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SE, 8 SÃO DU '876

í

L- SESSÃO PREPÁRAFORIA AOS 22 DC
ABRIl. DE 186.

,UMMARlO:-Vomeaçâo de comnsissées.- Ve-
ri/icaço de poderes.-Discursos dos Si-s. A.
Pezna, M. Fuqeucio, C. de Oliveira, Valia-
dares e Camara.
A's 10 horas da manhã, achão-se presentes os

Srs. Justino de Andrade Camara, Domingos Ro-
ilrigues Viotti, Evaristo Gonsalves Machado, Pc-
Iro Maria da Silva Brandão, lonocencio Augusto
de Campos, Manoel Gomes folentino, Monsenhor
José Augusto Fevreira da Silva, Àffonso Augusto
Moreira Peuna, Carlos Affooso de Assis Figuei-
redo, Francisco José de Oliveira e Silva, vigario
Candido Augusto de Mello, José Pedro Xavier da
Veiga, Francisco Bernardino Rodrigues Silva,
Manoel Fulgencio Alves Pereira, Benedicto Cor-
deiro dos Campos Valiadares, José Bento No-
gueira Junior, Francisco Peixoto de Mello, Ce-
sano Augusto Gama, Candido Luiz Maria de Oli-
veira, Antonio Manoel da Appresentação, vigario
João Baptista da Cunha, Agostinho Maximo No-
gueira Penido, Francisco de Paula Ramos horta,
Francisco Teixeira Amaral e José Vufrozino
Ferreira de Britto.

São aeclamados: presidente o Sr. Justino de
Andrade Camara, 1. 0 secretario o Sr. Domingos
ilodrigues Viotti, 2. 0 dito o Sr. Evaristo Gon-
salves Machado.

O SR. PRESIDENNE convida os Srs. presentes
a apresentarem seos diplomas, que são devida-
mente relacionados.

Procedendo-se á eleição das duas cornmissôes
verificadoras de poderes, são eleitos para mem-
bros da La os Srs. Padro Maria da Silva Bran-
dão, José Eufrozino Ferreira de Britto e Manoel
Fulgencio Alves Pereira, e da 2.a os Srs. Caetano
Augusto da Gama Cerqueira, Agostinho Maximo
Nogueira Penido e Francisco José de Oliveira e
Silva

São mais remettidos á mesa os diplomas dos
Srs. Caetano Augusto da Gama Cerqueira, Tho-
maz Antonio Teixeira de Gouvêa e José Antonio
tia Silveira Drumond.

O SR. PRESIDENTE convida a 1.a commissão de
poderes a examinar os diplomas apresentados,
e suspende a sessão até que sejão apresentados
os respectivos pareceres.

A' uma hora da tarde continúa a sessão.
O Sn. PEDRO BRANDÃO apresenta os seguintes

pareceres:
N. 1.

A 1.a commissào de poderes,confrontandi com
as authenticas respectivas o diploma do Sr. Fran-
cisco Teixeira Amaral, eleito pelo 1. 0 districto,
achou-o conforme, e não encontrando irregula-
ridades que prejudiquem sua eleição, é de-pa-
recer-que seja reconhecido deputado pelo 1.°
districto o Sr. Francisco Teixeira Amaral.

Sala das commissões, 22 de Abril de _8'7G.-
P. Branddo.-J. EsefrozBeo.-M. Fasiqencio.

N. 2.
A 1.a cornmissão de poderes,confrontando com

as aulhenticas respectivas o diploma do Sr. Cae-
tano Augusto da Gama Cerqueira, eleito pelo I.°
distnirto, achou-o conforme, e não encontrando
irregularidades que prejudiquem sua eleição, é
de-parecer-que seja reconhecido deputado pelo
1.0 districto o Sr. Caetano Augusto da Gama Cer-
queira.

Sala das commissões, 22 de Abril de 1S76.-
P. Braeddo.-Al. Fulqencio .-J. Rufrozino.

N. 3.
A la commissào de poderes,confrontando com

as authenticas respectivas o diploma do Sr. José
Antonio da Silveira I)rumond, eleito pelo 2.1
districto, achou-o conforme, e não encontrando
irregularidades que prejudiquem sua eleição, é
de-parecer-que seja reconhecido deputado pelo
2. 0 distnicto o Sr. José Ántonio da Silveira Dru-
mond.

Sala das commissões, 22 de Abril de 18'7G.-
P. Brandão. -,T. Enfrozino .-M. Eu igencio.

N. 4.
A 1.0 commissào de poderes,confrontando com

as autheuticas respectivas o diploma do Revm.
Monsenhor José Augusto Ferreira da Silva, eleito
pelo 2. 0 districto, achou-o regular, e não encon-
trando irregularidades que prejudiquem sua elei-
ção, é de-.parecer-que seja reconhecido depu-
lado pelo 2. 1 districto Monsenhor José Augusto
Ferreira da Silva.

Sala das commissões, 22 de Abril de 18'7G.-
P. Brandão.-J. Eurozino.-M. Fulgeucio.

N. 5.
A 1.0 commissão de poderes, confrontando

com as respectivas authenticas o diploma do
Sr. Evanisto Gonsalves Machado, eleito pelo 3.°
districto, achou-o conforme, e não encontrando
nellas irregularidades que prejudiquem sua elei-
ção, é de-parecer-que seja reconhecido depu-
tado pelo 3. 0 districto o Sr. Evaristo Gonsalves
Machado.

Sala das commissôes, 22 de Abril de 18'76.-
P Brandão.-M. Farlgencio.-J. Enfrozino.

N. 6.
A 1.0 coinmissão de poderes, confrontando

com as authenticas respectivas o diploma do Sr.
Francisco Bernardino Rodrigues Silva, eleito
pelo 3 ° districto, achou-o regular e não encon-
trando irregularidades que prejudiquem sua elei-
ção, é de-parecer-que seja reconhecido depu-
tado pelo 3. 0 districto o Sr. Francisco Bernar-
dino Rodrigues Silva.

Sala das commissdes, 22 de Abril do 1876.-
P. Braudão.-7f. Fuiqencio. -J. Eu frozino.

N. '7.
A 1.a commissão de poderes, confrontrando

com as authenticas respectivas o diploma do Sr.
Antonio Manoel da Appresentação, eleito pelo
4. 0 districto, achou-o regular, e não havendo
vicios naqueilas authenticas que prejudiquem
sua eleição, contra a qual nenhuma reclamação
foi presente, é de-parecer-que seja reconheci-
do deputado pelo 4.° districto o Sr. tenente co-
ronel Antonio Manoel da AppresentaÇãO.
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Sala das commisões, 22 de A hrit de IS-i6.-
,11. Fu/,qencio.-J. h'ae/rozino.-P. Brandão.

N. S.
A La eominissâo de poderes, confrontando

com as au thenticas respectivas o d plorna apre-
sentado pelo Sr. Agostinho Mavituo Nogueira
Penido, eleito pelo 4•0 districto, achou-o confor-
me, e não encontrando nellas irregularidades que
prejudiquem sua eleição , é de-parecer-que
seja reconhecido deputado pelo 4. 0 districto o
Sr. Agostinho Maxinto Nogueira Pertido.

Sala das com missôes, 22 de Abril de 18'G.-
P. Brandão.-J1. Fulqencio. -J. Enfrozino.

\ 9.
A L , columissão de podere , confrontando

com as autlienticas respecivas o diploma (lo Sr.
José Pedro Xavier da Veiga, eleito pelo õ.° dis-
tricto, achou-o conforme, e não encontrando ir-
regularidades que prjudiquetn sua eleição, é de
-parecer-que seja reconhecido deputado pelo
5° (listriNo o Sr. José Pedro Xavier da Veiga.

Sala das commissões, 22 de Ahril de 18G.-
P. IJrandéo.-JI. Fulgencio

N. 10.
A 1. 1 commissão de poderes, confrontando

com as autlienticas respectivas o diploma do Sr.
Francisco José de Oliveira e Silva, eleito pelo 5.1
Jistricto, achou-o regular, e não etcontrando
irregularidades neilas que prej udiqueni sua elei-
ção, é de-parecer-que seja reconhecido depu-
tado pelo 5o districto o Si. Francisco José de
Oliveira e Silva.

Sala das cornmissôes, 22 de Abril de 1876.-
111. F'ulyencio. -P. Brandão.

N. 11.
A 1. a comniissão de poderes, confrontando

com as respectivas authenticas o diploma (lo Sr.
Tosé Bento Nogueira Junior, eleito pelo 6. 1 dis-
tricto, achou-o conforme, e não encontrando
nellas irregularidades que prejudiquem sua elei-
ção, é de-parecer-que seja reconhecido depu-
tado pelo 6. 0 districto o Sr. José Bento Nogueira
J uni or.

Sala das conimissões, 22 de Abril de 1876.-
P Ban (/ÕO .-iTJ. Fnlyencio.-J. Enfrozino.

N. 12.
A 1.a conamissão de poderes, confrontando

coto as autheutic.as respectivas o diploma do Sr.
lnnocencio Augusto de Campos, eleito pelo 6.°
tlrsiricto, achou-o conforme, e não encontrando
irregularlades que prejudiquem sua eleição, é
de parecer- que seja reconhecido deputado
pelo 6.0 districto o Sr. Inoocencio Augusto de
Campos.

Sala das commissões, 22 de Abril de 1876.-
P. Brandão.-M. Ful,qencio. -J. Eufrozino.

N. 13.
A 1.0 comuinissão de poderes, á qual foi pre-

sente o diploma do Sr. Francisco de Paula Ra-
mos Horta J unior, eleito deputado pelo 7.° clis-
tricto, confrontando-o com as autheuticas respec-
tivas, achou-o regular, não encontrando irregu-
laridades nellas que prejudiquem sua eleição.

E' por tanto de-parecer-que seja reconhecido
deputado por aquelle districto o Sr. Francis-
co de Paula Ramos horta ,iunior.

Sala das coininissões, 22 de Abril de 1876.-
P. Bra'ud.ão.-31. Fulyencio.-J. Eu/ro:ino.

N. 14.
A 1. a coinmissão de poderes á qual foi pre-

sente o diploma do Sr. Justino de Andrade Ca-
ntara, eleito pelo 7.° districto eleitoral, confron-
tando-o com as authenticas respectivas, achou-o
regular, não encontrando nellas irregularidades
que prejudiquem sua eleiuão.

E' portanto de-parecer-que seja reconhecido
deputado pelo 7.° districto o Sr. iristino de
Andrade Camara.

Sala das conimissues, 22 ule Abril (te 1876.--
P. Brandão.-M. Fulqeucio. -J. Eu/o:ino.

São sem debate approvados, cada uni por sua
vez, os de ns. 1 a 13, e reconhecidos deputados
os Srs. nel ls uteneu uinados.

Entra cru discussão o de n. 14, relativo á elei-
ção do Sr. Justino de Andrade Caniara.

Sr. A1rono Iernia:-A res-
peito do diploma do nobre deputado, de cuja
eleição se trata, pode-se suscitar uma questão
que encontra seu fundamento na nova lei que
inolificou o systeina eleitoral do i mnperio.

Eu uru de seos artigos se diz que as incorri-
patibilidades prevateceráõ para as eleições de
deputados provinciaes, embora estas tivessem
de ser feitas pelo antigo systema. Portanto, tendo
o nosso distincto coltega, o Sr. (,amara, exercido
o emprego de promotor dentro dos seis nrezes
anteriores ao dia da eleição, rue parece que pode
suscitar-se questão sobre a sua incompatibilidade,
e por isso vou otlérecer uni requerimento de
adiaroento, para que se possa com utiais vagar
estu ar esta questão, atiro de habilitar a asseio-
blda para tomar urna deliberação conscienciosa e
depois de maduro estudo, desembara çando alem
disso os nossos traIu hos prepara tortos de lon-
gas discussões.

Os SRS. VALLAD.4iIES E G DE OLIVEIRA:-A-pojado.

E' apoiado e posto em discussão o seguinte
Requerimento.

e Requeiro adiamento da discussão mio parecer
da 1." cominissão de poderes, que reconhece de-
putado pelo 7.° districto o Sr. iustino de An-
drade Carnara, até a installação da assembléa.

Sala das sessões, 22 de Abril de 1870-1.
Penua. »

O r. Manoel Fi1gencio:-Sr.
presidente, no caracter de uni dos membros da
1° comuituissão de poderes, sinto necessidade
de dizer algumas palavras sobre o requerimento
do nobre deputado pelo 2. 1 districlo.

Parece-me, Sr. presidente, que não pode ser
adoptado o requerimento do nobre deputado,por-
que as rasões por cIte apresentadas para servi-
rem de fundamento ao adiamento do parecei,
que versa sobre a eleião do nosso coliega o Sr.
Camara, não são procedentes.

E' certo que o nosso col!ega, o Sr. (,amara,
exerceu o cargo de promotor publico da comarca
do Jequitahy; tuas é tambem fora de duvida,
como salteio muito bem os nobres deputados,
que esse nosso collega pelio exoneraão em
Setembro, quando a lei que trata tias incom-
patibilidades foi promulgada em Outubro.

UM Se. DEPUTADO: --LOgO, não estava incom-
pa liv cl.

O Se. C. DE OI.ivE1RA:-Esta não é a conse-
queucia.

O MESMO Se. DEPUTADO:-Muito juridica até.
O SR. M. Fufa;ENcio:-Portanto a lei não po-

dia ter efleito retroactivo para ir abranger o
nosao coliega.

A questão, pois, Sr. presidente, é uma ques-
tão de direito e não necessita ser adiada. (Apoia-
dos.)

E se a questão é de direito, si temos de esta-
belecer a discussão só e unicamente no terreno
do direilo, se os nobres deputados não tem que
apresentar provas para nos convencer de que
é necessario o adiamento da discussão até que
as exhibão,...

0 Se. A. PENNA:-LI disse o motivo.
O Se. M. FmJLGENCiO:-. . .entendo que é des-

neerssario o requerimento do nobre deputado.
Vamos estabelecer a discussão sobre um pon-

to de direito que é controvertido. Entendem

uns que, embora tenha o nosso collega p'd ido
(lernisSão antes de protitiltõtila a lei uleitoial,
esteja incoinpativcl, entender i outros que eI fe
não está inrompatibtliS.id0.

O Se. c . A F rONCO. -Isto a pruposito do adia-
mento!.

O Se. M. Fui.GENUW:-EstOuI proaitdo que é
unia questão de direito, e não de facto, que a-
nios estaheIeeur.

O SR. C.ÀtroNso:-Nào se discute agora a
questão de direito ou de facto, mas o reque-
rimento de adiamento.

O Se. M. FuLr.ENcIo: -E'juistainente para mos-
trar que não lia necessidade do adiamento. Se
OS nobres deputados são versados no direito,
como reconheço que sã, e estão completamente
habilitados para discutir desdejá a questão, nós,
membros da maioria, tamnbern estamos liabi-
lutados para discutil-a.

O Se. A. PE.NNA:-O requerimento de ad iainen-
tu teto somente por tini não embaraçar a ins-
filIação da asseinbtéa no lia proprio.

O. Se. M. FCLGENCi0:- Não embaraça, por que
a discussão, no verdadeiro terreiro da setencia,
não tem necessidade de ser muito prolongada.
Em rutuito pequeno espaço de tempo estará es-
clarecida a unaleria. Impugno pois o reí 1 ueri-
ureuto de adiamento para que seja deale já
suhrnettilo á discussão o parecer, e sobre cite
estabeleça-se unia discussão ampla e corri toda
a franqueza.

0 Se. C. DE ()LivEuti:-Calma e imparcial.
0 Se. M. FuLGENcLo:-Estamos proniptos a

acompanhar os nobres deputados no terreno em
mimte for estabelecida a discussão.

Votando portanto contra o requerimento de
adiamento, espero qume a casa tamnbem votará
contra elIe.

(Muito bem).
Não havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão, e, procedendo-se á votação,
é rejeitado o requerimento de adiamento.

Continua a discussão do parecer.
O Sr. Affonso ienna:-Sr. pre-

sidente, propuz o adiamento da discussão do
parecer, como já fiz ver em aparte, tão so-
niente para desembaraçar os nossos trabalhos
preliminares da verificação de poderes de dis-
missões que consomem muito tempo e podem
impedir pie se faça a instaltação da assetmmbléa
no dia marcado. Mas desde que os nobres
deputados rejeitarão o muco requerimento, eu-
tendem que estes debates devem ter lugar desde
ja, eu suhmetto-me á decisão da casa e vou apre-
sentar, ainda que succintamerite, as considera-
ções que me levão a acreditai' que não é Cs
treme de duvidas o diploma sobre o qual deo
parecer a nobre 1. commissào de poderes.

0 decreto ri. 2675 de 20 de Outubro de 1875
declarou no seo art. 6. 1 que as eleições das as-
semhléas provinciaes senão feitas pelo processo
tia legislação antiga, prevalecendo, porem, desde
já as incompatibilidades.

A lei depois de estabellecer que os promoto-
res publicos são incompativeis, dispõe no § 1.0
do art. 3. 1 , n. 3, o seguinte: (Lê).

A incompatibilidade eleitoral prevalece:
1° Para os referidos funccionarios e seus subs-

titutos legaes, que tiverem estado no exercido
dos respectivos empregos dentro de seis mezes
anteriores d eleição secundaria

31 Para os funccioiaarios etleetivos desde a
'lata da aceitação do emprego ou funcção pu-
blica até seis mezes depois de o terem deixa-
do em virtude de remoção, accesso, renuncia
ou demissão.

Ora, como o nobre deputado, membro da

couinaissáo mIe poderes, declarou, o Sr. Jus tino
de Andrade, (,amara pedio mletmussào pouco tem-
po antes da promulgação da lei, perem dentro
rio praso neila estaheltecido para as incompa-
tibilidades. O nobre deputado quiz fundar a
sua opiimi:mo tia declaração de que a lei viria
a ter efleito retroactivo se porventura as in-
conipatm bit idades prevalecessempara aquelles
individuos que solicitarão e obtiverão sua de-
missão imites da lei ser conhecida. Esta opi-
nião, porem, Sr presidente, entendo que não
é tão certa como quiz inculcar o nobre depu-
tado imto 6.0 districto.

A questão da retroctividade tias leis é es-
tabeltecida por todos os escriptores, [Dais Oti
menos de conformidade como a opinião enuncia-
da pelos antigos conmnaentadores. Entende-se
que a tem não deve ter o efleito de privar a
qualquer individuo dos direitos que fazem parte
do seo patrimonio e não podem perdeI-os sem
consentimento seo.

Entretanto, vamos ver se se trata aqui de uni
direito adquirido em relação ao nobre depu-
tado o Si. Camara, ou se se trata simplesmen-
te de urna expectativa, caso em que não ha
direitos adquirides e portanto não ha retraoc-
tmvidade da lei.

Os antigos comineRtadores fazião uma dis-
tmuccão entre direito deferido, jus delatum, e
direito não deferido, jus noudamm delatunm. Para
o 1.0 entendem elies que a lei não pode ter
efleito algum; não assim, porem, quando se
trata do direito não deferido ou jus nondnm
delat um.

O Se. VALLADARES:-ApoiadO.
O Se. A. PENNA:-Ilefinemn elles o direito de-

ferido nos seguintes termos: « E' aquelte para
cuja aequisição ja estão consurnmnadas todas as
condições que depende na da vontade extranha ou
do facto eventual, mas que ainda não está adqui-
rido, como é, por exemplo, a herança deixada
por terceiro, ou aberta por morte do intestado,
mimas ainda não aceita pelo herdeiro testamen-
tarjo ou legitimo.

Direito não deferido, que os escriptores mo-
dernos charnão simples expectativa, é aquelle
para cuja acquisição não se achão realisados os
actos ou factos de que depende a sua acquisição,
como direito de successão testamentaria ou le-
gitima antes da morte do autor da herança.

Eram que cireumstancia, Sr. presidente, se acha-
va o nobre deputado pelo 7.° districto, que hoje
vem pleitear suma eleição nesta assenibtéa? Antes
da promulgação da lei é certo que os promotores
publicos podiào apresantar-se candidatos; porem
este direito era conferido pela lei, a lei lh'os po-
dia tirar e com as condições que lhe aprouvesse.

O Se. VALLADAmIEs:-Apoiado.
O Se A. PENNA:-Se fosse uru direito adqui-

rido, no entender de todos os escriptores, o sri-
dividuo promotor publico não poderia perdei-o
por facto algmsnm estranho á sua vontade, isto é,
ja devia ter praticado todos os actos necessarios
para a sua acquisição e portanto estava completo
o acto.

O SR. VALLADARES:-FaZia parte do seo patri-
monho.

O Se, A. PENNA:-No caso vertente não se dá
semelhante hypothese.

O Se. VALLADARES: - Principal men te tratando-
se de um direito politico.

O SR. A. PENNA:-... porque sendo direito
politico, o legislador tem o direito de estabele-
cer as condições para qualquer cidadão evercel-o,
e este não pode queixar-se si a lei modificou-o
em relação á legislação anterior. Foi o que se deu
na hypothese. Os arts. de lei que aqui citei são
bem claros. (Lê).
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Art. 6.° A eleição das assemhtóas provineiaes
continuará a ser leita pelo processo da legislacão
vigente, ernquanto não se eleger novo corpo elei-
toral.

As incompatibilidades, porem, serão lambem
observadas nessas eleições, desde que se promul-
pise a presente lei.

A lei obriga, pois, desde a data de sua pro-
inulgação, e portanto é applicavel aos funeciona-
rios que exercião o emprego, ou o havião dei-
xado dentro do praso nella marcado.

Ora, quaes são as incompatibilidades estabe-
lecidas na lei e com que condições? São incom-
patibilidades em relacão ao promotor publico e
com a condição de que cites devem ter deixado
o exercicio do emprego por demissão, renun-
cia ou remocão seis mezes antes do dia da elei-
cão. Não lia aqui uma ilistineção para quem estã
exercendo depois da promulgação da lei, ou
para quem não estava exercendo dentro dos 6
inezes, desde que estes sejão anteriores á eleição.

O SR. VALLADAiIES:—Para serem logicos deviào
continuar no exercicio do emprego.

O SR. A. PENNA:—l)iz bem o meo distiucto
collega, que, si se tratasse de direito adquirido
em relação aos promotores puldicos, claro está
que nenhuma lei lli'o podia tirar, ainda mesmo
que elles continuassem a exercer o cargo, porque
o direito adquirido é, como detineni os cscrip-
tores, aquilio que não pode ser petL1 0 sem a
vontade do titular do direito, e assõi estava o
nosso collega Sr. Camara no direito de se a-
presentar sempre candidato, pois a lei só viria
a ter elfeito em relação áqueiles individuos que
fossem nomeados promotores depois da sua pro-
muI ga cão.

Nem, Srs., esta theoria que apresento ó nova,
dIa está escripta com todas as letras em com-
rnentadores que tratão da niateria. Entre outros
consultei Duvergier em suas notas sobre Teul-
lier (U). « Qoando trata-se da Constituição do
Estado. da organisação dos poderes políticos,
da attribuição e do exercício dos direitos civi-
cos, o menor retardamento na realisação das
novas medidas pode ser fatal.

De mais a mais, cada cidadão sabe que, se
as leis coustitucionaes lhe concedeni prerogati-
vas, o investem de certas faculdades, não ó di-
rectamente em vista de sua vantagem pessoal,
porem sim por interesse geral. Ninguem pode
nem deve considerar immutavel a sua condição
na ordens politica. Todos tem podido e devem
prever a necessidade de uma mudança, e esta-
rem preparados para sotfrel-a sem queixumes.

Quando ha mudança nas leis eleitoraes, a-
que/les que erão investidos do direito e da qua-
lidade de eleitor ou de elegivel jamais pensa-
rão em resistir a uma inuovação, que os des-
poja de tal qualidade.

Chamo a attençào dos nobres deputados para
as ultimas palavras de Duvergier, que acabo de
citar, nada mais claro elIe não atlniitte direito
adquirido quando se trata de faculdades ou
expectativas dependentes da lei.

Desde que se trata de marcar condições para
ser votado, quem não as tiver na occasião da elei-
cão não pode receber votos. E' o caso vertente.

Os promotores publicos tinhão direito de se
apresentar candidatos, porem, desde que a lei
diz que aquelles que não tiverem deixado seos
empregos dentro dos 6 mezes antes da eleição,
não podem ser candidatos, ó claro que tirou-
lhes a qualidade de elegiveis que antes tínhão.

