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ver vencido em conselho, sendo o vencimento con
trario ú !oi cxpt·es;;a. » 

S!}!lre <> :r tal di-se, oh tendo a palavra. 
() SR. Y,\,;co:xccLLus: -Este artigo até as pala

vras- t.!o illlperador- não pódc entmr em vo
t:lçiío, ponrue isto e àa constituição. Emquanto a 
outra parte, ~,,t;í em iguaes c i rcttm~tancias ; o con
selho de ~~t:.tJ:> nilo faz m,,;~ ,_;,, '-[iiG acouselhat·, e 
sobre o ministt·o é que rccahe a responsabilidade. 
Portanto este artigo dtlY'~ ser supprimido por inutil. 

Tentlo vindo {t llleS<l, offerecida pelo Sr. Maia, a 
seguinte 

« DfEXll.-\ 

« Prop.mho a supprt•ssão dos arts. 9° e 10. 0 
,, 

-E sendo lida e apoiada, disse a·nJa. 
O Sn. VAscoxcELLOs : - Eu não p;·opuz a sup

prossão do art. 10' porque uilu está ainda em dis
cussão ; pois Lamb~'m sou de parecer qu~ se suppri
mão ambos. 

Declarou o Sr. presiJeillL' tambem em discussão, 
o art. 10", sendo isto l'equel'ido por alguns Srs. 
deputados. · 

« AL't. 10." A presente lei não comprehende os 
crimes, que niio pro\'ierem do exercido da autori
dade, nem inhibe que por elles se proeeda confor
me as leis gerae~. l> 

O Sn. LINO CouTINHO:- Igualmente conrenho 
na suppressão dos dons artigos. I) 1° porque toda 
a sn<t doutrina se acha na tomtitnição, e portanto 
é e~cusado: o 2° porque no titulo da lei já se diz 
isto -lei da responsabilidade dos ministros- isto 
quer dizer dos crimes do seu offinio. Emquanto ao 
mais já está prevenido. 

O Sn. FERREIRA FRANÇA: -Eu creio, que o que 
deyerú supprimir-se é tambem tão sómente estas 
ultinws palavras do art. 9o - sendo o vencimento 
contrario á lei expre;;sa.- (Leu o artigo.) Primei
I'amente não sei porque razão não poderá vir aqui 
algum artigo da constituição. Que mal faz? E em 
segundo lugar acho bem que se diga aos ministros, 
que havendo de ser os conselheiros de estado res
pon:;aveis, islo não salva a ellcs ministros, da res
ponsabilidade que lhes pertence. O art. 10° lambem 
me parece que não faz mal; porque, bem que se 
trata da responsabilidade dos ministros, como mi
nistros, comtudo não é máo que se declare, que 
elles têm além desta responsabilidade, a outra dos 
mais cidadãos. Isto não faz mal nenhum, antes 
aproveita. 

O Sn. VAsco:xcELLOS :-São escusados estes arti
gos. Emquanto ao 9° é a doutrina da constituicão, 
que não fieão isentos da responsabilidade, a"tle
gando ordem do imperador; e de mais este a~tigo 
na 2• parte, dá a entender que em algum caso a 
decisflO do conselho póde salvar os ministros da res
ponsabilidade, o que é contra todos os principias. 
Emquanto ao lO• tambem a constituição faz essas 
di1Terenças na responsabilidade; ella enumera os 
crimes ou delictos individuaes, e depois enumera 
em separado ·os da responsabilidade dos ministros : 
portanlo é desnecessario este artigo. 

Como não seguisse a discussão, julgou-se suffi
eiente, e po_sta á ...-otaçào a emenda suppressiva do 
Sr. Maia, foi approvada. 

Obteve em seguida a palavra, e disse. 
. O Sa. V ASCOXCELLOS :-Sr. presidente, eu que

na fazer uma pergunta, mesmo para clareza da 

commissão, que tem de redigir estes artigos : no 
5° diz-se. (Leu-o). Ora quando fôr violada a liber
dade, propriedade, ou segurança de algum cidadão 
bra-:ileJro, a carnara dos deputados tOJIIIa conheci
mento do negocio, e decreta a accusnção do minis
tro, se acha que tem lugar ; porém J) estrangeiro 
mereceril e51e privilegio? Isto é que eu julgo neces
sario d•!t~larar-sn, para a commissáo se poder dirigir 
no seu tranalho; pois talvez ao estrangeiro se não 
deve dar tão grande faculdade. 

O Sn. Lu11o CoUTINHO :- Sr. prestdente, eu 
acho que as reilexões do honrado membro, não tem 
agot·a lugar : isto se deve guardar para quando se 
tratar do processo, então veremos st.: u:> e:s~raugei
ros ~erão tambem este privilegio. 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu não qniz. que quando 
se tratasse dest<t ma teria, se julgasse que já não 
tinha lugar. 

O Sn. DIAs : -Esta questão não offerece diffi
culàadc alguma, a lei é igual para todos, por
tanto .•. 

O Sn. PRESIDE:XTE:- Não se entra agora nessa 
ma teria. 

E havendo-se decidido a respeito da duvida do 
Sr. Vasconcellos nesta mesma conformidade: como 
se ofl'erecesse tambem alguma dilllcu\dade, sobre a 
matcria, que na coutinuação dos trabalhos deveria 
ter o primeiro lugar, d1sse 

O Sn. LINO Coun:xno: - Parece que a lei está 
acabada, e deveríamos passar ao processo : porém 
como ha ainda artigos addicionaes, que enLrão na 
materia da lei, concluamos primeiro isto, para 
depois entrar no processo ; porque não ha neces
sidade de audarmos aos saltos. 

