e
Rodrigo de ouza da Silva Pontes, den lJarecer concluindo que .não
podia sor alt~ndido o pedido de escusa tio mencionado supplente.
Este parecer ficou adindo por pedir ii palavra o deputado Wanderle~'.

18«'J
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Provincia do Rio de Janeiro.
X Pauli no J,osé Soares rle Souza, depois Visconde do Ul'Uguay.
X Joaquim José Rodrigues Torres, depois vi conde de Ilaborahy. (18)
X Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara, magistrado.
X Joaquim Fl·UJlcis.:o Viauna, bacharel.
X José Clemente Pereira, magistrado. (19)
X Viseonrle de Baependy, Coude do mesmo titulo posteriOrmente.
José 19nacio Va1 Vieil'a, magi.lrado.
Francisco José de SO\lza Soares de Andréa, depois Barão de
Caçapava, (20)
Antonio Pereira Bal'l'elo Pedl'oso, magi trado.
Ignacio Manoel Alvares de Azevedo, magisu'ado.

Provincia de Jfinas Gemes.
Bernardo Jacintbo da Veiga. (21)
X Francisco Diogo Pereira de Vaseoneellos, magi lrado.
X .10sé Cesario de Miranda Ribeiro, depois Visconde de Uberaba. (22)
X Rereulano Ferreira Peuna.
,. X Gabriell\Iendes dos Santos, magi trallo. (22 a)
X Luiz Antonio Barbosa, magistrado. (23)
Bernardo Belisario Soares de Souza, magistrado.
.
João Antunes COl'l'ea, padre,
•10 é Lopes da Silva Viauna, bacharel.
Manoel Julio de Miranda, padl'e, (24)
Justiniano .rosé da Rocha, bacharel.
Francisco de Paula Candido, medico.
l\Ianoel Machado Nune , magistrado.
Antonio José Monteiro de Barros, bacharel.

(l8) NGmeado senador em Fevereiro de 1844, foi subsLiluido na sessao
desse anno pelo bacharel Jo&o Manoel Pereira da i1va.
(19) Nomeado senador em Dezembro de 1842, foi substituído em 1843
pelo desembargador José Antonio de Siqueira e Silva.
(.20) Foi substiluido desde o 1.0 de Março de 1&13 até o fim da segunda sessão desse anno pelo !Jacbarel JOiIO Munoel Pereira tia ilva,
e na de 1844 pelo bacharel Saturnino de Souza e Oliveira.
(21' Foi subslituirto descle.12 de Janeiro de 18~3 até 12 de Abril
do dito anno J,lelo de embargador Erneslo Ferreira I'rança.
(22) Nomeado senador em Fevereiro "e 184.!, foi ubstiluido na se ao
desse anno pelo patlre Antonio José da Silva,
(~2 a) Foi subslituido de de 23 tle Setembro de 18J3 alé o Ilm tia
sessão por Nicoláo Anlonio Nogueira Valle da Gama.

(23) Foi subslituirto desde 28 de Agoslo de 1843 até o fim da segunda
sess&o (10 tlito anl10 pl110 padre Antúnio José da Silva.
(24) Foi substiluido de de 18 de Setemhro de 1843 até o fim da egUllda sessao (Jo me 1110 anuo pelo de mbargadof Lourenço Jo é
Ribeiro.

- 38Jeronymo Maximo NOl>ueil'a i'enido, bacharel. (21))
José FCITeira Carneiro. (26)
J(J~qui1l1 Gomes de Carvalho, ]Jadre. (27)
LUlZ Cal'lo da Fonseca, medico,
Vcnancio llenriques dc Rezende, padrc.
Cyriuo Alllouio de Lemos, bacharel.

Provincia ele Goyaz.
n. José de A is lUa

Autouio Ferreira do

careuba~,

magistl'ado.
antos Azcvedo.

Provincia ele lIfato Grosso.
José Joa1luilll (le Carvalho, mililal'.

Provincia de S. Pctltlo.
,loa1luilll Jo é Pacheco, lllal!;i lrado.
X Culos Cal'lleiro de Campos, lcnte de dil'cito:
Rotll'Í;(o AulOnio Monteiro de ll:lI'ros, magislrado. (28)
X José Carlos Pereira de Almeida 'fOlTc', depois Viseonde de
~laeahé.

(29)

J ..aquiOl Oelavio Nebias, ma~i lI'ado.
X José l\Ianoel da Fonseca, oacharel.
Fcrnando I'ach "CO Jordão. mag-islrado .
•Ioaflllilll Firruino Pcrcira Jorg-e, lIIagi:lnu]o.
JO'é Alves do Saulo, 1Jacharcl.

Provincia de Santu Cnlhal' ina.
Jerollymo Francisco Coclho, hrig-atlciro.

Provincia de S. 1 edro do Rio Gmnde do Su,l.
.\ pl'ovincia dc . Pcdro do Rio Crandc. do Sul nã ú elegcu
depu lado ne ·ta legi lalura.

('15) Foi lU liluido r1eslle 10 cle el.cmlJ)'o de 1843 até o fI.m lia eSS1U
do 11Ie mo anno por José Joaquim de Lima
Silva Sobrinho.
('16) Foi ulJsliluirlo desrle 13 de Abril rle 1843 nlé "1 de JUllltn do
dilo anoo pelo drSClllbargadOl' Ernesto Ferreira França, e ua e:são
cle 184-1 pelo des mlJal'gador Lourenço José Ribeiro.
(27) Foi .ulJ.litllido desde 18 cle Setembro de 18J3 alé o principio da
c SilO de 1 U pelo (·apil.f1O José Joaquim de Lima e Sill'R Sobrinho
(actual Viseoude ti Tocanlin).
(~8) Fallcl'endo, foi chnmarlo para snlJsliloil-o na sessiio tle I Jj ()
·lllJpl ule Ant lIio ~larinn(J de Azevedo ~Iarquc , que não chegou a
tomar as entoo

(;)9) J\ollloallo 'cnador CIII JU1l1,u de 1813, foi 'uu lituitll\ dl'sdr ~ Ile
Julho tio clilo anuo p 'lu Imdli.ll'cl Joflo El'llUgcli ·ta de i"cgrlJiru SaYúfl

J.,uuato.

-
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6.' LEGISLATURA.
1845-184" .

Provincia do Pará.
3fal'cos Antonio BI'icio, dcpois Barão de Jagual'ary.
lIfdnoel Paranhos rJa Silva Velloso, Jllal{istJ'ado.
X Bernardo de Souza Franco, depois Vi confie dc Sonza
FI'auco.

Província do 1I1aranhe'io .
.João José de 1\IOU1'a i\1agalhãc., magistrado.
Jo é Jaosen do Paço, uacharrl.
.IOSI1 Thomaz dos Salltos c Almeida, magi Il'allo.
X Joaf(uim FI'an'o tle Sá, magi tl'atlo.

Proríncia do Píauhy.
X José Ildefonso de onza Ramos, depois' isconde de Jagllar".
Francisco de Souza Martins, bacharel. (1)
.

Província do Ceará.
Antonio "Pinto dc l\Iendon a, padrc.
F I'ederico AIIgusto Pamplona, bacharel. (2)
Joaquim Jo é tia Cmz Secro, magisl rado.
Carlos Au~ustú I'ci"OLO d Alencal', p:H11·~.
Manoel Soare. rIa Silva llc1.ena, bach:1I'cl.
Viremc Ferreil'a (le Ca tro
ii "a .
João Fernandes d ' BaI'l'OS, bachal'cl. (3)
X 'fhomaz Pompeo de Souza Brasil, patlre. (4)

Província do Rio Gmnde do Norte.
André dc Albuquerque Maranhão J uuior. (5)

(I) Foi sul1slifuido de de 31 de Julho de 1847 alé o fim da essfio desse
anno pelo Conde elo Rio Pardo.
(:I) Foi sub tituido na sessão de 181'7 pelo bacharel José Vieira Rodrlgnes elo Carvalbo o Silva.
(3) Foi substituielo na sessão de 18,16 pelo refericlo bacharel.

(-1) Supphmle elo padre José da Costa Barros, que fallecêra anles de
10IDar aSSetlto.
(5) Foi substituido desele 28 de Fevereiro ele 1845 até 3 de Alarço elo
dito anno, e na~ ses õe ele 1 16 P 18-17 pelo hacharel Francis,'o ele
(JtllJirOz Coutinho ~Iatlo, o Camara.

-
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PI'01}incirt da Parallyba do Norte.
Jnão Coelho Bastos.
i'riauel Joaquim A)'res do Nascimento, bacharel.
FeOzardo Toscano dc Bl'ito, bacllal'el.
Benedicto Marques da Silva Acauhá, bacharel.
Nicoláo Rodl'!gues dos $antos França Leite, bacharel.

Provincia de Pernambuco.
Antonio All'onso Fel'l'eira, ma"i lI'ado. (6)
Urbano Sabino' Pe soa de 1Ilel10, magistrado •
•Joaquim Nunes Machado, magistrado.
Antonio Joaquim lle Mel1o. (i)
Manoel Mendes da Cunha Azevedo, lente de direito.
ManoeI Ignacio de Carvalho l\lendonça, militar.
Antonio da Costa Re""o Monteiro.
Jeronymo Villela de Castro Taval'es, lente de direito.
Francisco l\1uniz Tavare , monsenhor.
X Pedro FI'ancisco de Paula Cavalcauti de Albuquerque, depois
Visconde de Camaragibe. (8)
Felix Peixoto de Bl'ito e JlIello, magistrado.
X Barão da Hoa-Vi ta, Conde posteriormeute. (9)
Felippe Lopes Nello; bacharel.

)Jt'ovincüt da AlagiJas.
Henrique l\Iarqne de Oliveira Lisboa, coronel. (10)
.José Tavares Basto, magistrado. (11)
l\Iigncl do Sacramento Lopes Gama, padrc. (12)
Antonio Pereira Rebouças, advogado. (13)
Alcxaudl'c Maria de Mariz Sarmento. (14)

(G) Foi substituido desde o 1.0 de Julho de 1847 até o fim da sessfio
pelO Dr. José Dento da Cunha Figup.lredo,
(7) Foi substituido na sessfio de 1847 pelo bacharel Alvaro Barbalho
Uchóa Cavalcanti.
(8) Nfio tomou assento. e foi substituido na 1.' e 2.3 sessfio de 18J5
pelo referido bacharel Uch6a Cavalcanli, e desde 27 de Agosto de 18·16
até o fim du sessão de 1847 pelo Visconde de Goyana.
(9) Não tomou assento e foi substituido durante a legislatura por
José Pedro da Silva.
(10) Tomou assento em Abril de 184Co.
(I I) Idem em 19 ele ,\go lo de 1845.
(12) luem el11_7 ue Abril de 18-16, cndo sub tiluido desde 21 de Agosto
de UI45 até o fim lia sessão desse llnno peJo padre Alfonso de Albuquerque e Mello.
(13) Tomou II sento em 19 ele '\"0 to (II' 1 1;;.
(11) 111em itll'lIl.

-
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Provincia de Sergipe.
José ele Barros Pimentel, doutor. (15)
José de Sá BiLtancourt e Camara, brigadeiro. (16)

Provincia da Bahia.
Francisco Ramiro de Assis Coelho, magistrado.
X Francisco Gonçalves Martins, depois Visconde de S. Lourenço.
X Angelo l\Ioniz da Silva Eerraz, depois Barão de Uruguayana.
Manoel Joaquim Pinlo Pacca. coronel.
X João Mauricio wandel'ley, depois Barão de Cotegipe.
Luiz Antouio Barbo a de Almeida, ma~istrado.
Ernesto Ferreira França, magistrado.
José Alves da Cruz Rios, magistl'atlo. (17)
João .rosé de Oliveira Junqueira, magistrado.
José li'errcira Souto, magistrado. (18)
Amancio J oào Pereira de Audrade, bacharel.
Francisco Antonio Ribeiro, bacharel.
Manoel Maria do Amaral.
João José de Almeida Couto, magistrado.

Provincia do Espirita Santo.
José Francisco de .'\nclrade Almeida l'tIonjardim, coronel.

Provincia do Rio de Janeiro.
y. Saturnino de Souza e Oliveira, bacharel.
Thomaz Gomes dos Santos, medico.
Manoel de Jesus Valdetaro, magistrado.
Manoel José de Souza França, advogado •
•loão Paulo dos Santos Barreto, brigadeiro.
D. Manoel do l\lonte Rodri$ues de Araujo, bispo do Rio de
Janeiro, e Conde de Iraja.
Antonio José da Veiga, magistrado.
Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, magistrado.
Januario da Cunha Barbosa, padre. (19)
Josino do Nascimento Silva, bacharel.

(15) Foi substituido desde 10 de Julho de 1845 até o fim da sessão
desse anno por Francisco José da Silva.
(16) Foi substítuiqo desde 22 de Junho de 1846 até 30 de Junho de 1847
pejo supplcnte acima citado.
(17) Foi substituido desde 25 de Agosto de 1846 até o fim da sessãll ae
1847 pelo desembargador Joaquim Marcellino de Brito.
(18) Foí substituído desde 26 de Junho de 1847 até o fim da sessfi,o
desse anuo pejo bacharel Aprigio José de Souza.
(l9) Fallécendo, foi substituido desde Maio de 1846 até o fim da sessão
de 11:l<!1 pelo Visconde do Uruguay (Paulino José Soares de Souza).
AD. 6

PrO? incirt de Minas Gf'1'ocs.
X Antonio Paulino Limpo de Abreu, depois Yi. conde fie Aoaell:.
X José P'dl'O Dias de Caryalho.
Anlonio da Costa PinLo, magistrado.
X Theophilo BenedicLo OLloni.
Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça.
José Antonio Marinho, padre.
X José Joaquim Fernandes Torres, lente de direita.
X Joaquim Antão Fernandes Leão, bacharel.
José Feliciano Pinlo Coelho da Cunha, depois Barão de Co áes.
Antonio Thomaz de GOlloy, magistrado.
X Herculano Feneira Penna. (20)
Paulo Barbosa da Silva, brigadeiro. (21)
Pedro de Alcantara Cerqueira Leite, magistrado.
X Francisco de Salles Tones-Homem, depois Visconde de Jnhomerilll.
José Jorge da Sill'a, bacharel.
Fernando Sebastião Dias da ~Iolla, bachal'el.
Joaquim Calldido Soare de l\Ieirl~llcs, medico.
l\lanoel de Mello Franco, medico.
Tl'istão Antonio de A1varenga, bacharel.
Manoel Odorico l\1enues.

Província de Goyaz.
X D. Manoel de A sis Ma earenhas, magistrado.
Antonio Ferreira dos SanLOs Azevedo.

Província de Mato Grosso.
José Joaquim de Carvalho, militar.

Província de S. Paulo.
Rapllael Tobias de Aguiar, brigadeiro
X Francisco Antonio de Souza Queiroz, coronel.
X Antonio Carlos Ribeiro de AnuI'ada Machado e Silva, ma·
gistrado. (22)
Frallci co Alval'es Machado ue VasconcelJo , medico. (23)
Antonio Manoel de Campos Mello, bachare\. (~)

(20) Foi subsliLuido até :2 de AgosLo da sessfio de 184.7 pelo lJacharel
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.
(~I) Foi sulJstiluido desde Agosto de 1846 alé o fim da sessão desse
ar\11O pelo bacharel Pereira de Vasconcellos acima referido; e na de 1fl.17
pelo bacbarel Luiz Antonio Barllo a.
(~) Nomeado senador elD 24 de Maio de 1815, foi snb liluido pelo bacharel José Christiano Garçâo Stockler.
(23) Fallecendo em 1816, foi substiLuido n()sse anno pelo Dr. Jofio da.
i1va Carrâo.
(2.1) Foi sub tiluido desde 21 de Junho de 184.; até 29 do mesmo mez
e anilo por Felicio Pinto Coelho de Mendonça Castro.

~3 'Gabriel Jo é Rodrigue' dos atltos, leute de direito.
Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, brigadeiro.
Jo é Joaquim Machado de Oliveira, COI'ollel.
X José A.ntouio Pimenta Bileno, depois l\Iarquez de S. Viceute. (25)

Provincia de Santa Catharinct,
JerOn mo Franei co Coelho, bl'igadeiro.

Provincia de S. Pedro do Rio Gmndc do Snl.
nomiugos José Gonçal ves de Magalhães, diplomata. (26)
Joaquim Vieira da Cuuha, bacharel.
Luiz Alves Leite de Oliveira BeIJo, magistrado. (27)

(~5) Foi sulJstituido na l.a tiessüo de 18-15 pelo dilo bacharel Garção
to('kler, IIi! de 1fl.16 até ~3 de Julho pelo Uj'. João ua Silva Carrão; e
dahi em diante até 20 de Junho de 18·17 pejo meDt:ionado Mendonça
e Caslfo.
.

U6) Tomou assento em 21 de AL,ril de I 46.
(27) [11em em ao de Agoslo de 1815.

7. a LEGISLATURA.
1.848.

Província do Pará.
x Herculano Ferreira Penna.
X Bernardo de Souza Franco, depois Visconde deSouza Franco •.
João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha.

Provincia do Maranhcto.
x Joaquim Franco de Sã, magistrado. (1)
Isidoro Jansen Pereira, coronel. (2)
X Francisco José l'urtado, magistrado.
Fabio Alexandrino de Carvalho Heis, bacharel.

Provincia do Piat,hy.
Antouio Borges Leal Castello Branco, magistrado.
Marcos Antonio de Macedo, magistrado.

Provincia do Ceará.
José de Assis Alves Branco l\Iuniz Barreto, medico.
Frederico Au~usto Pamplona, bacharel.
Joaquim Saldanha lI1arinho, bacharel.
João Fernandes de Barros, bacharel.
Wguel Joaquim Arre do Nascimento, hacharel.
X Thomaz Pompêo de Souza Brasil, padre.
Carlos Augusto Peixoto de Alencar, padl'e .
. Domingos Carlos de Saboia, padrc.

Provincia do Rio Grande do Norta.
Casimiro José de IIIoraes Sarmento, bacharel.

.(1) Foi sub~tituido até 8 de Agosto de 1848 pelo bacharel Joiio Duarte
LIsboa Serra.

(2) Foi substituido desde 9 de •Agoslo de 1848 até o 11m da sessiio
deste anno pelo citado supplente Lisboa Serra.

-

45-

Provincict da Parahyba do Norte.
Frerlerico Carneiro de Campos, milHar.
Felizardo Toscano de Brito, bacharel. (3)
Benedlcto Marques da Silva Acauhã, bacharel.
Nicoláo Rodrigues dos Santos França Leite, bacharel.
João Coelho 13a to .