Da mesma opinião é Pardesens que na assem-
hléa franceza declarou o seguinte. (Le). Todas as
leis politicas retroagem; porque citas substituem
á instituições existentes novas instituições, ás

quaes são submettidos os homens que nascerão
sob o imnperio das antigas. »

No caso que discutimos dar-se-lia a retroacti-
vidade reprovada pela doutrina, e prohibida pela
nossa Constituição, se porventura os promotores
houvessem recebido votos antes da promulgação
da lei, embora seos diplomas não tivessem sido
ainda reconhecidos pela assembléa. Então sim,
já cites teriào praticado todos os actos necessa-
rios para a acquisição do direito, sem dependen-
eia de eventualidade alguma futura; pois que a
assernbléa no reconhecimento de poderes não faz
mais do que examinar si nas eleições forão ou
não guaruadas as normas estabelecidas por lei.

Desde, porem, que não tivessem recebido os
votos, não podem queixar-se de que a lei os
inhiba de recebei-os.

A prevalecer a theoria de direitos adquiridos,
allegada pelos nobres deputados, chegariarnos á
seguinte conclusão—que jamais se poderlão rua-
dar as condições de elegibilidade em relação a
uma geração, porque todos os individuos então
existentes poderiào dizer: eu tenho o direito ad-
quirido de votar, outros—eu tenho o direito ad-
quirido de ser votado—que lei aenhuma me pode
tirar, porque eu não renuncio a esse direito.

Creio que nenhum (los nobres deputados se
aventurará a aceitar sernelhan te consequencia; e
portanto implicitamente hào de reconhecer que,
ou nós ternos de executar o art, 6.° da flOVA lei
eleitoral, com referencia ao art. 3. 1 § l.°, em
toda a sua extensão, ou então teremos de vio-
lal-a, o que não é para se esperar de uma assem -
bléa de que fazem parte tão distinctos juriscon-
sultos.

Eu, Sr. presidente, entro nesta questão sim-
plesmente para resalvar a parte da responsabili-
dade que me cabe como executor da nova lei
eleitoral. Não quero que se diga que deixamos
correr á revelia questão tão importante, que se-
mos os primeiros a violar a !ei, ou a sophis-
mal-a na sua execução.

Nso podendo aceitar semelhante imputação,
faro estas considera çÔ es bem a meu pecar, por-
que, tetido o illustre candidato sido nosso col-
lega durante um hiennio, e, apreciando eu suas
boas relações, não possa ter interesse algum em
que a assembléa o exclua, quando elle tem (lii-
rante muitos annos prestado serviços á provincia.

0 Si. CAMtRÀ:—Obrigadissmmo.
O Sio. A. PENNA:—Y. Exc. comprehende, Sr.

presidente, que só o interesse que mo inspirão as
questões jurídicas, principalmante quando girão
em esphera tão elevada, me poderia obrigar,
violentando meus sentimentos pessoaes, a suscitar
a questão de que se trata.

Srs., si no presente caso ha direitos adqui-
ridos, igualmente tem direitos adquiridos todo o
individuo que tem uma esperança, urna expec-
tativa d'onde lhe possa provir o exercicio de um
direito. Um exemplo.

Actualmente a nossa legislação determina que
nenhum individuo pode, por sua morte, dispor
senão de uma terça parte dos seos bens, si por-
ventura tem herdeiros necessarios, isto é, filhos
ou ascendentes. Supponhamos que vem uma lei
que deroga essa disposição e diz que todo o ci-
dadão brasileiro pode dispor fiancarnonto de
todos os seos bens. Parece-me que ninguemn, nesta
hvpothese, fundado na lei antiga, poderá alIenar
direito adquirido, para pretender que por mnotc
de SCO pai sejão conservadas as duas terras par-
tes dos bens d'este.

E' justamente a hypothese que se ventila. Os
promotores publicos tinhão direito de ser elei-
tos, porem a lei tirou-lhes esse direito, e elies
não podem dizer que era um direito adquirido,
porque, como já mostrei, esse direito não consti-

tuia parte do eco patrimonio, e podia ser per-
dido mesmo entra a sua vomitado. Ira unia sumi-
pIes esperauca, corno dizem os escriptores.

A prevalcer a doutrina contraria, a conse-
quencia é que todos os magistrados existentes ao
tempo da lei, tIm e todos os empregados declarados
ir t cormi patiVets, não perderão o direito de elegi-
bil idade; por]ue é um direito, conforrire dizem
ris nobres deputados, apresentar-se candidato, e,
si a lei não dee ter effeito retroacti'.o, dIa não
pode tirar esse direito.

E' esta uma hvpotliese que eu não aceito, e
nem os nobres deputados poderia aceitar, pois eba
daria lugar a que os juizes de direito, os desem-
liargadores, os bispos, e outros funccionarios que
a lei declarou incorrpativeis, se podassem apre-
.n lar corno canil dates.

Feitas estas considerações, assento-nie, e vol-
tarei á tribuna, si a continuação do debate o
exigir.

(Muito bem).
«> Sr. aiidido de Oliveira:

—Sr. presidente, depois das tao judiiosas pon-
Ieraçóes que acaba de externar o neo disti neto

collega de dmstrmcto, nenhuma luz mais trago à
questão. A ineo ver é elIa tão clara, tão liquido
o direito a applícar-se, que estou persuadido de

uc nenhum espírito desprevenido, nenhuma-
intelirgencia imparcial, deixará de aceitar o al-
vitre aconselhado pelo nobre deputado que me
precedeo; isto éa nullificacão do diploma do no-
bre Sr. Cansara.

Assim, tornando parte no debate, sou a isso
levado não só para não assistir silenciosamente
ao exame desse elevado assuinpto, como porque
lesejo ver o como esta assembléa, em grande
ilaloria coriservadora,vai applicar a nova lei elei-
toral emanada do seio de »eo partido, e tão pre-
conisada como garantidora da liberdade do voto
e da verdade da eleição. Cumpre que na appli-
ração das regras sobre a elegibilidade a as-
seriibléa decida si cliii como entidade politica
quer respeitar o direito, ou si lhe é licito saltar
impunemente por sobre os textos expressos, só
aO tendendo á conveniericias de occasiào, e à
considerações de outra natureza que não o nobre
e salutar respeito ã lei.

Sr. presidente, que o decreto legislativo de
185 declarou iracorupativeis os dignos promo-
tores publico» que aspirão a um assento nesta
casa, é a meu vem' fora de duvida, e foi assim
reconhecido e confessado pelos iliustres aspi-
rantes.

Porque foi que o Sr. candidato pelo 7.0
districto pedio demissão?

Porque entendeu, que se no dia da votação
elIe estivesse no exercicio do seo cargo. não po-
deria receber validamnente votos para legitima-
mente considerar-se eleito da provincia.

E' obvio que seu nobre candidato assim en-
tendeo e procedeo, é porque estava convencido
da incompatibilidade proveniente do exercicio.
Ora, desde que S. Exc. teve para si que um pro-
motor publico, nomeado antes da lei da reforma
eleitoral e funeciorrando no dia 26 de Dezembro,
não podia validamente ser votado para membro
lesta assenibléa, ha de ser logico, ha de convir
coninosco e aceitar a lei em todas as suas par-
tes. Ella diz que não podem ser validamente vo-
tados não só os funccionarios do ministerio pu-
blico ciii exercicio, como aquelles que pratica-
rem actosactos de seo oficio dentro dos 6 iriezes que
precederem a eleição.

Logo temos o dileruma seguinte: ou nau era
mncorripativel o promotor publico que estivesse
exercendo »eo cargo no dia 26 de Dezembro mml-
tmmo, ou era incompatível da mesma forma

aquelle que dentro dos 6 mnezes anteriores o
exerceu. O) texto é o mesmo e não pode ser em
parte aceito e em parte repel! irlo.

(lia um aparte)
11' logico e necessario. Se nos dizeis que no

raso l;reSelitc a lei retroage e offende direitos
adquiridos, eu direi que não só não lia tal direi-
to, corno ainda que, dizendo cita respeito ã capa-
cidade eleitoral,,e li do lei politica, é de sua na-
tureza retroagir e regular as relações de direito
que não constituem direito adquirido, que não
estão cai nosso patrimnonio, mas que são apenas
unia aspiraçào, uma expectativa, cuja effectivi-
dade pode depender de outras circunstancias que
não a vontade individual.

Os nobres deputados, lidos, como são, na sei-
encia do direito, e que devem ter estudado lar.
garimerite esta questão de retroactividade, acerca
da qual agmtão-se tão graves problemas, sabem
que ha mmamntos casos identicos e cuja solução é
uma só.

Assimn,peto direito actual, o individuo nascido
no torrao brasileiro, logo que attinge a idade de

nn21 aios, entra no gozo dos direitos civis, é de-
clarado maior; mas, pergunto, se vier uma lei
rimoderr:issima e determinar que a maioridade
termina aos 25 annos, esses que tmnhão aspira-
ção, que estavão na expectativa de serem con-
siderados maioros aos 21 annos, poderàõ tal
pretender com o direito novo?

Nau, por certo, hão de completar os 25 annos.
Eis dest'arte uma lei posterior ao nascimento de
taes individuos tendo efléito retroactivo; e por-
que.

.?
 porque não se trata de um direito adqui-

rido, de uru facto que está em nosso patrimonio,
porem sim de uma mera expectativa, que pode
ser restringida pela sociedade.

Ora, se isto se dá cru materia de direito civil,
com maioria de razão teia lugar tratando-se
do direito politico, das condições de elegibi-
lidade, da manifestação do voto, que tem outras
normas mais elevadas que não os interesses
privados, e sobre que este todo harmnonico que
se chama sociedade é chamado à intervir mais
elhicaz e especialmente, em bem (Ia sua con-
servação, do seo desenvolvimento, e da garantia
da liberdade, que é o seu grandioso fins.

O direito politico que tem o cidadão aos car-
gos de eleição prende-se mais ao firma da socie-
dade do que ao interesse individual.

Assim porem não pensa a commissão 1.° de
poderes. E porque? E' porque não cogitou 'deste
magno problema; é porque confundio factos
drstmrictos.

Quando se trata da applicacào dos principios
scientilicos sobre a retroactividade das leis a regra
geral é essa ja apresentada pelo meu collega de
dmstrmcto. Sempre que tia Jireito adquirido, a
lei, não obstante sua muagestade e omnipotencia,
jamais pode ser invocada. Lex ad preterea trahi
neqm&it.

Contra o caso julgado, contra aquillo que
constitue o nosso patrimonio, o poder social por
excellencia, o poder legislativo, jamais pode le-
gislar, e manifestar-se ferindo; mas contra aquillo
que é mera pretenção, que é uma expectativa,
ahi o poder social tem o direito de erguer-se
e as suas leis não são iniquas creando novas
relações e introduzindo modificações, ainda mes-
mo limitando ou aniquilando essa expectativa.

O Sim. A. PErsNA:—Apoiado.
O Sim. C. nu OLmvEmRA:—Está nesta classe o pro-

blema da elegibilidade dos promotores, e ainda
mais disto me convenço considerando que a lei
de 18'5 não creou a theoria das ineoinpatibi-
lidades, mas alargou-lhes a esphera, augmen-
tarmdo o numero dos incomnpativeis, e a zona das
incompatibilidades. Os motivos para tanto forão
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derlusidos em ambas as casas do parlamento e
resumem-se no justo receio da irilebita intlieu-
eia do funccionario . na eleição, e podendo-se va-
ler de seos empregos para a obtenção de votos.
Se é este o pensamento do legislador, ainda
pergunto eu:—o nobre deputado pelo Lo dis-
tricto dentro dos 6 rnezes no podia ter pla-
nejado a sua eleição e servir-se dos meios que
o poder publico em todo o caso lhe propor-
cionaia para ser eleito? E' preciso presuppor-se
is', 	 preciso acautelar-se esse abusivo recurso,
e	 ri lei bem sabiamente dispoz que não
s rrlegiveis não só aquelles que estiverem ex-
ercendo as fuucçôes publicas, eomoaquelles que,
drir.nte 6 mezes, as exercerão.

o proprio texto da lei ainda vejo um argo-
meato procedente Refiro-rue á restricçào em
relação ao tempo. O legislador della cogitou e
abrio uru i unici excepção, deterruinaudo que,
quando se desse uma dissoluccão, os prasos lica-
vão encurtados á 3 mnezes; reduzindo as incom-
patibilidades, provenientes do exercício de fune-
ções incoinpativeis, á metade do tempo fixado
para as epocas ordinarias. Esta excepção prova
a regra, isto é, nenhuma outra excepào existe
na lei que dê lugar á inteiligencia pretendida
pelo nobre deputado e pela nobre comrnissão de
poderes. O legislador de 1875, si tivesse em vis-
ta exceptuar da classe dos empregos incompati-
veis os promotores que pedissem sua demissão
dentro de 6 mezes, expressarcente teria consigna-
do esta disposição. Porque o não fez? que su-
bordinou o caso á regra de, direito, subordinou-o
ao principio por elle creado: tão incompativel
é o promotor publico que no dia da eleição ti-
vesse lado uma denuncia ou accusado uru rio,
como o que tal tivesse feito dentro dos 6 ruezes
que precedessem ao dia da eleição. lia a mesma
razão, ha o mesmo fundamento para a restricção
e irão ternos o direito de distinguir onde a lei
não destinguio.

O Se. A. PENNA:—Apoiado.
O Se. C. ne OLlvulnA:—E' tão claro este corol-

lario, são tão intuitivos estes principiol, que real-
mente não sei corno se possa de boa fé pensar
de outra forma. E pois fazendo esta impugna-
cão, e pedindo a nuilificação do diploma apre-
sentado pelo ex-promotor o Sr. Camnara, sou ]e-
vado unicamente pelo cumprimento do dever que
tenho nesta tribuna de pugnar pela execução da
lei, sobretudo de urna lei nova, de urna lei que
é apregoada pelo partido da nobre maioria corno
devendo trazer a verdade das eleições e em cuja
execução repousa a garantia do empenho de hon-
ra contrahido pelo governo. Si nós formos os
primeiros a violar audaciosarnente a lei, dan-
do-lhe urna interpretação menos conforme aos
principio ,,, da scier.eia, iremos ipso facto aconse
lhar ao povo que olhe a lei apenas como uma
phrase morta, como uma palavra sem expressão
e força, e que ainda valem as cabalas, os emnbus-
tes, as falsidades e todos os antigos meios tor-
tuosos para se entrar no parlamento, não pela
porta larga do suífragio nacional, mas pela por-
ta escusa e sombria rias depurações e partidarias
deliberações dos corpos politicos no exercício da
attribuiçáo constitucional do reconhecimento dos
poderes.

O Sr. Valladares.—Sr. presidente,
creia V. Exe., creia a casa que é fazendo ver-
dadeira violencia a mim mesmo que venho to-
mar parte neste debate, una dos mais impor-
tantes, que talvez tenhamos de ferir nesta casa,
e cujas dificuldades me collocão em serios em-
baraços.

O Se. CÂMARA E OUTROS Ses:—Não apoiado.
O Se. VALLADARES:—Sr. presidente, sinto-me

embaraçado e, não obstante, meo procedimento

sé é determinado por um rutiVo aliás dosmais
elevados, qual o respeito á lei. Talvez, Sr. pre-
sidente, seja cile interpretado pelo nobre ruem-
bru, cujo diploma se acha eia discussão, corno
oriundo de sentimentos menos confessaveis ...

O Se. Ciiaaa:—Nào apoiado, faço justiça ao
caracter do nobre deputado.

O Se. M. FuLGENclo:—Apoiado.
O Se. VALLÂDIRF:s:—. . determinado até pela

paixão politica. Acreditar-se-lia, talvez, que pelo
mneo orgão falIa o sentimento partidario. Mas,
Sr. presidente, se esta augusta assembléa re-
flectir que não se trata (te interesse político
para o naco partido; que cru não está a
entrada de um liberal por estas bancadas, ha
de por força fazer-rue plena justiça, compre-
hendendo que eu não venho pôr em dnvida a
legitimidade (to diploma do honrado deputado
pelo 7. 0 rlistricto, levado pelo sentimento par-
tidario. Não, Si. presidente, ha um motivo
unreo, que me traz à tribuna: é o respeito à lei,
á lei que, na opinião do illustre estadista que fez
a unidade do Irriperio Austríaco, deve ser cori-
silerada urna cousa santa, sagrada.

A restricta observaucia da lei é a garantia
de todos os direitos, a garantia da existencia
da propria sociedade. Desde que a vontade, o
arbitrio governão, V. Exc. compreheníle per-
feitairiente que as garantias desapparecem to-
das, que desappareee até a sombra da liber-
dade. Está no interesse de todos o respeito á
lei...

O Se. J. AUGUSTO:—Apoiado.
O SR. VALLADARES:— .. ainda quando esta nos

pareça menos boa, nos pareça menos rigorosa.
F' esta a razão, Sr. presidente, que influe sobre

o ineo espirito e me traz á tribuna.
A reforma eleitoral (não é só opinião mi-

nha. não é somente a opinião do moo partido,
é larribeni opinião de unia grande parte do par-
tido conservador), a reforma eleitoral eni quasi
todas as suas partes é pessirna, supprinralo a
eleição real por imposição do governo de S. M.
nu do centro de partido em opposiçáo.

Apesar de pensar assim, aconselho ao naco
partido a maior disciplina, pleno accordo com
o centro, seu) o que nada se poderá fazer para
arrancar o paiz deste estado verdadeiramente
anormal (Apoiados).

A liberdade eleitoral é nenhuma, era face da
reforma, cumpre que todos se convenção.

Mas, Sr. presidente, nessa reforma fatal appa-
receei as incompatibilidades, que são incontesta-
velrnente dignas de todos os louvores.

0 Se. A. PENNA:—Apoiado.
O Se. VALLADARES—POr isso, digo eu que,

tratando-se da observancia da lei, e na unica
parte que dIa teria de aproveitavel, espero da as-
sernhléa provincial de Minas Geraes, que cita ira
de ser executada em toda a sua verdade e pureza.

Sr. presidente, o honrado membro ria com-
missão trouxe para a discussão uma das mais
importantes questões, que se podem suscitarem
direito: é a celebre questão da não retroactivi-
dade as leis. Esta questão, que foi tão discutida
pelos escriptores antigos, e que tão mal compre-
hendida foi, á respeito d'dIa a luz se vai fazendo
nos escriptores modernos. Aquillo que se suppoz
una principio absoluto, sem restricção, anão re-
troactividade das leis, a sciercia do direito mo-
derno tem reconhecido que não é um principio
absoluto, senão cnn relação a certa e determinada
categoria de leis. Escriptores notaveis como Sa-
vignv, distinguem as leis—em leis, que regulão a
acquisiçrão de direitos e leis, que se referem a
instituições, abolindo-as ou modificando-as.

Eni relação ás leis que tratào da Requisição do
direito, o principio é o ria não retroactividade.

Em relactio a estas O principio é absoluto: a lei
não deve ter efleif o retroactivO a lei deve salvar
direitos adquiridos- São forrimnias que smgriificão
o mesmo pensamento embora por palavras di-
versas. A lei irão teria eÍIeito retroactr vu,—a lei
deve respeito aos direitos adquiridos. Seo formu-
las equivalentes srgnilicao urna e a mesura idia.

O Se. A. PENNA:—Apoiado.
O S R . VALLaDAIIES:—Mas quando trata-se rias

leis que mnodilicão instituições e principalmente
de leis que jogão corra a organisaçáosocial,quarado
se trata de leis políticas, então o principio é in-
leirarmiente contrario. E eu peço toda a attencão,
esperando tornar bein patente a verdade que
acabo de enunciar.

Não tenho interesse político nesta questão.
Falto cora animo desprevenido, tendo em mira
unicauaente a verrtade scieniutica e a effectividade
da lei.

Ern relação ás leis que vem abolir ou modi-
ficar uma instituição, mnorreaonte política, o prin-
cipio de retroactividade é que deve ser obser-
vado; estas leis terei effeito retroactivo por sua
prapria natureza.

O Se. A. PENNA;—Apoiado.
O Se. VALLAOARES:—E, corri efleito, diz um es-

criptor francez, desde os tennipos mais antigos as
r 'formas que se realisão na legislaçao ehocào in -
teresses e direitos firmados e enraizados; e nua-
guermr ainda se lembrou de innovar a não re-
troactividade para impedir o progresso das insti-
tuições. (Apoiados).

Ainda ninguemn, neste caso, se lembrou de in-
vocar direitos adquiridos. E porque? E' porque
está na propria natureza das leis, quealterao
ou supprimem as instituições, o prejuizo ou
sacrificio dos direitos adquiridos. Assina a abo-
lição da escravidão entre os romanos, a abolição
rIos servos da gleba na Allemnarrha, forão re-
feririas, que extinguirão direitos adquiridos, e
iiiiigtjefn se lembrou de aífirmar que estas leis
irão devessem ser observadas relativamente
áquelles, que forão prejudicados por taes refor-
mas. Não, todos comprehenderão que era uma
reforma, que y inha abolir urna instituição, e não
podia deixar de ferir direitos adquiridos.

Assim, em face da nossa legislação, na abolição
dos morgados os direitos adquiridos forão res-
peitados, porque a lei assina o estabeleceo ex-
pressamente. Se dIa não tivesse expressado esta
resa Iva, feriria o direito de todos, sem que se
podesse invocar o celebre principio da não re-
troactividade das leis. Mas quando se trata das
leis, que regulão a acquisi çào de direitos, isto é,
daquellas que determinão o modo pelo qual se
reduz á uma relação pessoal uma relação jurídica,
abstracta, fundada em qualquer instituição exis-
tente, tem lugar regra diversa, corno ja disse.
Devem serser respeitados os direitos adquiridos.

Ora, Sr. presidente, maingueni se lembrará de
afirmar, si porventura o corpo legislativo entre
nós abolir de um só golpe a escravidão no l3ra-
zil, e não estabelecer expressamente o respeito
ao direito dos proprietarios actuaes, que esta lei
não livrará do captiveiro a todos aqueles es-
cravos, que se achão actualmente no poder de
seos senhores.

ia vê, portanto, a assemnbléa que, em relação
a essas leis, a sua natureza exi ge a retroactivi-
dade. Quanto ris leis, que reguiào a acquisiçào
do direito, a doutrina é outra.

Assim, si se tratasse de urna lei, qus naodifi-
casse em qnaesquer de suas partes o nosso di-
reito relativamente á percepção dos juros, isto
é, estabelecendo um maximo, alem do qual nem
uni capitalista poderá exigir juros de seos de-
vedores; mas não supprimindo a instituição dos
Juros. Os contractes celebrados anteriormente,

de conformidade coro a lrgislaçào actual, senão
raeoessarianiaermtr respeitados; não poderia ser
invocada a legislação nova para violal-os, por-
que firmarão direito, que é parte integrante do
patrimmionio dos capitalistas, que sola a garantia
da lei emprestarão seo dnlneiro.

lannbem no que diz respeito á propriedade.
(São inypotlreses apresentadas por escriptores
conhecidos), se a legislação actual admnitLisse
Par a todos os casos a acquisição da propriedade
por simples contratos verbaes; e viesse unia
reforma, alterando este estado do direito, exi-
gindo escriptura publica como substancial a
todos os contratos, necessariamente a proprie-
dade adquirida por simples contratos verbaes
seria respeitada. E' que não se tratava aqui de
supprmmnanr, de alterar a instituição em si, porem
simplesmente do meio de reduzirá relação ju-
rdica pessoal a relação juridica abstracta creada
pela instituicào—proprredade.

Mas, Srs., na questão que nos occupa não se
trata de direitos adquiridos. Este assumplo, que
suscitou largas contestações dos escriptores an-
tigos, está hoje inteiramente elucidado.

Os modernos, definindo o diréito adquirido,
dizem que este não é outra cousa mais do que
certa relação jurídica de certos e determinados
indivíduos', que faz parte do seo patrimonio,
isto é, sobre a qual o domínio da vontade hu-
mana se pode exercer livre de pêas.

Eis o que é o direito adquirido.
Porem, na hypothese que nos occupa p0-

der-se-ha invocar o principio do respeito aos
direitos adquiridos? Não, e, ainda que fosse li-
cito invocat-o, pela exposição que fiz da verda-
deira doutrina, a assembléa comprehende per
feitamente que semelhante invocação não podia
aproveitar. Incontestavelmente trata-se da ap-
plicarto de uma lei, que modificou, desenvolveo
extraordinariamente a instituição das incomnpa-
patilai Iidad es.

Assimni, pois, segundo os princi pios que acabo
de expender, por sua natureza tem esta lei efleito
retroactivo.