O S1l. VAsco~eELLOS : - Porém está assentado, 
que se devem gastar 4 horas na discussão das leis 
regulamentares. O processo é independente da ma
teria da lei, e por. consequ~~cia podemos ~ra_t~r 
delle sem estes artigos addtcronaes : o mais e Ir 
contra o determinado. 

O SR. LINO Coun:suo :-Tudo deve ser feito 
com prudencia e socego ; andar de galooc não en
tenuo; restão ainda alguns artigos addicionaes, 
tratemos delles primeiro ; pois a decisão que se 
tomou a respeito das leis regulamentares, não foi 
para se fazerem cousás in tempestivas, 

Concordou a camara eJI:l.l as razões do illustre 
preopinante; e passou-se, segundo a ordem do dia 
á discussão do projec~o de lei sobre as cartas dos 
alunmos da academia rnedico-cirurgica. 

Lett o Sr. secretario o 
11 Art. Lo Todo o estudante que nas escolas de 

cirurgia do Rio de Janeiro e Bahia ti\·er concluido 
o curso de cinco annos ou seis, haverá as cartas 
designadas nos arts. 14 e 15 dos estatutos das refe
ridas escolas. >> 

01Terecido á discussão, disse 
O SR. LINO CouTINHO : - Sobre este artigo creio 

que nada ha que dizer ; é pôr em execução os ~s
tatutos d~ escola; por consequencia peço a V. Ex; 
Sr. presidente, que o ponha a votação. 

Como ninguem mais fallasse sobre isto posto á 
votação, foi approvado. 

Entrou em discussão o 
« Art. 2. o As cartas serão passadas pelo director 

da ~scola, eu pelo lente qu~ suas v~zes fiz_er: ~ub
scnplas pelos lentes de prat1ca med1ca e crrurg1ca, 
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e secretario da escola, c'lm sello pendente de fita pelo lente, é porque se lhe confere neste auno o 
amarella. Cada uma das ditas escolas poderá esco- gráo de bacharel, e é o mesmo lente do anno quem 
lher o sello, que bem lhe parecer. , o confere; porém ar1ui nf10 ha gráo, c por isso acho 

Pedio a palavra, e disse em primeiro lugar tambem desnecessaria essa assiguatura. 
O SR. LINo CouTINIIO:- Eu tenho algumas pc- O Sn. F'EIUtEII\A. FRA.N•.:.\: -Não ha grão de 

quenas retlexões a fazer, que escaparão á commis- baclwrel, ~ ve!'dade, mas a ltü tJlHJ institu10 estas 
são. A e..;cvla do ruo de Janeit·o tem um director, escolas, diZ que os alumnus, _que fizerem certos 
mas niw o tem a da llahja, é !-1111 lcntu, que serve :estudos, set·ão _ consid~:rados eo:nn fom~~!los, e 
este lugar; e para que nao haJa duvida, se as car-! o~tros __ que. nao fizeref!l t~wtus, passawo como 
tas. da _escola da Bahi?- devem ser passadas pelo ! cm~qpoes_ s1mples; os pnm;-1ros met·e~em portanto 
u!l:co d1rcctur que ha, e preciso declarar que pode-la d1stmcça?, que se annexa as t:artas. Estes mesmos 
rao ser passadas pelo lente, que na Bahia faz as vc-! alumnos dtz a 1m, que se vodem doutorar em me
zes de dü·ector. Os estatutos mandao lambem crear i d1cina cumph:tando a carreir«, q<.w lhes marca; e 
e~tas escf?las no M~ranhão, porém ellus não estão j assim previno já aos senlwrcs que !levemo:> tam
amda alh estabelecidas, e assim bastará explicar 

1

. bem tratar de augmentar ess;1s. es~ol.as com todos 
que na Bahia poderá passar as cartas o lente que os estudos necessarios; a daqui pnm·o precisa; 
serve d~ director. Tambem me parece que em lugar mas fallã'? a da B~hia, e a de .Manmhào, que a lei 
de s~ dtzer --:- subscriptas -deve ser-assignadas. 1 creou, e amda se _nao estahelt,ct~u. . 
- ?ao as un1eas reflexões, que me parecem neces- 'I Deve-se-se pedtr ao governo q 111~ no mete os lentes 
sanas. para estas escolas, como tem nomeado para. as 

O S~. CtEUEJ!iTE PERElllA: -Eu julgo, que para outra~, porJue sen~~"ha de ~~~·,a~ei" em e~e~uç~o? 
preve~u· a_ duv1da, que lembra 0 illustre deputado, _Jul0 amlo se ? ~rl!0o suffi~wt •. t\Jm~n:~ d::cut1d~, 
bastana d1zer-se _ assignadas pelos dírectores das foi ~a ppro~a~o, sal\ as as emendas, que •ullliJvm pa"
cscolas, ou lentes etc. _ Tambem me parece que sarao. Se0 Ulo-se o 
não será necessario que assignem estas cart~'s os « Art. 3.0 A carta de simples c.irurgiào será em 
lentes corno taes, bastará a assignatura dos directo- portuguez, porém a de cirurg!ãu formado, em latim, e 
res com os secretarias ; pois não sei o que venha impressa em pergaminho. A letra de~ta ultima cnrta 
fazer a uos ~entes; entretanto se assim o quizcrem Sf?rá, no quanto poder ser. s~mell~llnte a aq~e~la dos 
pela solemmdade das cartas, não me opponho. diplomas. de bachare~ na un~\·ers1dade de. t.;o1mbra, 