P,'ovincia de Pernambuco.
Joaquim. Nunes Machado, magistrado.
X Antonio Pinto Chichorro da Gama, magi trado.
Antonio Alfonso Ferreir2, magistrado.
Jerouymo Villela de Ca tI'O Tavares, lente de direito,
Urbano Sabino Pessoa de MelJo, magistrado.
Felix Peixoto de Brito e ~lello, magistrado.
Jo é Francisco de Arruda Camara, magistrado.
l\Ianoel Mendes da Cunha Azevedo, lente de direito.
Joaquim Teixeira Peixoto de Abreu Lima, bacharel.
Antonio da CosIa Rego ~Ionteiro,
. Felippe Lopes Netto, bacharel.
Manoel Ignacio de Carvalho l\lendonça, militar.
Joaquim Francisco de Faria, padre.

Pl'ovincia das Alagôas.
Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, man-istrado.
Afl"onso tle Albuquerque e l\lello, padre.
José Tavat'es Basto, magistrado.
l\Iatheus CasarIo de Araujo Lima A1'Ilaud, magi traclo.
José Corrêa da Silva THára.

Provincia de Sergipe.
J031[uim José Teixeil'a, advogado.
Fraucisco 19nacio de Carvalho Morcira, depois Barão do Penedo.

Provincia da Bahia. .
João José rle Moura Magalhães, magistrado.
An~elo Francisco Uamos, magistrado.
Manoel Joaquim Pinto Pacca, coronel.
X A{lJl"elo l\IO~li~ da-Silva Ferra7., d~pois !3arrro!le Uruguayana.
)< Joao l\IaunclO 'Wanderley, depOIS Barao de Colegipe.
X Francisco Gonçalve~ l\larLins, depois Visconde ele S.Lourcnço.
Eduárdo }o'erreira França, medico.

(3)

Foi sub -tíLuido atp 15 lIe Junho de I

Al1olfo Cavalt:anLi tle AIlJUquel'f[ue.

~8

pelo baclJaref Graciano

~6-
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Luiz Antonio Barbo a de Almeida, magi trado.
Manoel Maria do Amaral.
Aprigio José de Souza, bacharel.
José Ferreira Souto, magistrado.
José de Góes Siqueira, doutor.
X Manocl Vieira Tosta, depoi Viscondc dc lIIuritiba.
BenevenuLO Augusto dc l\lagalhãcs Taques, magistrado.

Provincia do Espirito Santo.
X Luiz l'edreira do Couto Fenaz, depois Visconde do Bom Retiro.

Provincia do Rio de Janeiro.
X José Maria da Silva Paranhos, depois Visconde do Rio Branco.
Tbomaz Gomes dos Santos, medico.
Joaquim Vicente Torres-Homem, medico.
J\lanoel José de Souza França, advogado .
.loaquim Fl'aneisco Alves Bl'anco l\Juniz Barreto, magistrado.
João Manoel Pereira da Silva, baclJal'el.
X Francisco de Salles Tones-Homem, depois Visconde de Inho·
rnerím.
José Augusto Gomcs de Menezes, magistrado.
X Paulino José SlIares de Souza, depois Visconde uo Urugnay.
X Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara, magistrado.

Provincia de lliJinas Gemes.
X José Pelll'o Dias de Carvalho.
Jo é Antouio Marinho, })adre.

X TheoplJilo BenedicLO Ottoni.
AnLonio da Co La Pinto, mag-i L1'ado.
Pedro de Alcamara Cerqueira Lei te, magisLrauo.
Gabriel Getulio l\Jonteiro de l\lendonça .
.\utonio TlJomaz de Godo)', magi trado.
Jo é Pelieiano Pinto Coelho da Cunha, dcpois Barão de Coeáes.
Quiuliliano José da Silva, bacharel.
Cln'istiano Benedicto OLtoni, leme de mathemalicas.
Fraoci eo de A sis e Almeida, bacharel.
franci co dc Paula Cerqueira Leite, ma~islrado.
ntonio Gonçalve Chave, padre.
X Joaquim Antão Fc.rnaudes Lcão, bacharel .
•José Jorge da Silva, baclJarel. (4)
Tristão Antonio de Alvarcnga, bacharel.
CamBio Maria F"I'I'cira Al'mondc, medico. (iS)
Joaefuim Candido oares de Meil'elles, medico.
lanoel de Mello Franco, medico .
•rosé Felicissimo du ascim Dto, padre.

(.1) Foi 'ub tiluiljo dUl'ünte
ele Cürvülho,
(.'i) ~'ol

ir

se suo du 1841'; pelll lJüt:llü!'el Eliüs l'iulo

ub liluidu durünle li ·c· 'úo

Diogo l'crejru de uSCllneello.

d~

IS!' pelo bllcharul Fl'lIuei r;o
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Pl'ovincia de Goya;:.
Joaquim Ignacio nam:llho, lente de direito.
E%evão nibeil'o de nezende, depois Barão de LOl'cna.

Provincia de Mato Grosso .
•João Chri lliniano Soares, lente de direito.

Provincia de S. Paulo
Raphael Tobias ele Aguial', brigadeiro.
Bernardo José Pin to Gavião Pei xoto, brigadeiro.
Gabriel José Rodrigues dos antos, lente de direilo.
João da Silva D:1não, lente de direito.
Tristão de Abreu Run"'e).
Felicio Pinto Coelho 8e Mcndooça e Castro.
Antonjo Manuel de Mello, brigadeil'O.
Antonio Clemente dos aotos.
Antonio l\lanoel de Campos i\Iello, bacharcl. (6)

Provincia de Santa Catharina.
Joaquim Augusto do Livramento, bacharel.

Provincia de S. Ped'ro do Rio Grande do Sul.
X Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, depoi Barão de Quaraim.
Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, magistrado.
X José Martins da Cmz Jobim, medico.
Isra.el llodrigucs Barcellos, bacharel.
Jo é de Paiva Magalhães Calvet.

(u) Tomouiasscnlo como SUPI)Jenle do coronel Francisco Antonio de
Souza QUCil'OZ, nomeado scnul.lor em Janeiro de 18-18.

- 488. a LEGISLATURA.
181>0 - 1Hl'i2.

Provincia do Amazonas.
D. José Affoll'O de Moraes Tones, Bispo do Pará. (1)

Provincia do Pará.
João Lourenço Paes de Souza, bacharcl. (2)
João Baptista de Fig-ueiredo 'l'emciro Aranha. (3)
X Bernardo dc Souza Franco, depois Visconde dc Souza Franco.

Provincia do Mamnltc1o.
José Janscn do Paço bacharel.
X Candido Mendes de Almeiela, bacharel.
Jo:H[uim Mariano Franco ele Sá. (4.)
José Thomaz dos Santos e Almeida, maj:dstrado. (a)
Antonio de Barros Va.sconcellos, bachal'el. (O)
Grcgorio de Tavares Osorio !\laciel da Costa, Ulagistrado. (7)

Provincia elo Piauhy.
Anselmo Francisco PeretLi, magistrado. (8)
Manoel Joaquim Bahia, magistrado.

P.rovincia do Cearei.
X

Mi~uel

X Antonio

Fernande Vieira. magi trado.
José MacLJado, magistrado.

(1) Tomou assento em 21 de Julho de 1852.
(2) Foi substituido desde 5 de Ago to de 1850 até o fim da legislatura pelo bacharel José Joaquim Pimenta de Magalhães.
(3) "oi substituido desde 11 de Junho de 1852 até o fim da sessão
desse anno pelo bacharel Ambrozio Leilão da Cunha.
(4) Foi substituido na ses 6es de 1 51 e 18;;2 por Mtonio Jansen do
Paço.
(5) Tomou a . ento como supplente de Herculano Ferreira Penna, que
optara pela provincia de Minas Geraes.
(O) Tomou a sen to na sessi10 de 1851.
(7) Tomou as ento na sessão de 1851, e tendo fllllecido sub tituiu-o
na sessiÍo de 1852 o bacharel José Martins FerI' ira.
(8) l?oi sub lifuill0 nas duas ses ües de 18;;0 pelo bacharel JoJo Lustosa da CUUIHl Paranaguú.
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André Bastos de Oliveira, magistrado .
•Tosé Pel'cira da Graça Junior, bacharel. (9)
Pedro Pereir'a da Silva Guimarães, bacharel.
Raymundo Ferreira de Araujo Lima, ma~istrado.
Francisco Domingues da Silva, magistrado.
João Capistrano Bandeira de )Iello, lente de direito.

Prov'incia do Rio Grande do Norte.
Casimiro José de J\loraes Sarmcnto, bachal'el.
João Carlos Wanderley. (tO)
,

Provincia da Parahyba do Norte.
Francisco de Assis Pereil'a Rocha Junior, magistrado.
Antonio Josê Henriques, bacharel.
X Frederico de Almeida e Albuquerque, bacharel.
Joaquim i\Ianoel CarncÍl'o da Cunha. (11)
ManoeI COl'l'êa Li ma, bacharcl. (t2)

Provincia de Pernambuco.
X Barão da Boa-Vista, depois Conde do mesmo titulo. (13)
Antonio Peregrino l\Iaciell\lonteiro, depois Barão de ltamal'acá.
Sebastião do Rego Bal'ros, militar. (14)
.
X José Thornaz Nabllco de Araujo, magistrado,
X Jeronymo l\Iartiniano Figucira de Mello, magistrado.
X José Bento da Cunha Fi~ueire(lo, lente de direito.
X Alvaro Barbalho Uchôa Cavalcanti, ma~istrado. (15)
.Toão José Ferreira de Aguiar, lente de direito.
Francisco de Paula Baptista, lente de direito.
Venancio Henriques de r.ezenoe, padre•
•Toacluim VilIela de Castro Tavares, doutor.
X Francisco Xavier Paes Baneto, magistrado.
Antonio Joa~uim de Mello, (16)

(9) Foi substituido na sessão de 1852 pelo bacharel Ignacio Joaquim
Rarbosa.
(10) Tomou assento na sessão de 1852.
(11) Foi substituído na sess:io de 1851 por Felix Antonio Ferreira de
Albuquerque.
(12) Tomou assento como supplente do bacharel Trajano AlypiO de
Hollanda Cbacon, que fallecêra.
(13) Nomeado senador em Abril de 1850, foi substituido por Augusto
Frederico lIe Oliveira, que tomou assento em Maio seguinte.
(1.J) Foi substituído na sessão de 1851 pelo marechal José Joaquim
Coelho.
(15) Foi substituido nas sessões de 1851 e 1852 pelo bacharel Alexandre
Deruardino dos Reis e Silva.
(IG) Foi_ subslituído na sessão de J8:a pelo bacharel Domingos de
Souza Leuo.
AD. 7

-

tlO-

Provincia, das

Alag~a

Antonio ~un(' de Aguial" coronel.
FI'3llcisro .10~lrluim Gomes Ilibciro, magistrado.
Manool Joaquim d \ Mendonça CasLello Braueo, (lcpoi Bal'fio dI'
Anadia.
Francisco Ignacio de Carvalho i\lol'cil'a, II 'pois Barão clo Penedo. (H)
Alfonso de Albuquerque 1\lello, padre.

Provincia de Sergipe.
Antonio Fernando ela Silveira, O1onsoollol'.
X Zacarias de Góes o Yasconccllos, lento do dil'eiLO.

Prot1incia da Bahia.
X Fl'aneisco Gouçalvc Mal'tins, depois Visconde de S. Lou-

renço. (18)
Felix Ribeiro Rocha, bacharel, (Hl)
José Augusto Chaves, bacbal'el.
X JOão Maudcio Waoderley, depois Barão de Cotcgipe.
lrrancisco Antonio I\.ibeiro, bacharel.
X 1\[anoel Vleil'a Tosta, depois Viscondo de 1\[uriLiba. (20)
JOaO ,José (le Moul'a I1fagalhães, magi tI'ado. (21)
ViClOI' de Oliveira, bacharel. (22)
Bonvenulo Augusto (Ie i\lagalhacs Taqucs, magisLI'ado .
.Iosé de Góes Siqueit'a, doutor.
Apl'igio .10 é de Souza, ba 'barel.
Manool Joaquim Pinto Pacca, cOI·onol.
João .To é lle Almeida Couto, magisll'ado.
Jo, é Anlonio de lagalllãe' Ca tl'O, magisll'ado.

Província do Espirita Santo.
X Luiz Pcul'eira cio Couto Fel'I'UZ
Retiro.

(~epoi.

Yi"cond

cio Bom

(I';) Foi substituído na sesstlo ele 1859 por Jo é COl'l'&a da
ill'a
Titára.
(IS) Nomeado enador em Mnio de 1851, foi substituido em Junhn
dito pelo bacharel Luiz Antoniu llnrboza de Almeida e por impediml'UIO
de te (Ornol! assento o Dr. Eduardo l?el'l'eira França,
(19) Fnlleeendo, substituiu-o em 18;'0 o bachnrel Angelo Frallcisr'O
Ramos.
(20) Nomeado senndor nm Maio ne 18:;1, foi subsliluido cm ln do
mesmo mez e anno pelo desembargador Joaquim lIlarcellino de Brito.
('lI) Fallecendo em 1850, foi substiluido pelo bacharel José Ferreira
Souto.
(~~) Foi suhstifuído de Julho de 1B;;1 alé o fim dn scsS'flo des
Dnno
por Manoel Maria do .\maral.

1>1 -

Provincia do Rio de Jctneiro,
X Euzebio de Queiroz Coutinho J\JaLloso Camara, magistrado.
X Joaquim Fr:lllcisco Vianna, bacharel.
X João Antonio de Miranda, magistrado,
Venancio José Li boa, magisll'ado.
,João l\Ianoel Pereil'a da Silva, bacharel.
X José Ildefonso de Souza Ramos, depois Visconde de Jagua.
ry. (23)
X Conde de Baependy, fazendeil'o.
lIernal'(\o Augusto ';lscentes de Azambuja, magisll'ado.
X l'ranci 1;0 de Paula de ~egreirus Sayão Lobato, depois Visconde de. 'icthel'0Y'
X D. Manoel de Assis Mascarenhas, magistrado, (2-4)

Provincia de Minas Gemes,
X Firlllino Itodri{?;ues Sil va, magistrado.
Jo é Ago Linho Vieir'a de M:lLtos, medico.
AuLonio Caudillo da CI'UZ Machado, advogado .
.Iu tiniaDo JO'é da Rocha, bacharel.
X !llanoel Teixeira de Souza, depois Barão de Call1argos.
Bernardo Belisario Soares de Souza, magistrado.
Francisco de Paula Candido, merJico.
X Franl:Ísco Diogo Pereira de- vasconcelJos, magistrado.
José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho, dcpois Visl;omle de
TocanLin .
). X Gabriel Mendes dos Sautos, magi. trado. (20)
Frandsco de Paula S3utOS, negociante.
Antonio Gomes Candido, bacharel. (26)
Antoni.o Gabl'iel de P:wla Fonseca, medico.
X Luiz Antonio Barboza, magistrado.
1I13110e1 .Julio de Mirauda, padre.
AULOllio ,José da Silva, padre.
Antonio José l\tonteiro de Barros, bacharel.
Francisco Alves de I1IendoDça, padre. (27)
X Ucrculano Fel'l'eir'a PCDna.
Luiz Soarcs de GOllvêa 1101'I,a, bacharel. (28)

P3) Foi substituirlo cm Junho Ile 1850 pelo viscoude de JequiLillltonha
c 'eudo este nomeado s('llaLlor w ISjl, leve assento o supplenl8
Dr. Tltomaz Josll I'inlo ue Gerl]lleira alá 30 ue Junho L10 dilo anno
lJllI que I'etirou-se por se apresenLar o proprielario.,.
(:!-I) Nomeado eundol' el11 JlIllltO lle 1 50, foi _ulJstilllido pelo desem,
.
bargauol' .\.nLonio Pereira Barrelo Peflroso.
('.?5) NOllleaclo senador em Agosto L1e 1851, foi sulJslituido pelo conseIhiül'o Joaquim AnLilu l?eruanLles Lo;]o.
(20) Fallllcenclo em 1850, SUiJSlltuill-o em AIJl'il do lUesmo a0110 o
tll', Manuel de Mello Franco.
(~7) Fallcceurlo em 1850, sllbslituiu-o em AIHil lio lI1e IrO anno o con
r:lltoil'() Jo II Pedro Dia lIe CurvalllO.

(28) Foi slllJslituiuo ur Junho ue 18;;0 a Aguslo de lSjI pelo conselheiro Juaquiw AnWo remal/cle Le/iu, e de ~Iaio I/e I j:) até O (bu lia
s.s lu desse aUllU .pelo llesewiJargauor ..I.utouio lia Cosla Piulu.
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Provittcia de Goya:.
Eduardo Olilllpio Machado, bacharel. (29)
D. José de Assis Mascarenhas, magistrado.

Pl'ovincia de jl1ato Grosso.
Joaquim José de Oliveira, militar.
l\lanoel Alves Ribeiro. (30)

Provincia de S. Paulo.
Joaquim José Pacheco, magistrado.
X Carlos Carneiro' de Campos, lente de direito.
X JOão José Vieira Ramalho, monsenhor.
X José IA'nacio Silveira da Molta, lente de direito.
Joaquim Octavio Nebias, magistl'ado •
•Joaquim Firmino Pereira Jorl{e, magistrado.
José 1I1anocl da Silva, depois Barão de 'fieté.
José Mathias Ferreira de Abreu Junior, bacharcl.
Francisco de Assis Pcixoto Gomide, bacharel. (31)

P1'ovincia de Santa Catharina.
Joaquim Augusto do Livramento, bacharel.

Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
X Pedl'o Rodrigues Fernandes Chaves, depois Barão dc Qual'ailJl.
João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato, magistrado.
X Jo c Martins da Cruz Jobim, medico. (32)
Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, magistrado.
Joaquim José da Cruz Secco, magistrado.

(29) Foi sulJslituido desde 22 de Julho de 1851 até o fim da legislatura pelo bacbarel José Rodrigues Jardim.
(30) Tomou asseuto em 2 de Setembro de 1851.
(31) Fal1ecendo em 1850, foi substituido pelo Dr. Gabriel José Rodflgues dos Santos, que tomou assento em Julbo de 1851.
(32) Nomeado senador em Maio de 1851, foi chamado para ubstituil-o
o bacharel Israel Rodrigues llarcellos. c nã.. compareccndo este 01'cupou o seu lugar de Julho do mesmo anno ao fim l!ll legislatura José
de Paiva Magalhães Calvet.

- 539.' LEGISLATUl\.A.
1853 -1856.

Pl'ovincia do Ama.:ona'.
-

João \Yilkens de

~laLtos,

bachar I.