Mas, não rue parece licito in'.oear o principio
da não retroactividade das leis. Eu o reputo
completamente inapphcavel nesta discussão, a
não ser que se pretenda forcadamente chamai-o
a terreiro.

Semelhante principio não tem absolutament-
appIicaão ao caso. Não se trata de direitos arle
quiridos a respeitar, porem simplesmente de
uma faculdade, que jamais se deve confundir
comn direitos adquiridos.

Como dizem muitos escriptores, não se pode
confundir como direitos adquiridos meras qriali-
ficações abstractas, ou faculdades de certas cias-
ses, ou indivíduos, ou então de uma sociedade
inteira. Assim cnn unia sociedade, em que o du-
elio fosse permittido, constituiria urina faculdade
de todo o cidadão a ella pertencente bater-se era
duelio, decidir suas questões de honra por esse
maneio; mas 

'
si apparecesse nua lei p rohibindo o

duelio, pergunto—os cidadãos existentes ao tempo
daquelie estado de cousas poderião invocar o di-
reito adquirido de duellaremai-se? Não por certo,
porque em taes casos trata-se de simples facul-
dades, de qualificações abstractas, que não devem
ser confundidas cora direitos adquiridos, que
são elementos constitutivos do patrinuonio de
cada una de nós.

Assim, digo eu, que si se quizer invocar a
questão da não retroactividade das leis, essa in-
vocação não pode aproveitar, porque, mesmo
admittindo em favor do illustre membro eleito
pelo 7. 0 districto o direito adquirido de ser de-
putado, tratando-se de unia modificarão profunda
na instituição das incompatibilidades, o seo di-

1
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SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 186.rei to adquirido devia sotirer, corno sotireo (não
recito tal doutrina) o de todos os brasileiros que
ocdup.vào certas funcções declaradas pela re-
trina ria instituição das incompatibilidades, que
se acha consignada no art. 3° da nova lei dei-
tirai

Mas, Sr. presidente, não se trata de direitos
adquiridos (quero tornar isto beco saliente), não
cessarei de repetir que não se trata de uma re-
tacão juridica pessoal, que faca parte do patri-
Ironio do nobre candidato; porerir sim de urna
faculdade, que tinhão todos os promotores pra-
blicos antes da lei,mas que esta lhes tolheo, e
que jamais poderá ser considerada como uro di-
reito seo ou elemento constitutivo de seo patri-
monho.

E por isso não podem invocar o principio da
não retroactividade das leis sob este pretexto.
V. Exc. sabe que o principio da não retroaelivi-
dade é sempre subentendido, mas cessa quando
a lei expressamente attribue , i  elléito retro-
activo.

(ira, rua emenda do Sr. barão de Camargos,
qUe tanto incommodo está causando a seus ami-
gos, incommodo que bem podia ter-lhes poupa-
do, expressamente se estabeleceo que as eleições
provineiaes, ernquanto não se eleger novo corpo
eleitoral, serão feitas de conformidade com a te-
gislação vigente; sendo porem observadas as in-
compatibilidades da nova reforma.

11', pois, improcedente qualquer armentação
nesse terreno. Accresce que o prin4io da não
retroactividade não tem applicaçào ás leis poli-
tuas, salvo como medida de prudencia.

E' o que ensinão os melhores escriplores que
conheço sobre esta materia.

Ora, se estas incompatibilidades devem ser
observadas, e se a lei diz que aquelle, que esti-
ver exercendo o cargo de promotor publico seis
isiezes antes da eleição, é incornpativet, é claro
que tal ind ivirluo não pode ser considerado como
legitimo deputado.

De duras urna, ou o illustre candidato é incom-
pativel, ou a nova reforma eleitoral não devia
ser observada nas actuaes eleições, nem norio que
diz respeito á marcha do processo eleitoral, nem
no que diz respeito ás incompatibilidades, mas
(i 6.° protesta contra isto, mandando que
sejão observadas as incompatibilidades nas ri ti-
riras eleições provnnciaes.

1) ilustre candidato, dous mezes talvez antes
da eleição, ou, pelo menos, dentro dos 6 mezes
exerceo o cargo de promotor publico; a lei diz
que este facto torna o individuo iriconipativel, e,
não obstante, entende-se que sue não se acha
incoropatibilisado! Isto é abusar da iii telligencia
e borra senso deste povo que nos ouve!

Por isso digo, ou a lei não devia ser obrer-
vada nas actriaes eleições, ou então o iltustre
candidato é incornpativel.

O SR. CAMARA:—Pedi e obtive minha demis-
são antes da data da lei.

O SR. VALLADAREs—Quer dizer que pedio sua
demissão antes da promulgação da lei.

O SR. CAMARA:—Antes da data da lei, e ella
diz—da data de sua promulgação em diante.

O SR. VAILADARE5:—Estaconsideração não po-
de fazer peso sobre a assembléa. A lei marca o
praso de seis niezes, antes da eleição secun-
daria; o nobre candidato exerceo a promotoria
publica nesse tempo, por isso, com quinto antes
de sua demissão a lei não estivesse promulgada,
foi apanhado por cita, a sua faculdaJe de ser de-
putado foi sacrificada, mas não o seo direito
adquirido, porque esse não existia.

Srs., todos nós temos direito de ser eleitos de-
putados geraes, mas, se amanhã apparecer uma
ti determinando que os deputados provinciaes

irão po(lani ser eleitos deputados geraes, nós po-
dercinos allegar nosso rir ri i to adquirido de ser
deputados geraes?

Absolutamente não. Assguro que estou fal-
laudo dc intima convicção, e expondo verdades
crenIrticas e que estão de conformidade corri a

reforma.a.
Assim, Sr. presidente, ainda mesmo que se

quizesse invocar os direitos adquiridos, a retro-
actividade, si é que existião taes direitos, foi
decretada pela propria lei.

A lei preceituou que aqueiles, que na ac-
tualidade estivessem em condições de exer-
cerem pressão sobre o voto popular, fossem re-
putados incorupativeis, e marcou Um praso para
se desincompatibilisareru.

Por isso, digo, ou esta assembléa não consi-
dera os magistrados e outros fnrnccionarios iii-
comupativeis, ou os ex prorniolores pubticos estão
todos incompativeis.

Com effeito, Sr presidente, se uni tal prin-
cipio de não retroactividade podesse ser iir o-
cado, os hoorados ex promotores puhlicos rle-
viào ter sido logicos, continuando o exercicro
de seos respectivos empregos, como fez o tron-
rado juiz municipal da Piranga que, convencido
de que se achava em jogo a questão da i'ão
retroactividade, continuou no exercicio de seo
cargo e apresentou-se neste recinto, certo de que
é legitimo deputado; faço justiça à sua troa li,
embora entenda que está incompativel e deve
voltar já para a Piranga.

Este era o procediruerite logico dos honra-
dos ex promotores: continuarem no exerricio
e dizerem:

e O muco direito a ser deputado provincial
está garantido. e

(lia diversos apartes).
Mas a lei diz:
« Os que tiverem exercido o cargo de promo-

torpublico dentro dos seis mezes antes ria e-
leição secundaria são incompativeis. »

Os Srs. candidatos estiverão exercendo; logo,
São incomnpativers. Isto é logico. A lei não rua,-
cou o periodo de 2 ou 3 cnrezes. Si cita tirar-
casse e os nobres deputados estivessem fora tIo
prazo de 3 mezes, eu não estaria a gora na tri-
buna, empregando esforços para vingar a ver-
dade da lei.

Mas é que os honrados candidatos estão den-
tro dos seis mezes, de que falia a lei. A lei
estaheece que nào poderáó ser eleitos os pro-
motores e outros fumnocionarios que tiverem
exercido o emprego dentro dos seis mezes an-
teriores á eleição secundaria, não me canço de o
repetir. Os nobres candidatos estiverão exercendo
o cargo de promotor publico dentro dos seis me-
zes, logo são incornpativeis. Embora o exer-
cesenr em epoca anterior á promulgação da
lei, são tão incompativeis como si estivessem
exarcendo depois de promulgada ei4a.

O SR. M. FLJLGENCiO:—A lei só legisla para o
futuro.

O SR. C. DE OLivElri:—Não apoiado; ás vezes
legisla pata o passado tanrbem.

O Sri. VALLADARE5:—Perdoe_me, cIta declarou
que legislava para todos aquelles, que seis me-
zes antes da eleição estivessem cai exercicio.

A ler presidio a eleição, logo são hneorirpa
trveis. Os nobres candidatos não podem con-
testar que cita presidio à eleição. Agora, si esta
parte foi suspensa, não me consta.

O SR. ClamAriA dá uru aparte.
O SR. VALJ..DAREs:—Etla declarou terminante-

mente no art. 6. 0 que presidiria ás eleicões
quanto ás iricomnpatibilidades. Ora, si a lei piesi
dio á eleição, si os Srs. candidatos exercerão o
cargo de promotor publico dentro dos 	 n'e-

zes de que falta a lei, estão inconnpativeis; ou
então hão de sustentar que as nurcommapat;brlida-
des, segundo a lei, só deverão ser obseri adas nas
futuras eleições.

O S R . i%I. FuLoENcmo:—Serra assmur urna sor-
preza da lei.

O SR. VALLADAI1ES: —A lei não fez sorpreza a
ninguern; a lei foi discutida no parlamento com
plena publicidade e corra muita antecedencia, os
honrados candidatos acompanharão os trabalhos
parlamentares, e quamndo naulto lia motivo para
se queixarem da camara de seo partido. Mas se-
melhante sorpreza não houve.

O Sim. M. FCLCENCi0:—Si não houve sorpreza,
corno havemos de rios qusixar?

O Sus. VAi.LADAIIES—Alem disto, Sr. presi-
dente, existem disposi ções de legislação antiga,
qeu ainda conlirmnào o que acabo de dizer. Por
exemplo, a lei n. 1082 de 18 de Agosto de 1860,
quis acabou com os circulos e estendeo as incom-
palmbrlrdades estabelecidas na lei de 19 de Se-
tsrnrhro de 185.5 aos juizes de orphãos e seos sub-stitutos.

11cm. No § 14 a lei declarou que as incompa-
tibilidades da miresmna lei senão observadas den-
tro de 6 niezes. No § 15 a lei declarou que, para
as primeiras eleicões, só senão incompativeis
aqueiles, que tivessem exercido tres mezes antes
da eleição. Ora, lendo a lei marcado o prazo de
seus mezes, a limitação em relação ás primeiras
eleições é uma prova de que o legislador estava
convencido de que, si elie não limitasse o prazo,
a incompatibilidade iria recabir sobre todos
aquelies, que, dentro de seis mezes, tivessem es-
tado cru éxercicio.

O SR. A PENNA: —Isto é irrespondivel.
O SR. T0LENTrN0:—Não lia nada qu' não sof-

fra resposta.
O SR. A. PENNI:— Resposta satisfactoria, é o

que eu digo.
O SR. VALI,AirtrsEs:—A lei estabeleceo incom-

patibilidade durante 6 mezes; mas depois limitou
o prazo. O legislador de então não foi tão rigo-
roso como o Sr. barão de Camargos, que sorpre-
hemndeo os nobres candidatos dentro dos 6 unezes
em exercicio, conforme é expresso em o n. 1 do
art. 3. 1 da reforma de 20 de Outubro de 1875.

A lei diz: A imrcompatibilidade eleitoral pre-
valece para os fuanccionarios, que tiverem estado
nos respectivos empregos dentro dos seis meze.g
anteriores í eleição secundaria. »

Consegui ntemente (i que esteve
ena exercicio dentro do prazo, é incomnpativel.
Como disse ha pouco, reportando-me á legislação
antiga que citei, cita, marcando o prazo de seis
mezes, e o reduzindo a tres para as primeiras elei-
ções, implicitamente reconheceo que, se não ti-
'esse aberto esta excepção, iria ferir a todos

quantos tivessenm estado no exercicio do emprego
seis niezes antes da eleição. (Apoiados da meno-
ria).

Ennfim, meos Srs., a lei diz expressamente que
as eleições senão feitas pelo systema antigo,
irias que as incompatibilidades senão observadas
nas aetuaes eleições. O n. 5 do ant. 3. 0 combinado
com o § 1. 0 n. 1° estabelece que os promotores
publicos que tiverem estado cmii exercicio seis
mezes antes da eleição são incompativeis.

O SR. M. FULGENcm0:—A lei não usa da phrase
—que tiverem estado em exercicio 6 mrnezes antes
da eleição.

O SR. VALLADAIrES:—Leia o § 1. 1 n. 1.° do art.
3.° O art. 0. 0 manda observar as incompatibili-
dades da reforma. No § 1° fl. 1. 0 do art. 3.0
diz a lei:—(lendo). e A incomrmpatibilidade preva-
lece para os fumiccionarios referidos, qmee ti.erem
estado em e.rercicjo dentro dos seis mees ante-
riores d eleição secundaria. » O nobre deputado

que lmonrou-me com uru aparte deve estar satis-
feito. Portanto os nobres candidatos, que estavão
erun exercicio, eommro confessão, estão incontesta-
vel mente incompati'. eis.

O SR. C. ÀFF0NS0: —Apoiado.
O Sin. VALLADARE.S:—EiS, Sr. presidente, o que

tinha a dizer, e tudo se acha baseado no art. 3.°,
nos seus diversos miurmreros e §, no art. 128 do
regulamento, que ronsidera nullos os votos, que
recahmremun sobre os rncounpativeis, e ainda mais,
no art. 6. 0 da lei e 163 das imastrucçóes. Em todas
estas disposições está claramente baseada a opi-
nião que sustentei durante este breve discurso.

F;ra peço á asseriabléa que reilicta sobre esta
mataria. Vamos nós abrir um precedente. Não
sejamos os primeiros a violar a lei. Não seja esta
assemnblt, quasi umlariimneuiemn te conservadora a
primeira a mostrar a este paiz que o compro-
misso de honra, contrahrdo por seo goermno na
ultima falia do tlrrono, foi simplesmente unia
promessa vã para illudir á aquelles, que ainda
mcreditão nelle.

O SR. J. AUGUSTO:—Apoiado.
O SR. VALLA DARES: —Peço aos honrados depu-

tados que creião que vim  tribuna unicamente
desejoso de fazer efleeti'.a a lei, porque onde
não Ira ler, lia arbitnio, lia anarchia, não existem
garantias.

Vozris:—Muito hetur.

O Sr. Jamara:—Sr. presidente, na
questão que actualmente agita-se nesta casa, a
munIra humilde individualidade desapparece,
(não apoiados) diante da magestade da lei. Tra-
ta-se não de urna questão que diga respeito
aos meos interesses propriamente ...

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Ninguemri encaroui aqui
a questão por esse lado, olhamos para mais alto.

O SR. CAalAriA:—Parece-me que já tive occa-
sião de fazer justiça ao nobre deputado..

O SR. C. DE OLrvEmriA:—Sem duvida.
0 SR. CÂMARA:—. .. mas da interpretação que

por esta assembléa deve ser dada ás dispo-
sições da nova reforma eleitoral.

Sr. presidente, bem longe estava eu de suppon
que esta questão fosse agitada nesta assembléa
quando apresentei-me candidato pelo '.° dis-
tnicto de nossa provincia.

13cm longe estava de suppor isto, porque logo
que se publicarão as disposições da projectada
lei eleitoral, disposições que com probabilidade
passaniâo em ambas as casas do parlamento, so-
bre o que era concernente á incompatibilidades,
o meo espirito recebeu sem nepugnancia as opi-
niões de pessoas autorisadas de que as imicomnpa-
tibilidades não se referiào a funecionanios que
antes da promulgação da lei tivessem sido exo-
nerados de empregos que pela le gislação vigente
não fossem incompativeis com o cargo de de-
putado.

Convencido disto, apresentei-me candidato
pelo 7.° distnioto, tendo antes da promulgação
da lei e mesmo antes de sua ultima discussão na
causmara dos deputados pedido e obtido a minha
exoneração de promotor publico da comarca de
.Iequitahy.

Compareci, Sr. presidente, para tornar assento
entre os meos collegas convencido da legabi-
lidade e validade dos poderes, que me forão
conferidos pelo '7. 0 distnicto. Suscita-se, po-
rem, a questão que ora nos prende, a ques-
tão da minha incompatibilidade. E' cita as-
sente rio facto de ter eu exercido funcçóes de
promotor publico da comimanca do .lequitahy den-
tro dos 6 mezes anteriores ao (lia 26 de De-
zGnal)ro de 185, em o qual fui eleito deputa-
do provincial, e na disposição da lei nova que
considera o exarcicio do cargo de promotor den-

1	 /



'o
	

SESSÃO 1W 22 DE ABRIL DE 1870. 	 SESSÃO l)E 22 DE AI3I1IL i)E 1876. 	 11
tro dos seis mezes anteriores á eleição como
causa de nuilidade da eleição para deputado.

Não sou, Sr. presidente, competente para
entrar no debate trazendo luz á questão... (Não
apoiados.)

O SR. J. AUGUSTO E OUTiS0SSRS:—E' muito com-
petente.

O SR. CAMARA:— . . . respondendo aos impor-
tantes discursos proferidos pelos nobres depu-
tados e diante de cuja magnitude eu me consi-
dero bastante pequeno.

VOZES:—E' modestia.
() Se. CAIAiA:—Vou unicamente dizer o modo

porque encaro a questão e justificar o facto de
ter-me apresentado candidato considerando-me
não incotnpativel por lei.

E', Sr. presidenle, deiuuita ponderação tudo
quanto foi dito por parte dos nobres deputados.
lia casos na verdade que nos parecem de di-
reitos adquiridos, mas que o não são; ha casos
em que a lei, seus o effeito retroactivo, vai com-
prehender acontecimentos passados e modifi-
cai-os ou annullal-os por não serem direitos
adquiridos.

Mas, Sr. presidente, a questão que nos prende
deve ser hoje resolvida em face das opiniões
dos publicistas francezes, que não escreverão
sobre o nosso direito publico ou dia se ha de
resolver de accordo com as disposições (lo nosso
pacto fundamental? Entendo que elEs deve ser
resolvida de accordo com a cunstituicão do mm-
peno e é tão somente o que devemos fazer na
presente occasiào.

0 Se. VALLADARES:—EIn face da sciencia.
O Se. CAMARA:—Isto dito, Sr. presidente, o

naco trabalho vai consistir unicamente em cha-
mar a attenção da casa para as disposições as-
sito da Constituição, como da lei de sua refor-
ma e de outras leis promulgadas cm virtude
da mesma Constituição.

Sr. presidente, que o principio da não retroac-
tividade da lei é uni principio absoluto, nãõ
sou eu quem o diz; mas apropria Constituição
do imperio, que assim se exprime: (Lê).

« Diz o § 2. 1 do art. 179: A lei é igual para to-
dos, quer proteja quer castigue.—Diz o § 3.0:
Á sua disposição não terá efleito retroactivo. »

Sr. presidente, da simples leitura desses dous
do art. 179, da sua redacção se vê que ah

se estabelecerão principios absõlutos; e se ha
casos cio que se pode modificar o principio
absoluto da não retroactividade das leis esta-
belecido no § 3. 0, lambem podem-se dar casos
cru quo se modifiquem os termos absolutos em
que é concebido o § 2. 0 , isto é, pode-se es-
tabelecer uma lei que não seja igual para todos,
lei de favores ou que não tenha igualdade em
sua applicação.

Ora, desde que estas disposições absolutas da
Constituição possào ser interpretadas de um
ou de outro modo, temos aberto urna porta
para a Constituição poder ser discutida e in-
terpretada, não pelo que dizem suas palavras,
não pelo seo espirito garantidor dos direitos
polilicos e civis do cidadão; mas segundo o
modo tio ver de cada um dos seos interpre-
Is.

Um dos nobres deputados argumentando dis-
se que a lei não pode ter elreito retroactivo,
que no presente caso não se dava retroacção
da lei porque não feria dIa direitos adquiri-
dos; outro dos nobres deputados, que comba-
tem o parecer, diz que no presente caso pode
a lei ter effeito retroactivo.

Outro diz que semelhante efl'eito podem as
leis que refornaão instituições ter; mas que aqui
não ha applicação de lei com effeito retroac
tivo por não se ferirem direitos adquiridos.

Eu quizera, Sr. presidente, que os nobres
deputados me dissesséni se no caso presente
applica-se a lei com o effeito retroactivo, por
podei' ella ferir direitos adquiridos, ou se não
se a applica com esse effeito, ou se pode-o ter
e o tem effectivamente por se tratar de refor-
moa de instituições politicas

O SR. A. PENNA dá um aparte.
O Se. CAaLARA:—Mas, segundo o nobre depu-

tado, que faltou por ultimo, a retroactividade
da lei da-se quando dia vai ferir direitos ad-
quiridos e portanto, não havendo no caso ver-
tente direitos adquiridos, tambem não ha re-
troactividade da lei. Por isso eu desejava que
se explicasse se ha retroactividade na lei, mesmo
sem oflensa de direitos adquiridos.

O Sri .A. PENNA:—Não se considera retroacti-
vidade propriamente dita quando não lia oficia-
sa de direitos adquiridos.

O Se. CÂMARA:—E' precisamente sobro este
ponto que primeiramente terei ile responder.

Quaes são os direitos que no presente caso
os nobres deputados querem considerar como
adquiridos?

Os SRS. A. PENNA E V&LLADARES:—OS defini-
mos muitas vezes.

O b11. CAMARA:—A eleição de deputado pro-
vincial é um direito que se pode considerar ad-
qirirido; este foi obtido depois da lei, por con-
seguinte o argumento de que a lei pode com-
prehender factos preteritos não se refere ao
facto da eleição, porque esta foi feita a 26 de
Dezembro, posterior á lei que teve a sua pro-
rnuigacào a 25 de Outubro.

o s. A. PENNA dá um aparte.
0 Se. Cmaua:—Mas o nobre deputado mesmo

perguntou-me em virtude de que direito eu me
apresentei candidato e recebi os suilragios ile
15$ eleitores do 7 0 districto?

O SR. A. PENNA: —Justamente.
O SR. CAMaRA:—Esse direito eu o tinha ad-

quirido, rue pertencia, e não rue podia ser ar-
rancado.

O Se. A. PENNA:—EntãO para que pedio de-
missão?

O Se. Caamaea:—Eu não adquiri o direito de
receber votos pelo facto de haver pedido de-
missão de promotor publico: eu era um ci-
dadão corno qualquer, estava no exercicio desse
cargo enaquanto me pareceo conveniente, e cio
epoca em queque esse cargo não privava do voto
passivo; mas, querendo achar-me perfeitamente
desligado de compromissos, querendo que qual-
quer que fosse a reforma que passasse, esta não
rue encontrasse incompatibilisado,antes que qual-
quer projecto se convertesse em lei, pedi a
minha demissão.

O Se. A. PENrsA:—Anteriormente. Y. Exc. não
tinha sido eleito, não obstante ser promotorpu-
blico?

O Se. CAaIA RA: —Nesse tempo os promotores
não erão ineampativeis; mas agora, como disse,
querendo, como qualquer outro cidadão, estar
inteiramente desempedido para receber votos,
qualquer que fosse a reforma eleitoral que pas-
sasse, pedi e obtive a minha exoneração.

Ora, pergunto, achando-me eu perfeitamente
lesincompatibilisado a 29 de Setembro, dia cru
que obtive minha exoneração nesta capital, po-
dia ser declarado incornpativel, os meos direitos
podião ser limitados por uma lei promulgada
a25 de Outubro seguinte, isto é quasi urL mnez
depois da minha exoneração? é justamente a
questão (lUC temos a resolver, se eu podia ser
declarado incompativel pelo facto de ter sido
promotor publico quasi 30 dias depois que ha-
via obtido exoneração desse cargo, cujo exer-
cicio tinha deixado desde 25 de Agosto quando

Vim para esta capital tomar assento na assem-
bléa.

Eis toda a questão: se acaso está mia attribui-
cão do poder legislativo a limitação de direitos

oiiticos do cidadão, os argumentos dos nobres
deputados terão muita forea; moas, se o poder
legislativo não pode, seus mandato especial, li-
ruitar esses direitos, conto é preceituado pela
constituição, então íào cabe na sua esphera tra-
çar esses limites, por lhe faltar poder para
tanto.

Sr. presidente. as incompatibilidades não são
por certo da indole de nosso systema. A Cons-
tilimicão do i!nperio não as estabeleceo siraào
de moio muito limitado: são os commanJantes
das armas e poucos funccionarios que não po-
(lerão ser eleitos pela provincia cio que exer-
cem jurisdiccão. Os ministros de estado, como
,abem os nobres deputados, pela aceitação do
cargo perdem seo lugar na camara, moas não
se tornão incompativeis, podem serser reeleitos, e
até será um deçar a sua não reeleição.