O SR. Ltxo CouTINHO:_ Na universidade de e o seu 1m porte de unpressao, e pergammho pago 
Coimbra, quando ~e passa a carta de bacharel, 0 pelo pretend~nle >l._ . 
lente do ~nno a ass1~na; por consequencia devendo Aberta a d1scussao d1sse : 
estes sahu· bachare1s em doutrinas medico-cirurgi- O Sn. BAPTISTA PEnnmA:- Parece, que melhor 
cas, devem tambem levar as cartas esta assignatura se diria- todas as cartas serão passadas em latim, 
por serem conformes com as de universidade. e impressas em pergaminho, e a sua letra será con-

0. Sn. FERREIRA Fn.-\.NÇA.: - Sr. presidente, form~ ás ~artas dos. bacha~eis de Coimbra- pois 
queua V. Ex. convidar o Sr. Clemente Pereira eu na o set qual SOJa a razao, porque as cartas de 
para mandar a sua e menu a. simples cirurgião hão do ser escriptas em portuguez, 

Vindo a este mesmo tempo á mesa, foi lida no e as outr~s em lat~m, tamhem não se d!z de que 
theor seguinte modo s~rao concebidas as. cartas, e eu qmzern. que 

C< EMEND,\ 

<< QL1e se diga- pelos directores das escolas, ou 
pelos lentes que suas vezes fizerem. >> 

Em seguida mandou lambem o Sr. Líno Couti
nho esta outra 

«EMENDA 

« :\-ssignadas p~lo lente de pratica medica, e ci
rurgiCa, e subscr1ptas pelo secretario da escola. » 

. Ambas forão apoiadas, e continuando a discussão 
dtsse 

O Sn. VASCONCELLOS :-Não acho tal neces~idade 
de serem passadas pelo director. e assignadas pelo 
lente, e secretario. ' 

O Sn. Ltxo CouTINIIO: - Eu já disse que era 
segundo o estylo da universidade, e porque se quiz 
que estas cartas se assemelhassem ás dalli. O illus
tre deputado, que é bacharel formado, assim como 
e~ sou, sabe muito bem, que no 4° anno as cartas 
sao passadas pelo reitor ou vice-reitor, e pelo lente 
do anuo ; porém isto não faz ao caso, tanto vale 
que sejão assignadas só pelo director e secretario, 
como lambem pelo lente ; não é senão para con
formidade com as de Coimbra. 
. ~ Sn. CLEIIENTE PEREIR.-\. : - A questão é muito 
10~1fferente; mas sempre quero dizer, que se na 
Untversidade de Coimbra, são assignadas no 4° anno 

fossem a semelhanca dos d1plomas dos bachare1s de 
Coimbra, assim como a letra. 

O Sn. MAIA: -Parece-mo, que doyem ser todas 
passadas em portuguez, e que não ha necessidade 
que sejão em latim, porque não sabendo os alumnos 
essa lingua, pois julgo que podem estudar cirurgia 
sem a saber, hão de trazer a sua carta de formatur-e 
em um canudo de lata, accontecendo-lhes o mesmo 
que acontece aos que usão do breve da marca, que 
não sabem o que nelles se contém, além disto, 
muitas vezes as lem de apresentar nas camaras . 
aonde talvez ninguem as entenda, e hão de ser ad
mettidos pelas camaras a curar, sem que ellas 
saibão o que as cartas querem dizer. Portanto cffe
reco esta emenda. 

~{andando-a a mesa foi lida nos seguintes termos: 

(t E~IEND.\ 

cc As cartas- de simples cir:.ugíão formado, serão 
passadas em linguagem vulgar, e impressas em per
gaminho, e sómente o importe da impressão, e 
pergaminho será pago pelo estudante>>. 

Sendo apoiada disse 
O Su. VASCONCELLOS:- Sou da opinião do il

lustre deputado, e queria dizer o mesmo, porque 
não sei para que hão de ser passadas estas cartas em 
latim, passe-se em lingua vulgar, afim de que todos 
as entendão. Segundo o artigo seria necessario que 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 02101/2015 15:07- Página 1 de 19 

264 SES510 EU 2:3 DE .JUNHO BE 1826 
~m toúa~ as c~maras d,> imperio hooresse um exem
pl~r d~s carws que ~c dão em Coim!Jra, para quando 
•>S ~irargiú~~ llprCSt!utnrem as s ut•s. e p~dhecn tl
(·ença par~ curar, serem •~onfrontadas com o dito 
Hllmpl.1l' ,,u pa•lrão. Nós podemos ser brazí\ciros 
~gm ~~guir tanto á ri$C{l as i1lStit.uiç~es de Po1·\ug:tl, 
P pGdem,)S ser sab!os sem tê\nto nos guiarmos- pela 
~ni.-ersidadQ de Coimbra, que mesmo não t em o 
maior l'oto na ma teria. Em fim qucrin tnmbcm que o 
:mportt! da lmpress~o das carlas fMsc determinado, 
marcandO·$·! deus, uu tres mil r éis, aliá::: ,-cremos 
:~produzir-so o famo~o regimento da phisica(UJ·a. 

O Sn. Ch:>tF.:>~TE l ' F.RF.IIL\ ' - Tamltem não acho 
razão. para qu~ as earla.s se imprimão em lalim~ 
b~m "ejo, que ~omo ~c qui~ que f.1;scm assignadú 
pelo leme, para torn~r o3 alumnos s~melhant.<>s aos 
b.~chareis de medici na , ' '' qttiz que fossem lambem 
em latim, p~rêcc-mc, porém qu(' melhor.; que seja 
em lingung<ml bmúleira, que 6 a ma i> p1·opria, o 
mesmo digo da Jct~a em ([Ue hão de ser imprc~sas, 
por >cr impratic.avcl o que se propuc no projccto, 
n~sim TO to p<>la emenda. 