Pl'ovincia. d{) Pará.
-José Joaquim Pilllcllta de Ma~alhãc , bacharel. (1
Fausto Augu to de Aguial', bacharel.
_Angelo Custodio Corrêa, bacharel. (2)

Pl'ovincia do 1J'faranhã'o.
Antonio RaYUlundo Teixeira Vieü'a BelCorL, dcpoi' Barão de
Gurupy.
_ D. Franci co BalLhazar da Silveira, magistrado. (3)
X Candido Mendes dc Almeida, bacharel.
- João Duarte Lisboa Scna bacharel. (4)
.ro·é 'rhomaz dos Santos c Almeida, magiSLI':ldo. (o)
Jo é Ascenço da Costa l'erl'ei\'a, bachal'cl. (6)

r--

Provincia do Pia1thy.
X João Lustosa da Cunha Paranaguá, JUa~istrado.
Autonio de Souza Mende , tenente coronel.

(I) Falle endo em 1855 foi ubslituido pelo conselheiro Bernardo de
Souza Franco e sendo este nomeado senador no dito anno, passou a
occupar seu Ingar o major .Marcos Pereira lIe SalJes.
(2) "'oi subsliluido na scssüo de 1855 pelo. bacharel Ambl'(l io Leiiüo
da Gunha que teve assento até o 11m da legislatura pelo posterior
faJlecimento do proprietario.
(3) FI)i subslituido desde JullJo de 18;;3 até o fim lia es ~o de" e
anno, e de 11 de Agosto ao fim da sessüo lIe 1854 pnlo bal'harel Jo é
Jansen cio Paço, e de 13 de Maio de 1856 até 13 de JunlJo L10 lllllSlllO
anno pejo bacharel José Marliu Ferreira.
•
(4) Fallecendo em 1855 foi. ubsfituido na sess'io desse anno Plllo
lIacharel Antonio Marcellino Nunes Gonçalves, e na de 18jti, por impedimento deste, pelo bacharel José Jansen do Paço.
(5) Fallecendo em 185j substituiu·o na sessfio de 1856
lJacuarel
Malloel de CerQ.ueira Pinto.
(6) Foi subslituido de de _5 (h: Abril até ~o de JUllUO de 1851 )Jelo
citaLlo Ilacharel Jan en do paliO.

°
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Provincia do CearlÍ.

-

X Miguel Fernandc Vieira, magistrado.
Fl'ancisso Domingues da Silva, magistrado. (i)
X Domingos José Nogueira Jag-uaribe, llIagi ·Lrado. (8)
)Iauoel TlJeophilo Gaspar de Oliveira, bacbarel.
X Autonio José ,'lachado, magi trado.
João Capistl'ano Bandeira de 1\le1l0, lente de direito. (9)
Audré Da tos de Oliveira, maA'istl'ado. (lO)
Raymundo Ferreira de Araujo Lima, magistrado.

Provincia do Rio (}mnde do Norte.
:José Jaaquilll ria Cunha, lente de u)athel\latica~. (11)
Octaviallo Cabral Raposo da Camara, bacharel.

P'/'O'vincia da Pamhyba do Norte.
AntOllio .Jusé Ilemiques, bacharel.
X Frederico lIe Almeida e AI bUl(uerquc, bacharel. (12)
Francisco de As 'is Pereira Rocha JUllior, magistradu. (13)
Lilldolpho José Gurrêa da Neve, padre.
José da Costa Machado, bacharel.

Provincia de Penwmbuco.
AlIlonio Correa Seára, marechal de campo.
-.. X Jcronymo Martiniano Figueira de I1Iello, mag-i trado
X AntOllio Coelho de Sá e Albuquerque, bacharel.

(iI Foi substituido durante a essiio de 185-1 pelo bacharel l'euro
Pereira ua ilva Guimarães.
(8) Foi ub Lituido desde 16 de Agoslo de 1803 alé 26 de Maio ue 185.1.
por Monoel José ue Albuquerque, e na' sessão de 1855 pelo bacharel
Aprigio Ju tiniano da ilva Guill1arães.
.
~.

(9) \,oi

Jeron~'lI1o

ub tituiclo de 'de 2i de Maio até 21 de Junho pelo bacnurel
Macario Figueira de Melto.
.

(10) Foi sub liluido na se são (le 1M3 pelo ba('hnrel 1;!1Iacio JOlllfUilll
Barbosa, e na de 185.1. pelo referido bacharel AIJrigio Guilual'ães.

(11) Foi sulrtituido durante a sessão ue 1853 pelo bit 'harel .\Illaru
Carneiro lieserra Ca\'alcnnli.
(12) Nomeaclo senanor em Maio rle 1856, fOi subsLituir10 pelo bacharel
.Iosê Paulino de Figueiredo que lomou a sento eru 2(; de Julho, Lemlo
nté então occupado seu lugar o bacharel AntoniO Carlos de Almeida e
Albuquerquo.
(13) Foi ub tituillo IIU se. iio ue 185~ lJelo hacharel Autoui" Cal'tos
ue AIIII ida o Albuquerque; e na de 18~G (Jelo bacharel Crispim Alltonio
'1' ~Jil'lllld ... licllrique',
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Antonio I'eregrino ~Iaciel )Iontciro, dppcis Barão de Itamaracá. (14)
Sebastião do nc~o DalTos, milHal'. (15)
X Francisco Xavicl' !'aes Barreto, mal\'istmdo,
Ilomingos de Souza Leão, dcpoi barão .Ia Vil1a Bella,
.João JO'é Fel'l'eira de Aguiar, lentc de direito.
Augu to Frederico de Olivcil'a, neo-ociante.
X José Thomaz Nabuco de Araujo, magi trado.
Francisco Cados Brandão, advogado.
Joaquim Pinto de Campos, monsenhol'.
-Fl'allcisco de Paula Ba!lLista, lente de direito. -

Pl'ovincia das Alagóas.
ManoeI Sobral Pinto, bacharel, (16)
Joaquim de Mendonça Ca tello DI'anco, depoi. Barão
(le Anadia.
X João Lins Vieira Callsansào de Sinilllbú, magislrado. (ii)
FI'ancisco .roaqlfim Gomes Ribeiro, magislrado.
José Corrêa da Silva TiLara.

~!anoel

-

Provincia de Sergipe.
X Barão de l1Ial'oim.

Jo;1o de Siqueira Queiroz, advogado.

Provincia da Bahia.
X João ~Iauricto ,vanderIey, depois Barão de Cotegipe. (18)
X Zachal'ia de Góes e Vasconcellos, lente de direito. :19)
Manoel Joaquim Pinto Pacca, coronel (20).
Benvenuto Augusto de l\Ial!:alhães Taques, magistrado.
X Jo.é Antonio Saraiva, bacharel (21).

(14) Foi ubsliluido na se soes de J854, 1855 e 1856 alé 18 de Junho
dpsle anno IJor 11onorio Pereira de Azevedo Coutinho, e dahi cm
diante pelo conselheiro José Dento ela Cunha Figueiredo.
(15) Foi substituido na se são de IBM por Francisco do Rego narras
Barreto.
(16) Foi substiluido na sessiÍo de 1853 pelo baclJarel Pedro Antonio
da Co ta Moreira.
(17) Foi substiluido na sessão de 1853 pelo bacharel Malbeus Casado
(Ie Araujo Lima Amautl, c ue 1.2 de Agosto de 1856 ao fim da sessito
d~ Ie anuo pelo bacharel Pedro Antonio da Costa lIIoreira.
(18) Nomearlo senal101' cm Maio ue 1856. Ioi ubstituido desue '1 de
JUlhu alé 16 do mesmo mez c anno IJelo ua harel Luiz Antonio lJarhosa
de Almeida, e Jalll em diante [.elo desembargador João José de Oliveira
Junqueira.
(19) Foi substituido na sessiJo de [1854 pelo Dr, Eduardo Ferrcjra
França.
(20) Tendo sido suspenso' das re~pectivas funcções cm 10 de JunlJO
de 1856, foi subsLitUldo peJo desembargador Joaquim MarceUino de
Brito.
(21) Foi substiluido d\lsde 8 de Junho ele U!54 até o fim da sessão
desse anno pelo bacharel Angelo Francisco Ramos,

/
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Franc.isco ~Ienll s lia Co la COI'l'b, magi:;lrallo (1?2).
Aprigio .rosé ele Souza, bacharel (23,.
,Iosé de Góes Siqlleira, doutol'.
X Augelo 1\loniz da Silv:I Fenaz, depois Barão de Uruguayana. (24)
TOl'lluaLo Rodrigue Dutra RoclJa, bacharel.
Luiz Barbalho Muniz Fiusa, depois Barão do Bom Jardim.
Francisco AnLouio Ribeiro, b<lchareJ.
José Antollio de Magalhães Castro, magistrado.
Jus' Augusto Chaves, b:ichal'el (25).

Prov'incia do Espirito Santo.
Luiz .To. é Ferni::l de Aral1jo, bacharel,

Provincia do Rio de Jdneiro.
X Eusebio de Queiroz Coutinho ~laLLoso Camal'a, magis·
traUo (26).
X Luiz Pellreira do ConLLo Ferráz, depoi Visconde do Bom
Retiro.
X José Ildefonso de Souza Ramos, depois Visconde de .Taguary. (27)
João Manoel Pereira da Silva, bacharel.
X JO:l.quim Francisco Vlauna, bacbarel. (28)
X Frallcisco de Paula de egreiros Sayão Lobato, depois Visconde de NicLheroy.
Diogo Teixeira de Macedo, magistrado. (29)
X t:andido Borges Monteiro, depois Vi conde de llaúna.

(2.2) Foi sub tituidú destle 14 de Maio até la de Junho de 1856 ppjo
mencionado desembargador Marcellwo rle Brito.
(-23) Fallecendo em 1855, foi substituido pelo bacharel Angelo Francis o Ramos.
(24) Nomeado senador em Maio de 1856 foi substituido em 14 do dito
mez e anno pelo (lescllIburgador José Ferreira Souto.
(25) Foi sub tituido na sessiio de 1853 peJo de embargador Joaquim
Marcellino de Brito. qu tonlOIl a sento a 11 de Agosto: e na de 1854
pelo desemlJargauor Joiio José de Oliveira Junqueira, a 9 de Ago to.
26) Nomeado senador em ~laio ele 1854, foi substituido " 22 do mesmo
mel. e anno pelo desembargadu r A!ltonio Pereira Barreto Pedroso.
(2i) omeado senador em Maio de 1853, foi substituído a 2j do mesmo
mel. e anno pelo lJacliarcl l'raucisco OClaviano de Almeida Rosa.
(.) ) Nomeado ellador em Ahr!1 de lRj~, foi substituldo a 7 de Maio
seguillte pelo desembargador J01l0 ADlomo d 'bllranda, e sendo lambem
este nomeado senador em MaIO de til:;:;, passou a occupar seu lugar
desde 11 do dito mcl., o deselllbarglll10r V~bancio José Lisboa.
'
(~9) Foi substituido na ~essiio de 1851 até 22 de ~faio pelo desembargador AntOniO Pereira Barreto Pedrosu, e dahi em UlaUle até o fim da
mesma ses lIo pelo de embargador Vcnancio Jo é Lisboa.

X Jo. ú ~r:1I'i~ <.la Si! ra Paranhos, liepoi
Branco. (30)

Vi. conde do. Rio

X Cunde ue Baepcnuy, l'azcn<.lciro,
PrOL incia

de .Minas Geraes.

X I,uiz Antonio Darhosa, m~gistracJo.
X Fl'aoci co DioA'o Pereira de Vasconcello', magistrado. (31)
X Manoel 'fcixei ra de Souza, rlep"is Barão de Camargos.

X Firmino HodriA'uc Sil\':l, mõlA'i trado.
Antonio Gabriel de Paula Fou eea, medico.
Antonio Candillo da Cruz 1Ilaehado, advogado. (32)
FrõlnC'Í. co de Paula Candido, lTIl'diro.
X ,Joaquim Dclfino Ribeiro da Luz, bar.h:1I'el.
Anlonio Jo. ~ lunleiro de 8al'l'os, bacharel.
José Agoslinho Vieira dc MaILOS, medico.
X Hel'l:ulano Fcncira "cnna. (3)
francisco de Paula SallLos, 1H'A'ociante.
r.arlos .rosê Versiani, doutor, (31)
AA'o.linho Josê Fi'l'I'cira Brrla, medico •
.\nLonio.lo é da Si "-a , parIre.
8:1I'la1lO Alves Rudl'igues lIorla, bacl13rc1.
Bernardo 8cli~:lrill Soal'cs de SOU1,a, ·magistrado,
Luiz Cario.; ria FOllsec:I, mCI!ieo .
.l1l$Liuian') Juse ela Hocha, ha 'hareI.
Luiz Suar' de Gou\';a Bona, ba(·uarcl. (3a)

Pl'ovincia de Goya.!.
Antonio dg Padua 1?ll'ury.
F"liciallo José Leal, palll' .

Provincia de Mato

G)'os,~o.

Viriato Banrleir:1 Duarte, mai!i~trad().
Riherio FCI'I1:llldcs d.: Ar:l.uju .Jurge, magistrarlo.

(3r) Foi ub filuirlo nu 80<510 dr 1853 até .. d(' Maio pelo desembargador lOJO AnLoniu tiA Miralllln, do O a 25 do Ul(UIlO !TI('Z pel ba"harel
Fral1l'Ísco O('lul"i<ll1o (1c AIIII Id" lIosa; e de·1 tio lUII110 até o Jim da
refendu sass,ia lJllJo de6('lIlbul'gador Eu l'J'eto Podroso,
(31) Fui substltuirlo na se Jo de 1851 dosrlr. 13 até 25 tlll Maio, e nas
til" lbJ5 o 18.)(j polo Dr, Francí "O tle )Iello. !'ranco.

(32) (101 suh Iituicl0 nas essões d 18",1 a 18~G pejo SUIJplente José
Jual]nim do Limu o Sill'l\ oUl'illllU. (actuul Viscontle tio Toc!lntins.)
(3:~) Nomeado s3nudol' emAl1rildel853.foisubslituldod(.scle 2 de
Maio tio mesmo UllIJO pelo de- rubargudur FrulI :is~o oures Bernurde3
de GOlllea.

(34) roi subsf.itnitlo nns se sõos do

Pedro Dias de CurvallJo.

185~,

c 18:;6 pelo cons Iheiro Josó

(3;)) I'oi sub titllido na Sf'S~ijO de 185:1 (1eln mencionado sU;Jpleuto
Lima e Silvll Sourioh(}, que tolllOU l; seulo a 9 de Agosto.
AD. 8
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ProL'illcia di' S. Paulo.
Joaquim OcL3Vio ~CUi:IS, magislr~\llo. (36)
lIip)lolyLo.To é Soares dc Suuza, uacharel.
,lo:l'luim Fil'mino 1'C1'cira ,lurg-ll. loa~!istrado, (37}
Fcmanuo Pacheco ,Jurdão, IlI;lg-ksLrado.
X ,losé Il!llacin Silvdl'a da MuLta, II'ULC dc dirnito, (38)
X Carlos Cal'llciro Campos, leoLe dc direito, (39)
X ,João.To é Vicir~t lI.am:llho, I1l1tl1 cllnUI', (40)
,ln é :\IaLhius FCITeil'a de Ahreu, linchareI.
ÂIHOIILu t.onçalves Barho a da Cllllha, lwcharcl.

Proliillcia do Parall!Í,
Antonio CanfHI!O Fcrreira de Abr

u, bat:harcl. (.H)

Proú·neia de Santa C'ltl~al'imt.
Joaquim Augnslo do Livram 'IILO, hachal"l'l.

Prorillcia. de S. J}ee/ro dp llio Gtrr/lllf rlo Sul.
J.lliz Ahe~ TA'ile dr Olivcira BeIJo, ma:.ri<'rarlo. (4.2)
Israel P.ollrig-ucs B.:\l'l·c'llu~, bat:harel. (4:3).
X 1'('(11'0 nodri;)uC' Fernandes Chaves, Ilepei Barão de Qtt:l.
I'ninl. {.H},
,lo:iu Evallg'eli ta r1c NrgTcirn. SaY;I() Lohalo, magrsll'ado.
~'ral1cisen Carlu" dr. Ar:llljn Jil','uslluC. hacharel.
:\Jalloe] .Tosé de Frdla. 'I'I':I\'a 'so , rnagislr.Hlo. 45~
(:lli} Foi sub.lilu;,lo 111' SesS'lO .ft> r :.,õ pC'lo ])1'. ;llarlim Frallcis-l'!>
tle AIllTrIlJu.
~:li) Foi ~lIbS!ituitlo na
C'. ,,'10 ti.' 1'8.;;-, pC'lo [)r Martim J7ranri~e()o
11il"'lrn til' .\ndrlltla ;; (" tle I ~ til" Mail) a ~ ~(J' Julf'rO \le 111,,{; pélo Dr.
J'l1iu O:dJllc.r tle A"e.llll' IJroll'l'O.
t:lll) Foi slIh:<:lituirlo na SflS 'il <1C' lH.;'! alé 2.~ tIl' )Taio 11C'ln riC'. mll:,r:
gaLlol' .IlJilllUilll Jl)~ ~ Padleco : n sf'luln 1l01Ilf'illfl, ~l'lladllr Plfl ..\ Itríl dc.' 11')5,3-,.
l'<li sllh~tilllitlll a O IIp. )faill seguiot.' 1"'lu m~Slllll tlcscmlJarl:\'lliJol'.
(:1!1) Flli snll.'ltituidn na (' s"o.h 1'8.,:1 r1('s lC' n til' Jlllllo "r~o rlC'sl'1nf'"rgiltlor Joa'lllilll Jo,sé Pllcllet'o, p na ti· 1'8:,' t ale ln de )[aio pelo IJI'.
~larlil1l Fralll'i -';0 nibeiro· de .\nl/lrll la.
~LO} Nomearlo ilCn:lflor cm i\\hril de 1'6:.3, foi ~nh tiluitin pelo hachnrl'~
Fnllll"is,'O José IIp. I.lInn, c lJl'r impl'tlill'lenln d<'sk ú'.,.UPOll seu IlIgaldpsrJ (; IIp. A~oslO, Mi: o Í1m lIa' s ';io iJalJllelJc all110 U Dr. ~Ial'llu~
Fraol:i co l\ilJe:JI'.l'l1 AI rada.
~II) Tomou assento elll 2i tI'e ~1aio (lC' lRrj.~_
(ol~) Foi uh ti lIido nll e:>srtn de 1'8:,;>' pelo lJarIJarel Joaquim J 3é daCI'Ul ecco, e na tle l ;"' i peJu Burilo II ~Iallil.
(13) ~:;IO 10l11nu <lo$Sf'nuo, semltl SlIbslítllido nas SC'~. ÚNfdl' 1R53 I' 18;;·D
pelo hal'iHl rei I'Ul 8e"'lo; lia ,I' 18~1~ pelo DI'. JO!lÓ AllIunio do \,all,.,
CllldrC'cFi.io: lia de 18:)r.llll~!) 'II' Jlllhn pflln 1)1'. Firlencin Sf'pnllluccul>
I'rlllcs: C' tIl' 10110 dito lIlC'l I Julho·até o fim da ses ,io do lllCSllIU ,H1I1l>'

Rihell"O

;:Jptllllil!OCrITl ccro.