Ja vê, portanto, V. Exc. que a constituição
do iruperio, permittmndo a accurnuiacão dos car-
gos de ministro e deputado, não considera, por
via de regra, irmeonopativeis os cargos puhlicos
quaesquer comia o de deputado.

As incompatibilidades. Sr. presidente, furão
decretadas, não por virtude da constituição,
porem sina p01 circunstancias especiaes que
occorrerão, dando-se imadebita interferencia de
empregados prrblicos no processo eleitoral.

Eis a razão do appareciinento ias incompa-
tiliihdades, eis a razão de se alargar a sua es-
pbera por' meio de leis promulgadas posterior-
mente á constituição do imperio.

Que a constituição perniitte a accumnulação
de empregos publicos coro o de deputado; que
o acto addiccional, parte integrante daquelia lei,
tarnbem o permitte, é cousa fora de duvida.
0 art. 32 da constituição diz que o exercicio de
qualquer ensprego.á excepção do de conselheiro e
ministro de estado, cessa inteiramente em quanto
durarem as funeções de deputado ou senador; e
o art. 23 do acto addicional diz que os mem-
bros das assernbléas provinciaes que forem em-
pregadçs publicos não poderáõ durante as ses-
sões exercer os seos empregos nem accurnu-
lar ordenados

Já se vê que a constituição suppoz licita a ac-
cumulacão do emprego publico com o cargo de
deputado ou geral ou provincial. Ora, nnhumn
cidadão brasileiro, regendo-se pela constituição
de seo paiz, poderá suppor que um emprego não
declarado incompativel por lei com o cargo de
deputado venha mais tarde inconopatibilisai-o.

O Se. M. FuLcENc to: —Apoiado.
O Se. CAMAHA:—E', Sr. presidente, partindo

do nosso pacto fundamental, visto que para nós
é um contracto porque se rege todo o cidadão
brasileiro ,que quem aceita qualquer emprego ou
cargo publico neste paiz não se pode sirppor
mais tarde inconopatilisado por uma disposição
de lei para o voto passivo.

Assim sendo, Sr. presidente, não podião
aquelles que aceitarão empregos mais tarde de-
clarados incompativeis se considerarem iniaom-
patmbiiisados por uma lei que corri sorpreza do
paiz viesse incoirpatibilisar não a emprega-
dos publicos, mas a cidadãos, para os cargos de
deputado geral ou provincial. Isto posto, per-
gunto aos nobres deputados si ao legislador de
1875 era dado declarar esses ex empregados pu-
blicos incompatibilisados quando já tinhão dei-
xado Inteiramente soes empregos na data erra
que se sauccionou a lei de 20 de Outubro de
1875? Si podiào ser incompatibisados, direi aos
nobres deputados: então em vez do prazo de seis

mezes estabelecido na lei poder-se-hia estabele-
cer o prazo de seis a:inos; não havia limite tra-
çado ao arbilrio legislativo: em vez de seis annos
poder-se-hia estabelecer o prazo de sessenta
annos, ou o prazo que com prebendesse toda a
vida de uni homens, e em lugar do emprego
de promotor publico poderi:to ser os arre-
naatantes de rendas geraes, provinciaes ou mu-
flmcipaes, ou mesmo ser o numero das incompa-
tibi l idades excessivamente augmentado e de
modo a comprehender todos os cargos publicos
exercidos cio qualquer tempo. De sorte que uni
individuo que tivesse sido funccionario publico
e tivesse exercido o seo emprego em qualquer
occasiào sob o donsinio de qualquer legislação
estaria arredado da nobre aspiração de repre-
sentar o soo paiz.

O Se M. Fc LGENCi0:—Apoiado.
O Se. CAMARA:—Sr. presidente, desde que a

interpretação dada pelos nobres deputados se
presta a este absurdo, é visto que elIa não é le-
gitima, a maior parte dos cidadãos estaria arre-
dada da nobre aspiração de representar o seo
paiz no seio do parlamento.

O SR. M. FULGENCI0:—Justamente aqueiles
que melhor o pederiào representar.

O Se. CAaiaeA:—Ora, Sr. presidente, se o le-
gisla(lor se lembrasse de incompatibitisar os ba-
chareis formados em direito para os cargos de
deputados geraes e provinciaes, os nobres depu-
tactos podendo julgar que esta lei se referisse
áquelies que ja tinhão obtido suas cartaside ba-
chareis ou de doutores? Era necessario para isto
que o legislador tivesse mandato especial, fosse
constituinte; mas ainda assim me parece que só
poderia decretar uma lei para os bachareis fu-
turos. Em legislaturas ordinarias não o poderia
fazer; porque assina decretaria urna limitação
de direitos politicos, que se não pode dar sem
reforma da Constituição. Diz esta no art. 174:
« Se passados 4 annos... se reconhecer que al-
guns dos seas artigos merece reforma, se fará
a proposição por escripto, a qual deve ter ori-
gem ria camara dos deputados e ser apoiada
pela terça parte deItes.

« Art. M. A proposição será lida por tres
vezes com intervallos de seis dias de uma a ou-
tra leitura; e depois da terceira deliberará a ca-
mnara dos deputados se poderá ser admittida á
lisoussão, seguindo-se tudo o mais que é pre-
ciso para a formação de uma lei. »

E no art. 178, tratando de mostrar o que
era constitucional, diz: e E' só constitucional
o que diz respeito aos limites e attribuicões
respectivas dos poderes politicos, e aos direitos
politicos e inctividuaes dos cidadãos: tudo o que
não é constitucional pode ser alterado sem as
formalidades referidas pelas legislaturas ordina-
rias. o

Ora, Sr. presidente, para que se limitem os
direitos politicos individuaes do cidadão é ne-
cessario um mandato especial do povo por im-
portar uma reforma da Constituição.

O Se. VALLADARES:—E' necessania uma assem-
bléa constituinte.

o Se. CAirAnu:—Justamente Digo eu, pois,
que para que houvesse uma assembléa que de-
clarasse os bachareis incapazes do voto passivo,
era necessaria uma reforma especial e ainda
assim sem comprehender os que ja o fossem.
Desde que a camara dos deputados e o senado,
ramos do poder legislativo, decretassem, sen os
poderes marcados na Constituição, qualquer dis-
posição neste sentido, dIa não poderia ser en-
tendida senão de modo que não offendesse o
principio constitucional exarado no art. 176, sob
pena de ser inconstitucional e inexeqnivel.

0 Se. M. FuLioE'scmo:—Apoiado.

ri
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4) Sil. VA LLAiMRF.S:—OIi
SR. Ctaria:--L us1anieote neste ponto, Sr.

pnshlente, que a lei deve ser entendida e appli-
cada ao caso occorrente. Declarar aquelles que
forão funceionarios incapazes do voto passivo,

limitar os seos direitos. Alei de 20 de Setem-
bro de 18'5 que achou urna boa parte do paiz
occupando cargos prrbticos e capaz, segundo as
disposições anteriores, de ter o roto passivo para
deputado prGN meial ou gera!, não pode declaral-a
inconipativel sem limitar os seus direitos. Para
que o fizesse precisava de um mandatomandato especial
conferido pelo paiz, e mesmo assim não o faria
porque o eleitor não daria poderes validos para
oliender a direitos politicos de soes concidadãos
de uni modo absoluto.

Sr. presidente, que se dá retroactividade na
lei, no sentido da interpretação dos nobres depu-
lados, não resta duvida.

• Sri. À. PENNA:—Resta duvida.
• Se. (aariri:—Náo se trata do facto da elei-

ção, trata-se do direito adquirido pelo cidadão,
de ser votado para cargos publicos, direito que
lhe provem da disposição constitucional que mar-
ca as condições de aptidão, dadas as quaes pode
elIe ser exercido.

O SR. VALLADARES: —Em face da legislação
actual o nobre deputado carece de certa renda
para ser eleitor; riras si amanhã o corpo legisla-
tivo elevar a renda para ser eleit, o nobre de-
putado não pôde, por infelicidade, ficar em con-
dição de ja não poder ser eleitor?

O SR. CAMAI1A:—Não estaria nas condições da
lei. Mas a lei não veio limitar este direito, tra-
tou apenas de um facto, dependente da vontade
do cidadão, dado o qual não poderia elIe ser elei-
to deputado.

O SR. Vii LvDtriEs—Oli'
O Se. CAMAIIA:—Uma lei que elevar a renda

para ter-se o direito do voto activo sem duvida
que trará limites aos direitos politicos do cida-
dão e portanto não poderá ser decretada pelo
parlamento sem mandato especial.

O SR. VaLLADARES:—Perdoe-me...
O SR. (AM tii'.:—Tanto assim que, como o no-

bre deputado ha de lembrar-se, na cantara do
deputados houve questão si se podia votar a dei-c ão directa com o augrnento do censo sena man-
dato especial, e eu inclinei-me sempre a acredi-
tar coro o principio constitucional que não se
pode tirar ao cidadão que tiver a renda de 200
o direito de voto activo sinão por uma lei ema-
nada de uma canaara constituinte.

O SR. VALLADARES:—NO apoiado.
O Se. Canaria:—Este principio tem sido sem-

pre respeitado por todos os partidos. Marcando
a renda para se ser votante ou eleitor, a lei de
1846 respeitou o principio constitucional, não
limitou os direitos dos cidadãos; mandou avaliar
a renda em prata; determinou que os 100000
estabelecidos pela Constituição fossem avaliados
em prata. Assina tambem a renda de 200000
para se ser eeitor avaliou-se no dobro da moeda
papel.

O Sri. VALLADAIIES:—Mas si se decretar, em vez
de 200, 400000, aquelles que forão eleitores
continuarão a ser votados?

O SR. CAiARA:—Isto depende de uma reforma
da Constituição.

O Se. VALLADARES:—Não depende. Hei de de-
monstrar ao nobre deputado.

O SR. CAMaiIA:—Chamo a attençào do nobre
deputado para a lei de 1846 que, marcando a
renda de I00 para se poder exercer o direito do
voto activo e 200 o do voto passivo, determinou
que fossem avaliadas estas quantias em prata.
Posteriormente as leis que toem decretado re-
formas eleitoraes não sahirão deste limite, porque

para isto seria preciso urna reforma na Consti-
tuição.

O mesmo acontece ainda corra a lei de 18 i», cru
que o le'islador tratando da reforma eleitoral
nada disse quanto á renda para o cidadão ser
votante ou elegivel. O cidadão que tiver 200 de
renda deve ser qualificado votante. O que tiver
400 é elegivel.

Entretanto sabe o nobre deputado que hoje a
renda de 203 para uro cidadão é diminuta para
que se o considere em condição de indepencten-
eia e possa exercer livremente o direito de votar.
400 podem ser a retida de um pobre jornaleiro;
entretanto dão entre nós direito a se ter voto pas-
sivo para eleitor e juiz de paz, &.

E' nesta parteo nobre deputado divergente de
miro quanto á interpretação da Constituição.
Entendo eu que erri arria legislatura ordinaria a
assenibléa geral não pode decretar a elevação da
renda por lhe faltarem poderes.

() SR. VALLADAIIES: — O nobre deptr lado está
deslocando a questão.

0 SR. CAMA IA:—Estou respondendo ao nobre
deputado, mostrando que asna hypothese é iriad-
nai ssi ve 1.

o Se. VAr,Lso s.riEs:—Não tratei desta questão.
O Se. Caiaris:—O nobre deputado argumen-

tando que a renda de 400v era sufliciente para
ser eleitor, disse que urna cantara podia decretar
que a renda fosse de 800 e neste caso es que
só tivessem a renda de 400 perdião o direito de
ser eleitor; eu digo ao nobre deputado que não
pode dar-se esta hypotlrese, porque uma cariara
não pode decretar esta elevação por ser contra-
ria á Constituiçw. Digo mais que si uma carnara
ordinaria não pode limitar os direitos - do cida-
dão elevando as rendas coro que posso exercer
direitos politicos, corno quer o nobre deputado
que a lei de 15 de Outubro de 1875 seja appli-
cada a factos anteriores á sua publicaçao dando-
lhe retroactividade? Sr. presidente, entendo que
pari ter applicacào a disposição legislativa quanto
ás incompatibilidades é necessario que as con-
dições erra que o cidadão é declarado incorri-
pativel para o cargo de deputado provincial ou
geral se doem perfeitas e no pleno domínio da lei;
isto é que os seis naezes por cita marcados se
contem cio soo pleno dornimno, dado o facto da
aceitação ou exercício de cargo incornpativel;
mas desde que qualquer cidadão, sabendo que
uma lei o declara irivomnpativel em razão de exer-
cer um cargo, deixa-o, respeita assina a te ;, de soo
paiz reigirando o cargo que o torna incompati-
iel, afiro de se habilitar para outro de elei;ão po-
pular.

Ora, nós ternos direito a ser nomeados para
todo e qualquer cargo publico; esse direito é
consagrado pela Constituição do imperio; o que o
legislador pode fazer é declarar incompativel o
exercicio simuttaiaeo de um cargo com o de ou-
tro, é declarar que o que quizer exercer um, não
exerça outro, mas a escolha não nos ha de ser
imposta, essa a nós pertence, nos é inteiramente
livre. Estabelecer o contrario é limitar a nossa
liberdade, e esta limitação os nobres deputados
não deveria, por amor das doutrinas que defen-
dem, e dos principios que professão, adrnittir
que qualquer legislador possa fazei-a.

Sr. presidente, si é certo que, para ter appli-
cação a disposição quanto ás incompatibilidades
as condições em que citas devem ser observada
so se verificão no pleno donainio da lei, é
visto que o funccionario, que não aceitar, ou não
exercer emprego declarado incompafivel depois
da promulgação da lei, não pode ser por (Aia de-
clarado incompativel. De outra sorte seria o le-
gislador decretar uma lei coro applicacão a iridi_
vi duos.

O SR. VALI, % naRN:—P0i5 as leis são feitas
para se appl i ca rem a nd 1 vid ris.

4) SR. CASIARA: —\ tO a certoa e lelerniirialos;
a lei eru suas disposições geraes conrprehende a
todos os cidadãos, cIta applrca-se para todos em
igualdade de cireuustarrcias, protege e castiga
(Iariresmna sorte; desde, porem, que vem desfa-
vorecer uma classe dada. offende direitos mdi-
viduaes, traça limites a esses direitos, e isto é
anil constitucional

O nobre deputado que por ultimo faltou,
citou urna disposição do decreto de 1860 que
ri-formou a legislação eleitoral, mas este de-
ereto resalvou, elle proprio, o principio consti-
filei' )lia] da sua não retroactividade. Promulgado
cru 20 de Agosto, elle não podia ter execu ção se-
não cnn virtude de uru regulamento: este regu-
lamento foi logo dado, riras segundo as disposi-
ções por que nos regiamos e que não forão nessa
parte alteradas, a eleição primaria se devia fazer
lia  1.1 dominga de Novembro, e a secundaria um
muez depois, de niodo que havendo de Agosto a
Dezembro quasi quatro mezes, alii estão resal-
vados os tres rezes marcados para a iricorupa-
libilidade na eleição secunriarra, e resalvados
pelo proprio decreto para que suas disposições
irão tivesseni etléito retroactivo.

Corri rtação ainda Li mesma lei, vemos
que o legislador cogitando no caso de dissolução
da camnara dos deputados, em que as eleições são
feitas com mais proximidade, reduziu o prazo
para as incompatibilidades a ires mezes. Qual
a razão destas reducçõesde prazos, senão evitar a
applicaeãc, i nconstitrrcionai da lei, cornprehen-
dendo cita factos anteriores á sua promulgação ?
O legislador teria sido cauteloso, quando decreta
leis, em evitar que sua applicaçãopossa otíemr-
ler o principio da não retroactividade.

A lei de que se trata, a da ultima reforma
eleitoral, diz em seu art. 6. 0 que as eleições pio-
vinciaes serão feitas pela legislação vigente em
quanto se não eleger novo corpo eleitoral.

O SR. VALLADARES: — AS incompatibilidades,
porem.

O SR. CAMARA:—Sr. presidente, pernnitta V.
Exc. que eu com a franqueza que me é propria
e que devem ter todos nesta casa, externo nico
pensamento a este respeito.

Entendo que esta disposição, que figura corno
trarisitoria, não era necesssaria, foi unia superflui-
dade, pois, que as eleições se deviào fazer pelo
processo da legislação vigente, - emnquanto não
houvesse novo corpo eleitoral, era cousa intuitiva;
irão se podia dar execução á urna lei que dependia
de regulamento antes de ser dia regulamentada, e
portanto o mandato dos eleitores não ficava ex-
lindo rum a promulgação dessa lei. Logo foi unia
superfluidade, introduzida na lei talvez para cvi-
tarenn-se consultas.

Este mesmo artigo consagra urna segunda dis-

posição pie diz—as incompatibilidades, porem,
serão observadas desde a data (Ia promulgação
tia preeen te lei.—E' a mesura ler que salva o
principio da sua não retroactividade.

Esta disposição trarisitoria modifica a letrado
art. 3° que o nobre deputado aeaba de citar; é
preciso que todas as condições da incoinpatibi-
lida te se verifiqueni no pleno dominio da lei:
dos te que assim não aconteça, desde que se pre-
cize de um facto anterior á sua proniulgação para
se determinar a incompatibilidade; teremos o
principio da não retroactividade offendido, quan-
do a propria lei procurou resalval-o dizendo—
deste a dama da promulgação desta lei.

E, Sr. presidente, invocar-se para esta ques-
tão as disposições do regulamento, que ja veio
encontrar os factos consumnnaados, não é de boa
hermneneutica. O regulamento tem a data de 12 de
Janeiro do presente anno; as elei ções provin-
ciaes fizerão-se a 26 de Dezembro do auno p.
passado Ora, applicar-se as disposições deste
regulamento a factos realisados muito antes se-
ria estabelecer a retroactiviade não só da lei
corno de soo regulamento.

O Sr. C. DE Or.rvznnra:—Nós até não precizamos
do regulamento para argumentar.

O Sim. Caanae.i:—Tenho por esta forma ma-
nifestado o moo modo de entender a questão
e explicado a razão porque me apresentei can-
didato. Não foi por ter a gloria de reunir urna
votação numerosa e ser portador de mina diplo-
ma que rue desse o direito de falIam- nesta occa-
são. Não; entendi que, tendo desempenhado,
corno rue temia sido possivet, o mandato que me
fora confiado em legislaturas anteriores, o di-
reito de continuar a representar moinha provincia
irão me tinha sido tirado por lei alguma.

Aproveito a occasião para agradecer aos no-
bres deputados a ninjia delicadeza e bondade
coro que me tratarão nesta discussão, e nem
outra cousa esperava de soo cavalheirismo.

Tambeur qualquer que seja a decisão lesta
questão, desde ja agradeço aos meus rtistinctos
amigos, eleitores do 7. 1 districto, a honra que
me conferirão dand-oine seos votos, pois os de-
rão ao cidadão, e não ao empregado publico.

A' assenrbléa fica plena liberdade de votar na
questão como entender, certa de que cri con-
tinuarei a sei o mesmo, irão terei o menor re-
sentimento, qualquer que seja a decisão deste
negocio, pois não se trata, corno disse a princi-
pio, de minha individualidade, e sim da inter-
pretação de uma lei de nico paiz. (Muito bem).

(O orador é cumprimentado por muitos dos Srs.
deputados, tanto da maioria como da minoria da
assemb lia.)

A discussão fica adiada pela hora.
O SR. PRESIDENTE marca a ordeno do dia se-

guinte, e levanta a sessão ás 3 horas da tarde.
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20 SESSÃO PREPÀRAT0RIA AOS 22 DE
ABRIL DE 187fi.

PRESIDENCIA INTERINA DO SR. CÂMARA.
U1MARIO:— Verificação de poderes. —Discur-
.os dos 3r,. Valiadases, Caetano Gama, C. de
Oliveira, Baptista da Cunha, A. Penido e A.
peuna._ Observa (8 do Sr. Amaral.
A's 10 horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes os Srs. Camara, Domingos Viotti,
Evaristo Machado, Pedro Brandão, lnnocencio
de Campos, Tolentino, Monsenhor José Augusto,
Affonso Penna, Carlos Altonso, Francisco de
Oliveira, Candido de Mello, Xavier da Veiga,
Rodrigues Silva, Manoel Fulgencio, Vatladares,
Nogueira .lunior, Francisco Peixoto , Cesario

ama, Candido de Oliveira, Appresentação, Bap-
tista da Cunha, Agostinho Penido, Paula Ramos,
T oixeira Aniaral, José Fufrozino, Caetano Gama,
Teixeira de Gouvêa e l)ruinond.

Abre-se a sessão.
Foi presente á mesa um oflicio do Sr. Dr.

Thetiphilo Pereira da Silva, enviando seo di-
ploma mie deputado pelo 1 . 0 districto, e bem as-
sim o diploma do Sr. Dr. Francisco Luiz da
Veiga, eleito pelo 5.° districto: ambos são reinet-
udos á I. conimissão de verificação de poderes.

O) SR. PRESIDENTE deixa a sua cadeira, que e
mecupada pelo Si. 1. 0 secretario.

ORDEM DO DIA.
Verificação de poderes.

Continua a discussão do parecer n. 14, que re-
conhece deputado pelo '7. 1 districto o Sr. ,JUS-
tino de Andrade (,amara.
O r. Valladares: —Sr. presidente,

pouco tenho a accrescentar ao nue disse na ses-
são de iontem soire a legatidae do diploma do
honrado deputado pelo Io districto, o Sr. An-
drade Camara.

V. Exc. e a casa ouvirão a argumentação do
honrado deputado, procurando sustentar seo di-
doma. Baseou-se sobre dous pontos: o 1°, que
a reforma eleitoral de 185 não o alcançou, visto
como, oara que o conseguisse, seria preciso re-
trotraliir; o 2. 1 , fui a inconstitucionalidade que
resulta de ser o seo diploma reputadi nullo pela
a sserr'bléa.

Para sustentar o primeiro argumento, foi o
digno deputado buscar o § 30 (lo art. 1-9 da
Constituição do Imperio, onde se lè que as leis
não teein effeito retroactivo.

Sr. presidente, como honteui o disse e re-
produzi por rito semnumero de formas, procu-
rando tornar patente quanto possivel á assemnbléa
o toco pensamento, o principio da não retroacti-
idade das leis costuma ser formulado geral-

mente de dons modos:-1.° nenhuma lei tem ef-
feito retroactivo. E' esta a formula adoptada
pela Constituição do liii peno.

Outros dizem:—as leis não podem ferre di-
reitos adquiridos.

São duas formulas, que encerrão o mesmo
pensamento, isto é que a não retroactividade das
leis teni por fim garantir as relações jnridicas [ir-
madas á sombra da lei. V. Exc. com prebende
perfeitamente que tanto faz dizer une a lei não
teto effeito retroactivo, como que emia não pode
ferir direitos adquiridos. O pensamento é o
mesmo. Quer dizer: as reformas devem garantir
as relações juridicas firmadas sobre a lei vigente.
O contrario seria uni absurdo, seria collocar os
titulares de direito em constante sobresalto, sena
saberem si por ventura poderát contar com o
dia de amanhã. Seria a anarchia completa das
relações juridicas a falta de sua estabilidade, o
que nenhum povo jamais tolerou desde os tempos
mais antigos.

Mas, Sr. presidente, si o riIucIpio da não re-
troactividade tem por fim garantir relações jit-
idicas firmadas sob o unperio da lei vigente,

isto é, relações juridicas, que constituem partes
do nosso pa.tnitnonio, pergunto, á tine vem o art.
fl9 da Constituição, na presente discussão, si o
iliustre candidato concordou que não se tratava
de direitos adquiridos, que a faculdade de ser
eleito não constitue rirEi patrimnonio seo, e nem
de nessoa alguma?

O SR. CAMAISA dá titia aparte.
O SR. VALLtDAitE5:—E' esta a accepçào ver-

dadeira e scientifica; quando se trata mormente
de leis politicas, como esta, ainda ninguern se
lembrou de invocar a não retroactividade para
subtrahir-se á sua acção. PretendeI-o, seria ar-
vorar tal principio em uni verdadeiro cravo col-
locado á roda do progresso das instituições poli-
ticas e sociaes; quando é certo que a não retroac-
tividade de modo algum pode constituir uni oh-
staeulo ao progresso das instituições.