Com(l fosse chegada a hom, auiou o Sr. presi
dente a uiscussão, o d~u p~r., a ordem do dia: 1.• 
A conlin~açito da Ji~~us;~o do projecto ele lei da 
respansahilidadc dos ministros de estado; 2.• A 
continuaçàa l!n discus>ãondi:tdn ; 3.• uitnras depa
rert' I"ef, pr<lj\:cto~, c indicn~ões. 

Lc,·anton·S~ a scs~iiO its 3 horas da tarde.- io~é 
ilica ,-do da Costa Aguiar dt ,Jndrado. 

RESOI.DÇÕl':S DA CAMARA 

lllm. () F:xm. s ... - :t ccu;o a r~copçào do oficio 
uc ltont.em, com o qual V. Ex. me emiou para set· 
pi'C>CllLC :i c amara rlo; deputados a ropmsentaç.lio dos 
officiaes militares da pl'O\·incia de Pernambuco ofTe
r~cendo o plano de um monte pio para nquella pro
''lllCJa, e illll resposta, cum pre-me participar a V. 
Ex. que n mesmo camnrn Cc7. dar.; dita representa~ão 
a direcção con,•enientc ft fim de tO I' o valor que me
r ecer. IJ<>us guarde a V. E~. 

Pa~.o da camara dos deputados 2'2 tlr. Junho de 
18'.26.-José Ricw·do da Cosi<~ Agnia•· de Andrada .. 
-Sr. Barão de Lage~. 

lllm. e Exm. Sr.- Accaso a reccpcão de tres offi
cios datados de h ontem, com os qu~cs Y. Ex. por 

.ordem imperial tne enviou para serem prescn lP..S á 
camara dos dcput.ados, a mcmoria transmiti ida ao 
go-remo pelo consul geral de S. ~L Christianissima 
sobre o estabelecimento dn cdutllçào dos surdos e 
mudos em Franca, á representação de Augusto Xa
"'!er . de Car\•allio, deputnd? á assembléa pela pro
vmc•a da f>arahyba, c mnos offieios, c requeri
men_tos r<!lativos â instrucção publica, c á estatística 
do Impefio. E cumpre-me rcsronder a V. Ex. para 
que subaaoconhecimento de S. M. o Imperado r, que 
por deliberação da mesma camara se t.em dado a 
estes papeis a direcçõ.o con\'enicnte - Deus guarde 
a V. :Ex. 
Pa~o dn earnara dos deputados em 22 deJunhode 

1826, -José Rica1·do da Co~ta AVuiar deA11drada. 
-Sr. J osé Feliciano Fernandes Pmheiro. 

Illm. e Ell:m. Sr.- Sendo iodis pens;\Vel á ca
mara dos de putados haver a mais exacta noticia do 
estado, em quê se acba o banco deste impario .nas 
suas relações com a fazenda, e coinmercio nacional, 
bem como da nHmcir~, porque tem s ido observada 

a lei da swt crcaçiio, e estatutos, porqnP. for11 orga
nisado, t~m a mesma camara deliberado, que pelo 
íntcnnedi" do governo s e exijiio da jun ta re~rectiva 
não só um balanço e•plicado, que clarament.e 
mostre o estado actual daquclle estabelecimento, 
mas io.mbcm respostas sati•[alorías aos quesitos 
aponlatlns na tabella inclma, para que eom pleno 
conhecimento de cama possa a camarn providenciar 
com medidas le!;i8lativas sobre tão importante 
objccto. O que participo a V. F..x. para quu suba ao 
C<mhccimcmo de S. l\1. o l. Oens guarde a V. Ex. 

Paço da camara dos deputados em 22 de Junho 
de IS26.- José Ricardo da Costa Aguiar de Au
drada.- Sr. Visconúe de Dncpendy. 

T .\BELL \ DOS Qq;>1.1TOS SOBl\E Qt;f; SE EXiGE!! l\ES• 

rOST.\ S D.\ 1UST.\ DO D.\"C0 !lO DR.\ZIL, E < QtÉ SE 

REJt\\E O OFFJCIO D,\ llf!S!t! A. O ,U'A . 

1.• Qual é o c.1pilal cxiSlento em moeda mctalica. 
2.• Qual é a soruma da divida do th~souro pu-

blico . 
3.• Qnnl o da divida dospar,iculares, classificada 

pelo grilo de sol itbilidad!!, em qui! filr<'onceituado 
cada um dos devedores. 

4. • Qual a imvowmcia das no las em cir~ulação. 
5.• Qual o do divida passiva por dcpo!ito, capilacs 

a jul'OS. ou por qualqller o utro titulo. 
6.• Qual a das acçôes, e do fundo de reserva. 
'1.• Quacs sfto Õs subsídios que o go,·crno lom ap

plicado ao banco, qual o seu produclo, c quando 
cessou a sun pcrcepcão. 

8.• Qual a lel, que autorisou o banco para a 
omisslto exlraordinnria de notas em circula~õ.o. 

O.• Finalmente quaes os abusos introduzidos m 
adrutn istrar1io <'ill con travenção á l.:i orgn.nica, c a$ 

incon\'eniencias, que se possào encon trar na mesma 
lei. 

Secretaria da camara dos deputados em 22 •fP
Junho de 1826.- Fl'a71 cisco Gomes de Campos. 