(11) SOlncado senador em Abril dr. 18;;3. roi sulJsliluido em Jl rle Junho'
e1l"se anilo pelo Dr. Jo.,o Jacinll10 e1c ~lpndooC:il, e no imrJcelimpnlO'
II '~(C' or"lIpolI sf'lI I ligar e1p;;d.' 'li dr Agl'sto lIc 1 :>.j alt'i o 11m lia SI'" iI)
Ju 11)1 SOlO Huno () har{lt) de .\Inllü

(I') foi
L:.J '(,11,

ubsliluil.lo na e;;-lio llc 18.j3 pe:o barh rei Luiz (le Yreila~ ~

-
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Pror int:ill. do A11tazo/t,ls.
Fran 'isr;n da Sr'rr:'! (,arll 'iro, lIIa~i~lrado,
Antonio José Moreira, IILct!ico.-. //p/I/elllt'.

Província do Parti.
Tito Franco ele Almei,la. hacharel.-i. o districlo,
Jocio f-onrenço Pac", de 'JII,;a, úllchu.rcl.-S//1Jplente .
•1e1l10 1\U:-'1I to Corre:!, hacll:lf'l'l. -2." disLl'ietú. (I)
,li arcos Pereira ele ccUe.\', doutor. -SIt]Jp/eIlLC.
FauSLIJ AIIA'usto de A:!lIial', lJacharel.-3.o c1istrir.lo.
Jlliglll'l.4.lttonio Pinto Guilltcu'([es i coroncl.-Stwp/C/lte.

Prouincia do Maranhilo .
•Tnsé Joaquim Teixeira Yirir:l Delforl.-(.o di trlelo.
RccYIII.lIIldo Ale,1;allrll'e ral/e de Carvalho, magistl'ado.-Su.pplcllte.
DJrítO de S. llClllU.-2," tlisLI'iclo. (~)
.ln(}o Paulo de !ri il'ancla , lIwgistl'arln.-Supplenfe.
~< João Peelro J):1 \'jell'a. bachar'cl.-3.· c1islricLO. (3)
J nllé Joaqui/n Rodrigues LOJlcs, tel/ente coronel. -SlLpplente.
Joaquim Gumes de Souza, (louLur CUI mathemalieas.- 4." diso
LI'icLO
JOóli Scrgió Fel'I'r.il'a,-SuppU:nte.
X Canclidn Mo'lllles de Almeida, baroharcl.
districto.
FI'edlJrico José COI'I'ca, bachal'eL. - u,pplel/le.
Viriato Balldcira DII:lrLI', 1l1a~iSI,ra(lo.-6.· di lrieLo. (~)
JoàQ Mendes de Almeida, bachal'et.-Supplente.

-a.·

Pl'o~íncia

do Piaulty.

Antonio Franci eo de alies, m:Jf!i"Ll'ado.-1.. di Ll'icto.
Antoniu BOl'gos Leal Ca.tcllo Branco, I/lagistrado.- Supplellle.

(I) Foi sub '\i\uiclo dosde 12 do
rcslJoctl \'o.supplolltp.

~Iaio

até 3 de Junho do 18GO pelo

Nl

Foi substituido nn Sf'Ss;iO de 18J8 pelo TI' pf'rti\·o uppl nte, e
le111 () esle fallel'illu no principio rio anno ú 1860 occupon o seu lugar
o mesmo supplcnle.
(3) Foi substituido 11.il scss~o de 1 58 "polo resre 'lil'o supplcnle.
(4) Foi suhsti\ulllo rlpsno 18 ntl; 26 dr Maio de 1 r.~, e dp. 12 (Ie
~ajo até o l. u de Junho Llo 1860 pelo re~pccti\ o sll[lpl nto.

- 60.loão da Silva :lIiralHla.- 2."

di~trir·LO.

Jesuino de Sou::a ,uarti'!'s, bctcharelo-SII.pplcnle.
X .Jnào Lustoza da Cunha P'lrana~u I, nw.gi,lr:ldo.-3. n uis~l'icl&.
X Josl1 Antonio Saraiva, bacharel.-Sltpplcnle.

Provincia do Ceará.
X Antonio José :llacl.ado, magiQl'ado.-1.° rlistricto.
llaYl1lttlulo Ferreira de Aralljl:J Lima, rnagislrado.:- SI/pplenlr.
:Frallciscu DOlllingue da Silva, lIIagi;lratlu.-:l.· di LricL<J. (iS)
.10sl1 CamilLo Linhares.-Sltpplc1l1e.
SebasLião Gonçalves (Ia Silva, magi trado.-3. o dislriclo:
.10sl1 Bevilaqua, pad?'e ,-S'I'}Jplenlc.
X Domingos Jo é Nogueira Jagu:ll'ibe, magisLrado.-4. o districto. (6)

llaYl1wlldo Francisco Ribriro, padrc.- Itplllente.
AnLOlJio PillLO de :llendulI ':l. Il<Hlre.. -a. o <Ii 'LricLO. (i}
Hipolito Cassiano Pamplona, ba.clw relo --Supplcnte.
X Miguel Fernalldes Vieira, magi ·u'auo.-(i.o uisLricltl. (8)
Jl1anoel Fernandes Vieira, magistrado .-SuPIJlente.
Francisco de AI'aujo Lima, Illagi5LI'ado.-7.o disLriclo. (9)
Gel'vasio Cicero de Albuquerque Mel/o, bacha'l'elo -Sltpplelllc',
André Baslos de Olivcinl, rna"isLl'auo.-8.o lIisLJ'iclo. (10)
Josl1 ViCenle Dnarte Brandclu, f>aeharclo-Su.pplenle.

Provincia do Rio Grande do Norte.
Amaro Carneiro Bcze1'l'a Ca\'alcanlí, baclJaJ'cl.- 'l."'dislrictn.

Antonio de Albuquerque Maranhão Gavalcanti, bacharel.- SlIpplcllte.

Jose Xavier' Garcia de Almeida, coronel.-2.0 disll'icto.
Lui:: Francisco da Silva, bacharet.- Supplcnte.

Provil'!ci.a da

Para'~y'.J(L

do Norte.

Vietorino cio Rego To cano Barreto, magislrado .-1.° clislricto.
Alltonil, da Cunha Cavalcanti de Albuq1terque e Jllello.- Supplel/Ce.
~\nLonio

José Henriques, bacha.rel.- 2. ° dislriclo.

Fausto Benjamim dn Cru;; Gotwea, bacharel.- Sltpplente.
Diogo Velho CavalcaJlLi de Albuquerque, bachal·el.- 3. ° dis·
Ll'iclo.

(5) Foi substituído na sessão de 18,,8 pelo respectivo supplcnte.
(6) Foi sub litllido na sessão de 18JB pelo re pectivo supplenle.
(7) Foi substituido na sessão de 1858 pelo respectivo supplente.
(8) Foi sub titnillo ua sessão de 1860 pelo respectivo sllpplentc.
(!l) Foi uh lituido na s~~s,io de 18J9 peJo respectivo supph11l1 .
(lO) Foi. lh -Iituido Ilas sessôe' de 18:;0 e 1860 peJo respectivo
plcute.

5U\1-

Ui (;/tri'pim AI/tonio dr JI iro1l'/o llcnl"il/'lcS. /lOcll'lrrl. - SI/I'lllcnlr..
Ftliutll Heuriqucs cte Allnt.: d;l. lual;isLl'allll,- .1." lIisLrit-l.o. (II')
AlLlnttío .IJanoe! de Aragrio r. Melto, ?llUgi:;lrude,. - SIl/lfI/mlC.

X Flavio Clemenlino tia 'ilra Freire, depOIs Oaráu d.: JIlamang"uape.-5." i1islricLo. (12)
tJlilltO José Meira, bachctrel.- SIt/I/JlcI1IC.

Prot"incia. de Perllambuco.
AuguSlo Frcclrrico <-Ie Olivçira, nc:ZOCiau1C.-1.· dislril'l.o.
Antonio Ml1JrqliCs de Al1lnrim.- SI,pp/ente.

X Viscondc Iii' Call1ar;q!'ilH:.- 2." lIisLrit'·o. (13)
Antonio LILi: CallU/ciLllli dc AUmqlLPrqlll'.

:-ilviu

I

/Jl/cIoltrel.- Suprlmle.

CavalcanLi (Ic Ail)"t(lll'rqlle, \)al'.llarel.- 3.· dislricLo,

Abilio .José Tavares da Silt:n, br,/·/wrel.- SlIpplenll'.

-

X Joçé Thomaz :\auuco 1It.: Araujo,
LricLO. (111)

III agi

·Lrallo. _4.· dis-

Francisco João Carneiro elu CI/nha, barltarcl.- Sltpp/rnte .

•Ill:io .José Ft.:I·I·,·ira l"~ Aguiar, 1,'lIle llt.: lIireiLO.-ii,· IIi ·Ll'icLu •
•Joaquim Pires Jl1achod'J PI/Tl,lIn, bacharcl.- Si/fIIl[CII!P.

X Fl'anci co X:1I'ic)' P:les Barreto, ulagi:lra'III.-(j .• di.Lrino.
João MalLricio C'Willcallli deL' U<Jcha Wandcrley, blLcharel. - Sllpplente.

X .'o~é B I\.tO da Cuuha Fig-ucil'cll0, lente lIe dirciLo.- ' .• disLI"CLO.

lqnacio dc Barros Bnrrelo, bncharel. - S1/]Jplrntc.
S(\ba~l.i:io

tio neg-n

ll:tITII~.

lIliliLar,- 8.· disLri"ln. (1ii)

SI'bltsti io rio Jlc'l0 I1art'lIS de Lfl(;crrla,

IIll/,qisl radu. - SuprimIr.

X AuLouio Coelho tle Sá c Albul[uerque, lJ:ichal'cl.- \.I.' lIisLricLO. ('16)
Lui: Felippe de SOll:a J."à". úacharcl.- S"JlP/rnle.

JCrlln\'mn \'illt.:la dc
el' ·LricLo.

Ca~LI'U T1LI':II"',

IcuLc dt.: tlil'ciLo,-10. o

Lui; rie Albuquerque Marfins Pereira, b(lclrnrel.- SI//JfJlentc.

UUlllilll(OS de Souza Le:io, dcpois l.Iar~1U de Yilla 1.I<:lIa. -fi.·
(ljsLrirLo. (17\
~.

Antonio dos Santos Siqlwira Cavalcanti Junior,
Tltellte.

,To:lI(uim PinLo lle Campo~,

mOIl

bachal'cl,- Sup-

CllhOl'.-12.· di Ll'icto,

Miguel GOllçalves Lima, bacharel. - Sllpplente.
Francisco Carlo~ Brantl:ill, 11:Ieual'cl. - 13 .• (li tricLO. (18)
Llti:: Dltarte Pereira, magistrado.- SUPTI/ente.

(11) F)i sllbstituido nas St'SS:1es de 185í, 1858, e 1859 IJelo respectivo
5:lIJplellle.
'
(12) Foi substiluido na sessfto da 18:;9 pelo respeclivo supp1ente.
(ia) Foi sulJstitujdo nas s()ssões de 1858 e 1859 pelo respeelivo suppleme.

(II) Senrlo nomeado senador e1\1 Maio de 18:;8, occupou o seu IlIgar
o rl'specl Ivo slIIJIJlellte.
(15) Foi substituido na sessJ.o de 1858 pelo re pectil'o supplenLe.
(16) Foi substituído na sessão de 1858 pelo respeetil'o supplenLe.
(li) Foi suhslifuido na sessio de 1858 pelo re-Jlcctiro upplenle.
(18) Foi sub liluido na sessào de 1~59 pelo rCsílecti \'0 511pplcnlc.

-
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I'rovincüt elas Ala!Júlts.
~1:\II'lcl .roalJlli:lI de ~[rntloUç[l Ca Lcllu-Drallco

dt'j'loi

Darão

rle AII:\dia.- 1.° disll'idu.
'
L'tc;" S.wres de jllIJlt7l1erqne Ensta'lnio.-· SI/pplente.1I1")(:l'I.u Calh 'II'US de M"'lo, duutol', 2." disll'if:lO.
X Jacinth') ~'aes de 1Ilenllon{'fI, bacltnrel.- Snllplente.
Pcrll'l. AnLnillo da Co,la ~I'"'eil'a, 11I1;.:i'Ll'ado.- 3.° disll'icLo. (lU)
-!?s/; Cn'l·al!IJ Ar'cioli de Lima, IJ/lcltnrcl.-Sltpplenlc.
"',II'e!'lu (q'rllall:!f;s de ArauJu J'JI'i:í1' ma3iSLntllu.-·i.o di 1l'll;lo. (20)
.Ifi,(ltt'! Jon'{ltillt di) j[,-(tIIjo, 1"lIlro. - Sltpplcnlc.
t'a vadol' Col'l'ea d,~ :-5,1 e U,::I ';i h;. I.J '" 1.11"1:1. - ~;. lliSLriclo.
Ctrtus '\tt!/nstu tl:t St/rcira J.ub I, I) wh.t,.,:L.- Sltl'Pbttc.

°

lJrocincíll de Sergipe,

x

nal',l(' d,' :llaroilll,-\.o di Ll'if'LO. (2U
l'oiJi'JS RalH'llo tl'ite. IIIcdico.-SI!IJplcO/te .
•\1I10Ilio Fl'I'il'c dI' MalLo, llal'l'eLo, lIoIILor,-2. 0 lIi~ll'ielO, (22)
,I {JSI;. dI: l3al'l'u< l'illlellLnl, lIouLOI',- 3.° flisLl'i 'LO •
•/u.«; ,lJflrtills jf'ul(tes, 11Ctc/.nreL.- SnPlllwrl'.
,10:10 Hapli';l:t :11011 Lt'il'o, alll"O~adtl.-I. ° dio;Ll'if'Lo.
,Ilttltot'l Juaqnitn rlu Silt,(t c Oliveirn. - SltJlP/cnl(',

Província da Bahill',
X .lO:tll'lim .tcronymo [,'t:rnanIJcs da Cunha, hacharel. - 1. o
,li..;LricLn.
COllstrwU/1O do AI/tarai Tavares, .t. ° tCllenlc da al"llutda.-. Itl']llelllr,

Elln:tl'rllI FI'lTcil'a FI'anca,
llalthu;;ar

mc'1ico./2,~

dc Araujo Araario

rlislri 'Lo. (2:11

Rulrâo, iJn"/ial·e/.- SI/pplelltc.

'--- )'<:rll'O MUllir. lIal'l'eLa rle Al'a,,;1'I, ba"'I:tl'cl. - 3. 0 disLricLO. (2'1)
- f?f'(J/tâscu Xa/'ier Pi/I to Lima, bal'!w,/'/!!.- SltfJ]Jle'llfll .
•J osé Au"usLo Cha vcs, ba 'ltal'eJ.- 4. o disLl'icLO. (25)

(HI) Foi SlIiJ titu'do na se ,ão de IB:J9 pelo fespeelil'o supplenlf',

pn) roi uhslltuido (I' :J a 19 rlr Mai" rh' IB5i, na sess,io de IB:J!) e na
de J 00 nté 2-1dtJ Junhu 1.JlJlu·respel:\.jl'o supplenLe.
(~I) Foi sl1bstiluitlo iiI' a de ~laio a 22 ile Junho de lR5i, e nas sn~~6es

de J8:> , lll,j!) e 18liO ai" \B de A"Oslo dcsla polo re ·pectivo supplcnle.

(c~) lIal'ondo o Bnrõio rle ~lal'oill1 opLndo pelo 1.0 distri,'to,foi fPronhecidll lepuLarlo do 2,0, III11S nüo tOIllOU I1s-;enlo, e lIcm procedeu-stJ a
11/I1'n cleiçf'o do supplcnle para o rererillo 2.0 dislrielo,
(~a) Falleeell ante
pectivo 'lIpplonlc.

de tomar

a~spnto

c oecupou o seu lugar o res-

pt) Foi subsliluido dp 'Ii oe Maio ao fim da sessüo de lB57 e na
tle llló9 pelo rc 'pccUI'O suppl 'llle,
(~:» Foi 'tl!, Utllilll) na -e -;io tle \ ~18 e nn de 18:>9 nlé 2 do Junho pelO
rr 'pccLil'ú ~upplenl(', 'lue rnlleceu
Lcriorwcnlc,

"O

-

[13

1'orqllnlo nnrT/'i.QlIpg nll/ra Rorhn, l)(frhm'pl.- 1/1'1"rn/r.
Alllnllio de S:lIlll,aiCl \'i:IIJlI:l, h:lch:JI·pl.-,~.o di LriclO.
Pa,'ronl I','rci/'a d,' J/allo", IlIIrl1a 1'1'1. - S/li'i/lente.
Ca 'il1liro <1,~ Spnna lII:I(!lIreira, hat:h~l'cl.- (Lo djoLI'jr,IO. (21l)
T.1IÍ7.

J/lgl.ininno. Rn,plisln, M(/tl/t1·c~r".. 1IIarJistrnrTo.-, I/Jlplclllr:.
Inno"cllClIO VC'llusu I'cI1Cl'nCll'a<, cUl'lIuei (\c cngcuhcil'us.-

';.0

dislricLo.

Bcm'em/lo Augusto dr Mogalldies Toques, I1wgistradtl.- Supplm/r..
T,uiz Barb:llho MUlliz Fiusa, dcpois Darãu /Ie flOlllj:ll'dil11.- 8,0
dioLl'ir.Lo.
Antonio LI/i.: A1illl~o rTr rnl'l'alho, bn.r/w.I·el.-' SI/ppll'nlr.
Llli1. Anlnuill !"'rpira Irrallco, IIlag-i. Lmdo. - !I. 0 di';Ll'i('lo. (2í)
Jolio Josr. de Olil'/'ira .Iwi7lleiro, lII":fli,.tl'l/dll. - .<"'III/llel1!r.
~lallfH'1 PIIILn fIe Souza lIallLa , nra:!I:Lral1u.- JO." disLl'lcLn.
'/olio r;lInlbel'to rios Salltos.- SI/pplente.
,Iosl\ .Joaquim Lalldul!'o da floel.:! :'IIcdrado, bacharel. _11.·
disll'iCln. (2R)
PedI''' ria Silva RI'{10, IJOc/w,rel.- Snpplrnte.
X Jo " Afllollin S'II'ail\':\, baclJ:1rel.-12.0 ui Iríclo .
.I oiio riclm' tle Carvalho.- Sllpp/cnlr.
Frauri. co ;llcnuc.: da CosLa CurrEia, magislrado.- 13. 0 UisLricLO.
(2!l)
lnnorlll11:io llInrqllcs di' jl'(l.lI.jo Gó' s, 'ô1fJ{fistratlo.- S/Ippl/'?lfc.
Fr:lIl1'i,l:o Luiz AllLullcS de Campo, ba'charel.-l-'\." t1i:õLl'iêlO.
(30)
.llau()l'l Tci.ccira Soares, bacharel.- S"pplcnte.