O SR. CAETANO Graia:—Nessa parte apoiado,
nias tire parece que não tem applicação ao caso.

O SR. VuLLADARES:—Mostrarei que tem perfeita
applicação.

Sr. presidente, o principio da não retroactivi-
dade é uma verdadeira garantia, tem por tina sal-
vaguardar os direitos adquiridos, nas este prin-
cipio não pode constituir um obstacuto invenci-
vel ao progresso, e á por isso que os eseniptores,
tratando da mnatenia, fizerão algumas listineções,
aliás indispensáveis, entre as leis que regulão a
acquisiçào de direitos e aqueltas que veena revo-
gar, abolir ou modificar qualquer instituição de
Oireito. Quando se trata das leis que modificão
as instituições, o principio deve ser justamente
o contrario, é a retroactividade, porque na re-
forma das instituições estão os interesses da so-
ciedade em peso, e esses interesses não podem
ser sacrificados aos egoisticos interesses indivi-
duaes; de sorte que só por considerações de pru-
dencia, para evitar o choque das paixões e dos
interesses, os legisladores costunuto salvauar-
dar, o quanto possivel, compativelmente com as
necessidades da civitisação e progresso, os direi-
tos chamados adquiridos, isto á, aquelles que já
constituem parte do patrimnonio dos individuos.
Mas quando se trata destas faculdades politicas,
nenhum escniptor se lembrou ainda de reduzil-as
a partes componentes do patrirnonio de atueni;
são faculdades politicas que devem ser exercidas
em proveito da sociedade. E, quando o legisla-
dor trata de estabelecer as conoições de seo exer-
cicio, deve atlender aos interesses da sociedade,
e jamais aos dos individuos que só indirecta-
mente devem colher suas vantagens.

E' por isso que, com os melhores publicis-
tas, eu disse, senhores, que as leis politicas
principalmente, como incontestavelmente o é a
lei o. 2675 de 20 de Outubjo de 1875, não
supportão em seos etfeitos a restricção que o
digno deputado pelo 7.° districto pretende sus-
tentar, invocando o principio da maào retroac-
tividade das leis. Mesmo os escriptores, que
não fazem a scientifica divisão que fiz das leis
cio duas categorias, jamais julgarão qne as
leis politicas estejão subordinadas ao principio
invocado pelo nobre deputado para sustentar
seo diploma. O legislador, por considerações de
prudencia e outras, pode dar um etfeito mais
ou menos amplo ás reformas politicas que fizer,
mas nunca em virtude do principio á que re-
correo o nobre deputado pelo '7.° districto.
Creio ter tornado bem clara a verdade da opi-
nião que sustento.

Trata-se de urna faculdade, cujo exercido deve
ser regulado pela legislação no intuito dos in-
teresses da sociedade, de uma faculdade que
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não conslittie parte componente do palrimonio
de is ti g ti ei o, e cujo exercício tem por li in o
tlesnvolvitiiento, o progresso, o interesse da
sociedade.

Por isso digo que o § 3.0 do art. fl() da
Constituição, que teto por tini garantir os di-
reitos adquiridos, mas direitos adquiridos na
accepção em que toma Savigni, isto é, como
significando relações juridicas de certas e de-
terminadas pessoas e que fazem parte de seo pa-
trinionio, não tem applicação nenhuma á dis-
cussão que nos occupa.

Esta disposi ção constitucional tem por fim
garantir as relações juridicas firmadas sob o
tlomiiinio da lei vigente, como diz o Sr. Mar-
quez de S. Vicente; de sorte que estas relações
que forão firmadas em plena boa fé, sob os
auspicios da legislação do paiz, não podem s'r
saeriticalas no dia seguinte. À retroactividade
a ii n mil lantlo direitos firmados sob o donii n io das
leis, cinliamido as partes na eltectividade das
mmiesmnas, é a mais revoltante das injusti ças e
tios absurdos. E' a anarchia das relações juri-
dicas, é a negação da estabilidade dos direi-
tos adquiridos, condição mndispensavel á ordem
e progresso social. Já tornei bem patente a
accepçào em que devem ser tomadas as palavras
direitos adquiridos. Julgo escusado insistir.

Eis como deve ser entendido o artigo ria
Couslituição, e jamais como o entende o iliustre
candidato, isto é, como um obstaculo ir\en-
civel ao progresso das instituições complemen-
tares da Constituição, que é o nosso codigo do
direito publico. (Muito bem).

Não, este artigo deve ser entendido como sal-
vaguarda tios direitos adquiridos; mas não como
baixando a partes componentes de nosso pa-
trimonio facuidades politicas, cujo exercicio
pode ser limitado vhlas leis sem que alguem
possa julgar violado o seo direito adquirido.

Se por ventura se tratasse de um tal di-
reito, e se o art. constitucional tivesse appli-
cacão á especie em questão, o !Ilustre candi-
dato pelo .° districto, per ser logico, deveria se
ter conser\ ado no seo emprego, deveria dizer—
não; a sequnda parte do art. 6.0 da reforma elei-
toral não se pode entender com os promotores
actuaes;e sim com os que de futuro forem nomea-
dos.

Assim entendeo o governo de sua rnagest-
de relativamente a individuos que não podmão
receber nomeações, por que forão apanhados pela
lei. Mas esse acto do governo foi convenien-
temente profligado pela imprensa, e demonstra-
tia a sua illegalidade.

Não lia tal direito adquirido, lia aqui sim-
plesmente faculdade politica, cujo exercicio a le-
gislação do paiz pode modificar ou limitar sem
que se possa allegar o principio constitucional
que tem por fim garantir direitos adquiridos
na accepção, em que eu tomo. O nobre candidato
pelo '7. 1 districto labora em manifesto engano.

A soberania da assenabléa invocada por uru
representante da maioria não pode ser conside-
rada acima da lei eleitoral, que nega ao Sr Ca-
mara e á outros assento n'esta casa. A força
nuniermca lImes dará com certeza os lugares que
a lei lhes nega. Ninguern lhe poderá oppor
obstaculos, eu sei d'isto. Não obstante, a deci-
zao em seo favor não passará de uma triste pro-
va dos abusos que podem comnaetter estes cor-
pos politicos. (Apoiados da opposição).

A segunda parte do discurso do honrado de-
putado, Sr. presidente, versou sobre a incons-
titucionalidadi' que resultaria da doutrina sus-
tentada pela opposição. Peço licença á S. Exc.
para recordar-lhe as suas proprias palavras.

Disse S. Exc. que adrnittida a doutrina sus-

tentada pelos impugflat!OFeS do seo diploma, re-
sultaria limitação dos direitos politmcos. Eu,
Sr. presidente, podia escusar-fie a todo tra-
balho de contestação da proposição do nobre
deputado sobre este ponto, dizendo: « Aceito
a doutrina do nobre deputado. »

Polia, acceitar e dizer: a Neste caso o unico
alvitre que tem 5. Exc. é queixar-se de que
houvesse limitação de direitos politicos, sem que
elia tosse realisada pelos tramites legaes.

A tinira consequcucia a tirar-se era que a re-
forma eleitoral, no que diz respeito a incom-
patibilidades, ultrapassou, é inconstitucional.

O Se. R. SILVA:—Neste caso devemos obede-
cer á. Constituição.

O Se. VAjaADARES:—Esta doutrina é anarchica.
E admira que o muco honrado ami go seja tqlim
propugmiador de semnelha nte doutrina, quando
o seo partido proclama-se todos os dias o pai-
tido da ordem e do respeito á lei.

Ui Se. DEPUTADO:—F' urna verdade ineon-
testavel.

O Se. VALLADARES:—Sr. presidente, si o par-
tido de S. E--,w. é o partido tIa ordem, S. Exc.
não ignora que o meio de restabelecer a Cons-
tituiçã o não é as assenibléas provinciaes arvo-
raremn-se em revogadoras de leis geraes. (Apoia-
dos da minoria.) O alvitre seria outro; seria
as assembléas provinciaes, que estão incumbidas
de velar na guarda da Constituição e das leis,
censurarem, representarem ao poder competente
(cmi não acompanharei ao nobre deputado, caso
trate disso) contra as incompatibilidades.

O Se. CsrAiiA—I)á uni aparte.
o SR. VALI,ADammEs:—Perdão, o nobre deputa-

do não applica o principio violando-o.
S. Exc. é obrigado, como membro da assem-

bléa provincial, a respeitar e applicar o principio
constitucional.

O Sim. CAIARA:—Faço a sua applicaçào.
0 Sim. VALLADARES:—N05 Estados Unidos o po-

der judiciario pode em um conflicto entre a Cons-
tituição e urna lei que a viola, reagir, pronun-
ciar-se pela Constituição; na nossa organisacão
politica não existe esta faculdade conferida 'ai)
poder judiciario, nem á poder algum.

0 Sim. CAMAIIA dá mmmii aparte.
O Se. VALLADARES:—As assembléas provin-

ciaes, corno guardas da constituição e das leis,
podem representar sobre aquillo que julgarem
ser urna violação da Constituição.

() Se. R. Siu.va:—Fallamnos por hvpothese.
O Se. C.siiARA:—Pela interpretação dos nobres

deputados a lei seria insconstitucional.
O Se. VALLADARES:—Não seria inconstitucio-

nal, porque ja demonstrei que aqui é absurda e
erronea applicação do principio da não retroacti-
vidade das leis. Vou analisar os argumentos que
o nobre deputado apresentou para demonstrar
este seo asserto.

Mas, como dizia eu, a unica consequencia a
tirar-se, aceitando que as incompatibilidades
constituem ataques á Constituição,é que o parla-
mento é passivel de censura por haver violado a
Constituição.

O nobre deputado, que faz parte de uma maio-
ria poderosa, que deve ser attendida pelo go-
verno. promova (eu não terei o prazer de acona-
panhal-o, porque entendo que não houve viola-
ção da Constituição) uma representação, de-
uionslraudo que estas incompatibilidades cons-
tituem ataque aos direitos politicos.

Isto eu comprehendo, mas não que possamos
revogar leis geraes,corno restauradores da ordem
constitucional. Podemos restaural-a, mas por
outros meios; não por este, que é tumultuario.
(Apoiados).

Violou a Constituição: logo, não appliquemos.

Não esta não é a verdadeira doutrina e princi-
palmente não deve ser sustentada pelo partido
do nobre deputado, que cons tantemneu i t adoru-
se com o titulo de suslentaculo da ordem, em-
hora a nossa historia politica demonstre o con-
trario.

Mas, disse S. Exc. que a Constituição permnit-
tio a accumulação dos cargos de deputados e de
promotores publícos.

O Se. CAMARA: .—A Constituição adinitte a ac-
eumulação do cargo de deputado e outros em-pregos.

O Sus. VALLAOÂIIES ._ F( outros empregos, por-
tanto o de promotor publico. Faço applicaçào
á 'specie, que nos occupa. Perrnittio esta accu-
moulação, disse S. Exc., e a reforma eleitoral nãopode cercear-lhe o direito de accuniular. Oh!
teste caso a unica conseqeencia que V. Exc. po-

dia tirar é que a Constituição foi violada, o que
não é admissivel, corno já demonstrei.

O Se. CAMSRA:—V. Exe. permitte que eu res-
tabeleça o nico pensamento nesta parte'?

O Se. VALLADtIrES:— Pois não.
O Se. CAMARA:—Eu disse que a Constituição

permnittindo a accummjulaçao do cargo de deputado
corri qualquer outro, não havia razão para que
se suppuzesse que o de promotor publico fosse
declarado imicompativel como o (te deputado.

O Sim. VALLADARES:_E' o que eu disse. l)iz onobre deputad o—segundo a Constituicão, eu po-dia accumular: loqo não sou incompativel. Eunão aceito a conclusão, porque a reforma decla-
rou incompativel o promotor e outros funccio-
narios que, 6 ineze, antes da eleição que mios
trouxe á esta casa, houvessem estado em exer-cicio.

Aceita a consideração do nobre deputado, a
unica consequencia que forçadamnente se podia
tirar é que houve violação da Constitui ção. Mas
eu não aceito esta consequencia e vou deinons-
lrar que não houve attentado á Constituição, e
nem as incoinpat i hilidades, como pemmsào alguns,
constituem attentado contra garantias constitucionaes.

A Constituição estabelece timeses genericas,
consigna as garantias, proclamam os direitos cmvis
e politicos dos cidadãos brazileiros &.

Mas a leg islação ordinaria é que veio tornar
effectivo o pensamento, a synthese constitucio-
nal. Jámais poderemos considerar Corno viola-
ção da Constituição as disposições da lei ordi-
fiaria, que são tendentes a tornar livre o exer-
cicio dos direitos politicos em ordem a trazer
todas as vantagens possiveis á sociedade brasi -
leira. A Constituição garantio os direitos poli-
ticos; mas á legislação ordinaria compete esta-
belecer as condi ções para o seo evercicio no in-
tuito de realisar o grande pensamento constitu-
cional, que é o desenvolu imento harmonico de
todas as liberdades dos membros da sociedade
brasileira. A completa garantia de todos os di-
reitos é a realisação do fim desta associação
politiea, como de todas. (Apoiado) Na letra da
Constituição se pode conseguir isto bellamente,
sem que haja violação de direitos. A Constitui-
ção, nunguem o deve j' giorar,estabelece que urna
lei regulamentar regulará o modo pratico daseleições. Por consequencia, quando se trata deestabelecer as condi ções para o exercicio dos di-
reitos politicos, não se podem considerar estasCondições como violações, corno o cerceamentode direitos politicos.

Não, nicos Srs., iminguem é obrigado a ser
promotor publico; ninguem é obrigado a ser
rnagistramlo. A lei ordinaria, estabelecendo as ira -
comnpatibmlidades teve em vista cercar de garami-
tias o exercjeio do mais importante dos direitos
pohulicos, o da escolha dos representantes da

1'7
nacão. t) mm iz uimai hrmmar, o quanto possivel, unia
realidade a indejienducia dos eleitos do povo,
e outras imiuitas vamilagens, que são de simples
mntuiçào Mas miingueumi é obrigado a ser incom-
pativel; omide, portammtu, a violação do direito,
que assiste á cada ruiu de nós de ser deputado?

O Siu. CAETANO GAnA:—Ias tendo ja sido an-
tes da promnulgação da lei, não podia deixarde ser depois.

O Se. VALj AnAKEs:Neste caso entende o no-
bre deputado que está o Sr. Caniara com o direi-
to de ser eternamente deputado, ainda que qual-
quer reforma exiga para que se possa ser de-
putado condições ou requisitos que S. Exc nãoreuna!

OS . R.  CaarAiiA: ._ Neste caso eu seria obrigado
a sei' iiicoirmpativel, tendo aliás empregado os
meios para desincomnpatilisar_n.e,

O Sr, VALLADae es:_ lstabeleci o principioverdadeiro, demonstrando que as inccmpatibi_hidades não constitue i r, violação da Constituição.
Quanto ao nobre deputado, qmie acaba de dar-me
uru aparte, não lia duvida que S. Exc., tendo,mios ternios do art. 30 § 1.0 n. 1.0 da reforma,exercido dentro dos li nmezes o cargo de promo-
tor publico, está, apesar de não querer-se cosi-lessar tal, incompativei. De boa fé e tendo no-
ções exactas da materia, ninguemn sustentará o
contrario.

Imata-se de condição para o exercicio de umdireito politico. O que acontece é que aqueliesque exercião poderão lamentar irão ter o legis-lador estabelecido uni prazo maior. Assim li-
carião salvos desta réde, que apanhou a todos.
Mas acima de seos iii teresses, acima de suas in-
dividualidades, estão os interesses da sociedade,
que forão convenientemente ponderados pelo
legislador, dando garantias á liberdade do voto,
e coltocamido cio melhores comidições de mdc-pendencia os representantes do povo. S. Exc.
formulando uma hypothese inteiramente gra-
tuita diz: o Assim corno a hei estabeleceo 6 mezes,
podia estabelecer 6 a 10 annos. » A lei estabe-
leceo uni prazo, dentro do qual suppoz que ain-

nda a influecia exercida pela autoridade podia
verificar-se cmii relação aos seos jurisdiccionados.
A lei não podia retrotrahir o seo effeito 6, 10 ou
mais annos. Uma tal disposição não teria ex-
plicação.

A lei o que quiz foi, quanto possivel, salva-
guardar a liberdade do voto. Si chIa foi excessi-
va, como cru alguns pontos concordo que foi,
queixemnomuos do legislador, mas não podemos
legislar sobre o que não é da nossa competencia.

Feita a anal ,,- se dos dous pontos capitaes cria

E
e o nobre deputado pelo "7•0 districto se fun-
u para sustentar a legalidade de seo diploma,

mais uma vez recordarei á esta assemialjléa as
disposições legislativas.

Diz a reforma, na segunda parte do art.« As incompatibilidades serão observada,,,
desde que se promulgue a presente lei. a

No o. 1.0 § 1.0 do art. 3.0 estabeheca queaquelles, que tiverem estado emereercicio den-tro dos seis mezes anteriores á eleição ,Secmsv-
daria serão reputados incompativeis. Na 1. a parte
lo art. 6.° estatue o legislador que a eleição , das

er tassembléas provincuaes continuará a seita
pelo processo antigo, eniquanto se não eleger
novo corpo eleitoral. Quanto ás incompatibili-
dades, lê-se na 2.a parte do citado artigo, queserão e/las observadas nessas eleições y.

Ora, estabelecendo o art 3.0 § 1.° n. 1.0 que
são incompativeis os funccionarios, que tiverem
exercido suas funccões 6 mezes antes da eleição;
eu não sei corno se poderá sustentar o diploma
do Sr. Camara, confessando S. Exc. que exerceo

1:
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o e irgo de promotor dentro do prazo te G iiiezes
antesda eleicão secundaria.

Firmou, portanto, a reforma o principio de
que os actnaes deputados provinciaes, comquan-
to eleitos pelo antigo systeina, por não estar
eleito novo corpo eleitoral, ficarão sujeitos ás
incompatibilidades firmadas pela lei.

De tudo se conclue, repetirei até á saciedade,
que o nobre deputado foi apanhado pela reforma.
A soberania da assembléa, como disse o nobre
deputado pelo 1. o districto, o Sr, C. Gama, de-
cidirá em favor do nobre deputado pelo '.°; ruas
violará a lei.

Eis, Sr. presidente, as considerações que linha
a fazer.

Si no correr da discussão de leve feri a suscep-
tibilidade do nobre deputado, de cujo diploma
se trata, eu espero que S. Exe. me lia de fazei
justiça e acreditar que não estava nas minhas in-
ten ç ões. O meo fim foi unicamente enunciar o
meo pensamento em ordem a sustentar a re-
forma no unico ponto, em que eu a acho aceita-
vel, no que diz respeito ás incompatibilidades.

Elias forão muito atem talvez do que exigia o
meo partido; acredito mesmo que a cariara que
a votou, a votou sem consciencia do que fazia.
Se estudasse ragularmenle, teria cerceado mui-
tas incompatibilidades inaceitaveis e seus razão
te ser. O meo fim, repito, for unicamente sus-
tentar da reforma o unicu ponto que acho acei-
laveI.

O SR. CAMARA:—Faço justiça ás boas intenções
do nobre deputado.

O Se. \'ALLAOÀRES:—Jamais quiz nem de teve
irrogar ofiénsa ao nobre deputado, cujas inten-
ções respeito; e se por ventura eltas se coadunão
com a lei, eu lhe declaro com toda franqueza,
lerei plena satisfaçãqjmn vel-o tomar assento.

O Se. CAaIAeA:—Mumto obrigado. Honra-me
muito a declaração de V. Eve. e faço justiça á
pureza de suas intenções.

O Sr. Claetano ama:—Sr. pre-
sidente, não pretendo alongar o presente debate,
ja porque recunlieço que nào posso esclarecel-o
mais (não apoiados) sobre tudo depois dos bri-
lhantes discursos com que temo sido elucidada a
materia, ja porque não quero concorrer para o
grande inconveniente de demorar-se por mais
tempo o reconhecimento de tantos diplomas, que
se achão sobre a mesa, e de não se instaliar a as-
seinbléa no dia marcado, o que seria tanto mais
lamentavel, quanto é certo que com prazer vemos
correrem pressurosos ao seo posto de honra os
iliustres representantes da provincia, e preen-
chidas quasi todas as cadeiras deste recinto,
facto que, de longa (lata, não se realisava.

O Se. A. PENIDO:—A provincia linha direito
a isso.

O Se. CAETANO GAMA:—Sendo, porem, de surn-
ma irnportancia a questão presente, e, não que-
rendo que seja acoimada de parcial a opinião,
que emitto em contrario da que tens sido susten-
tada pelos honrados membros da minoria, que
tão brilhantemente iniciarão o debate, quando
elia é completamente estreme de paixões politi-
cas e de quaesquer outros motivos que  tornem
inconfessavel, eu não posso deixar de expender
as razões que rue levao a sustentai-a, e de de-
monstrar o porque não calarão em ineo espirito
os argumentos produzidos pela nobre minoria.
Serei por tanto breve e procurarei encarar per-
functoriamente a questão em seo ponto cardeal,
e talvez o unico em que foi ella considerada pelos
nobres deputados da opposiçáo.

A questão, Sr. presidente, creio que se pode
reduzir unicam ente á seguinte: lia ou não retroae-
tividade applicando-se, como querem os nobres

deputados, ao caso presente a nova lei da re-
forma eleitoral ? Me parece que ermo. Não é Ião
simples, como pretendem inculcar os nobres de-
putados, a applicação dc principio da não re-
troactividade das leis.

Que a lei não dese ter efïeito retroactivo, e uns
principio tão justo, tão razoavel, de tão eterna
verdade, que tem sido reconhecido por todas as
legislações antigas e modernas.

Se remnoritarnio-os ao direito que é a base da
legislação de todos os povos, ao direito romano,
lá encontraremos na lei '7,a do codigo de legibus
estabelecido o seguinte:

Le,qes et constitvtioszes futuris certum est dare
formam neyotiis,norc ad (acta prterita revocari,
nisi nominatem de prterito tempore et adhuc
pendentzbecs neyotiis cautum sit.

Atem desta,diversas outras, e entre cItas a que
diz: lex a prterita trahi nau potest...

Isto, que se acha determinado no direito ro-
mano e em todas as legislações antigas e mo-
dernas, está consagrado expressamente em nossa
Constituição, art. 1'79.

Portanto, é principio sagrado e inviolavel, ob-
servado até nos governos absolutos, que não se
pode dar ás leis efleito retroactivo.

Dizem, porem, os nobres deputados: é incon
testavel este principio, nós o reconhecemos, mas
iaâo tem applicação ao caso vertente, por quanto,
segundo a opinião de todos os escriptores, só se
dá retroactividade na lei quando cIta vae ferir
direitos adquiridos, direitos que fazem parte do
pa trimnonio do individuo.

Mas,Sr. presidente, não é tão simples verificar-
se o que sejão direitos adquiridos; se o fora, se
a regia a seguir-se fosse tão manifesta, tão clara,
corno inculcão os nobres deputados, seria estra-
nhavel que tantos e tão eminentes jurisconsultos,
desde os tempos antigos até o presente, houves-
sem tão longamente escripto sobre a questão da
retroactividade das leis, e do que sejão direitos
adquiridos ou não.

O SR. VALLADARES:—( nobre deputado conhe-
ce muito as questões que forão ventiladas, e que
nada têem com a antiguidade.

O SR. CAETANO GAMA:—Mas eu não me refiro
só á antiguidade; citei o direito romano para
mostrar que já neile se prescrevia a regra da não
rulroactividade das leis. Visto que os nobres de-
putados citarão exemplos para tornarem mais
ctaras suas opiniões e a applicaçào do principio,
peço permissão para tambem, a respeito daretro-
actividade ou não das leis, mostrando os casos cio
que etla se dá e aquelies em que não se dá, em
que ha direitos adquiridos ou não, citar um ex-
emplo para mostrar aos nobres deputados não só
que não é facil verificar-se o que sejão direitos
adquiridos, como que estas questões não se sus-
citarão somente na antiguidade, porem que ainda
hoje preoccu pão e dividem os jurisconsultos.

O nobre deputado, itlustrado como é, sabe
que a lei de 2 de Setembro de 184, que alterou
os meios de prova para o reconhecimento dos
filhos itlegitimos, determinou que tal reconhe-
cimento não se poderia mais fazer senão pores-
criptura publica ou testamento. Sei que esta lei
tem sido mal interpretrada, e que lia até deci-
sões divergentes dos tribunaes a este respeito;
ruas eu só trato de niostrar as 'oestões, que
Icem sido suscitad:ss em sua applicaão com
refercncia ao principio de não retroactividade.