Sessão eon 23 de Junho de f 8~6 

roi:SlllENCIA. DO SR. PKREIR.\ D.\ NODR EGA 

A's lO hqras da manhã acharão-se presentes ã 
cham~da 63 Srs. deputados, faltando com cau;a 
particirada os Srs. Paula c Souza, Mendes Ribeiro, 
Lodo, Pizarro, Baptista Pereira, e Queira~ Car
reira ; c lu1. Yeudo o Sr. presidente declarado aberta 
a sessão, foi approvada a acta da antP.cedente, depois 
de lida pelo Sr. sec:retario Souza Franca. 

Principiando-se pelo expediente, feu o Sr. so
cr~tario Costa Aguiar o seguinte 

OFFICIO 

• lllm. c Exm. Sr.-Tenho a participar á Y. Et. 
para o fazer <:onstar á cal!lara dos d_eputado~. que o 
senado resolveu, que o proJeCto de let sobre o Monte• 
l'io l\lilitar fosse remettido ás commissões de guerr~ 
e· fazenda, para de novo ser organisado á "isla de 
tr~s di!Terentcs pla!los tendent.es ao mesmo objecto, 
que já se acbão na referida commissão; communi
cando igualmente que o projecto de lei, para deter• 
minar os Yencimentos dos ollicines da secret.aria, e 
de toilos os outros empregados no scrvico desta 
camara, ficou adiado par<~ quando se tralâr do re· 
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Segundo r ... 

« lllm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex., para que 
seja presente á camara dos deputados,a inclusa co
pia do decreto de 16 do cortente, pelo qual houve 
por bem ordenar S. M. o lmper.ador, que se pa
guem pelo thesouro publico as folhas dos ordenados 
e despezas, tanto da referida camara, como da dos 
senadores. 

a Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 23 de Junho 
de 1826.-José Felicianno Fernandes Pinheiro.
Sr. Jose Hícardo da Costa Aguiar de Andrada.>, 

Copia 
cc Hei JIOr bem que pelo thesouro publico, se pa

guem as folhas dos ordenados e mais despezas das 
camaras dos senadores e deputados da assembléa 
g~rallegislativa deste imperio, relativas á presente 
sessão e que forem assignadas pelos secretarias das 
respectivas camaras. O visconde de Baependy, do 
meu conselho de estado, ministro e secretario de es
tado dos negocios da fazenda, e presidente do mesmo 
thesouro publico, o tenha assim entendido e faca 
executar com os despachos necessarios. -

«« Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Junho de 
18267 5° da mdependencia e do imperio.-Com a 
rubr1ca de S. i\1. o Imperador. -José Felicianno 
Fernandes Pinheiro.- Está conforme.-Tileodo1·o 
José Biancardi.»-Ficou a camara inteirada. 

Terceiro 
cc Illm. e Exm. Sr.- Havendo baixado ao the

souro pulllico um decreto em data de 16 do cor
rente, pelo qual S. 1\1. o Imperador manda que se 
paguem as folhas dos ordenados e mais despezas 
das camaras dos senadores e deputados da assem
bléa geral legislativa deste imperio, relativas á pre
sente sessão e que forem assignadas pelos secreta
rios das respectivas camaras; julgo necessario fazer 
esta participação á V. Ex., para que a faça presente 
á camara dos deputados, afim de que na sua secre
taria se apromptem as folhas por onde se deve fazer 
o pagamento e me sejão remettidas. 

c< Deus g~arde á V. Ex.-Paço, em 23 de Junho 
de 1826.-Vtsconde de Baependy.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.>,-Ficou a camara 
inteirada: 

Entrou-se então na 2a parte da ordem do dia, que 
era a continuação da discussão do art. 3° do pro
jacto de lei, ácerca das cartas dos alumnos das aca
demias medico-cirurgicas, adiada da sessão prece
dente. E logo que o Sr. 1 o secretario fez a leitura 
I! o artigo e da emenda que o Sr. Maia offerecêra, e 
fôra apoiada na mesma sessão, o Sr. Clemente Pe
reira, depois de breve preambulo, mandou ã mesa 
est'outra 

« EMENDA 

cc As cartas serão passadas em lingua brazileira 
e impresssas em pergaminho; e que se supprima 
tudo o mais.-Clemente Pereira.)) 
· Sendo apoiada, entrou em discussão, tendo a pa

lavra 
O Sn. VERGUEIRO :-Eu proponho a suppressão 

deste artigo e de tudo o mais que segue, porque não 
dPscubro cousa alguma, que seja necessaria. (Leu . o 
artigo.) Se acaso se não declarar em que língua se 
ha de escrever a carta, que acontecerá 't Passar-se-

. ha em vulgar. E para que se hão de passar estas 
· Sart~s em ~a ling_ua estr~ha 1 Se é p~a fazel-as 

entendidas das nações, então melhor seria escre
vêl-as em francez, por ser um idioma mais genera
lisado; e se é pela belleza do díalecto, passem-se em · 
grego, por ser um idioma mais perfeito e rico. 

Quanto ao importe do feitio e mais despezas, já 
se entende que ha de ser pago por quem receber a · 
carta e portanto é escusado fazer-se disto menção 
e melhor é que seja supprimido. (Apoiado.) ' 
. O SR. Lnm CouTINHO :-Sr. presidente, serã pre

CI~o analysar o que se tem dito contra este artigo. 
D1sse-se que tanto. es~e, como os ·mais que se seguem 
devem ser supprlmtdos por desnccessarios. Se o 
honrado membro tivesse presente os estatutos das 
e~;colas medico-cirurgícas, certamente não avanca
ria semelhante proposição; porque então saberia 
que se devem passar duas qualidades de cartas · pois 
ha çirurgiões, que só têm cinco annos de estudos, e 
ha outros que frequentão mais um, as prerogativas 
que se concedem a estes, são muito mais amplas 
do que as que têm aqul'lles: e não se lhes deve~ 
passar.cartas de outro theor? 