Provinda do

E.~]Jil'itO

Santo.

AlIlollin Pereira PiIlLO, bachal'('1.
l!ll/ue,u l1udriglles lIcrl/lulll' ]/(H/re.- SUpJ1/1 nle.

Provincia do Rio de Ja111!iro.
Serllio Tcixl'ira rir. ~Iapr.tlo, uilll()maL:l.- 1.· di Lriclo.
Carlos Autonio rir Can'al/LU, IJllchard,-S"J1plcntc.
X Jo.;é ~taria da ii \,;1 Parallhu,;, dt'pois riscoude do Rio firallcn.
- 2. o disLril'Lo. (:lJI
M01lUd (/e /I'rias c rascullct:llos, coronel. - SUJ1plcntc.

pr.) I~oi suhHiluitln lia 'f'~i;iO tle I 31 r n. tle I ' até 11 tle lulho
f'elU l'csIJeelÍl'u slIlJIJI III/'.
(~;) Foi slIllsliluido ua s "5;"0 ue Js;';1l c lia de 1 6 lIlé'l4 de Junho
pCIIJ rrspcrlÍl'u ,,,,,pleu\I'.
Fallec'cu ti I'0is da 3" iio tle I roO.
(e'!)) Foi "lh51iluirlo na t'ssjo de I 58 pelo respectivo supplente.

(~8)

,Ju) ['allc"'clI 110 nln tia 51" ;io de ]Il:;a e OC~UPOll o ii \I lugar na
tI.- ltlGO o INl-'ecLil'll 5:1I'I'II'lIlc.
í:Jl) Foi ~lIb Iilllitlo ti.' de 3 dc ~Iilio atê:lO de lul[,O ue l~ pelo
r~s!,ectl'o 5IllJp!CIII'.

-

(j't-

All'X~III]rc .1l\:H1l1ill1 til' Si (l1I'ira, 1II:1;!iSlratlo.- :;." lIi;lrirlo. (:J~)

.lus'; .III/chado CoeI/LO di: CUsll'O, !Jal'llftl'e/. - SlLpplc/lle •
•111110 rte .\llIltlida I'erelra Fdllo. ual'harcl.- -1." disLrielo. 1311
_~lltolliJ Dia~ Coe{ho Nello dos Ikis, rle/luis LJarão de CarajJl'bús.
-

SU1J /,lcn/e.

X Lui], I'l'cirdra rlo COULo Ferraz, depüis Visconúe do liom 1\e111'0.- 5. U t1islrielU.
11 ,'a:; F'cmundl:s Carneiro J'íalllla.- upplenle.
X Fr:lnciSl:o OcLa\'iallU de AJluclda II os:! , lJacharcI.- 6. 0 dblriClo.
JeronYlllo Pereira dc Lima Campos, {cnle dc //lathc7lla/icas.Supplell/c.
l'aulillo .Iusé ~oal'('. de SOl1Z~, h~ch;II'I'l.-7.0 tli.lricLo. (3\)
Julio NCPOIIIUl:I'I1U (;asll'io/II, brigadeiro.- SUPIJ{CIIlll•
.11:1'011"1110 .Iu·é TClxl'ira .'ul1ior, bacharel. -~." tlisLricLu.
José joalJuim Pcrcim Liu Siloa, I'onego. - SlIpIJlcnlc .
•1oaquilll .111<(\ TciXl'il':\ Leill', bacharcl.-V.U distri('LO. (3:ii
"IIII'/i//llo Alvares tlll Si/oa C1/1ll11flS, IIIcJicu. - Supp/enlc.
José Joaqllim de I.ima (' Silva SulJriuho, dcpois \,i.,colllle de
Tocantills. - '10. 0 di lrirLo.
A ll'xalldrc 11011 riytlCs t/n Silva C/iIH'es, bacharel. - SU1Ip/t·lIlf.
X Fl'allei 'co tio Salles TOI'I'l:s-lluIllCIll, dcpuis \'i 'l'OIH.!c d ' Illho
IIll'rilll. -1Lo dlsl/iclo.
An/o/lio lIe AI'Q1fjO Fcrrei·r//. ./atl!fJil/a, t/01l/01'. - S//l'plollli'.
X l:lll/ue Ile Baepclldy, fa7.('/lIle,,'o.-1:!
uislrielU.
J';mi!irwv Fagundes rUI'clla, bacllllrel. - ~1I]J]J/CIllc.
o

°

Pro'l.'incia de .Minas Geraes.

ex <Ibll'iclU.
FI';\ II f'i

Cl. Diogo Pc;l'cil':l

/
...

<Ie \"a cOllct;:llos, magi"Ll'auo.·-1.@

(:lO)

fI'mneisco til' Pll!lla San/os, lIrgol'Íll1llc. - SILppler,le.
Fr:.11lciSI'o \.IY~I'es da Sill':1 Ca/IlIlU', hach:lI·el. - 2. 0 dis\l'illO.
',JO'\'; Julio Ilc Aral/ju nam/a, padre. - SUI'plcule.
X Llliz AIILIlIIIO fiarollza, IlIa:.:i:Lratlo.- :':.0 di>lriCLo. (3,)
Modcs/ill/) Car/os IIn Rocha FlàllCO, bacllarcl.- SUJlplclllf' .
•Iosé F ·Jjeissilllo tlll .'íasr.illll'lIl,O, IIlOlIscllJor,-li .• <IisLl'iclO.
./erOllynlO Ma.ril//o iYo!/lIcira Pt:1Iido, bllrhal'cl.- Supl'/ollte.
O AIILlIlJio C;IIIl]iclo da CI'lIZ .\Iachatlo, :Hh"OI-'StlO.- 5." di ll'icLO.
1 SilJlâu tia Cunha fJ 'I'ciru, bacharel.- ~IIJlplcn/c.

t

~
t

(:l~)

~ubsliluitlo clc~cI,. ~
cle .\goslo dl~ )i:l;jU
rCS[JeClh'o ~uPJllellle.

Foi

!IIH/O HI

I'elo

;;

lIe ~lilio nlú 92 Lle Julho cle lB:i7, til' 10 de
e de J::l de ~Iaiu iltc UI de Jlllhu de Hl60,

(33) Foi SUll-Liluillo destle 3 de ~ll/io .1lê 1,1 de Junho rle I 58 e de 4 de
.'\"IJ.to d um!l alé u fllll lia s~~~üu dl'W iluno pelo respeclil'o sup[Jlt:lIle.
(3-1) Foi subsLiluido de 3 a (; de Maio de 1857 pelo respecLi\'o supplenLe
(3:;) Xiio lomou a, ellLo c f i sub~tituido durante a ll'gislatura pelo
r~spccliYo sup[JlenLe.
(36) Sondo nomeado senador em Kovembro de 1857, OCCUPOll o seu
lugar niJS seguinles ses~úe5 o respecLivo supplent .
(3;) Sendo nomendo senador em 'ol'emhro de 185!l. falleceu em 15 de
Março dr 1860, :-lu S.SS:1O desle anilo OCClIjJOU u seu lugar o rCllpecllYu
supplenle.
'

:t.

-

ü;)-

Pcrll'o dc' Alc:mtara l\I:lchallo, neg-ocíanlc. -

(l. o

dislrictoó

Joaquim 1Ilariano dos Santos, bacharel.- SU])J1lente.

AnloJlio Joaquim CClal', advogalio.- 7. 0 disLriclo. (3S)

~

Antonio Gabriel de Paula Fonseca, medico.- Snpplcl<te.
C I,uiz Carlos da Fonseca, mcC:ico.-S. o disll'icLO.
Carlos .Tosé l'ersiani, medico. - SI/pplcn/c.
e Berna rdo Delizal'io Soarcs de Souza, magislrado. - 9. o dis"i
tl'iCLO.

A. I

111elc/tiOl' Ca1'lllJiro dc DTendonça Franco. - Snpplenle.

lIel'l)logenc' Casimiro de.Araujo Bl'UIlSwick, padre. -10. 0 dis~
ll'lelo. (39)

fP
,

José Tava,'cs de rtrello, bacharel.-Supplenie.

AA"o. linho José Fel'l"ei ra BrêLas, mcdico. - 11. 0 disll'icto.

/

C.

José AITonso Dias de SOI/:;a, bacha1"el.- Supplente.

Àoão

Dia~

Fenaz da Lnz, donlOI'.-12. 0 diSlricLO .

. '" n/onio Silll]Jlicio de Saltes. - SlIpplcllte.

.

lIIiog-os 'fheolloro
disll'il;Lo. (40)

ue

Azevedo e í'aiva, negociantc. -13.<1

José da Costa Machado, e Souza Ribciro, bacharel.- Supplente.

Anlonio l'elippc de Araujo, padre. -14. 0 disLriclo. (41)

Antonio Dias Ferra:: da Lu::, doutol'.- Supplente.

Francisco CTrUfo Ribcil'o e Souz::, medicQ.-15. o dislricto.

Francisco Guaritá Pitanguy, vigario.- Sllpplente•

. i

João das

Cha~as

Andr'afle, douLIlI'.-16.· disLl'icLO. (42)

_-'/ Sala.liel de Andrade Braga, lIledico.- Sttpplente.
f J>cclro dc Alcanlura Cerqueira Leite, magislrado.-17. o dis·

t!

Lriclo. (43)

~ José

.

Rodrigues de Lima DuaTte, ?nedico.- Snplllenle.

~ ~ Anlonio José ntanleiro (le Barros, bacharel.-1S.· di lrícLn. ('í!i)

oU

íI'!

.10sé Joaquim Ferreil'CL Monteiro de Harl'os, bacharel - Sup]llrnle.

. Francisco rle Assis ALh:Jydc, coronel. -19. 0 di lricLo. (45)

Francisco Pei.'/·oto de illello.- SI/pplente-

"'1.{ X Francisco de Paula. da Silveira Lobo, bacharcl. - 20.0 d.is·

LricLO.

José Pedro da Silva Bemflca, conego.- Supplente.

(3B) Foi substiluir) na ses fio de I &B, n.\ de lB:í9 de 10 a
e na de 1860 pelo resvectivo supv1enlc.

1~

de Muio

(39) Foi substituido DUS sessóes de 1858 e 1860 pelo respectivo su (Jplenle.
(lO) Foi substituido de 20 de Julho alé o fim da scssUo de 18;)7 pelo
respBcli~'o

sUIJplenLe.

e endo chama/lo para nrr.llpnr
seu lugar o respectivo Sllllplf'nle Dr. AnLo!lio Din Ferraz na LuZ,
Dão cornlJareceu a tomar assenlo tlnrante a leglsllltuI'8.
(Il) Falleceu em 22 de Junho de 18;)7,

Q

(.12) Foi subsliluido Das sessões de lllJi e lllJ9 pelo rcspecli,o suppicote.

(13) Foi subsliluitlo na scssfio de 1859 pelo re.peclivo supplenle.
(I.I) Foi subslitnillo na sessUo de 18:i9 pejo re pccliro supplcnle.

(J:) Fallcreu lIepois da
AD.
9

es ão II<' 18GO,

r

-66Pro?:incüt de S. Paulo•
.loão da

ilva Carrão. lente de direito. _1.0 di lricto. ("6)

Rodrigo Augusto da Silva, bc.charel.-Supplenle.

AntOliio Gon :llves Bal'hoza da Cunha, bacharel.- 2.0 eH tricto.
Francisco de Pau/a Machado, C01'01tfl.- Supplente.

Ignacio l\Ial'condes de: Oliveira Cabral, monscIJl1or.- 3. ° districto. (47)
ManoellUarcondes de 1I1oul'U e Costa, bachat'el.- Snpplente.
JO:lquim José Pacheco, magoi trado. _4.0 tlistl'Ícto.
Joiio de A=evedo Carneiro lIJaia, bac/tarel.- 1l7'plente.

RaplJ:lel Tobras tle Aguiar, bl'igadeil'O.-5.0 rlisLl'Ícto. (48)
Antonio Aguiar de ]Jarr(ls, bacharel.-Snpplell/e .

•Joaquim OCU\'..io Nebias,

ma~istrado.

- 6.° districto.

Fidencio lVepornuceno Pratas .-Supplente.

Bel'ual'do Avelino Gavião PeixoLo, Jllagistrado.-7.odisLricto, (49)
"Intonio Lui:: Pereira ela Cunha.-Supplente.

G:ll1riel Jo é lloddgllCS dos Santos, lenLe de direito. - 8.° distrieto. (50)

Fetippe Xavier da Rocha, bacharel.-Supplente.

Antouio da Costa Piuto Si Iva, bacharel.-9.0 disLriclo.
João NepO'muceno de Sou::;a Freire, baeharet.-Supplenre.

Pl'ovincia ele Goyaz.
J~ihanio Au~USLO

lia Cunha l\IaLLos.-1.° disLI'icto.

Atldré A ugusto de Padua Fleury, bacharel.-SUP7Jlente.

Felippe Antonio Cardoso deSanta Cruz.-2.0 distrieto. (51,)
Josd Rodrigues Jardim, lJachal'el.-Supplente.

Provincia de Mato Grosso.
Antonio Peixoto ele Azevedo, miliL3r.-Lo clistrieLo. (152)
Antonio COl'da do Couro, bacharel. -Su1Jplcnte.

José nelplJino de Almeida, negociallte.-2.0 distrieLo.
Leopoldino Lino de Faria, sllpplente.

(lG) Foi sullslítuido de 6 II 12 elo Mllio de 1857, eTc 3 do ~Iaio a 25 fIe
Junho do 18;)8 o de 10 de ~laJO a " lIe Junho de 185!J pelo rcslJectiro
slIppleote.
(17) Foi substituillo nll sessão de 18GO pelo respoc[il'o sUPlllente,
(1 ) FalleceOllo no fim ela sessiio de 1857, foi o seu lugar occupado nas
segl1lntes pelo rcspectiro sllp]Jleote,
(~O) Foi substiLuido de do o 1.0 do Agosto de 1860 até o fim da sess«o
Desle anno ]Jelo respectivo suppl ote.
(50) Fnllecenclo no principio da sessil0 do 1858,occupou desuo onlilo
o eu lugal: o respeclil'o supplcnle,
(51) l?oi sul.Jstituido na c são de 1858 pélo respcctil'o suppleote.
(52) 110i sulJsliLuillo nu sls.iio de 1858 pelo r speclivo supp~eJ1tc·.
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Provincia do Paraná
Jcsulno lIJarconrles <le Oliveira c Bá, bacharel. (03)
l.aUl indo Abolardo do Brito, bacha1'C1. - Sllpp/ordo.

Província de Santa Cltlharina.
Jeronymo Francisco Coelho, llril(:ldl'iroo

(5~)

JCSllino Lamegn Costa, che{e de CSfJlllldrc~, e depois Barão da Laguna.-Supplente.

Provincia de S. Pedro do Rio Gl'ande do Sul.
Darão de Porto-A.legre, tenente-general, depois Conde.-i.o districtO •
.TOfLO

C"lJistrano de 1Jlimnda e Castro, bacharel.-SuppIIJllte.

Darão de

~Iauá,

negociante. - 2.° clic;lricto. (1)5)
Francisco Cario de Araujo Drnslfue, bachalocI.-3.0 districLO.

lI/anoel ,1 ntonio da Rocha Faria, depois Barão de N ioác,-Sllpplente.
Antonio Angelo Christino Fioravanteo'--Supplente .

•loão Pereira da Silva Burges forte, medico.-ti.o districto.
Fülencio Nepo1nllceno Pmtes.-Supplcnte.

Lui7. Alves

J~eiLe

de Oliveil'a Dello, magistrado. -

1) 0°

districto..

Antonio Gomes Pinheiro iJlachado, bacha'reL -SlIpplente .

•1 0ão Jacinth o de àlendonça, mediclJ.-6.0 districto.
José Bemm'dino da-Cunha lJittancourt, medico.-Supplente.

OBSEllV,lÇÃO.
A eleicão para deputados desla legislatura foi feita de conformidade cem a di posiçõcs /10 decreto DoO 8-i2 de i9 de Setembro de 181>5, que crcou os distl'icLO& eleiLoraes, e os suppicotes especiacs.

(53) Foi substituído nas sessões de 1859 e 1860 pelo respectivo snpplente.
(5') Fallecendo no principio do anno de 18GO, occnpon o seu lngarDa e são deste anno o respectivo supplenteo
(55) Foi substiluido desde 10 de Maio' até 20 de J.unho de 1859 Pll!orespecth'o supplente.

'- GS-

11. a LEGISLATURA.
'I86f-f86-1.

Provincia do Ama::onas.
(Di:LricLo unico.)

Ang-clo Tholllaz do Amaral.
Frauei eo da Serra Cal'l1eiro, magistrado.

Provincia do Parei.
(Districto unico.)

X Amb.'osio Leitão da CUlIha, mag'istrado.

:b'.tusLo ugllsto (Ic Agniar, bar:harel.
Mauoel José de Siqueit a MC1Hles, padl'e.

Província do Maranhão.
(Lo districto.)

FahiQ Alexandrino de Carvalho Reis, baelrarel.
X .Ioão Pedro Dia'i Vicil'a, bacha•.'cl. (1)
X Luiz Antouio Vieira da Silva, doutol'.
(2. 0 districto.)

X Francisco José Furtado, magistrado. (2)
Joaquim Games de Souza, doulOr cm l11aLhemaLicas.

Viriato Baudeira Duarte, magiSLl'ado.

Provincia do Piauhy.
(Districto nnico.)
Fran~isco José

Fialho, tabelliâo.

X .Ioão Lustrlsa da Cunha Parana~llá, magistrado.
Simplicio de SUlIl<l. ~lendes, bacuarcl.
J

'

(1) Rcnrlo nomeado senador pell! provincia do nluranhiio, suhsfituiu-o

deputauo o bUl:lwrcl Al1lonio~Iarcelüno Jlinnes Gonçalves em2 l1e
de 1862.
(~) Renrlo nomoaclo ministro da justira ~m ~1 de Maio elr 1862, foi
rreleitu l1eputado pct a provinciü do MilJ'UllhüO, (2. 0 llitilrí 'lu) c tomou.
(IS 'onto elll ;lI L1e .\hril lIo 1 'U;),

COIIIO

l\lll io
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Provincict do Cear cí •
(1.0 districto,)

X Jeronymo Martiniano Figneira ele Mello, magistrado.
José JlJal'Liniano de Alencar. bacharel.
Manoel Fernandes Vieira, m'lgistrado.
(2,0 districtlJ,)

Jeronymo lIJacario Figueira de 1\lello, advogado.
João CapisLrano Bandeil'a dc i\Jello, leme de dir'eito.
X Domiugos José Nogueira Jaguaribe, magisLrado.
(3. 0 districto.)