0 nobre deputado, tido como é, não desco-
nhecerá a opinião do eminente jurisconsulto

' oSr. conselheiro Ilibas, que, em sua obra de di-
r eito civil, declara que o facto do nascimento de
qualquer individuo, antes da exmstencia desta lei,
só por si firma uns direito adquirido.

O Sim, VaLT,anAmiES:1h1 discordo ilesa opi-
ma().

(1 S R . CAETANO fi ia:—I',stá no s o direito,
mas ja i é que, mmiesruu muodernanie'rte,ha na pra-
fica di vergencia e discussão sobre a applicação
do princípio da retroactividade ou não la lei.

Corno dizia, este iltustrado jurisconsulto cri-
tende que o facto do nascimento do individuo
no doininio da lei anterior que estabelecia con-
dições diversas para o exercicio do direito he-
reditario, é um facto consuininado que por si só
constitue dirtito adquirido, que não pode ser
violado pela lei sova estabelecendo condições
d ifferentes, porque, si assim fosse, teria cita
elteito retroactivo.

Ora, segundo a opinião dos nobres deputados,
não existe aqui absolutamente direito adquiri-
do.

O Se. A. PENNv:—Não exmste.
O SR. CAETANO GAMA: — . . . e parece que corri

razão, porque trata-se de uns individuo que
não tem ainda um direito realisado, por quanto
isso somente se dã depois do fallecirmiento da-
quelle de que tem de herdar, facto pelo qual a
posse civil com os efleitos da natural passa mio-
mediatamente a todos os herdeiros. ãlas, no en-
tanto este jurisconsulto diverge ria applrcaçào
desta lei, quanto á sua retroactividade, da opi-
riiãc do nobre deputado e outros e notavelmuente
da do jurisconsulto Sr. Dr. Perdigào Malheiros,
pontue entende ser direito adquirido aquilto
que parece a outros claro não se-lo. Muitas ou-
tras questões se tem levantado pelo motivo in-
dicado a respeito dessa lei, corno se pode vem
no magnifico tratado sobre cita feito por esse
jurisconsulto.

O Se. VALLADAImES:--V. Exc. segue essa opi-
nião?

O Se. CAETANO GAMA:—Não digo que aceito e
sigo esta opinião; umas ja vê que uni eximnmo ju-
risconsulto dos ternpis modernos sustenta que
existe na hypothese figurada direito adquirido,
e que este não pode ser violado por uma lei pos-
terior, por isso que esta teria effeito retroactivo,
entretanto que outros, com mais razão, o con-
tes tão.

A questão portanto não é tão simples como
se affigurava aos nobres deputados, ha sempre
difliculdades serias quando se trata de appticar
ao facto uma lei que altera as condições e capa-
cidade para o exercicio de direitos, quer civis,
quer politicos, porque é então essencial deter-
minar-se o que é ou não direito adquirido, afim
de saber-se si essa lei, que o modifica ou destroe,
tem ou irão effeito retroactivo, pode ou não ferir
esse direito.

Examinemos agora se tem razão os nobres de-
putados quando asseverão que não existe direito
adquirido na hypothese vertente, e portanto si
á cita teve ser applicada a lei em toda sua ple-
nitude sem relrotrahir-se.

Sr. presidente, ou os nobres deputados labo-
rão em uru equivoco manifesto, ou eis não cona-
prehendo bem a argumentação que produzirão.

Me parece que os nobres deputados confun-
dmn os direitos pohticos, que exerciào os cida-
dãos, cujos cargos forão incomopatibilisados, com
o direito de continuarem no exercicio do cargo
que ja tinhão, mesmo depois da lei da reforma
eleitoral, que os incompatibilisou e no desses
direitos: por outra—que, á dar-se effeito retro-
activo a lei, os funccionarioS que antes delia
exercião cargos depois incompatibulisados po-
derião ser eleitos deputados, no exercicio dcl les,
P apezar da lei, porque terião a isso direito ad-
quirido, que msào poderia ser violado.

Para comprova-lo peço permissão para refe-

rir as p:oprias polavras de que se servirão os
nobres membros da mannoria á queu respondo.

O nobre deputado o Sr. Dr. Alfonso Penna
a este respeito tornou herr claro o seo pensa-
mento; expriuiiio-se da seguinte forrara:

Si o incouapativet tivesse direito aiquirrdo,
não devia deixar de ser candidato, devia sei-o
semper et pro semper.

fã Sim. A. PE\NA:—Ainda inesusso exercendo
emprego.

O Sim. C. DE OLivriimrA:—Semim duvida.
O Sim. CAETANO GAMA:—O nobre deputado o Sr.

Dr. Valladares exprimio-se do seguinte modo:
Si lauuvesse direitos adquiridos, os magistrados
corno taes poderiácm apresentar-se candidatos,
irão obstante a lei.

O Srr. A. PENNA dá uns aparte.
O Se. CAETANO GAMA:—Mas é exactamente coto

isto que eu irão concordo e nem este é o di-
reito adquirido que a lei viria violar. Si se ap-
plicasse este principio, como querem os nobres
deputados, isto é, si se entendesse que não lia,
em caso algumn, retroactividade da lei, por ser
cita ute natureza pulmtmca, seguir-se-lira que po-
dia dia ferir o direito de elegibilidade que ex-
ercia legalmente o cidadão, antes de seo ap-
pareciunento, direito garantido pela Constitui-
ção do iinperio no art. flfi, como sabem os
nobres deputados, de uru modo especial, por isso
que os direitos ahi consagrados não podem ser
alterados por uma lei ordinaria, e sem que
o poder legislativo tenha poderes especiaes con-
feridos para esse fim. (Apoiados da maioria).

O SR. CAr,IARA:—Muito bem-
0 SR VALLADARES:—Peço licença para um a-

parte.
O Se. CAETANO GAMA:—Pois não.

O Sim. VALLADARES:—Então V. Exc. sustenta
que os magistrados que exerciào empregos antes
da reforma eleitoral podem se apresentar can-
didatos?

O SR. CAETANO GA,A:—Eu vou completar o

meo pensamento.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:— Vamos ouviu'.
O SR. CAETANO GAMA:—Se, comno é incontes-

tavel, a lei não pode ter effeito retroactivo, mes-
mo quando se trata de direitos politicos; se
os fummccionarios publicos, cujos cargos forão
ineomaipatibilisadas pela nova lei eleitoral, tinhão
direito adquirido, eras face da lei anterior, de
se apresentarem candidatos, segue-se que não
podem ser privados desse direito, que já ex-
erciào, por uma lei posterior, e que os tornou
incompativeis da data de sua promulgação, e
portanto, que só são incomnpativeis aquelles
a quem essa lei encontrou no exercicio de cargos
incomu patib ilisados.

O SR. A. PENW0:—Apoiado.
O SR. M. FULGENCI0:—Ahi tia o direito de

posse.
O Sim. CAETANO GAMA:-0 direrto adquirido

que a lei viria ferir é aquelle que o cidadão
braziteiro exercia, de que estava de posse nas
condições estabelecidas para o seo exercício
pelas leis anteriores á nova lei da reforma
eleitoral.

Não o de continuarem á exercei-o no domi-
nio de uma nova lei que alterou as condições

desse exercicio, sem realisat-as, isto é, conii-
nuando á exercer o cargo incomsapatibiiisado.

E tanto reconhecerão estes funccionarios que,
depois da promulgação da nova lei, não tinhào
o direito de se apresentarem candidatos no exer-
cicio de seos cargos, que pedirão sua exoneração
e lhes foi dada, antes mesmo da passagem d'ella
nas duas cansaras, como aconteceo cru relação ao
nobre deputado pelo 1° districto, cujo diploma
quer a f101)re minoria annullar.
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O Sri. C. ori 1)r.iveiria:—Este pedido de ds'iiil-
so foi a confissão da incompatibilidade.

() SR. CAETANO GAMA: — Não foi tal.
ii Sri. A. PeNrno:—Foi o respeito A lei.
O SR. CAETANO GAMA:—Foi o reconheciijieiito

de que não tendo direito adquirido á se apresen-
tarem candidatos no exercicio dos cargos incom-
patibilisados, devião deixa-los para não serem
apanhados pela nova lei.

O SR. A. PENID0:—Apoiado.
O SR. L. D 'OLIvEiRA:—l%Ias a lei exclujo não

súos efièclivos Como os que servirão dentro dos
seis rirezes.

O Sri. CAETANO GAMA:—Isto é questão de que
ralarei depois.
0 Sri. C. n'Oi.iVEIRA: .—Varnos A ver.
O SR. CAETANO GAMA: — Nesta discussão ficou

derrionstralo. segundo me parece, qual é o direi-
to adquirido que não podia ser violado, e que os
nobres deputados procurarão confundir.

() SR. V uLADAREs:—Nào apoiado.
O SR. A. PENrDO:—Apoiado.
O SR. CAMAiIA:—.Muito apoiado.
() SR. AETANO GAMA:—Os nobres deputados

disserão que não ha no caso de que se traia di-
reito adquirido, que o que ha é urna expectatia,
urna mer,l unaliilade abstracta. Pois, Srs., o exer-
Cicio de uni direito politico, de um direito sagra-
do e importante corno é o de elegibilidade, o de
fazer parte de um . corpo legislativo, garantido
pelas leis, e em cujo gozo se achava um cidadão,
pode ser qraalilicado corno uma mera expectatiia,
corno urnaqualificação abstracta?

O SR. A. PENrD0:—Por certo que não.
0 SR. (:AETAN0 GAMA:—Não, absolutamente.
O SR. V.. 'LADA IIES dá um aparte.
O SR. CAETANO GAMA:—Se se tratasse de uma

qualificação, ou de urna mera expectativa, que o
legislador pode alterar, sem ferir direitos ad-
quiridos, eu concordaria a applicacâo do prin-
cipio apregoado pelos no&es deputaoos, ruas as-
severar erii termos absolutos que em inateria po-
litica as leis são retroactivas por sua natureza,
firmar uro principio pernicioso, cujas consequen-
cias logicas lerão á absurdos.

(Ha diversos apartes).
O SR. CAETANO GAMA—Bem., mas então os no-

bres deputados concordào em que o direito que
tinha o nobre deputado pelo 10 distrito antes
da existen,:ia da lei não é uma mera expectativa,
é uni direito em cujo qozoelle se achava garantido
pela Constituição do rnperio e pelas leis cio vi-
gor. (Apoiadú da maioria). Ora, esse direito não
podia ser violado, só porque os nobres deputa-
(tos, interpretando mal a lei, veem dizer:—Não,
este cidadão se achava no gozo deste direito, pre-
encheo as coo!leões legaes até ahi exigidas para
isso, riras a nc ;alei alterou estas condicôes, im-
Possibilitou-ode realisar as novas condições por
isso que exercia anteriormente á existencia delia
um cargo, depois tornado incompativei.

O SR. VALLADARES:—Essa theoria viria lançar
um cravo na roda do progresso.

O SR. CAETANO GAMA:—Aproveito o aparte do
nobre deputado para mostrar que não se dá, com
a applrcacão que faço da lei, o inconveniente
de lança r-se um cravo na roda do progresso e
do interesse publico.

O SR. A. PENIDO:—O partido conservador é
incapaz disto.

O SR. CAETANO GAMA:—Nem se violão os direi-
tos adquiridos applicairdo-se a lei da maneira
porque tenho explicado e nem se entorpece a
marcha deste progresso desde que da data da
publicação da IW em diante, corno dIa propria
determinou, individuo nenhum pode continuar
no exercicio dos cargos incompatibilisailos e sei-
eleito.

() SR. C. DE OrIvEiriA:—Nào é isto o que a lei
diz: « As incompatibilidades prevalecem. e

O '1'- CAETANO GAMA:—Irei á anal yse d'essa
disposição d'aqui a pouco, por horas estou de-
monstrando isto.

O SR. EL SILVA:—Uouve o respeito á lei de-
pois da suapromulgação.

O SR. CAMARA:—ESte respeito constitucional
é que os nobres deputados não querem aceitar.

O SR. CAETANO GAMA:—Si da data da ler em
diante não lia absolutamente ninguena que pos-
sa ser eleito, continuando a exercer cargo in-
com pativel, ou aceitando-o depois da lei (apoia-dos), dahi por diante esta lei executa-se em toda
sua plenitude, não soifre o menor tropeço.

Onde está pois, Srs., o cravo, como diz o
nobre deputado, lançado na roda deste progresso?

0 Sr. A. PEN1D0:—Apoiado.
() SR. CAETANO GAMA:—Não se consultão com

a ap)licacáo que acabo de fazer da lei os in-
teresses sociaes e da justiçA?

() SR. À. PENr Do:—l'erjeitamente.
O Sri. CAETANO GÂarA:—Não se attende ao prin-

cipio sagrado da não retroactividade da lei, ex-
presso na Constituição do imperio, e a garan-
tia dos direitos politicos que exerciào estes ci-
dadãos antes da exislenciada lei, e ao mesmo tem-
po não se cumpre a lei da data em que ella deve
Vigorar estabelecendo uni melhoramento, que
nós todos reconlieceuros deve sei realisado?

O SR. A. PENID0:—Apoiado
O SR. CAETANO GAMA:—Sem duvida que sim.
Ma diz o nobre de p utado, a inhlompatibuli_

dade prevalece desde a data da promulgação
Ia lei até 6 niezes antes.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Sim, senhor.
O SR. CAETANO GAMA:—E' exactamente porque

esta incompatibilidade prevalece da data da pro-
niulgacão da lei que o nobre deputado pelo '.°
distrcto e os outros, que se achão em identicas
circuinstancias, antes da promulgação da lei, e,
no caso presente, antes mesmo de sua passagem
nas duas Caniaras, pedirão exoneração dos car-
gos que forão tornados incompativeis.

O SR. C. DE OLivErRA:—Mas a lei diz que esta
exoneração deve ser pedida antes de seis rnezes.

O SR. A. PENwO:—A lei só tem força depois de
promulgada.

(Ha oatros apartes).
O SR. CAETANO GAMA:—NAO importa: pe ço ao

nobre deputado que faça applicacào da disposi-
ção final da lei.

O SR. VALLADARES: ._O que a lei disse foi que
os actuaes deputados com quanto eleitos pelo an-
tigo systema prevaleceriào a seo respeito as in-
compatibilidades,

O SR. C DE OLIVEIRA procede á leitura de um
artigo cia reforma eleitoral.

O Sri. CAETANO GANIA:—Bem; não duvido.
O SR. C. DE OLlvrimna:—Posso mandar a lei

ao nobre deputado.
O SR. CAETANO GANIA:—Ja li.
O nobre deputado sabe perfeitamente que é

principio inconcusso de hermeneutica juridica,
que na interpetracão das leis não se deve consi-
derar palavra alguma ociosa ou inutil.

O Sri. C. DE OLI vEIRA:_Tarnbem no se deve
acceitar em parte e em parte não.

O Sri.CAETANO GAMA:. . - sobretudo no caso
presente em que se trata de urna disposicão que
faz parte de um membro distinclo de ur artigo
da lei.

Pergunto ao nobre deputado: a ser assim, que
signilmeaã() pode-se dar á esta disposição da lei:
as incompatibilidades poreir i serão tainbem ob-
servadas nesta eleição desde que se promulgue a
leiY

O que quer ,hzei—de iiue se prouhir Igue a
ler ?

I:it ex II ico. À nova lei eleitoral, croanilu novo
svstema, deterhiriliou (110 as eleições pua depim-
tdos geraes e pro i neiaes 5P 1 feita por pio-
viricia.

Os iuteresse unos elevados da represcirbicão
geral, que impressiotiavão o legislador, forão
causa para nAu ser lembrada a conideração de
que as eleições provinciaes são feitas em epocás
variadas nas diversas provincias: e como as fu-
turas eleições geraes sia torrão de ser feitas qua-
si u tu ann : depois da nova lei, foi estabelecido
o prazo de 6 mezes para tornar iflcciurpativeis os
iu(liN iduos, (1110 dentro dellee depois da lei, hou-
vessem exercido cargos incouipatibilisados.

Passada a ler ria cantara dos deputados, o dig-
no senador, autor da emenda, retlectt udo nesse
facto, e reconhecendo que naquellas provincias,
couro ria de Minas, cio que a assenibléa proviu-
ela] devia abrir-se, antes da formação do novo
corpo eleitoral, não poderia isto ter lugar, con-
signou a emenda que vem no fimia 1 da lei, e que

di s posição transitoria, excepluanlo daquelias
(hisposlções—as actuaes eleições procinciaes.

Não querendo, porem, estaniler a excep:Ao ás
incompatibilidades, mas antes que olhas se ap-
phicasseni á essas eleições proviiciaes, deterini-
flOil 1110 el/as precalecevõ7o nessas e/euões;
mas, como não era possiicl applica-las ao exer-
cicio dos cargos incom patibihisados até 6 iÈi,zes
antes (Ia l ei, por estabelecer :oicli ão inipossi-
vel, visto que havia eieiçõe provinciaes, como
a de Minas, que tinirão de ser feitas antes desse
prazo, depois da nova lei; entretanto que con-
vinha evitar-se desde logo o inconveniente, pre-
visto pela naus lei, de servirem-se os candida-
tos da iníluencia de ecos cargas para se fze-
rein eleger, consignou a disposição—que essas
incornpatibiliIales prevaleceriâo da data da
promnlqação da lei.

Não pode ser outro o espirito que presidio á
essa emenda, já porque, ao contrario, esta ultima
clarisula ficaria disposição inutil, já por que
seria por demais odiosa, não só abrindo unia
evcepcào ao principio geral estabelecido nas eis,
e até racional, de que elas só devem obrigar
depois de sua publicação, corno crearido urna
desigualdade, contra o preceito constitucional,
que quer a lei igual para todos, visto que ria
mrresnia lei se determinaria uma condição ira-
possivel oro relação á eleições proviuciaes, e ou-
tra possivel cri relação à eleição geral.

Portanto esta excepção da lei foi para que se
tornassem incompativeis todos aquelles indivi-
duos que da data de sua promulgação eni diante
não só estivessem em exercicio do cargo que já
tinIrão anteriormente, como todos aqulles que
posteriormente os aceitasseur.

Aproveito o eÃlsejo para mostrar aos nobres
deputados que reahisou-se aqui a tiypotliese que
não previ rão, quando se servirão do argumento
que considerarão poderoso dizendo: senão se
applica esta incompatibilidade tal como nós a
entendemos, em que caso se poderá apphicar nas
elei ções actuaes?

O Sri. VALLADARES:—Então o Sr. Tolentino é
incompativel, na opinião do nobre deputado?

O SR. CAETANO GAams:—Eujá previa o aparte
do nobre deputado, mas declaro aniticipadairrente
que a questão do Sr. Tolentino é inteiramente
diversa, e deve ser encarada por uma outra face,
ss que ora não posso fazer porque não se trata
dessa materia.

Portanto fica lambem demonstrado que não
obstante não se apphicar a lei como entendem
os nobres deputados, isto é retrotrahindo se aos
(actos anteriores que constituem direitos adqui-

rio,, lIa leio plira execucão, por isso que da
lata cii que roimiecou a lei , applicaeão

cào
, eum vir•-

tuile da disposmcão il art. 6°, fi iucomnpati-
VOis não co todos aquelhes que estavão e conti-
barão no exercicro do cargo corno aquelles que

aceilam'io posteriormente, e assim realisa-se corri-
plebruiemite a rcforina que os nobres deputados
Coim toda razao enriemidetim ser uni progresso que
não devemos pear.

Peço permissão para á final citar a doutrina
inconcussa e geralmente aceita expendida por
um dos nossos jurisconsultos, cuja obra de di-
reito civil nos é manual, por isso que é Compen-
ruo adoptado mios cursos juridicos—refiro-ice ao
Sr. Trigo de Loureiro—Diz cite no cap. 1.0 § 40
—O primeiro efleito da publicação das leis é obri-
garem a respeito do futuro, não porem a res-
Peito do passado; porquanto não podern ter ef -
feito retroactivo. Assino aquelle que ao tempo da
publicacão de urna nova lei, já tinha adquirido
um direito, de conformidade com a legislação
até então vigente, não pode ser privado d'cIte por
força da nova lei; mesmo quando ainda não es-
tivesse na posse ou quasi posse d'esse mesmo di-
veito ou seo objecto .

Tambein disserão os nobres deputados que não
se ilã retroactividade quando a lei faz menção
expressa.

Este principio igualmente irão é absoluto por-
que, se o fôra, ao que ficaria reduzido o da não
retroactividade? Ficaria á discripçào do legislador.

0 Sim. VALLADARES: —O principio da não re-
troactividade, consignado na Constituição, não
deve ser considerado violado quando a lei ex-
pressaneute attribue a si effeito retroactivo.

O SR. CAETANO GANIA:—O legislador tem facul-
dade de fazer menção expressa de que a lei se ap-
plicarã a casos preterites, mas esta faculdade tem
tini taçóes: 0 escriptor citado, em continuaeão
das palavras que mencionei, diz. —Exceptua-se,
porem, se a nova lei faz menção de algum caso
preterito, o que só pode ter lugar, 1. 0 quando a
nova lei é niais favoravel ou menos gravosa que
a precedente 2. 0 quando é declaratoria de outra,
isto é, se teve por tini fixar a intelligencia d'esta.
—Alei romana, que citei, diz—et adhuc pen-
dentibus neyotiis—o que certamente exclue os di-
reitos adquiridos. Estes principias tanto se ap-
phicão ás leis que se referem aos direitos ci-
vis, como aos politicos, porque não lia ra-
zão nem lei que autorise distincção.

Não é portanto tão ampla esta faculdado que
teu o legislador de fazer menção expressa e
nulhiticar o principio da não retroactividade das
leis.

Ainda una ultima ponderação. Está em in-
teiro vigor, não só porque consagra principio
de eterna justiça em relação á não retroactivi-
dade das leis, como porque tens sido adop-
tada por todas as legislações antigas e moder-
nas, a disposição romana que citei.

Vejamos si, segundo esta lei, ha ou não re-
troactividade no caso presente, applicando-se a
doutrina que os nobres deputados querem.

A disposição que citei diz no seo final que
as leis devem ser applicadas aos casos futuros
e não aos preteritos.

E como excepçào—Nisi nominati de preterito
tempore, ei adhuc pendentibes negotiis cantum
sit.

E' o caso; excepto se nomeadamente a lei
fallar em um facto preterito.—e/ ao/cuc pendeu-
tibus neqotiis.

Ora, no caso presente o nobre deputado pode
applicar o peudentibzss azegoiiis, tendo o indi-
viduo de que se trata exercido o cargo seis
niezes antes, facto que eu chamarei consumn-
mado e que por tanto firma em favor deite
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um direito adíjui ido; facto que não podia ser
mais ilteiid, posterioriflente, porque a nova
lei sitia obrigaI-o a urna condição impossi-
vel, prue o intividuo não podia fazer coto
(IUC deixasse de. correr o tempo ja volvido, e
cessar o exPrcicio que Já tinha tido auteri-
oriiiente?

Não lia aqui violação de um direito niuito
sagrado? sem duvida que sou.

Portanto, concilie-se a execução da lei ap-
plicando-a da (laia de sua promulgaçao eni di-
ante à aquelies que forão por cita apanhados
no exercicio de cargos incompativeis, e ainda
continuarão a exercel-os poste riorinente.

Dizem os nobres deputados—mas ningueui tem
obrigação da exercer (argos publicos, e neste
iiso peção leiiiisao, 0(1 queixcu1-e da lei que
lhes fez uma injustiça.

Este argumento não (o l e prevalecer, lit o r op-
posto a todos os princípios de direito, atem de
que neste raso a lei obrigaria de certo modo
estes individuos a ex preerem o cargo porque
antes mesmo de existir a lei, como rio caso
prezent' se deo, o nobre candidato pediu sua
exonerlr:io, entretanto que, segundo a dou tri-
na dos nobres deputados, cite seria considerado
como se exercesse um cargo que lia mruto
tnuip•J não (jiii exrreei, e de que está exone-
rado

tI Si!. C. DE ()Liviriea:—lsSO prova demais, por
ïiie não havia lei ainda.

1) SR- CAETANO Gam.s: — ..E' certo que ainda
não havia lei, tuas mesmo assim os nobres de-
putados querem condemnar o diploma do nobre
deputado pelo 7.° districto, e por que? Porque
fez aquilto que tini dos nobres deputados leio-
Irou como nau dever, para não ser sorprendi
do pela lei, dicendo-nos—a lna f, -.i claramente
discutida; sabia-se que tinha de passar e ser
sancionada, por tanto pedissem demissão an-
tes.