Pois o estudante, que frequentou o cur~e cinco 
annos, ha de ter a mesma carta, que se passa 
áquelle, que frequenta mais um anno, e desempenha 
os exames de distinccão? 

Os _pri~eiro~- são cirurgiões simpliciter, e os ou
tros sao ctru~gwes formados, e gozao de mais algu
mas prerogauvas. Logo não são escusados os artigos 
desta lei. 

Reprova-se a pratica de se passarem estas carlas 
em portuguez e latim. Sr. presid~nte, o honrado 
membro, que se declarou contra este uso, não des
conhece que a lingrta latina é á muito tempo a ver
dadeira língua universal. Elle sabe muito bem que 
em todas as academias, lici~os, c universidades do 
mundo os diplomas são passados neste idioma. 

Quer que se escrevão em francez: porém, senhores, 
em França tambem se adaptou, e ainda se conser\'a 
o uso de escrever estes diplomas em latim: em In
glaterra segue-se o mesmo; e assim em todas as 
partes do mundo. O mais que se tem feito é pas
sarl·m-se em vernaculo de um lado e em latim do ou
tro. Tal é o respeito e estima que ainda hoje se dedica 
a es1a Ungua, que geralmente se conceilua da civili
sação de qualquer povo, que a cultiva, pelo· uso 
que della faz; e a este respeito contarei uma anec
dota. 

úm cadete portugu~z passando por certa unh-er
sida~e da europ~, vio-se obrigado a fallar em latim, 
por _Ignorar a bngua do paiz. Um estudante, que o 
ouv1o, exclamou com todos os signaes de admiracão 
-Credebam Lusitanos esse barbaros!-Portan"to 
senhores, não desprezemos esta língua. • 

Disse-se que . não era essencial, que as cartas se 
passassem em pergaminho. Não e essencial, eu 
o reconheço, porém muito util que assini se 
pratique. Os diplomas. que .se não passão mais de 
~ma vez, e que merece'!~ conservação por conterem 
tttulos de valor, como sao as cartas das academias, 
sempre farão escriptos em ma teria duradoura; e o 
pergaminho é hoje reconhecido como o mais pro
prio para esse fim. Portanto ha uma razão especial 
para recommendar-se esla pratica. 

Não é escu~ada a declaração, que se faz no artigo 
a respeito das despezas das cartas. O fim é para 
que os secretarias das academias não pretendão le
var mais do que é devido, e aqui se declara •. Tenho 
respondido ás razões, com que se pretende a sup-
pressão destes, e dos artigos seguintes~ · · 

'71 
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Se elles contêm materia necessaria, ou pelo me

nos util, devem passar com as alterações, que se 
julgarem convenientes. 1\las supprimil-os, nunca. 

O Sn. V.\scoxcELLOS:- Eu tambem julgo que 
deve ser supprimido este artigo. (Lêu o artigo) Eu 
confesso que não percebo a razão desta ditrerença ..• 

O Sn. Ln~o CouTINHO (interrompendo):- Pois 
faça por perceber. 

O Sn. V,\SCOXCELLOS (continuando):- Não sei, 
Sr. presidente, porque razão se não hão de passar as 
cartas na língua brazileira. Se é com o fim de que 
estes cirurgiões sejão admiltidos á exercer a sua 
profissão nos paizcs estrangeiros ; estão enganados. 
Quer elles levem as cartas em latim, quer não, 
nunca serão habilitados para curar, sem um exame 
rigoroso, assim como nós fazemos aos que de lá 
vem. 

Por conseguinte ignoro a razão disto. (Lêu o ar
tigo) Que quer dizer esta determinação, para que os 
diplomas sejão como os que a universidade de Coimbra 
faz passar aos bachareis? Pois nós havemos de 
adoptar tudo quanto se pratica naquella universi
dade, só porque alli se pratica? Então adoptemos 
os estatutos da universidade respectivos á faculdade 
de medicina e cirurgia, c appliqucmos tudo o mais 
que della se pode1· derivar: seja um padre o rei to; 
da aratlernia medico-cirurgica, porque o reitor da 
unirersidadu de Coimbra é ecclesiastico. 

:-:.Pnhort•s, para se passar.:~m cartas aos alum
nos desta aPadernia, não é necessario ir buscar 
moJelos aos paizes estrangeir.:-s. Precisamos das 
luzes dos estrangeiros para muitos outros fins; para 
estl', ecrtamentc nftO. 

O SR. L1:so CouTIXHO :-En não me deveria le
,·antar, porém queru dizer que o honrado membro 
que me precedeu, ·falia até de si proprio. O honrad~ 
membro tem duas cartas passadas pela universidade 
de Coimbra: u111a de bacharel, em latim, e outra 
de formatura em portuguez, e sabe muito bem a 
razão dest(l uso. 
. Sal~e tambem que em França, e nos mais paizes 
lllummados, quaudo um estrangeiro se apresenta 
para tomar algum gráo em qualquer universidade 
é examinado na língua latina, se não sabe a do 
paiz. Diz que ignora a razão, porque se hão de 
passar as cartas em latim, e não em língua brazi-· 
leira. 

Eu respondo que se appareccr uma destas cartas 
em portuguez em qualqner das universidades da 
Europa, talvez não haja entre os academicos quem 
a entenda; e se for em latim, todos a percebem 
porque todos entendem esta língua mãi. Demai~ 
eu não sei qual seja a linfíua brazileira em especie: 
ainda não vi grammatica orazileira. 