X Miguel Fernandes Vieira. magistrado.
Ferreira de Araujo Lima, magistrado.

Ra~Jllundo

Provincia do Rio Grande do Norte.
(DistricLo unico. )
Amaro Carneiro Bezerra CavalcanLi, bacharel.
Gabriel Soares Raposo da Camara, bac·hareI.

Provincia da Parahyba.
(1. o distl'icto.)

Anisio Salatbiel Carneiro da Cunha, bacharel.
Diogo Velho Cavalcanti ue Albuquerque, bacharel.
X Barão de lUamanguape, bachat·cl.
(2. o districto.)
Antonio José Hcnriques, bachal'el.
AnLunio ~Iauocl de Al'agão e nIcllo, magistrado.

Provincia ele Pernambuco.
(f • o disLricto.)

..A.nlonio Epaminonrlas de ]\felIo, bacharel.
X Fr<lnci co Xavier Paes Barreto, l1la~i. trado.
X Visconde de Camaragibe, leuLe de dircito.
(2. o .districto,)
João Alfredo Corrêa ele Oliveir'a e Anrll'ade, doutor.
~er"io Teixeira de Macedo, dil)lolllata.
Sil"lIlO Ca"alcanti dú Albuquerque, b,v:harel.

r

-70(3. o districto.)

X Antonio C/)clho de Sá c Albuqucrque, bacharel. (3)
X ,José Bl:IlLO da Cunha Figueircdo, Icntc de direito.

Sebastião do Rego Barros, militar.

(4. o districlo.)

Jcrouymo Villela dc Castro Tavares, lenlc de direito.
Francisco Raphacl de ~lello Rcgo, militaI',
(5, o districto.)

Francisco Carlos Brandão, a<lvogado.
Joaquim l'inlo de Calnpos, mOllscnhor.

Provi'Y!.cia elas Alagdas.
(I. o distrirto.)

Anreliano Canclido Tavares Baslos, doutOl·.
Espcl'i(lião Eloy de Barro Pimentc], magisln,do.
X Jacintllo Paes de Memlonça, bacharel.
(2. o dislriclo.)

Benjamin Franlilim da Rocha Vieira, medic.o.
1\la11ocl Joaquim de Mendonça Castello Branco, dcpois Barão
(le Anadia.

Provincia de Sergipe.
(1.0 districto.)

X Barão de :\laroil11. (Ii)
Leandro .Bczerra Monteiro, bacharcl.
(2. o districto,)

Ficl José (le Carvalho e Oliveira, me(lico.
I'ell!'o de Calazans, bacl1a1'(:1.

..
(3) Sonclo nomeaclo mini lro da Bsricullura em 2-1 de IITaio de 1862,
n'ío foi rocleite} depuWdo, SClldo.o cm seu lugar (l tio elllbarsador Alvaro
Barbalho Ul:hoa Cavalcallti, que lomou a seulo em 22 tle AgOlilo de 18(;2.

(t) emI,o nO~1eaclo senador pela provineia do ersipe, suhsliluiu-o
o Dr. Jose Mana da i1va Paranhos, actual Visconti e do nio Bl'anco,

cm 12 de Agosto de 1861,

-
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Provincia ·da Balda.
(1. 0 districto.)

Alvaro Tibcrio de :lloncorvo Lima, bachareL
X Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha, bacharel.
(2. o districto.)
Fl'anci co X:lVier Pinto Uma, magistrado.
José Augusto Chaves, ba lJarel.
Pedro l\luniz Barreto de Aragão, bacharel.
(3. 0 districto,)

Benvenuto Augusto de lIlagalhães Taques, magistrado. (o)
Ca illliro de SenDa l\latlul'eira, bacharel.
Justiuiano Baplísta Madurcira, magi trado.
(L o dislricto.)

X José Antonio Saraiva, bacharel.
Lui'l, Antonio Pereira FI'anco, magistrado.
l\lanoel Piuto de Souza DaDtas, magistrado.
(;'. o

districto.)

Antonio tIe Souza Spinola, coronel.
GaspariDo 1II00'cira de Castro, bacharel.
João José de Oliveit'a Juuqueira Junior, magistradooj

Provincia do Espirita Santo.
(Districto unico.)
Antonio Percira Pinto, bacharel.
Luiz Anleoio da Silva Nunes, bacharel.

Pravincia (lo Rio de Janeiro.
(1. 0 districto.)

X Franeisco Octaviano de Almeida Rosa, baclJarcl.
Joaquill1 Saldanha Marinho, bacharel.
Martinho Alvar 's da Silva Campos, medico.

(:.)

ondo nomeado ministro dos negocias estrangeiros em 10 (10Julho
ua Bahiu (3. 0 lli~tl'iclo),

de 18lH, foi reeleito deputado pela provinci<\
e tomou 11 colo cm ;r.) ue Alml tlc 18(;2.

J
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(2. o uistricto.)
João de Almeida Pereira Filho, bacharcl.
X Luiz Pedreira do CoutO Ferraz, depois Visconde do Bom
Retiro.
PaulillO José Soares de Souza, bacharel.
(3. o districto.)

X Fr:lI1cisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, depois Visronde de Nict.heroy.
Jrl'onYl1lo José Teixeira .TlInior, bachnrcl.
JOãO Manúcl Pereira da Silva, Lacharel.
(4. o districto.)
. X Conde de Baependy, fazeudeil'O.

X l?I':l.UciscO de Sallc..;JI'ol'J'eS-lloll\em, depois visconde de 1nho-

mel'im.
Jo é .10:tI[uitn de Lima e Silva Sobrinho, depois Visconde de
Tocantills.

Provincia de Minas Geraes.
(I. o districto.)

Francisco de Pallla Santos, DeO'ociante.
XFl'anci co de Paula da Silveira Lobo, bacharel.
JUanoel llc JUeHo Fraueo, medico.
(2. 0 districto.)

Antonio da Fonsec:J Vianna, JD dico,
l\lanold J() é Gumc Rabello Horta, bacharel.
XThcophilo BCllCdicLO Ottoni. (6)
(3. o

~istricto.)

Chl'i Linno Bencdicto Oltoni, lente de mathemalicas •
•10 r Rodrigucs de Lima Duarte, UI 'dir,o.
Mariano ProcOIJio Ferrcira Lage, negociante.
(4. o districto.)

Franci co CyrilJo Ribeiro Souzn, mediro.
Fmllci cu Jauuario da Gama Cerqueira, bacllarel.
Salathicl de Alldrada Braga, I1lcdico.

(U). Senllo eleito deputado pelo 1.0 llistricto lla província do Rio de
JIIIICII'O, Oplou pelo 2." ela 'provincia cle Minüs Gor'es, ei'll 19 Lie Junho
du 1861, sOlido ulrlituillo nuqucllc clistl'kto pelo DI'. Mt\l'lillhO AI\'l.ll'C5
da SI1\'.. Call1pos.

-73 (5. 0 distl'icto.)
AgosLinho José Ferreira Dreln ,medico.
Evaristo Fcrrt'ira da Vei~a, bacharel.
X JoaQ.uim Delfino Ribeiro da Luz, bacb:U'el.
(6. 0 districto.)
Anlonio Call1lido da Cruz Machado, advo~n<lo.
Antonio Gabriel de Paula Fonseca, medico.
Autouio Joaq~im Cesar, advogado.
(7. o dislricto.)
Luiz Carlos da Fonscca, medico.
l\Ielchior Cal'1leiro de l\Iendonça Franco.

Província de S. Paulo.
(I. o districto.)
RodriA"O Augu lo da Silva, bacharel.
.Iosé l3ouifacio de Anllracla e :::lill'n. I.mle dc dircito. (7)
João da Silva Carrão, lente dc direito.
.
(2. 0 districto.)
Darão da Bella·Visln, fazcndciro.
Flaminio Antonio do NnscimcnLO Lessa, hnchar!'!.
l\tartim Francisco Ilibcil'o de AI1<lI'ada, lente de direilO.

(3. 0 districto.)
Antonio da Costa Pinto e Silva, bacharel.
Antonio Gou~alves Bar:Josa da Clftlha, bacharel.
Joaquim OcI3vio Nchias, magistndo.

Provincia de Goya;:;.
(Districto unico.}
André An~usto de Padu::! Fleury, bacharel.
Felippc Antonio Cardoso de Santa Cruz.

(j) Sendo nomeado ministro da marinha em !H de Maio de 1862. foi.
reeleito deputado peJa provincia de S. Paulo ( 1.0 districto,) tODHl.llllo
assento em 31 de Julho de 1862.

AD.
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Pravincia de .Mato Grosso.
(Districto unico.)
Antonio Corrêa do Couto, bacharel .
.Juaquim Raymundo de Lamare, vice·almil'ante. (8)

Provúwia do Paraná.
(Districto unico.)
Joaquim IIgnacio Silveira da !\fotla, medico.'
ue Góes e Vasconcellos, lente de direito. (9)

X zacal'ias

Provincia de Santa Catharina.
(Districto unico.)
Fr:lllcisco Carlos da Luz, militar.
.Jesuino Lamego Costa, chefe de esquailra, depois Barão da
Laguna.

Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
(1.. districto.)
Barão de Porto·Alegre, tenente·general, depois Conde. (10)
Israel Rodl'i~ues Barcellos, bacharel.
Lui~ Alves Leite de Oliveira Bello, magistrado.

(2.· districto.)
Amaro José d'Avila da Silveira, bacharel.
Barão de ~lauá, negociante.
Felix Xavier da C1mba, bacharel.

observaçlio.
A eleição para deputados desta legislatura e das seguintes foi
feita de conformidade com as disposições do decreto n.O 1082
de 18 de Agosto de 1860 que fixou o numero de tres deputados para cada distl'icto eleitoral, e que aboliu a eleição de
supplentes.
.

(8) Sendo nomeado ministro da marinha em 30 de Maio de 1862, foi
reeleito depntado pela província de Mato Grosso (unico districto) e
tomou assento em o 1.0 de Maio de 1863.
(9) Sendo nomeado ministro do imperio em 24 de Maio de 1862, foi
reeleito deputado pela província. do Paraná (imico districto.) tomandll
assento em 22 de Agosto de 1862.
(10) Sendo nomeado ministro da guerra em 24 de Maio de 1862, foi
reeleito deputado pela provincia de S. J>edro do Rio Grande do Sut
{t.· districto, )'não tendQ comparecido até o dia 12 do dito Dlez e anno
IoIe 1863 em que a camara fOI ÚiS50lvida.

-1:> -.
i2.·· LEGISLATURA.
1864·- I866.

Provincia do Amazonas.
(Districto unico.)

Antonio José Moreira, rnerlico.
lr:kndsco Carlos de Araujo Brusque, bacharel. (lJ

Provincia d9 Pará.
(Districto uniro.)

X Ambrosio Leitao da Cunha, malristrado.
Dúmingos Antonio Raiol, bac.:hal'el i
'fito Franco de Almeida, bacharel.

Provincia do Maranhão·.
(1. 0 distl'icto.)

X Antonio lIrarcellino Nunes Gonçalves, magistrado. (2)
Carlos Fernaudo Ribeiro, doutor.
}'abio Alexandrino de Carvalho Reis, bacharel.
- (2, o districto.)

X Francisco José Furtado, magislrad{). (3)
.loaryuirn Gomes de Souza, doutor cm ·rnalhematicas. (4)
Vil'iato Bandeira Duarte, magistrado.

(I) Sendo nomeado ministro ela marinha em 31 de Março de 1864,
foi reeleito deputado pela província de Amazonas (unico dislricto, )
26 de Agusto de 1864.
(2) Sendo nomeado senador pp.la provincia elo Maranhiio, substituiu-o
cerno deputado o Dr. José Joaquim Ferreíra VaIJe em 4 de Junh-o
ue 1866.
(3) Sendo nomeado senador pela províocia do ~fllranhiio. suhslituiu-o
como depulado o bacharel Jose JoaqullD Tavares llelfOflJ, em 5 de
Maio de 1865.
.
(.\) Tendo fallecido em Março de 1864, foi eleito deputado em seu
lugar o bacharol Gentil HOIlt-eID de Almeida llraga que tornou asseut"
elu o 1.0 de Alaio de 18ü5.

c tomou assento em
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Prol: ineia do Piall/ilY .
(Districto unico.)
Francisco Jo é Fialho. tabellião.
X João Lusto a da Cunha Paranaguá, ma-gistrado.
Polydoro Cesar Burlamaquc, bacllarel.
ProvillCÜ~

do Ceará.

(I. o districto.)

Antonio Pinto de ~Ienrlonça, parire.
}'rcderico Augusto Pamplona, bacharel. (5)
José Libernto Barroso, leme de direito. (6)
(2. 0 districto.)
Antonio Joaquim Rodrigues Junior, bacharel.
José Antonio de Figuciredo, Icnte de dircito.
Raymundo Francisco Ribeiro, padre.
(3. o districto.)
Bcrna,rdo Duartc nranàlln, dcpois Barão do Crato.
Leandl10 Cha"cs de ~lel1o RaLisbon:l, bacharcl.

,
Provincia do Rio Grandr? do< Norte.
(Distrieto unico,)
Amaro Ca.1'Ociro Bezerra CavalC3J1Li, bacharel.
José !\loreira Bl'andào Castcllo Branco, bacharel.
(

P}'ovincia da ParahylJa.
(1. o ili Lricto.)

Felinto Henrique de Almeida, magistrado.
José da Costa Machado, bacharel.
Lindolfo José Corrêa das Neves, padre.

(5) Tendo faJlecido em Outubro de 1865, foi eleito deputado em seu
lugar o bacharel Domingos José Nogueira J<lguaribe que tomou assento
em 16 de lllaio de 1866.
(6) Nomeado mirtistro do imperio em 31 de Agosto de 1864, foi
tcelelto deputarlo peta pl'ovincia lIa. çeará O. o districto, )e tomou assenlo
em ~ cle l\laiot.lc 18%.
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(2. o districlo.)
Antonio Manoel de A.ragão e 111 ell o" magistrado.
João Leite Ferreira Junior, bacharel.

Pl'ovincia de Pernambuco.
(1. 0 districto.)
Antonio Vicente rio Nascimento Feitosa • doutor.
X FI'ancisclI Xavier Paes Barreto. lIl.agistrado. (7)
Urbano S:lbino Pessôa de 1\1ello, magistrado.
(2. 0 districto,)
Antonio AII'l's de Souza Carvalho. bacharel.
X Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, bacharel. (8)
Silyiuo Cavalcallti de Albul[Uerque , bacharel.
(3. 0 districto.)
Antonio Ilerculano de Souza Bandeira, bacharel.
Jg-lIacio de 8al'l'os Ual'l'cto, baeharel,
Luiz rielippe de Souza Leão, bacharel.
(4. o districto.)
Antonio EJlaminondas de 1Ilello. bacharel.
Ju é Leaudro de Guduy Vaseoncellus, bacharcl.
(5. 0 districto.)
Francisco Carlos Brandão. IJar.harel.
lunocencio Serafico de Assis Carvalho, bacharel.

Pl'ovinoia

d~s

Alagoos.

(1.0 llistricto.)

Ambrosio !\fachado da Cunha Cavalcanti, bacharel.
Aureliano Candido Tavares Dasto', douto\·.
ESlleridião Eloy de Danos Pimentel, magistrado.

(7) Sendo nomeado ministro dos negocios eslrangeiros em 1:> de
Jaut:iro de 1864, não foi· reeleito por ler sido nomeado senador pela
IJrovincia de Pernambuco em 27 de Fevereiro de 1864. sendo sulJstituido
!Jelo doutor Caetano Xavier Pereira de Brito em ao de Maio de 186-1,
(8) Sendo nomea<fosenador pela provinciade Pernambuco. substituiu-o
deputado o bacharel l'runcis·;o de Araujo Burros em 19 úe ftIl1J'I;O

COIIIU

úe I 66.

-78 (2,· districto.)

Aristides da Silveira Lobo, bacharel,
José Angelo Marcia da Silva, bacharel.

Provincia de Sergipe.
.

(I •• districto,)

~IC. ?~<k.

Felippe Lopes l"rtto. bacb3reJ.
r:.e-.
.'raucisco Leite Biltellcoul't Sampaio, bacharel.
(2,· districto.}

.1osé de Barros Pimentel, doutor.
J~
Luiz Antonio Barboza de Almeida, magistrado. e4"iN ~

Provincia da Balúa.
(1.. districto.)

.1oão José Barbo7.:t de Oliveil'a, medico.
Salustiano Ferreira Souto, medico •
. (2. 0 districto.}
Francisco Xavier Pinto Lima, maç:istrado. (9}'
José Augnsto Ch3ves, bacharel.
l'edro lUuniz Bart'eto'de Aragão, bacharel.

(3, o districto.)
Casimiro de Senna l\ladlfreira, bacharel.
Justiniano Baptista Madureil'a, ma~i trado.
X Zacarias de Góes e Vascoucellos, lellte de direito.

(1O~

(4 •• distrido,)
.João Ferreira dtl M()ura, bacharel.
X José Antonio Sal'aiva, bacharel. (11)
l\lanoel Pinto de Souza Dantas, magistrado, (12)

(9) Sendo nomeado ministro da marinha em 31 de Agosto de 1861, foi
rellleittl deputado pela provincia da Bahia (2. o distTlcto,) e tomou as.sento
cm 2 de Maio de 1865.
I
(10) Sendo nomeado ministro da justiça ·em 1(; de Janeiro de 186'1~ ,
nao fui reeleito \lar ter sido nomeado senador pela provinr,ia da
Bahia. sendo substltuido pelo bacharel Pedru Antouio Falcao Brandão
em 20 de Junho de 186-1.
(11) Sendo nomeado ministro da marinha em 12 rle Maio de 1865,
fOI reeleito deputado pllla provincia da Bahia (.1. 0 districto)l e tomou
.
assento em ln de Março de 1866.
(l~) !'iomeado ministro da agricultura em 3 rio Agosto de 1866 1 náo
fie VT\Jcedeu a rceleio;.lo lJor ter finUilllo a legislulura.
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(:>,' districto.)

Antonio de Souza Spinola, coronel.
Frederico' Augusto de Almeida, bacharel.
Juãu José de Oliveira Junqueira Junior, magistrado.

Provincia do Espirito Santo.
(Districto unico.)
José Feliciano Dorta de Araujo, bacharel.
José Ferreira Souto, magistrado. (13)

Província do Rio de Janeiro.
(1. o districto.)
X Francisco Octaviano de Almeida Rúsa, bacharel.
Joaquim Saldanha Mar'iuho, bacharel.
José Caetano dos Santos, bacharel.

(2. 0 dislricto,)

Eduardo de Andrade Pinto, bacharel.
Manoel de Jesus Valdelaro, magistrado.
}'edl'o Luiz Pereira de Souza, bachal'el.
(3. o districto.)

Frederico Carneiro de Campos, militar.
JD:u.luim l\lanoel de Macedo, medico.
Jose Fernandes !\loreira, bacharel.
(-i. o districto.)