Foi exactamente o que fez o nobre ondidato,
apezar de não ter obrigação de fazeI-o, e nem po-
dia ser culpado se não o tivesse feito. O nobre
deputado pedio exoneração um mnez ou mais
antes tia lei passar ciii ambas as camafas e ser
san(cionada, e entretanto quereni os nobres de-
putalos que cite fosse incomnpativel. Foi no sen-
tido que tenho explicado, Sr. presidente, que
en lendeo-se geralmente a lei.

l"oi entendida assim pelo então presidente da
provincia, o Dr. Pedro Vicente de Azevedo, e
por lodos que a lerão, e segundo sou informa-
do até o nobre deputado pensava assim.

O S. C. DE OUvEIRA:—Em outro ponto, não
neste.

() Se. (,AMARA:—Neste 	 rito mesmo.
1) Se. M. FruiaNcio: 	 nobre deputado pen-

sava assim lambem.
0 Se. C. DE O1.ivEmRA;—Ena outro ponto, ex-

plicarei:
1) SR. CAETANO GAMA' —Foi por esta rasão que

esses funccionarios antes mesmo da promulga-
cão da lei pedirão exoneração de seos cargos.
Si cites tivessem a convicção 	 -o de que erão m
coni 1 iativeis pela lei, mesmo pedindo exoneração
antes do apparecniento deita, de certo não o
terlão feilo.

Mas dizem os nobres deputados—é porque re
conhecerão-se inconipativeis que pedirão demis-
são anteriormente . Não; este argumento é que
prova demais.

0 Se. (.AMARA:—Apoiado.
() S. CAETANO GAMA:—Nena seria racional que

se considerando nicompativeis fossem perder os
cargos que exereiãO e que deviào querer coiatm-
nuar a exercer: não só perdião estes lugares
como ri sua eleição não podia prevalecer. E' por-

que nato ral rente co 1 avão com a maioria e que
sua eleição havia de ser ju i gada valida.

O Se. C. DE (tLIvEiRA: —Nao prescindimos
esie argumnetit—e só mio terreno da lei.
O Se. CAETANO ('1aMa: —Então já veein os no-

lues deputados que foi por eI les entendida a
lei te 101 ui 0(1 O ititmi lo curial, do mnod o porque
pode ella ser acceita e porlUe foi entendida
geralmente, pelo menos nesta capital desde que
foi conhecida.

1) SE. VALLAnAi!EsDa um aparte.
o Se. CAETANO GAMA:—O s tiobres deputados

tanto reconhecerão que ha violaçào de direitos
na applicaçào que querem fazer da lei que, en-
contrando dimliculdade cio responder a4 certos
argumentos, disserão: não, neste caso queixem-se
de seo partido, queixem-se do poder legislatis o,

usem dos imieios legaes, representem &, tanto re-
conhecerão a violação que nos indicarão es-
tes remei ios. lu direi: não, [criamos nesse
caso recurso muito legal, sem ser precizo
gislarnios, nem revogarmos leis geraes; com
nos disserão os nobres deputados.

àlesmoo na liypothese de ser liquida a incom-
patibilidade dos nobres deputados, apezar de lia-
verem sido exonerados antes da lei, constituindo
isso unia injustiça flagrante, urna violação de di-
reitos sagrados garantidos pela Constituição do
Impermo, nós leriainos a soberania da assenilléa
para pôr o correctivo à esse abuso, para sanar
esses inconvenientes, reconhecendo, ainda nesse
caso, dentro da orbita te suas attribiiiçóes conto
seos membros os cidadãos assina eleitos.

O Se. (Iiiaea:—Na orbta da Consli1uião po-
litica.

0 Se. CAETANO t',IMA:—. . . seio precizar revo-
go r leis geraes e sena praticar inconvenientes
neto a iminoralidade que talvez  se quizesse eu-
chergar n'este recurso.

Fi declaro sinceramente aos nobres deputa-
dos: não sou guiado pelo espirito de partido.

O S R . C. ne OLIVEIRA:—Neni creio que ne-
nhum de nós o seja.

0 Se. CAETANO GAMA: — . . nem me acho v iva-
do de paixão politiea; minha opinião é coto-
pletamente estreme de quaesquer motivos que
a tornem inconfessavel; que não encontro a iii-
cli jia IdO li d a (te que reconl ieec ni 05 nobres mie-
pulados, mas ainda que cIta fosse manifesta, creio
que sena imnmnoratidade, seio 1 inconveniente, sem
nos expormos a censura, cio vista do expendido,
estamos no direito e Imitamos até de certo
modo dever de corrigir esses inconvenientes, ii

U
e não haveria exorbitancia de nossas attri-
ições.
A assemnbléa provincial é soberana em reco-

nhecer os poderes (te seos membros.
O Se. C. ne OUvEmRA:—E' soberana com a lei,

não fora da lei.
O Se. CAETANO GAriIA:—Então cio que consiste

a sua soberania? Qual é a limitação, qual é o po-
der que virá dizer: não está reconhecido, não
podia reconhecer?

O Se. C. DE OLivEuia:—Desta forma pode au-
nultar todas as eleições.

O Se. CAETANO GAMA: —A assembléa provin-
cial mio pode deixar de applmcar a lei, tItIa é
composta de legisladores da provincia que leio
obrigação de interpretrar as leis geraes e de as a l i

-plicar.
O SR. C.tMARA:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—Quein poderá dizei

que a applicaçac' foi errada ou apaixonada, foi
vesivelimiente contraria à lei, ou outra coisa se-
noelhante?

O Se. C. DE OLIVEIRA:—A opinião publica
pode dizer isto, o que não pode é reformar o
acto,

i) S. CAETANO G.ssia:—i)a sancção da Opi-

nião publica semi dus ida nenhum de nós pude
nem quer eximir-Se e é exactamente o respeito
e acataliient o á o1)iItIàO publica flue inC trouxe à
esta tribuna para demonstrar do imiodo que inc
foi possivel.

VOZES DA MAmoRmÂ:—Perteitamnente bem.
1) SR. CAETANO (;.IMÀ - -. os fmuidaoreii tos de

minha convicçao sincera.
(1 SR. CAMAi!. —Muito bem.
O Srt. CAETANO (AImA:—Me parece, Sr. presi-

dente, que, bem ouou niat, responoí os argumentos
principaes dos nobres deputados e demonstrem
que não me fundo cio sophismitas para entsudar
que não pode ter appticação a doutrina que sus-
lematarão em relação á questão vertente, isto é,
(IUC se deve considerar nuilo o diploma do no-
bre deputado pelo '7.° districtu, não obstante tem'
elle pedido exoneração do cargo de promotor
publico, que exercia, antes mesmo da instituição
tia lei; porque chia nao tinha ainda passado mias
ditas camnaras.

Vozes—Muito bem, muito bem.
(O orador é ccnzprintenlado pos' muitos Srs.

deputados).
I) Se. C. GAMA—Mas respondeo os argunien-

tos comia a soberania da assennbtéa em vez da
(ímIO petencia.

0 Se. CAETANO GaMA:—Arguiilentei nesse sen-
tido, figurando mija byholliese.
(.)r. andido de Oliveira:

—Sr. presidente, lia necessidade de terminar-se
o debate. Não so larga discussao já teiasido tra-
sada, como o reconhecimento dos poderes, com-
quanto uni dos actos mais importantes desta casa,
mlàO deve ser prolongado. Assim, si não rue pa-
recesse ter havido da parte do nobre deputado
que acabou de orar a enuncmaçao de doutrinas
que não se comportão como a leira da lei, que eu
reputo inaceitavems , timnitar-me-hia apenas a
protestar coro nico voto contra a deliberação que
tomasse a assemobida provincial de dar entrada
neste recinto áqueile que a lei declarou inapto
para no caso presente aqui permanecem, e exer-
cer o mandato legislativo.

II', assim, nacos srs., que o Sr. deputado reli-
ranho a questao do terreno rigoroso e preciso da
lei foi procurar cio doutrinas geraes de direito
que não o favorecem e em textos da legislação
romnamia a fundamentação de unia opinião que é
repellida pelo espirito da lei miovissuna, de cuja
phrase positiva e clara se infere facilmente a in-
capacidade juridica que iniliiava contra o ex-pro-
motor daconiarca do iequitahmy para podei' sem'
votado por oecasiào da eleição de 26 de Dezem-
bro passado.

O Se. CAETANO GAMA:—Nào tia tal.
0 Se. C. ne OLmvEmeA:—Esqueçauios por uni

ntomento,eomojá bem disse o muco collega,a theo-
ria scientilica da retroactividade; esqueçamos nor
um momento os casos em que os juriscomisu.tos
escriptores da materia dizem poder a lei retro-
trahir e olhemos pura e simplesmente para o art.
6." tia lei n. 2615, verificando fria e desapaixona-
damente se ante este artigo sobsistem ou não nas
presentes eleições todas as incompatibilidades
decretadas no art. 3,0, onde ha uni direito novo
à par da reproducção de princípios já consagra-
tios na legislação anterior.

A lei, Sr. presidente, no art. 6. 1 é dissonante
do systenaa por cita creado...

O Se. CAtABA:—O artigo é regido pela chau-
sula—desde a promulgação da lei.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — . . .destoa das innova-
ções introduzidas no systema eleitoral do impe-
rio pelo corpo legislativo de 18'iõ.

E assim que, ao lado da eleição por provincla,
mandou-se subsistir ainda o processo eleitoral

antigo para, a recilte composição tio corpo legis-
lativo proN iittial, ii timida foi escolhido pelos
eleitores de €Iistricto. lIsta é a excep'ão que abrio
a lei, e é um limite que, poz á sua propria exe-
cução i'omupendo prol isoriaimienle o systema iii-'
troduzido da eleiçao por provimicia.

Mas ao passo que faz isto, formula ainda as-
sim minta restricçao tio direito antigo, restricção
jue vai liliar-se ao seo principio dominante. lãe-
uro-me ao alarganiemito da esphera das incompa-
tibilidades.

Diz a lei:—sejào feitas as eleições por distric-
tos, prevaleça na nomeação dos novos membros
das assenibleas provinciaes a ordem de cousas
creada pelas leis de 1846 e 1860, irias ampliem-
se as incompatibilidades, appliquemn-se aos can-
didatos aos 'ugares de membros das assembiéas
provinciaes as restricçfes creadas pelo legislador
de 18i5. 1'' o que se deduz da 2." parte do
art. 6°

Logo, Si'. presidente, pergunto eu: qual foi o
nemisamnento da lei; qual foi a idéa do nobre
.arao de (,amargos quando no senado apresen-
tou a eiïmenrla que hoje constitue esse art. 6.° ?
Foi expressamente vedar o ingresso neste recinto
áquetles individuos que a lei modermiissinaa de-
clarava inhabeis para receber o voto. Desde que
fosse dia promulgada, todos os incoropativeis
de que cogitou não potliào e nena podemii valida-
mente receber votos.

ti Se. (.IAMARA:—() nobre deputado está tor-
nando a lei odiosa, restringindo a lei para cer-
tos e deteruminados individuos.

O Se. C. DE OLIVEIRA:— Estou argumentando
com a sua clarissiina plirase. Pergunto ainda:-
quaes são as incompatibilidades novamente crea-
tias; quaes aqueiles cidadãos a respeito dos
quaes fol limitada a capacidade eleitoral? São
não só, emctre outros, os pm'omnotores que no dia
da eléição estivessem exercendo seos empregos,
como tarimbem aquelhes que os exercerão dentro
dos seis mmiezes, previstos no art. 3,0 § 1.0 ri. 3,0

O Sis. CAETANO GAMA:—Não, Sr.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Si é assim, não sei

conto nos seja licito distinguir onde a lei não
distingue, aceitando-a cima parte e repelhindo-a
em outraoutra parte.

Ainda mais, Sr. presidente, para interpretar
a lei é preciso remontam-se á sua fonte, motivos
e razão de ser.

O SR. CAETANO GAMA: —A emenda alterou a
lei essencialmente nesta parte.

(.1 Se. C. DE OLIVEIRA: —Ora, desejo saber:
qual a razão dada para a ineompatiluitisação dos
promotores publicos? E' porque em virtude das
novas leis esses funceionarios forào revestidos de
importantes altribuições, é porque em virtude
da moderna orgdnisação judiciaria, a esphera de
sua acção tanto se alargou que é de recemar-se o
abuso e a mndebita intervenção no pleito elei-
toral.

Esta é a razão da lei, que buscou preven r o
appareciniento de mais essa influencia do ele-
mento olliciai.

O Se. CAETANO GAMA: —Mas no caso presente
não se dava isto, por que quando appareceo a lei
os nobres deputados ja não erão promotores pu-
blicos.

0 Se. C. DE OLIVEIRA: — A lei diz, por tanto,
que os promotores não deveiri receber votos por-
que os podem obter, não como uma livre mani-
festação da vontade nacional, mas como resul-
tado de unia compressão originada do exercicio
de suas funcç.ões, do abuso deltas; e da coro-
pressão, conseguimiteiamente.

O Se. CAETANO GAarA:—Este argumento só ser-
ve para limiar a conclusão de que cItes não po-
dião como promotores poblicos ser eleitos.
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() SR. C . ni' MLiv. A:—Ma hei ainda ao seu
di&Iisino, a lei cogitou de inais à mais do caso

de que chIes desistissmmi do emprego antes da
eleição (aão apoiados), para poderem ser vota-
dos, e dispuz não ser pissi cl tal miesistencia
nu iimediata, isto é exigio unia aiitcrcdeneia rasua-
el de inodD que a pressão, o abuso das func-

ções do emprego torne-se frio, com  decurso
do tempo, pouco e pouco amortecendo-se e au
ni j dando se.

por isto que se utarcarão seis muezes, dcii-
tr dos quaes perdurào as causas de incomupati-
bili dade,

OS H. CAE1TA NO  GAMA:—Si era assim, já 'estava
estabelecido por leis anteriores. Qual é a utili-
dade das exoressões do art. tS.° quando diz: as
ineompatilmilidados prevalecerão ma data da pro-
mulgação da presente lei?

O Sii. C. DE OLIVEIRA:—F ' a respeito disto
mesmo que estou argumentando com V. Exe.

() SR. V.LL.\nAimi:s: —o q te a lei q ii cc dizei é
que os actuaes depiilados,couiquanlo eleitos pelo
antigo s stenia eleitoral, estdti todas ia smijeito
tS iiiooinpatihilidailes.

O S. C. DE ()eivi:imis:-4 lei tiiancla subsistir
todas as inconipatthilidades, e assiril positis a-
incute declara que eIras não se referem somen-
te aos funccionarios que estão exercendo seos
empregos, mas tambem áquelles que os exer-
cerão dentro dos seis mezes previstos.

() S. ('SETA—NO (AMA:—Isto é o que está ciii
discussão.

O SR. C. ne Oi,iviiia:—Nàu pode haver du-
vida; tenha a bondade de inc ouvir. Diz o ai,[.
lHe já citei ciii aparte, isto é o art. 3. 1 no seo
5 1.° membro 3.° Á incompatibilidade eleitoral
isto é as secompatibilidades de que trata o art.

0.0) prei'alece para os fuucciooarios efl'ectivos
desde a data da acceitação do enzpreyo nu fune-
çõo publica até seis meses depois de o terem dei-
rodo coe virtude de remoção, aecesso, reszuoca
ou demissão.

E' pois como se a lei tivesse dito iie a in-
compatibilidade eleitoral prevalece para o func-
cionario que pedio sua demissão dentro de seis
iiii'zes. Logo, e claro, é evidente ao u l timo pon-
to, que ciii relação ao nobre de miado que pe-
ii o sua ileuussào, não dentro (.os seis uiczes,
mas te dons o o ires, prevalece a i ncompati hi-
liilade mir que trata o artigo, tão inteira e com-
pleta 10011) se estis ese em e'eercieio; 1011)0 se
jaitiais o tivesse deixado.

1) Sim. R. SILVA;—F' assim no rigor do direito.
1) SR. C. ne. OLIVEIRA:—Aceito a conhisào, eu-

as consequcncias V. Exc deve tanibein aceitar,
isto é, votar contra a entrada dos ex-promoto-
res.

lia outros apartes).
O nobre deputado pergunta-me a razão da

emenda e vou dai-a A emenda a meo ver quer
dizer, mie o legislador, prevendo que as proxi-
lias elei:ões far-se-bião no fim do corrente anuo,

e que, temido terminado o mandato dos deputa-
dos pros meia s em qmiasi todo o imperio, ficarião
as proviicias privadasjdas suas leis annuas,abrio,
impellido pela força das circumustancias, uma
excm'1ic,ão á sua legra geral, determinando que
nas eleições provinciaes, que devem ter lu gar an-
Ics de organisado novo corpo eleitoral, subsis-
tisse o svsteina anterior, accrescentando porem
que as novas incompatibilidades lambem preva-
lecerião. Si a lei não pozesse esta restriccão...

O SR. (:AETANO Gsi'—Ahi é que está a ques-
tão.

SR. C. DE OLIVEIRA:— . . . Si. dissesse simples-
mente que vigorarião as disposições antigas para
taes eleições, então elia não ampliaria as incom-
patibilidades modernas, e os promotores pn' 0 -

que não erão iiiroriipativeis no donainio das
te 1840, 185 e 1860, podiãu apresentar-se

candidatos e ser votados; nias a lei fui mais ri-
gorosa, mandou subsistir o systenia au Ligo, pie-
sa lecendo porem as novas incompatibilidades.
Logo é foi-a de duvida que o diploma do Sr. An-
drade (:amara, que foi promotor no soo districto
até Outubro de l85, é nullo, porque o Sr. Ca-
niara não podia validamente receber velos a 26
de Dezembro.

Sr. presidente, hontem o nico dis tineto colha-
—a de districto offereceo à casa um argumento ti-
rado tia legmslacào subsistente antes da nova oi'-
deui de cousas, argumento muito poderoso e que
ii Sr. de-iutado pelo 1. 1 districto deveria ler
considerao o, por isso que é uru poderoso ele-
uierito de interpi'etacào da lei de 183. Refiro-
l(, ao art. 1.0 15ila lei que creou os distrietos
'1 'j to raes,

issa lei n. 1082 de 18 de Agosto de 1860..,
1) S. C.4ET sao (tsi.s:—Lirnitou o prazo.
0 SR. C. DE Oj,ivm:nta: ... tamliem estabeleceo

incoimipatibi idades diversas lias crealas cmii 1846
e 1855, isto é, restrimgmo a capacidade eleitoral
lis ] uiz 's de orphiãos e seos amipplentes, que an-
tiga o cii t° não erão i neo um pa tis eis: mas, previ' 11-
1111 que era da natureza das leis piliticims, daqimel-
las que regem as instituições politicas, e 'ind i-
ções de elegibilidade, relrotralnr, ii legislador
não minerenilo que fossem sorprehendidos esses
cidai áos, determinou no 15 invocado.

O SR. CAETANO (;is: —poi' que razão não se
imlip]ic iria agora?

1) SB. C. DE OLiVEiRA:—. . . que os prazos dos
ilaus 	 antecedentes ticavão reduzidos a ire,,,
nozes.

Esta restricào de prazo, essa especial previ-
demii'ia mostra ,j ustauiente que a lei actual foi
mais severa, e fiel a sei) pensameato de arredar
mli parianiento certos fun cciimnai'ios, cogitou ila
hpcithese uni termninanternenti:; e, não tendo
colo prehend ido ou exceptuado do lapso de tempo
de exercicio os incoumpativeis, como taes nova-
mente declarados, subordinou-os á regra geral.

O Sim. CAETANO GAMA dá uni aparte.
0 SR. C. DE OF.lveiiiA:—Ailada mais. 0 nobre

deputado tenha a bondado de confrontar outra
ilisluosirão da lei iii' 1875, sobre a qual não quiz
tocai-, é ainda o art. 30 2.° pie diz: O prazo
ii' seis niezes de que trata o paragrapho ante-
cedente é reduzido ao de :3 niezes, no caso de
ilissotucão ela c..mP:mra dos deputados.

Li vê que o Ieislador cogitou da Iivpthese
mie n o nmlbar desprevenidos os candidatos aos
cargos ria eleição popular, e determinou que
quando houver dissolução da camara, os prazos
para as ineomnpatibiliivades ticão reduzidos so-
mente a 3 mezes. Porque o legislador não pro-
ceuli-o da mesma forma cru ás eleicões
prol mnciaes? Porque expressanaente exeluio-as
desta excepção, determinando queas incompa-
tibilidades prevalecerião inteira e completamente
ciii relação a cOas,

0 Se. CAETANO GAMA:—Porque (juiz sorpre-
heoder os candidatos, como disse o nobre depu-
tado Sr. Dr. Valladares.

0 SR. C. DEOLiVEuiiA:— 'N0, é porque entendeu
que para esta assenhhaa não era mister que
s'iesenl cidadãos qie em outros cargos e fune-
cões bern podião servir soo paiz, entendeo que
ja como garantia da liberdade da eleição, ja para
melhor marcha dos pu')Iicos negocias, não de-
'e o poder legislativo provincial ser entregue
ã certa classe de agentes da autoridade, inda
no caso especialissirno da eleição ultima.

O Se. CAETANO GAMA:—Tanto a consequencia
será n'este caso que a noa lei quiz sorprehen-
der es i es individuos e ferir seos i iireitos adqtii_

rirloS, que o sei lmsliiito c;hleg.i di' mhm5hi'ictl,
que o precedeu. ilu'i'l:n'rmm que, e' :m Iii\.I lei
apanhou-os em mania reito, se .iili'prehuenllei-is,
levem-se qu'ixtr ii si' partido, e a:iprsgtr os

ri'eiim'sOS necessarmo, repreentanili a 5 poderes
'omupetentes &. Rei:,:, liece que a li so m'pralien-
ilco, 	 lias nó, hill 	 levemmis Cml ppor tal ii, tençào
no legislador.

O Se. C. riu Oi i como—Si'. pi''smdenii', mvi-
car-e a ilmeoria da mim retroactividade da lei,
e los direitos :idqrmiridos para o caso presente,
seria uma dep!oims cl confusão de idúas, seria tia-
zei'-se a anari'lna para toda a legsla'ão, seria o
uieamno que prct 'nder-s', por exemmmplo, que quail-
di) r'efre-se ao cotado da pessoa, a lei não po-
de retroagir. Eatteidào os nobres deputados a
este ai'guinento silo-e o qual devo insistir.

A lei actual detei'mnina que o cida 1 tu é apto
para ser senador logo rue tiver, á par das ou-
tra condições comistituciomiaes, a idade de 40 au-
nos. Assim tolo o inili'. nico que tiver attingido a
essa idade, e reunir os outros requisitos de cm-
paridade exigidos pela Consti tumçàmi, tem  facul-
dade di' se apresentar candmlat i e pedir ao cor-
po eleitoral do irimpirmo uni lugar na 'amuara
s italicia

S. pponliammios, pireu, que armiaiihã unia lei
nosa, i'rn toada ili' uma asseimibléa comistituimite,
deteritmine que a idade seja ili: 50 annos.

Pergunto: esta lii não m'etroage, não vem to-
lhei, a capacida'le eleitoral 'lesses cidam i.itos lime
tmnhão 40 annos e outras 'omidicões para SBri'rmi
,tado? Certamente. Pois o caso é identico e

já si, pois, o nobre deputado que, ciii assumimpto
jiolitico, cmii mmialeria que ju ga comia a orgarrmoa-
çào social, é u'onsi'q uencma imnmnediata(Ia lei i'e-
troagir, cmii regi-a geral.

O Se. CAETANO GAMA:—Entào, se a lei deter-
minar novas condicões pala o individuo ser elei-
to senador, aquel le (lime já estão -leitos perdera(,
olugar?

E uru absurdo.
O Sim. í. DE Ou,ivuauim,'.:-4)i'a realmente eu nio

esperava ouvir do nobre deputado esta pi'OI)Ooi-
cão! Aqui é que lia confusão de idéas, confusão
do facto de ja se ser senador com a aspira, ' ao, o
desej ii de sei-o, com o que os jmi m'isciinsu 1 tosu:ha-
mão direito em espectatis a.

O Sn. CAETANO GAMA—O nobre deputado diz
que não lia i-etroai'tiviilade, isto é, que se pode
applicar as leis de natureza politica mnu'siiiil com
ofi'r'nsa de direitos adquiridos.

O Se. C. DE Oi.mvEuuu:—Não quao Lo aos di-
reitos adquiridos, que tenho b 'ei claramente
exceptuado, e arredado da discussão.