Todos nós fallamos portuguez, assim como os 
americanos do norte fallão inglez, e ainda não 
fizerão linguagem distincta. Todo aquelle que entre 
nós qu~r. camJ!ear em fallar bem, procura instruir-se 
na legitima lmguagem portugueza. 

Ora eu já mostrei a razão porque se hão de passar 
duas cartas, uma para os estudantes que tiverem o 
curso dos cinco annos, e outra para aquelles que 
frequentarem o 6° anno. Se o illustre deputado não 
entende, é porque assim o quer parecer. 

Elle tambem tem duas cartas, uma, que lhe derão 
no fim do 4° anno da sua faculdade, e outra que 
obteve no fim do 5o anno, depois de feito o acto de 
formatura. Porém tratar em menoscabo a escola 
que nos doo a educação I -' 

O honrado membro para ter hoje esse gráo aca
demico, com que se distingue foi necessario gue 
a universidade de Coimbra Iko conferisse. Nós 
devemos respeitar nossos mestres, e a escola, que 
nos deo o ser na republiea das letras. (Apoiado ge
ralmente) Xunca devemos fallar nella senão com 
muito respeito. (Apoiado .0 

O SR. VERGuEmo: -0 illustre deputado ainda 
não produzio razão, que me convencesse. O que 
expendeo para mostrar a differença entre o cirur
gião simples, e o cirurgião formado, não induz a 
concluir o que pretende. 

Diz que o cirurgião simples não póde exercer sua 
arte sem licença especial, e que o cirurgião formado 
não precisa dessa licença. :1\luilo bem : porém disto 
póde-se deduzir a necessidade de se passarem essas 
cartas em latim? Nesta circumstancia é que está a 
differença entt·e aquelles dous gráos? Não : ou seja 
para curar CO!filicença, ou sem ella, tanto importa 
a carta em latim como em portuguez. 

Pois p01·que em Coimbra se passão as cartas em 
latim, é de jure que aqui se passem? Tambcm nos 
tempos antigos fallava-se em latim, escrevia-se em 
latim, receitava-se em latim, tudo se explicava 
nesta língua: e por isto só deveremos ainda seguir 
o mesmo costume? A lingua latina foi universal, 
porém já tem cahido em desuso; hoje é uma língua 
morta, e pouca ou nenhuma utilidade já presta ás 
sciencias: temos outros dialectos muito mais neces
sarios a quem se dedica ás letras. 

Quanto á norma, porque se hão· de passar estas 
cartas, digo que nenhuma necessidade ha de ser 
determinada por uma lei. O director da escola re
gulará a formula, seguindo o que se acha disposto 
nos primeiros artigos desta lei, onde se contém a 
sua ma teria essencial, e conformando-se com os esta
tutos da escola, que ficão subsistindo em todo o seu 
vigor. Ao poder executivo compete empregar os 
meios para a execução das leis, e por consequencia 
o direito de escolher o melhor modo para as pôr 
em pratica. 

Portanto não é preciso que a formula seja dada 
por lei; o poder executivo a dará ; e quando fosse 
necessario determinai-a, eu aconselharia que em
pregassemos uma formula nacional, e não estran
geira. 

Disse o honrado membro, que no artigo vão de
claradas as despezas das cartas, para que o secre
tario não leve demais do que deve. Se no artigo se 
determinasse que as cartas fossem gratuitas, ou se 
estipulasse o importe, eu o apoiaria; porque isto 
quer dizer alguma c ousa: porém pela maneira por
que se acha concebido, nada vale. 

O secretario ha de levar os emolumentos, que a 
lei ou os estatutos designarem, se houver essa de
claracão nos estatutos; e se não houver, nada póde 
levar: Portanto o artigo nada accrescenta, é inutil, 
e deve ser supprimido. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA.:- Sr. presidente, de
pois da explicação que o illustre autor do projecto 
tem feito, este artigo apresenta um sentido muito 
diYerso do que á primeira vista offerecia. 

Comtudo eu acho que se não faz injuria alguma 
em votar contra, por isso mesmo que elle apresenta 
motivos para duVldar-se sobre a sua intelligencia. 
Por conseguinte será conveniente que volte á com
missão para ser de novo redigido. Eu convenho na 
declaração de se pagar s6men te a despeza da impres
são e do pergaminho, porém quizera que esta tlau-
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sula fosse expressada por termos mais explicitos. 
Por isso eu requeiro que torne o artigo á commissão 
com as emendas apoiadas, para se fazer uma nova 
redacção. 

Como ninguem mais pedisse a palavra, julgou-se 
finda a discussão, e o Sr. presidente procedeu á vo
tacão por este modo. Propoz 1 o se o artigo passaria 
dá fórma em que se achava; decidio-se que não : 
2• se devia supprimir-se conforme a emenàa verbal 
do Sr. Vergueiro; decidio-se igualmente que não: 
ao se se approvava a emenda do Sr. l\Iaia; venceu-se 
que sim; ficando em consequencia prejudicada a 
do Sr. Clemente Pereira. 

Concluído este acto depois de áada a hora, o 
Sr. presidente designou pa111 a ordem do dia 26 do 
corrente mez, 1 o a continuação da· discussão do 
projecto de lei da responsabilidade : 2• continuação 
da discussão do projecto de lei sobre as cartas dos 
alumnos das academias medico-cirurgicas: ao con
tinuação da discussão dos pareceres adiados da 
commissão de commercio. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-J osé 
Ricardo da Costa Aguia1· d'Andrada, secretario.
Francisco Gomes de Campos, o redigio. 