.

'

Antonio de Araujo Ferreira Jacoblna, bacharel.
Manoel Joaquim da Silva, medico.
Pedro de Alcantara BellcgardcJ marecbal de camp.o. (14)

(13) Tendo fallecido em 22 de Fevereiro de 18M, foi eleito deputado
eUI seu lugar o advOgado José Marcellino Pereira de Vasconcellos
que tomou assento em 28 de Maio 'de 1864.
(14) Tendo fallecido em 12 de Fevereiro de 1864, foi eleito deputadp
em seu lugar o bacharel José Feliciano de Moraes COSia que tomou

aSs6uto em 25 de

~ail)

lie

1864.
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Provincia ele lUinag Geraeg,
(1 . o dislriclo.)

X Franci co de Paula lIa Silveira Lo])o, bacharel. (tIS)

Franci~co de Panla anlos, negocianle.
Manoel de MelJo Franco, medico.

(2.· dislriclo.)

Antonio da Fonseca Vianna, medil'o.
Marlinho Alval'es !Ia Silva Campos, medico.
X Theophilo Denedicto otloni. (ili)
(3. 0 districLO.)

Darão de Pl'ados, depoi viscondl'.
Chrisliano Ilelledicto Olloni, lellte de mathemalicas.
José Rudrigues de Lima Duarte, medico.
(q, o

distri~lo,)

Domiciano Leire I1ibeiro, depois Vi conde de AI'3Xá. (ti)
João das Chagas LobaLo, bacharel.
José JOI'ge da Silv3, bacll:lI'el.
(5,· districto.)

Agostinho José Ferreir3 Bretas, medico.
l': varislo Ferreira da Veiga, hacharel.
X J03l\uim Delfino Ribeiro da Luz, bacharel.
'(6. o districto.)

Antonio Joaquim Cesar, advogado .
•Joaquim Felido dl,s Santos, medico.
José Joaquim ferreira Rabello, bachal'el.
(7,0 distrirto.)

Affon"o Celso rle Assis Figueiredo, bacharel. (18)
llent'ique Limpo de Abreu, bacharel.

(l~) Sendo nomeado ministro da marinha em 2i de Junho de 1865,
foi l'eeleito depulado pela prov.incia de Minas GerRes (1.0 districto)
e tomou assento em 19 de .1\1 urço de lE66.
'(16) Sendo nomeado senador pela pro\'inria de Minas Geraes, substituiu-o como deputado o bacharel Manoel 19na~io de Carvalho Mendonça em 23 de Junho de 1864.
(17) Sendo nomeado ministro da agricultura em Ir, de Janeiro de 1864.
foi reeleito deputarlo pela provincia de Minas Geraes (<l.• districto)
e toDlOU assento em 16 de Maio de 18G.l.
(18) Nomeado ministro da marinha em 3 de Agosto de 1866, não se
procedeu a re leit;ãO por ter findado a I gislalura..

1P"011incin de S. Paulo.
(1. o districto . )

otonio Franci. co de Paula e Souza, meuico. (19)
.Inflo da ill'a Canão, IcnLe dc dii"eiLO. (20)
Jo é Boniral;io de Audr:lda e Siiva, lenLe de direito. (21)
{2 •• districto.)
Antonio iUoreil'a da Cllsla Guimal'1j .
Francisco Gome~ cio. ~:lntos Lopes, hach:"lI·cl.
:MarLilJl Franci co RihcÍI'o de Anul'ada, lenle de dil'c.ito. (22)

(3. 0 districLO.)
AntoniG {la 'Costa J'inlo c ilva, bnchaJ'l'1.
llnrão de S. JnflO rIo nio Claro, fazeml iro.
<loa1lnilll Oclavio i'iehias, magisw·aclo.

Província ele GO]JClS.
(DisLricto unicu.)
André Angn. ln de Patlua Fleury, jJa II:lI'el.
TilrOUijl'u Holll'igu~s li !l101'ae5, medicu.

Provincia de lI1ato Gro soo
(DistricLo nnico.)
CneLano Xnvjpl' da ilva PCI'cirn, bacharel.
Joal}uim naYlIlundo de Lal1larc, vice-almirante.

nclo nomenclo ministro cla agricultura em 12 de Main de 1865,
re,'leilo depuLado pela proriRcia de S. Paulo {1. 0 di5tricto, e tomoll
<lssento em 19 de Marçu de 1866.
(20) Sendo nomeado llIini tro da fa'lendu em 7 de )Iarço de 1866, foi
reelelLo depulado pela pro,'incia de S. Paulo {l.o districlo) e tOroOll
a. eULo em 4 lle Julho ue 1866.
(21) • cndo nOll1calhl mioistro do imperio em 15 de Janeiro ue 1864.,
fOI fUelei/o IlcpUlllll1J pela provin 'Ia ue S. Paulo (l.o dislriclll) e tOIUO\1
.l~senlll elu 31 ue Mar~:u ue 1864..
{21) '0111C1ll10 mini lro uos negocio cstmngciro COI 3 de AgostG
de l!:l'G, nfto ", prot;.Cllcu 11 reeleiçli I por ler l.imlauG a legislatura.
(19).

rOI
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Província do Paraná.
(Districto uuico.)

.Tc uino M:ll'conde dc Olivcira e Sá, bacharcl. (23)
Laurindo Abclardo de Hl'ilO, bacharel.

Provincia de Santa Catharina,
(Districto unico.)

João Silveira de Souza, lente de Ilireilo.
João de Souza ;\1ello e Alvim, mililar.

Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
(1. 0 dislricto.)

13:1I'ão de Porlo Alegre, tenente g-eneral, rlepoi. conde.
Felippe fiethb zé d O.liveil'a Nery, coronel.
Luiz ela Silva Flõrcs, medico.
(2, o dislri cto, )

Barão de lIfau[l, nelXociante.
Antonio Gomes Pinheiro !\Iachado, bacharel.
Joaquim José Alfonso Alves, bacharcl.

('!3) Sendo nOO1ea lo minislro da agrienltura em 31 de Agosto d e ISG-i
fOI reeleito deputado pela pl'ol'iucia r'o Puranil (unico dislricto)e lomou
as eulo em 2 de Maio de 18ú5,
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Provincia do Amazonas.
(Districto uDico,)
Adolpho cle Barros CavalcanLi de AIburquerque Lacerda, bacharel.
Pellro Leilão lia Cunha, capitão,tenente lia armada.

Provincia do Pará.
(Districto unico.)
Antonio Francisco Pinheil'o, baclJal'el.
X Ambrozio Leitão lia Cuuha, magistrado,
José Coelho da Gama e Abreu, lJat!l1arel.

Provincia do Maranhão.
(1.0 Districto.)

Augusto Olympio Gome rle Castro lJacharel.
Franeisco de Paula Bell'ort Ouarte, bacharel.
X Luiz Antonio Vieira da Si! va, doutor.
(2. 0 Districto.)
Izidoro Jansen Pereira, coronel.
Manoel Benicio FontenelIe, bacharel,
Sin vai Odorico de Moura, bacharel.

Provincia do Piatlhy.
(Districto unico.)
Francisco José Fialho, tabeIlião.
José Lustosa da Cunha, depois Barão de Parallilll.

Po.ly(loro Cesar BurlamUllue, bacharel,

r

Prol" incia. tio Cea1'lJ.
(1 . o Districto,)
José Avelino Gnr;!'l tio Amal'al, bacharel.
Joaquim Bento tle ollza Antlr:t(le, medico.
Joflo El'De LO \'il'iaLo tle )redeil'os, engenheiro.
(2. 0 DisLricLo.)
Fl'anei co de Panla Pc.s· a Jllniur, bn.eharcl.
llypoliLo Ca siano Pamplona, Bachal'cl.
José Julio de Albu([ucrque Barros, douLOr.
(3. 0 districto.)
Barão da Crato, ba'·hal'el.
Leandro Chaves de ~Icllo n.aLisbon.a, bacharel.

Provincia do Rio Grande do Norte.
(Districlo uuico.)
Amaro carneiro Bczen'a C:l\'alcanLi, hacbarel.
Jo é Maria de Albuquerque "àlello, U1a ....i ·Lrado.

Provincia da· Pamhyba do Norte.
(1. o districto.)

Felizardo Toscano tle Brito, bacharel .
.1Qão Flol'cllLino !\leil'a de Va coneello , ma~istrado.
Liudolpho JUié COl'l'êa das evcs, patlre.
(2. o districto.)
J

Antonio Manocl dc Ara:rão e Mello, ma~istl'ado.
João Leite Ferreira .1unior, bacharel.

Provincia de Pernambuco.
(1. 0 districto.)
João Francisco Teixeira, bacharel.
Joaquim Franci eo de Faria, padre.
Joaquim Saldanha Marinho, bacharel.

•
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(2." di [ricto.)

Antonio Alves rle Souza Carv.1lho, lJacharel.
],'ranci co de Araujo Barros, lI1a~istra(~o.
Joaquilll. FranCl'CO de 1.1e1l0 C:.lI'alcantl, bacharel.
(3. 0 di tricto.)

Antonio Epaminondas de Mello, bacharel.
Luiz Felippe de Souza Leão, bacharel.
Sizenando Barreto abuco de AI'aujo, bacharel.
(4, o districto.)

Floriano Correa <le Rrilo, escrivão de orl}hãos.
1\Ianoel Bnarque de nlacedo, engenheiro.
(5. o clistricto.)

Caetano Xavier Pereil'a de Brito, medico.
Francisco Carlos Brandão, bacharel.

Provincia das Alagtlas.
(1. o districto.)

Aureliallo Candido Taval'c Bastos, doutor.
Ambrosio l\facharlo da Cunha Cavalc:ll1ti, hacharel.
E peridião Eloy de Barros Pimentel, magistrado.
(2. o districto.)

Aristides da Silveira Lobo, bacharel.
Lourenço Bezerra Cavalcallti de Albuquerque, bacharel.

Provincia de Sergipe.
(1. o districto.)

FI'anci co Leite Biltencourt Sampaio, ba h:1re1.
l'edro Leão Vello'o, bacharel.
(2. o districto,)

Antonio Dias Coelho c Mello, depois Barão da Estancia.

José de Barros

Pimentel~

doutor.

-
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PJ'ovillcüt da Bahia.
(1. o di tricto.)
Alvaro Tiberio (le Múnrorvo Lima, bacharel.
X Joaquim Jeronimo Fernandes da Cunha, bacharei.
(2. o districto.)
Franci co Maria Sodré Pereira, bachal'el.
José Augu. LO Chaves, bacllal'e!.
lIIanoel Pedro Alvares ~loreira Villaboim, magiótl'ado.
(3. 0 districto.)
João Antonio de Araujo Vasconce\l ... , bacharel.
João José .Barbosa de Oliveira, medico.
Justiniano Baptista l\ladureira, magistrado.
(4. o districto.)
X José Antouio Saraiva, bacharel.
(I)
,João Ferreira de !\loura, bacharel.
Manoel Pinto de Souza "Dantas, magistrado.

(5. o districto,)
Antonio de Souza Spinola, coronel.
Frederico Augusto de Almeida, bacharel.
SalusLiano Fcrreira Souto, medico.

Pt'ovincia do Espirito Santo.
(DistricLo unico.)
Carlos PinLo de Figuciredo.
José Feliciano Horta de Araujo, bacharel.

Provincia do Rio de Janéiro.
(1. o districto.)

AdolphO Bezerra de Menezo , medico.
Francisco de Meuezes Dias da Cruz, medico.
Joaquim lIIanoel de Macedo, medico.

11) Não lomou assento nesla legislatura.

•
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(2. 0 di tl'icto.)
Antonio FI'ancisco ele Almeirla Darhosa, medico,
Candido José Hodrigues Torres Filho, bacharel.
.10ão lJaptista Pereira, doutor.

(3. o districlo.)

X Fl'ancisco dc Panla de Kegreiros Sayão Lobato, depois Visconde de Nictheroy.
João !\[anoel Pereira da Silva, bacharel.
Pauliuo José Soares de Souza, bacharcl.

(2)

(4.. districlo.)
Antonio Viris imo de )Iattos, bacharel.
Jusr. Joaqnim tle Lima e Silva Sobrinho, depois \'isconde de
Tocaulin •
Joaquim Jo é dc àlorac Costa, bacharel.

Provincia ele Minas Geraes.
(I.· disll'icto.)

Affonso Celso cle Assis Fig-ueiredo, bacharel.
lirancisco de Paula antos, negol:iante.
X Frun 'i3co de Paula da Silveira Lobo, bacharcl.

(2.· districto.)
Antonio rIa Fonseca Vianna, medico.
Antonio Vaz Pinto Coelho da Cunha, bacharel.
Martinho Alvares da Silva Campos, medico.

(3.· districlo.)
Rarão de Prados; depoi. Visconde.
ehr! tinno lJenetlicto OtLOni, lente de mathematicas •
.José ROlh'j"ues ti Lima Duarte, medico.
(4. o di tricto.)

C,I iano D l'Oanlo de :'/o\'onha Gonzaga, medico.
FlaVIO Fal'nl' e, bar·hal'/'1.
.10 é d' Hescnde Tcixl'il'a Guimarães, bachal'el.

P) NOl1lrudn mini tro fio illlperio em lG df' Julho ele 18118. nüo se
I"{ Iri 'õio por ler SIlIIJ aramara tli'sulvida.

(lrorrdell a

r
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(5. 0 uistricto.)
Amcrico Lobo Leite P<']'Cil'a, bachal'<,l.
Francisco Augusto Pcreira Lima, mcdiro •
•Iosé Cesario oc Fal'Ía Alvim, bachal·cl.
(G.o distl'icto.)

Antonio Erncsto da Cosia.
Alllonio Fclicio dos anLo, medico.
JO'é Joaquim l;clTcira lIabclto, bachal'cl.
(i. o districto.)

Rf'l'I1ardo ti ... l\lcllú Franco, medico.
JOãO CarIo:; de Ara ujo J\loreil'a, bacharel.

Provinda de S. Palllo.
(1. o distrirto.)

Amrl'i o UI'a. iIi n~e tlc Almeida c I\lcllo, doutor.
JO.é nOllif',lcio cle Andracla c Silva, lcntc dr direito .
•IOil0 da . ilva Cal'l'ão, lente (le direito.
(3)
(~.

o

districto.)

n I'nal'{10 Avr.lillo Ga\'Íflo Peixoto, ma istr:.Hl0.
Franci II Ignacio l\lal'clIllfles 1Iomell) (7c Mel1o, don10r.
larLilll Francisco Uiheiro uc Auul'ada, lente de direito.
tT

(a. o districto.)

Antonio Carlos Riheiro de Anurada l\1,lchaoo c Silva, lcntc tle
direito.
,Tn:io Cri piniano Soarcs. Icntc ue dircito.
Oi<'gario Herculano de Aquino c Ca'tru, ma"i Lrado.

P7'ovincia ele Goya::.
(Districlo unico.)
AIHII'(: AUl!usto UC Pauna FleIH'Y, bacharcl.
Jo é Vieira Conto oe 11agalhãe l doutor.
(t,)

(:1) NilO tomou n coto nc ta tcgislalu!'ll.
(I)

Não tomou

as~cnlo

nc

la

lcgislntul'n.

•
p,.orillcit~

~
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de

~J(/to

Grosso.

(Dislricto uniro,)
CaeL:lIl11 Xal'ier lIa Silva Prreil':l. b:lI'harrl.
JU311llim José d' Assis, lJarhal'l'l.

Pro/'i/leia do jlrlral1lÍ.
(Di,lriclo unica.)
Jrsuino :'Ilarcollde, de O\i\'rira t~ S:l, bacharel.
L:lLll'illllo Abd:lI'ltu ,il' Brito, hacharel.

Provinrifl

de

(5)

flll{a Cat!lIlrina.

(DistritLll uuico.)
João Sill'rir:l de Souza, lente de direito.
Jllão de SUIl1,a :\lcllo II All'illl, militar.

Prol'inria, de. S. Pedro rlo Rio Grande do Sul.
A eleições dr. Ia prol'incia foram adiadas pal'a depoi de COIlcluída 3 guerra com o Paraguay, Jl0J' decreto UI' 19 de DezembJ'o
de f8G6,

(~)

Não lomou a.;scnlo

AD.

1.2

n~

la le15isli1lura,

-
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14.' LEGI LATURA .
• 869-1872.

Pl'orincia do Amazonlls.
(Di trirlo unico.)
Jl.nl!r.!n 'fhOIlI~7. do AlIJaral.
Leoue) Marliuiano de Alellcar, bacharel.

Província, do Pa'rá.
(Districto uoico.)
Antonio Fr~ncisco Pin!ll'irú, hacharel.
Fausto Au{!w;to de Aglliar, bacharel.
Mallol') .I o é de SiqllCira Mendes, padrc.

Provincia do J11amnluto.
(l. o districto,)

Augou to 01Yl1lpio Gomes de CilsLro, bacharel •
é .IaIJsen do P,Il;O, bachal'cl.
X Luiz Antonio Vieira da Silva, doutor, (:I)

•10

(\1, o disLricto,)
Barão iJe Anajatuba, fazendeiro. (2)
X Caudido M ndes de Alllleida, ba 'h:Jrel. (3)
ller:lclyw de Alencastro Pereira da Graça, bacharel.

(I) Sendo nomeado senildor pela IJroyincjil do Maranhão, substituiu-o
romo depurado o Dr. José da Silra Maia em:l de Maio de 1872.
(2) Teorlo filllecitlo cm 25 de Al;l'llslo de 1871, foi eleito lleputado em
Illgar o llar'harcl Frallcisco 111(1 Carueil'o que 10mou assenlo em 2
de MaIO d" 1812.

~ru

(a: ~ 'ndo nOI11('a(lo srl1i1c!or poln prol'illcia do MaranlJúg,subslituiu-o
('01110 ti pUlttllu o doutor Joaqulln lu e de Campos da (;oSla de 1I1e,..h:iros tJ Albuquerque. oro 2 de Maiu ue 1872.

•
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Pl'orincia do Pirtnhi{.
(Oistricto unico,)
Antonio Coelho Rodrignes, lente de dircito.
Antonio Francisco de Salles, ma~istr:Hlo.
Aureliano Ferrcira de Carvalho, bacharcl em mathclll:tlicns.(4)

Provincia do Ceará.
( 1. o districto . )

X OOUlin::-o~ José No:.rueira Ja:.ruaribr, magistrado, (o)
José Martilliano de Alencal', ])aehal'el.
Manocl Fernandes Vieira, magistrado.
(2,0 districto.)

Domingos José Piuto Braga Jnnior.
Justino Domingues da dilva, padre.
X Jcronymo l\laniniano Figueira dc 1I1cllo, magi tl'alio, (6)
(3. o districto.)
Raymundo Ferrcira de Araujo Lima, ll1agistralio.
Tristão de Alencar Araripe, maljisLl'ado.