Sessão em 28 de Junho de t 828 

PRESIDEXCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

H.cunidos os Srs. deputados ás 10 horas, proce
deu-se á chamada, e se acharão presentes 64, fal
tando por moh;stia os Srs. Pa1tla e Souza, Ledo, 
Pizarro, Almeida Albuquerque e Queiroz Cat·reira. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e o 
Sr. Maia leu a acta da antecedente, que foi appro
>ada. 

Não havendo expediente, deu logo o Sr. presi
dente a palavra aos relatores das commissões, que 
tivessem pareceres a ler, visto não ter ainda sido 
apresentada a· nova redacção do projecto de lei 
sobre a responsabilidade, na parte relativa aos con
selheiros. de eslado, conforme fora resolvido pela 
camara na ultima sessão. 

Em consequencia leu o Sr. Clemente Pereira 
pela commissão de commercio, agricultura, indus
tria e artes o seguinte 

<< PARECER 

<c A comm1ssao de commercio, agricultura, in
dustria, e artes, examinou a consulta do tribunal da 
junta do commercio, agricultura, fabricas e nave
gação, sobre o requerimento de Joaquim José de 
Siqueira, que foi remettida a esta camara, com 
officio do ministro de estado dos negocias do impe
rio, em data de 29 de Maio, para sobre o seu obje
cto resolver a assembléa legislativa. 

<( O supplicante pretende, que se lhe conceda a 
faculdade de formar uma companhia agronomica 
de accionistas nacionaes e ostrangeiros, sobre as 
margens dos rios l\learim, Grajahú, e Pindaré, na 
província do 1\laranhão ; e offerece o plano desta 
instituicão em 19 artigos, e 20 bases, que addicio
llou com mais 6 artigos ; e tudo se póde reduzir aos 
seguintes: 

« Art. 1.0 Estabelecer-se-ba na província do 
Maranhão uma companhia agronomica, cujos fun
dos serão de 60Q:OOOSOOO réis divididos em 1,200 
acções, de r,oosooo cada uma. Esta companhia du
rarã por tempo de vinte annos, que se contaráõ 

desde o dia em que chegarem os primeiros colonos: 
e antes de findar este prazo nenhum accionista po
derá retirar as suas acções : fica porém livre a cada 
um o poder vendei-as, precedendo aviso á socie
dade, pé! r~ preferir na compra, querendo • 

. cc 2. o l ·mdar-se-hão feitorias regulares, e uni
formes nas margens incultas dos rios Mearim, Gra
jahú e Pindaré, expellindo os índios que as infes
tão, ou acolhendo-.os, e civilisando-os, quando se 
deixem attrahir pelos meios mais obvios de consi
deracão. 

« 3.o Cada feitoria terã meia legua de terra na 
testada, e legua e meia de fundo, e se comporá de 
dez homens livres, e vinte escravos, não incluindo 
neste numero as mulh_eres, nem os filhos de uns e 
outros. 

<< 4.0 Em cada feitoria se conservará no lugar, 
que convier, terreno sufficiente para se formarem 
povoações, que sirvão de centro aos diversos esta
belecimentos: e nestes locaes se assentaráõ os co
lonos artífices. 

cc 5. 0 A primeira povoação, que se crear, se de
nominará- Petrolinda- e a segunda Leopoldina. 

« 6.0 Todo brazileiro, nma vez que tiver jurado 
obediencin, e se mostre fiel ás leis do imperio, po
derá <'stabelccer uma, ou mais feitorias, sempre
ceder carta de sesmaria, e será sómente obrigado 
a requerer csle título depois que tiver formado o 
seu estabelecimento. 

« 7.0 Os proprietarios, que tiverem sesmarias no 
terreno designado no art. 2° terão preferencia para 
o estabelecimento de feitorias; devendo nP~te caso 
começar a cultivai-as logo que se apresentarem os 
colonos destinados para estabelecimentos desta na
tureza ; o não comecando a cultivar as referidas 
sesmarias neste praz·o, as pcrderáõ, para se darem 
ãs pessoas que as queirão para nellas levantar fei
torias. 

,, 8.0 A companhia propõe-se a trazer da Eu
ropa colonos agricultores, e artífices de boa indole, 
c robustez, engajados para servirem por tres annos, 
quatro dias por semana, e dez horas por dia, ás 
pessoas que as quizet·cm ~ornar a seu serviço, pa
gando por elles ã companhia a despeza da sua pas
sagem; sendo estas obrigadas a dar-lhes sómente a 
moradia e sustento ; e podendo os colonos empre
gar os dias de serviço q11e _lhes ficão livres no tra
balho que melhor lhes conv1er. ~ . 

<< 9.0 Os colonos ficaráõ obrigados a seguir are
ligião do ímperio, e sujeitos ao servico das milícias 
e se o governo quizer recrutar para o serviço da 
1 a linha os que forem babeis para elle, ~ serão 
obrigados a servir por tempo de tres a unos, e neste 
caso o mesmo governo indemnisará a companhia 
da despeza que tiver feito com estes colonos. As 
condições sobreditas serão propostas aos colonos 
como preliminares antes de entrar com elles em 
ulterior ajuste. 

<e 10.° Cada colono receberá logo á sua chegada 
uina porcão de terra que se julgar sufliciente nos 
fundos dâs feitorias, em cujo serviço se engajarem : 
e nella deveráõ estabelecer desde logo a moradia de 
suas famiiias, se as tiverem. 

<c 11.0 A companhia fornecerá aos colonos que 
tiverem família a despeza da passagem desta, o ili
mento e vestuarios de que precisarem, ferramenta e 
instrumentos necessarios para trabalharem na terra, 
ou nos seus oflicios, emquanto não principiarem a 
colher fructo do seu traoalho, e para segurança, e 
proJUpto pagamento desta divida, ficaráõ os mes· 
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