~i)

Provincia do Rio Grande do Norte.
(Oistricto unico.)
Francisl'o Gomcs da Silva Junior, bacha:·el.
Oela viano Cabral Raposo tia Camara, bacharel.

(.1) Tendo fallecido em 18 de Julho etc 1871, foi eleito deputado em
seu lugar o bacharel Enéas José Nogueira que tomou assentO em :.)
de Maio de 1872.
(5) Sendo nomeado senador pela província do Ceará, ubstitui\l-o
como deputado o Dr. J0&0 Capistrano Daudeira de Alello em 2 de Maio
de 1871.
(6) Senelo nomeaclo . enador pela provincia do Ceará. snhstituiu-o
COIDO deputado o Sr. José Antonio Moreira da fiocha em l.o de Maio
de 1871.
(7) Senrto nomeado ministro da guerra em 9 de Novembro de 1870,
101 reeleito llepulaelo pela provincia do Cearei (3. 0 districto) e tomou
Bssento em ,t de Maio de 1871.

9',2

Pl'otinoia ela Para!lyba.
(1,0

districto.)

Anisio SalaLhif'1 Carneiro da r.unha, bacharcl.
X Barà de Mamauguapc, bacharel. (R)
uiogo Yelho Cavalcafili de Albuquerl(UC, bacharel. (!l)
(1, o districtl),)

Antonio Jo, é lIellrillucs, Ilarharcl.
J'raueiseo de As 'is Pereira Hocha, magistrado.

Província de Pernambuco.
(1. o districto.)

X Franeisr.o do Rego Barros Barreto, bacllúel em maLhematicas. (lU)
.luaquim de Sou'"a Reis, bacllar'I'I.
X Vi conde de Camaragibe, lente de direito, (11)
('1. o dbtricto,)

João Alfredo Gonca de Oliveira, (loutor. (12)
Juau Juveucio Ferrei.'a de Aguiar, hacharel.
Theodoro Machado lireire Pereira da Silva, magi'Lrado. (13)

(8) enclo nomeado senanor pela provincia da Parahyha do Norte.
substituiu·o COIIIO deputado o padre Francisco Pinto Pessõa· emá de
1I1ülO de 18iO,
(9) , emlo nomeado ministro ria agricultura ém 10 de Janeiro rle 1870,
fOI re leito depulado pela pl'l)vincia ria l'arahyba do Norte (\,o dlstricto)
e tomuu ÜS ellto em 3 de Maio de 18iO,
(lO) enrlo nomearlo senarlor peln provincia lle Pernambuco. sulJstiIUlu- l'01l10 depulado o bacharellgllacio Joaquim de Souza Leão, cm
» de Maio de 18i2.
\
(11) Sendo nomead.) senndor pela provincia de Pernambuco, substituIU-O como deputado o llilcharel Antonio Joaquim de ~ioraes e Silva
em 5 de JlJuio de 18iO.
(l2) endo nomeado ministro rio imperio em 29 de Setrmbro de 1870,
fOI reeleito deputado pela prol'incin de Pernambuco (2,0 districto)
e tomou assento em 1.0 de lIIuio de 1871.
'
(13) Sendo nomeado ministro da agricultura em 7 rle Março de 1871.
fo\ róelei1.o deputaJo pelu pruvincia de I'eruambuco (2,0 districto),
e tomou assento em 24 de Maio de 1811.

•
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(3. 0 dislriclo.)
X Ah':ll'o lIal'h:llho r('lllla Cavalrauli, ma(:[i"lrado. (14)
X .Iosé lJ~uLfl lia CUllha l'ig-lll~il'cdo, lemc de direiLu. {la)
Juallllim Pires àlachado l'ul'Lclla, bacharel.

{L o disLriclo.)
Au"'USIO FI' dl'ricll de Olivcil'a, ncgociallLr.
Fr:lul:isco I\:tJlhael dc l\fel)o RCKo, 111ilital'.

(5. 0 districlo.)
.Jo:HJ'lim PillLo de Campos. monsrnhor.
)lanocl Clcltlcatinu Carlleiro da CUllha, magi'tradu.

Província das Alagôas.
(1. o districlo.)

X JacinLho Paes de )lcnl1ollça, bachar·el. ('lü)
Mano!') .Joaquim de 1\I cndouc;a Casle\lo Ilrauco, depois Barão
dc Allallia.
Malhcu' Ca ado dc Araujo Lima Arnaud, magistrado.

(2. o districto.)
Alexandrc..10sé (11: 1Ilcllo ~loracs, mcdico.
1anoel ~ubral Pinto, bacharcl.

Provincia de Sergipe.
(I. o distl'iclo.)
Lcandr'o Rihciro ,le Siqucira Maciel, bal:harcl.
Mauuel José de Menezes Prado, bachal'cl.
(2. 0 districlo.)

Fiel ,José de Canalho c Oliveira, mcdico.
Mauucl Percira Guilllal'iies, bacharel.

(l~)
endo nomeado senallor pela provincia de Pernambuco, foi
sllbslituido pelo UI'. José Benlo da ClIllha Bigueircdo JlInior, em 2 de
MaiO de 1872.

(15) Sendo nonH'allo S'lDilrlor pela provim'ia de Pernambuco foi
SubSlilUldo pelo Barllo de Aruçagy, el1\ 5 de ~Iaio de 1870.
(16) Sendo l1omrac!o S n~rlur pela provincia das Alagõas, foi sllbsti·tuldo pelo bacharel Bernurdu Antoniu de Mendonça tastello Branco
em 21 de ~laio lIe 18;.:1.

-

9t_

Provincia

f

(/n

Bahia..

(1. o di Lriclo.)
Antonio Lui7. A (funso de Carv:llho. lllagisLrallo.
X Joal(uirn JerollYlIlo Fcrnanues lia Cunha, bacharel.

(17~

(2.0 di tricto.)

Franci CD Xavier Plllto Lillla, bacharel.
Jo é Au~u Lo Chaves. bacharel.
;\lanoel JoaqlliUl Bahia, luagistrado.
(3. u di Lricto.)
Augusto Lealde Menezes, bacharel.
BellvenuLo Au~us'o de Jllagalhães '1'aques, magistrado.
Dionysio Gonça 1ves lI1artins, ellgenheiro.
(~. o

disLricLo.)

Cicnro nanta ;\fartins, bacharel.
José Gonçalves da Silva, bachal'cl.
Luiz Antonio Pereira Franco, magistrado. (18)
(5. 0 districto.)
FI·anr.isro Bonifacio !Ie Abreu, dellois Barão da Villa da Barra.
lnnoeencio lIIarques de Araujo Góes, ma~ist.rado.
João Jo é de Oliveira Junqucira, magistrado. (19)

Provincia do Espirita Santo.
(Distrirto unico.)
Custodio Cardoso Fontes, bacharel.
Luiz Antonio da Silva Nunes, bacharel.

(17) R mio nomeado scnad'lr peJa provin 'ia da Dahia, subslifuiu-o
corno deputado o drsembargador Antouio Ladisláu de Figueiredo Rocha
em 26 de Julho de 1871.
(18) Sendo nomeado ministro da marinha em 2n de Setembro de 1870,
foi reeleito deputado pela provincia da Bahia (LU districlo) e tomou assento em ),0 de Maio de 1811.
(19) Nomearto ministro da guerra por decreto de 20 de Abril de 1812,
DilO se proeedeu a reeleiçüo por ter sido a carnara llissJI rida.

•

•

9J PrOl illcirt do Rio de Janeiro.
(t. o disLricLo.)

Antonio Ferreira Vi:lnnu, dOlllor.
lsirll o Borges l\lol1Leiro, magistrado.
LlIiz Joatluim Duque-Estrada Teixeira, doutor.
(2. 0 disLriclo.)
C:wdirlo José Rodl'il!'lIes TOlTes Filho, bacharel.
Fralléiseo Bel! ario Soat'es de SOUZ:I, bacharel •
./oão de Almeida Pereira \"I1ho, bacharel.

(3. 0

di~tricto.)

X

Fl'ancisco de Paula de Negreiros Sayiio Lobato, depois Visconde de X ict1Jet·u)'. (20)
João ~Ianoel Pereit'a da Silva, bac1J:ll'cl.
Paulino .Jusé Soares ele Som.a, bacharel.
(4. o disLricLo.)

X Confie de Baependy, fazendeiro.
numill~os de Andl';trle Figueira, dontor.
José JO:ll.(lIilll !le Lillla e Silva Sobrinho, depois Visconde de
Tocantins.

Provincia de Minas Geraes.
(1. o disLriclo.)
Renjamim Rodr'iguc Pereira, magi trado.
C:lluillo da Cunha Ii'igueil'cdo, lJachareL.
X Joaquim Anlão licl'Ilandes Leilo, bacharel, (2J)

('.!. o districto.)
Antonio Augnsto da Silva Canõdo, Illagisll·arlo.
Agostinho Marques Perdigão l\lallleiro, t1outor.
JoãO Pinto Moreira, baclJarel.

(20) Sendo nomeado senador pl.'la provincia do Rio de Janeiro, substituiu-o como dcputudo o hacharp.1 JeronimoJosé Teixeira Junior em 2'l
de AgosLo de 1869, o lJlwl, sendo nom ado ministro ua agricultura em
29 'Ie "etembru de uno, foi reeleito dcputado pela pro.incia do Rio
dc Janeiro (3. 0 districto) c tomou assento em li de Maio do 1871.
(;ll) Senrlo nomeado senador pela provincia de MInas Geraes, substituiu-o como deputado o bacharel Diogo Luiz de Almeiáa PereIra de
Vasconcellos elo 1.0 dI' ~lalo de 1871.

_

r

--: 9li (3. 0 di.tricto,)
llorni('i~lIo M:llhrus i\Ionlcil'o dc f:astro, rnrdico.
José, Cahuon N0r-ucira ",alie da Gania, ba IWI','I.
1I1al'la110 l'I'ocuIHO F"I'I'eJJ'a I.ag-c, Ilcg-ociaIlLI~. (22)

(4,0

r1iSLl'icto.)

F,'ancisco .1~lIl1::I'io (Ia G~lUa CCI'([IIIÜra, hacharcl.
.lcroll)'ll1o ~Iaxilllo ~og-ucil'a PCllillo, bacharel.
José Xaxicl' da il\'a CapallclIla, bacharel,

(5. 0 dislri 'to.)
F,v;\I'isto FCI'f'cira da Ycig-a, bach:\I'CI.
.rusé r;wacill de Ila 1'1'0 Cubra, bacharcl.
, X, .Ju:ll(uilll Dclfluo Hibeiro ria Luz, bacharel. (23)
(6. 0 districlo,)

Antonio Candillo cl~ CI'U7. )J~ch~do, advog-ado.
f:a11dillo Freire dI' Figll'il'cdo Mul'ta.
YiCCIlLC Ju li de Figueircdo.
(7. o r1isLl"icLu.)

Joarfllim Prdro rle Mcllo, lIlerlico.
Luiz eal'1o ria Fonseca, mcdicu.

Pl'ovincia dI' S. Panlo.
(I. o disLrictO.)

Antonio JO~fJuilll nO,:l, fazendcil'o.
Juao l\lencJ 's rle Almeida, baeh:lI'el.
nodl'igo A.llgnslo da Silva, bacharel.
(2. 0 dislricto.)

Francisco de Paula Toledo, bacharcl.
X Joaquim Floriano de Godo)', medico.
~lanoeJ Antonio Duarle de Azevedo, Jeute de dircito. (21)

P2) Tcndofallecirlo eml8i2, foi pleito Ilrputndo em SI'U lugnro L.arharol
Luiz Eugellio Florta Barbo :t, que tomou n 'senlo cm 21 de Maio de 18i~.
P~) Sendo eleito depulnrln pl'lo 3. 0 e 5.0 di tril'to, dn proYincia de
lIhnas Geme. optou por l' 'Ie ultimo, endo sulJstilllido pl'lo Dr. Do"oir,innu lIIalheus Muntriro tle Castro ()III 27 de Abrjl tle 1810, l\'oOlemlo
senador pela dila prol'il1l'ia, .'Ilusliluiu, o '01110 depulallo o ua 'haJ'el
AlIlonio Calldi.lo da Rocha em ·1 ele Maio ue 18it.
(~I) . el1llo nomrado minislro da marinhn em 7 de Março de 1871.
foi reeleilo delJlltallo pela pr.ovilll'ia de
• Paulo (2,0 úisll'icto) "
tomou a SoUlo em 2'2 de Maio de 18il,

•
•

•

•
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(3. 0 di lriclo.)

Antcnio da Co la Pinto (' Uva, bacharel.
Antonio tia Sill'a Prallo, bacharel,
Joaquim Oclal'io Ncbias, magi ll'ado. (25)

Provincia de Goyaz.
'(Distl'iclO Uliico.)

JOãO Cardoso (le I\lenezrs e OUZ::I, bacharel.
é dc CIIl'Valho UnHo c [auo, bacharel.

Luiz ,fo

Provincia de .íJ'll/(,o Grosso.
(DisLriclo unico.)
C;lIuillu Ha1'l'(~lo, padl·l· .
Maria da Silva 1'al'auho JUUiOI', bacharel.

El'llIl 111

•1(J~é

p,.ovinoia do Parando
(Disl rÍ'lo

li nico,)

Joaquim Dias lia nocha, medico.
~Ialloel Fl'all"j, co Correia, bacharel. (26)

Provincia

de

Santa Cathl1.fina.

(Oistricto nnico.)

Jc. uino Lamego Cosla, depois Barão da Laguna, chefcl de csllual1"u.
Jfanoel do .\'ascimento da Fon cca GaIvão, magi'u'ado.

(~5) endo nomeado ministro da justiça em 10 de Janeiro de 1870,
foi reeleilo deputado pela provi lll'ia de . Paulo ( 3. o di lriclo )
tomou as enio em 2 de Uaio de 1 70.
(2r.) Sendo nOlTlenrlo ministro elos negori..s eslrangeiros em i rI
Jarço tle 1811, fui]'(' leilo deputado pela pJ'oyincia do Paranf. (unirrl
t!;s:r:elo) " t0ll10l1 n s 'nlo em 2~ d ~(aio de 1871.
AD. f3

-

98-

P1'ovincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
(1. o disLricto.)

AnLonio Alves Guimarães Azambuja, bacharel.
J01io Evangelista ue Negreiros Sayllo Lobato, magistrado.
José Bernardino da Cunha BmencourL, medico.
(2. 0 districto.)
X Antonio Rodrigues Fernandes Braga, magistrado. (27)
Innocencio Velloso Pederneiras, coronel de engenheiros.
JOãO JacinLho de lIIcndonça, medico. (28)

.Observação.
Todos os deputados a cujo nome precede o signal foram posteriormente nomeados senadores do Imperio.

X-

(27) Sendo nomeado senadár pela provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul (2. u districLo), substiLuiu-o como deputado o bacharel
Joaquim JacinLho de Mendonça em 8 de Maio de 1871(28) Tendo fallecido no dia 3 de Junho d(l 1800, foi eleito deputado
em seu lugar o bacharel Ildefonso Simões Lopes que tomou assento
'Dl 7 de ~lnio de 1870.

•
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CORTES DE LISBOA
1821-1822.
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DEPUTADOS BRASILEIROS
Ás
A

CORTES PORTUGUEZAS.
182l-1822.

Rio Negro.
João Lopes da CtUl/ta. Tomou a sento como IIPlllen le.
José cavalcunti de AlulHluerque.

Parei.
Frlippe Alhel'lO Patroni

~Iartins

Maeiel Parente.

lJ. ROllllla[llo de Souza Coelho, bi po do Pará.
Francisco de Sou:::a illoreira.

Mamnhão.
José .João lJechman e Caldas, vigal'io.
Joaquim Antonio Vieira Bell'ort, desembargador.
Uayll1undo de Dl'ito de Magalhães e Cunha. P diu e obteve
escusa.

-G-

"

).
(

Piauhy.
Domingos da Conceição, padre. (J)
Miguel de Souza Borges Leal.

Pedro Jo é da Costa Darros.
Manuel do Nascimento Castro e Silva.
José lJ'Iartiniano de Alencar, padre, (2)
Manoel Felippe Gonçalves, padre prégador, residente no lcó.
Antonio José lIfol'eil'a, vigal'io .

.Rio Grande do Norte.
Antonio de Albuquerque l'tlontene"l'o.

Pamhyba,
José da Cosla Cirne; padre.
Francisco de AITlllla da Camara, medico. :'Ião compal'ecell.
Francisco Xavier Monteiro da Franca.
Virginio Hodrigllcs Campello, vigal'io da Campina Grand

Pernambuco.
Domingo Jl[filaquias de Aguiar Pires Fen'eira,
J.qnacio Pinto de Almeida e Castro.
Felia; José Tavat'es Lyra,
Francisco .IIfuniz l'avares,
Ma,nuel Felia; de 'Veras .
.llfeLltoel Z ererino dos Santos.
Pedro rie ,1ratljo Lima.
João Fel'l'eira da Silva.

Alagõas.
Franc'isco c/e Assis Barbosa.
Francisco .1110.noel Jllul'tins /lamos,
Jlanoel .IIlal'ques Crangciro.

(1) SuiJstituiu 11 neru(i\tlo
'1ual ufio 'UlllpilI'Céeu.

rfcctivo Ovillio Saraiva de CBl'volho, 11

(1) SuiJ liluiu 11 deputauo elIllClilo'J Jusé Ignacio Gomes
qual não cUUlpOI'Cl'CU,

Parcnle,

o

• ••
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Bahia.
Cvpriano

Jo~é

lJ:lI':\la de Almeida.

A/e,candrc 60l/les Frrrào,
Marras Alltonio de SOI/;a, Yigario.
Pedro Rodrigues Bcuuleira,
José Lillo Cuutinho, doutor em medicina,
Domillgos Borges de Barros,

Lili? Paulillo de Oliveira Piuto fIa França, marcchal.
Francisco Agostiultu Gomes, paUre.

Espirita Santo.
João Fortun:lto Hamo", doutor. (3)

Rio de Janeiro.
Custodio Gonçal1:es Ledo.

D. Jo~é Joaquim da Cunha de Azererlo Continho, bispo.
Francisco ue Lemos ue Fal'ia Percira Coutinho.

,Iorio Soa7'Cs de Lemos Brandão.
Lui: Nico/fio Fogundes '·al'ella.
Francisco l'iUrla Barbosa.
Lui: 1IIartins ]las tos .

S. Panlo.
~ico!áo Perci,'a Ilt~ Campos "ergueiro.
Autonio Ci1l'lo~ Ribr'il'o ue AncJl'ada ~Iachado e Sill'a.
Jo é llical'{\o da Costa Aguiar dc Andrada.
Jliog-n Antouio Feijó.

Josu FIlliciano Fernandes Pill/LOiro.
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