O Se. CAETANO GAMA:—E' eonsequencm i do soo
principio.

O Su. C. DE OLIVEIRA:—Se porventura o nobre
candidato pelo 7.° districto já estivesse eleito
q uando veio a nova lei, então sim, estava com o
direito adquirido de tomar assento neste recinto,
e nenhum poder disso tinha direito de privai-o;
mas não, a esse tempo elIe apenas tinha aspira-
ção, mani/'estaca-se candidato: logo a lei pode
lhe ser applicada retroagindo, porque não oil'err-
de seos direitos adquiridos, e nem lhe vae tirsr
nuaa parcella de soo patriulonio.

O Se. CAETANO GAlA:—Ahi não lia retroativi-
dade. ElIa se dá só quando a lei fere direitos ad-
quiridos.

O Se. C. DE (JLIS'Eie'.: — E ' justamente.
O Se. CAETANO GAi.'. dá uni aparte
O Se. C. DE OLuvEIIIA:—A' q uanto tempo estou

dizendo que só não se pode oifender aquillo que
faz parte de nosso patrmmonio, aquillo de que só
podemos ser privados por um facto de nós depen-
dente

Outro arguuiento do nobre deputado, e fra-

I lulissimuiii_ é pie ,m lii mio podia soiprr'lmeumder II
curlaului, e por isso cri precisa a sua pmuhilicai'àu.

V. E xc - sabe, Sr. p les demite, que a lei (teu--
iuinarite a este respeito, diz que al iena s promul-
gada, ipenas apresentado o si-o autogi'apho na
chauieet arma mor do i:uuperio, cita assume o ca-
racter de obrigatoriedade. E' desCarte inutil
qualquer ponderação; ,m lei ruo' mim responde.

A l lue lles liii' habiOo os pontos longinquos do
impor io estão sujeitos ás suas disposições cmii
referencia á p liç'io provincial, antes de comisti
lindo mmos'o corpo dei tu cal, da mesma forma eitie'
:mquelli's que residem riana corte, isto é desde a data
da promnuilg ação, embora mio conhecida.

O Se. (AETANO GAMA dá uni aparte.
O Sim. C. DEOLIVEIRA:—E'cidade que a este

respeito foi rigorosa a lei, ibi'io unja excepÇão
Odiosa, pulem que subsiste por etleito d'el Ia unes-
una; dilI-a lex, .c/ ice': nada com isso teiti a
rI ues tão -

Isto posto, Sr. presidente, não sei como po-
derá a asseumhléa, sem mlestjau' dos urmueipios
consagrados no codrgo de suas faculrades, que
não s:mo onnn poteu tes, dar euitrada neste recinto a
mirim deputado recouilíecimlamneiite inhabil para to-
mai- assento.

O Si'.. CAETANO GAMA:—Mmlito legi timamm:ente.
O Sim. L. DE OLivEiuuA'—Nào pode, porque a

lei veda-lhe, e esta consideração da soberania da
casa, exhiluiia como ultima s-atio,é a prova plena
da iolacão da lei que se q uer fazer.

O Sim CAETANO GASIA:—Fallei ciii hypothi'se.
() Siu. C. DE OLIVEIRA:—Por certo, Sr. presi-

dente, nlnguemn irá tomar contas à nobre muiaioria,
se der aqui assento a todos os individuos que
em sua alta sabedoria appromls'er; por certo que
a sua decisão tem força (te caso julgado ciii

ultimuia instancia; por certo que daqui pede'un seu'
expeilidius Os legitiunos representantes e ierei ri

ingresso aquelles que as conveniencias da ou'-
casião e a cegueira dos partidos mnanlar ter en-
trada. Mas acirmia da deliberação de uni corpo
politico ha a opinião nacional, a opiniào do paiz,
e esta de certo dirá counsi go que vão violar a
lei aquelles que pretendem adnnttir no seio
desta asseuiibléa os cidadãos delia excluidos por
uma disposmção de lei preconisada pelo par-
tido da nobre maioria, que hoje dá o te'rrivei
exemplo de a considerações mnctiviilmiaes pospor
a naagestade do direito positivo.

VOZES DA MINORIA:—MflitO bem.
0 Se. CAETANO GASIA:—Foi ciii respeito a opi-

nião publica que mnanifestei os motivos em quie
fundo as uninnas convicções e muito sinceras.

Não havendo mais quem queira a palavra,
encerra-se a discussão e procedendo-se á vo-
tação ei approvado o parecer.

O Se. PRESIDENTE li ro c ta na deputado pelo °

districto o Sr. .lmmstino de Andrade Carnara, o
qual toma a cadeira da presidencua.

São lidos os seguintes pareceres:
N. 15.

% 2. 1 coumimissão depoderes, à
qual foi pre-

sente o diploma do Sr. Dr. José Eufu-ozino Fer-
reira de ltritto, eleito pelo 51 districto, con-
frontando-o com as authenticas dos diversos co-
legios que compoemo o referido districto, não
encontrou nelias nenhuma irregularidade que
aflecte a sua eleição—Portanto é a couinaissão
de—parecer—que :eja reconhecido deputado
pelo 5. 1 districto eleitoral o mesmo Sr. 1». José
Eufrozimio Ferreira de Britto.

Sala das conferencias, 22 de Abril de 1856.—
Caetano Gama—A. Penido.—F. de Oliceis-a.

N. 16.
A 21 commissào de poderes, à qual foi presen-

te o diploma do Sr. Pedro Maria da Silva Bran-
dão, eleito pelo 6. 1 districto. havendo-o eon-
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fronl,tiio coo as ai i tlienlIea.l lis divros col-
do reÇ,ri!it disíriclo, e

nella 	 ,ienliiiuia irreglaritiade (Inc vicie .i cii)
ele elo	 li(- pa nec i-q ue sej a reconheci do
deputado pelo 6." districto eleitoral o mesmo
Sr. Pedro Maria Ia Si l va Bra ndão.

Sala das conferencias, 22 de Abril de 1S6.
-Caetano Gama.-A. Peitído -F. de (Jlivei,a.

N. 11
2." CO:iliiitSsãO de po leres, aqual foi pre-

se e o diploma do Si. Manoel l5 ulgenei AI-
Pereira, cleito pelo 6.' ditricto, depois d

ex mina.- o e confrontal-o com as autlienticas
do diversos coilegios, que compõem o refe-
rojo distrirto, nas quaes nenhuma irregular;-
daie encontrou quant o ) ãNl iilidade de sua dei-

o, é de-parecer-que seja reconhecido dopu-
lado pelo ti." di s tricto o irsino Sr. Manoel Ful-
gencio Aires Pereira.

Sala(Ias conferencias, 	 de .\hril ele I86.-
('as/a,,o Gama.-J. Peni -F. de ()hceisa.

N. 1
A 1.' cninniissào el p'ieres, examinando ai-

tenlaniente o diploma lo cidadão Francisco
Pt'i\oto di" Mello, hieni « orno as actas par-
(ia 'los di, elsos colle y os, e confroiit,indo-as
' ' au a acta ceral, não e ciintiando uullidade
que alïeteiii sua cleicão, é;c-parecer-que seja
rE'comihieci(lo deputado 	 - o 1." 	 eiclo desta
b us juta o ieferiili, ei '_la,lto Fra cisco Ppi\iil)
de 	 \!,'lI,,.

Sala àas cominissões, 23 de Abril li 18iG.-
J. Enfrozivo. - 31. FiI"/eilCiO . -P. D2a2i(MO.

N. 19.
A 1." com-imissão de poderes, ixaimnando o

iliplitia di cidadão l)r. Altnso Augusto Mo-
rena Penna, deputado eleito pelo 2. 1 ilislricti
hasta provicia, e confrontando-o comas actas
parriaa dos 1 iv'ros col legios, reconitceo que
flào him N icio algia o e nem mil! idade que allècte
a sua eli'icào; pelo que conclue e é ilo-parecer
-que seja reconhecido deputado i;elJt 1 2." dis-
ri ' tu eleitoral desta pros meia o mencionado

I)r. . Alïonso Augusto Moreira Penua.
saIa das eoiiiniissies, 23 de Abril de 186 -

.11. Fnlqencio. -J. Eufroziao.-P. Brandão.
N. 20.

A 1." Continissão de poderes, à qual foi pie-
soite o diploutia expedido ao Rerd. Candido .1u-
atolo de Me!lo, confrontando-o com as actas res-
peitis as, encontrou i regularidades na apura-
ção feita pela cantara municipal do Serio, que
terão lugar ã expedição do diploma ao l!evd.
Mello, em vez de sei elIe expedido ao cidadão
Roberto Alves Ferreira Tayoha Junior, o verda-
deiro eleito pelo 6 0 tI istri o.

Apurou a cantara separadanaente os doze vo-
tos que no collegiu de S. João Baptista recaiu-
rito sobre o ci adão [ayoha Junior, o que deu
lugar á que, tendo este recebido em todos os
ollegios Y16 rotos, e por isso empatado com

o 4. o votado, Manuel F'ulgencio Aires Pereira,
ficasse coilocado no b'.° lugar com 164 votos; e
o Resd. Mello que apenas havia obtido 14 vo-
tos, que o collocarão no 7. 1 lugar, passasse a
,ocupar o 6.0.

Fsle procedimento da camara apuradora re-
pousa no facto de ter sido suppriiruido do nome
de fayoba o distinctiso .iunior na copia da acta
que pelo colhegio de S. João Baptista foi reinet-
tida ã catnara apuradora.

Entretanto a cornmissào;
Considerando que por duas certidões apresen-

tadas pelo cidadão 'fayoha Junior, a acta origi-
nal do c)ll'glo de S. ,João Baptista, como a co-
pia transcripla no livro de notas do tahelliào
respectivo, contem o nome completo-Roberto
AI  es Ferreira Tayohia Junior-advogado-o que

pr^o a que a 11111 do ilectinclivo quE' se nota na
iiitheriliri da ramo ira apuradora foi 'Jetermiuuada
pio um simiuplis lapso de copia, é de-parecer-
que seja unI lilica' l o o diploma expedido ao Ilevd.
Candido Augusto (lo Mello reconhecido depu-
tado pelo 6." districto o Sr. Roberto AIs es Fer-
reird Ia\ olut .1 iiiioi, legitmnianiente eleito.

Sala das couiimuuis,ões, 23 de Abril de 186.--
1 1 . B'a,edi7u. -- J. Eu/roziito.-.t1. Fuqencío.

N. 21.
A 1." coinniissão de poderes, á (111 1' fui pre-

sente o diploitia do Dr. Francisco Luiz da Veiga,
(leI) ii lado eleito pelo 5.° districto, examinando-o
detida moente e confrontando-o coto as actas geral e
espeeiaes de cada cuilegio, não encontrou duvida
alguma que inval:de a sua eleição 	 é de parecer
que seja cujiiIlecido deputado pelei 5. 1 districto
o 1 1WS1110 l)r. Francisco Luiz da Veiga, legal-
otente elei o.

Sala el s coui,iissões, 23 de Abril de 1816.-
.1. 1c'mm/' :io.-Jí. Pulqencio. -P. Brandão.

N. 22.
Á .- coninuissão de po teres, confrontando

10111 mi; ri81iectisas actas o diplonia apresentado
pelei teu' ite coronel Domingos liod imgues Vi-
ti ti, ele pelo 3,0 th,str;c.lo, achou regular e
não enco, ou vicio que piei udique" sua eleito.

porbanli ' lhe-parecer-que Seja O WP.5IflO h)o-
'umugua Ilolrigues Viotti reconhecido il o, pulado
meIo 30 districlo.

Sala das coniiuisséec. 23 de A [)ri[ (li , 1816 -
P. Brandão. - 31. Fnlqencio -.1. Jév/iozieo.

N, 23.
A 1, ` CO titio is são de poderes, confrontando com

as aulhienlicas respectivas o diploma expedido
cantara puraihora do 4.' 1 districto elei-

toral ao Rveh. João llaptisl,u da Cunha, achou-o
irregular.

O lIs'!. .toài Baptista da Cunha figura tia
(, tuta dos otados ni 1. 1 ligar com 145 votos, ao

passo que o Dr. José Moreira da Bucha, 6."
solado, rem ebeo 183 solos.

Consta da mesma acta ter a ca maia apurado-
ra, firmando-se tio regmilautemito n. (i0l> ele. 12
de Jaut iro de 187(1, julgado iiulls os 215 so-
tos que recebeu nu, distrielo o (Ir. Joaquina
Ignacio Nogueira Penido, por ter aceitado a
mtoumieauão d' j uizia de direito tia conuarca do
Rio('ardo, pelo que epedio diplotia ao .° vo-
tado, R\ d. Cunha.

Discorda a co ui iii issa o da d l ibe racão tia
cantara, coe cuinprehendeo o Dr. Joaqui m,

I gnacio Nogueira I'eniulo na hypolhese do art.
30 § 1. 0 n. 3 da lei n. 265 de 20 de Ou-
tubro de 185, que diz: «para os ell'ectivos e
prevalece a iocomnpatihihiilade eleitoral desde a
data da aceitação elo emprego ou funcção pu-
blica até 6 inezes depois de terem deixado,deixado,
ciii virtude de remoção, accesso, renuncia OU
demissão, o exercicio do cargo.

Pa letra tia lei citada deprehende-se clara-
mente que a aceitação de que ahlise trata pre-
supõe exercicio do cargo, para cuja iiterrupeto.
por umohis os alti determinados, exige (1 mezes, a
ontar da aceitação do cargo.

Segundo a legislação que rege a especie de
que se trata o exercido do cargo de magistra-
do sé pode ter lugar depois da posse, que
sé se considera completa pelo exercicio, e sé
então é solicitado o respectivo titulo, prece-
dendo certidão do mesmo exei'cicio. (Ira o Dr.
Joaquina ignacio Nogueira Penido, nomeado juiz
de direito da comarca do Rio Pardo em .Junliçt
de 1S7S, aceitou o cargo, segundo se rè do
Dearío de umas de 23 de Setembro a 26 de
Outubro do mesmo atino.

Ainda hoje não tomou posse nem teve exer-
cicio do cargo, hvpothese figurada pela lei ci-

taiha; uCo p-íi i;t'i'r tini 	 ser 	 n'uPa m'.miipre-
hiemitilo 	 olsi-s iii	 se 	 o 	 erd,il-iris regras
de lieruineutic;i, e, pis. 1' a m'ominuis;uu
nec r:

Que, declarado nuLo o diploma expedido ao
Itvd Jeito lIa ptista ii Ciii ia, seja rei;onhie-
colo deputado pelo 4 1 distrielo o Sr. Joaquim
Ignacio Nogueira Piiidu.

Sala das CoutmniNsice, 23 ihc Abril de 186.-
1'. B,'eiedõo -31. l"&/qee cio -.1. Enfrozino.

Suo seu d'bate ,ipprovados, cada mmi por
sua vez, eis de is. 13 -a lO, 21 e 22, e recontie-
ridos deputados os Srs. mii les mencionados.
Intra emdiscussão o de ti. 23.

() 	 UapLit da 	 ttii1ia:-
Sinto-me bastante acanliaulo por ter de, fal lar pe-
rante auditorio tão iliusti-ado, e do qual ieconhie-

i fazeieiii parte Nerdadeiras mteIIi -eucia s.

Peço portanto desculpa a V. Exc. e a ineos o-
bres coliegas das faltas que por ventura coin;miet-
ter, devidas ii minha poci ou nenhuma tira tica
de tribuna.

Sr. presidente, a iiicomiipa[ibiltdude do Si. 1h.
.1 oaq u tu 1 gnacio Nogueira 1 > enid o, aI iá s iii 'o

é unia q nestaum que a ass » ri,bléa uào thes e
considerar no uitesmno ponto de vista eni que

unsiderou a chiamitada ilo.s pr o motore s

ti Sit. Vausrsiics: -Nulo apoiado, e ideiutic:m.
0 Si>. C. D'OLisEii>.s:-(t Dr. Penidei teimi até

miielluores argumentos ml SO las or, ou lado eh-
rei lo.

4) Si>. 13. ias (,UM1A:-\3 0 apoiado, nào penso
como o nobre deputad(i.

0 Si>. Aaisimar.- -Feito o paralletu, é cmii lavor
hei te.

i) Si>. C. 	 (Ir, l'enido acha-se
em melhoresores tond itões -

ti Sim. B. DA Ci'xH A: -VOU  mostrar mios nobres
deputados que a q u estào i n e parece diversa; tito
assevero, p' rqmie nt' considero incompetente.

Is promoloies tiverão tonhiecineul 	 (Ia hei,
justamente u,i capital.

1 Si>. 'ALLADARES:- V. Lxc comtipronietteo a
sua causa, votou contra si mesmo approvamido o
parecer rela ti so a uni ml 'eses pro motores.

0 Si>. B. na Cr'xri s;-Pem-doe-me, tais ez otasse
contra mim, tias votei couuscienciosauimcnO, por-
que considerei a questão neste terreno. Os pro-
motores publicos tmverso conhecimento da lei na
capital, onde estasão com aseiito ia assemnhjlèt
provincial. Elhes se apressarão cio pedir demnissao
e por consequencia não soltarão para suas co-
marcas tio caracter de promotores publ icos. Foi
por isso que eu votei a favor (leites e muito
de couseiencia.

Mas entendo que a nobre cornunissão não pro-
cedeu bem quando deu este parecer, porque o
Sr. Dr. .loaquimn Ignacio Nogueira Penido e ou-
tro collega nosso estão de posse do cargo, estào
com hicemi a ou comas prorogaçào de prazo. como
Consta do Diario Of/icial.

0 Si>. P. BRANDÃO:-() Sr. [ir. Penido não está
de posse do car"o.

O SR. Ii. ux e r'xns;-E' ou não é juiz de di-
reito da comarca do Rio Pardo o Si'. (Ir. Joa-
quim ignacio Nogueira Penido? E.

ti Si>. A. Pesmno:-N;io é.
4) Si>, B. DA CUNHA:-V. Exc. é o mais incoiti-

pelente para dizer is.o.
0 Si>. A. PE-,, !Do:-Peço a palavra.
0 SR. 13. na CuNris:-Hei de provai como do-

cuitacntos,
4) Sim. A, I'uxino:-l-Iei de ouvii-o (OQt minuto

prazer.
O Si>. B. na CUNHA:-A questão entendo que

não é a mesma, e portanto respondo ao nobre
deputado que votei irtuitei consciencios u uim'jilm

ijetuli lei in p , voto ,i fa . 	 Is pro notoris pio
Id iei.s -

0 -ri. 'foi,iuNTIxo:-O nobre deputado foi iii-
cohisrente ', ,iam,il mm favor dos nromnuitores e moi..
pugmian(lo migra o parecer cio d'scussiu.

1) Sri V,i, sDaiiF:s:-Voton contra si uiesnio
O Si;. II. na (,'I'NiiA:-,iá dei a razão e si me

coube s se 1 s cii o, votaria contra V. 1'..
Na dir casos apartes -

O Sim. PmiEsiDExie:-Atteiiçào! Peço aos no-
bres deputados que deixem o orador continuar.

0 S. B. tia Crsu:-Eui não estava preparado
para diacutir esta questàm, por isso que fui in-
!ormnmtd- 1 nor mimo mmnigo que ei ia nám) entraria
o oje em i isussão. Mas é claro que o [)r. J. 1.
Petardo é juiz de direito da coto-arca do II o Par-
do. 4 20 ii Mar o, chIe olilese pronogacão mie
praso para tomnar posse la conmarcmt, prestou ju-
raritenti aqui mia cidade do Ouro Preto, e por
conseguinte é ti legitimo j uiz de direito da tu-
marca lo Rio Pardo.

Se e!le é o legitimo juiz de direito daquella
comarca, a questio está mriuito elucidada,está chie
iiehaaixei do uti'l. 3da lei.

O Sim. k. PENimio; -Dá licença para um aparte?
0 SB. B. DA CuxuA:-Pois não.
O SR. A. l'cxmno:- Pergunlo: o decreto nome-

indo o Dr. Pendo juiz de direito da comarca do
(tio Pardo, pode ou não ser cassado pelo governo?

O SR. B. DA CcrsuA: -Actuahriaente rito.
O SR. A'st iL:-Podia ao tempo em que se fez

a eleição.
O Sri. A. PErsmuo:-E depois de haver tomado

posse podia cassar-se o decreto? Não podia.
0 SR. li. DA CUNHA:-E' questão em que não

entro, e mine nulo sem ao caso, porque a lei é ex-
pressa, exigin-o para a irlcoinpatililiihatle ape-
nas a aeeitacao do cargo.

Por eoiisehuencia,a cainara riiuuaiei paI mia cida-
de de S. João d'Fh-ltey, fundada mios arts. 128 e
129 da lei, negou diploma ao Sr. Dr. .1. 1. Peni-
do e isto coro o unico voto em contrariocontrario do mui-
ti) distincto advogado ii Sr. Dr. Francisco Igna-
cio de Rezende.

O Sim, A. PuNiDo: -O iiiais competente de lo-
dos os s'ercadores para julgar da questão.

O Sim. B. DA CcNiiA:-Parecer muito luminoso,
nias de que se arrependeo seo autor, como talvez
rias galerias hiaja quem possa attestar, por isso
que declarou o mesmo te-lo dado na supposição
ue que o (Ir. J. Penido não ha ,.-ia aceitado o cer-
go, couiei lhe havia dito.

O Sim. A. PuNiDo: -Pois inc consta o contrario.
0 SR. II. um CUNHA:-I' '' 	 rue con"ta.
O Sim. P. Brt,sNDÂo: -O parecer do Sr. Rezende

nulo presuppmàe a não acceitação, argumenta mes-
uso dliii chIa.

O Sim, B. DA CUNHA: -O fadei é que chie o dis-
se ha poucos dias.

Bemn. A cantara de S. João d'Et-Rey,entenden-
do mue foi nulia a eleição do Dr. J. 1. Penrdo,
fune ida mios arts. WS e 129 da lei, concedeo-me
um diploma que foi ursaniminiente assignado
nor todos os vereadores, á excepção do voto mio
ir. Francisco Ignacio, alias muito juri(hic.), mas

que tem em opposição outros não nienos respei-
laveis, de advogados igual mente hiabeis, que es-
tudarão a questão minuciosamente, e um d'elhcs
actualmente membro desta casa, a quem a canta-
ra consultou, por ser grave a questão.

Sr. presidente, ja disse: sou muito acanhado e
talvez muito contra minha vontade vá oll'ender
susceptibilidades, porque sinto necessidade de
declinar nomes. Si assina acontecer, peço aos
naeos nobres cotlegas que me desculpem, porque -
não tenho intenção de nem de leve oliemider a
queria quer que seja. 	 -

Hoje, naeos Srs., o nosso collega, aliás me.
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amigo, Sr. A. lenido, pensa diveranwjw do
que pensou em I)'zcurhro quando 0' tizrrro
elerrite para deputados.

\css( occmisiáj S. i.xc...
Sim. A. PENiDO:—NãO tia tal.

O Se. 11. na CUNhA: — . . não pensa\ a (55110;
quando em l)ezenibro S. Exc. pedia votos -,'I ai-
guris eleitores (tenho documento disto)

O SR. A. PENID0:—L)escjo que apresente.
)Sim. D. DA CUNHA;—V. Ixe. exige?
O e. A. PisNino: —Desejo fume apresente.
() Se. B. DA CINHA: - os qnmaes lhe ubsei'-

va-irli 
11 

ui , rito podiáo voir em dons Penídos,
5 i-xc. retorquiu:—s pois não votem em muco
primrio lii	 õ incomnpatn cl, r,

O Sim. A. PENino:—Hei de responder cate-
goricamen te.

ti Sim. VaLLa pAiEs.—Bi'immãm as comadres, dcc-
Cohrcni-se as verdades.

O Sim. A. PENinon—Tanimbemu eu podia apre-
sentam' Iscumriemmto em contrario ilisto, miras não
Os apresemitri. l'milr'lanto pe ,'o t,,ie exbiha to-
dos os ulocuiuuentrs tara provar esa sua asser-
ção.

O Si. Il. na C.mme:—Si V. Exe. moe conicr1e
quatro dias, eu rim os farei imiipruiiir.
ti H. A. Paxino: -Concedo quantos n;uizrsi-,

na certeza de que eu era incapaz mie lançai- niáo
deste joeio, tique V. Exc. certo

O 	 im. Il. ria (lm.'civa:—Talvez a (n0iiimimiSào Se
Iniciasse para la ia' seu parecei' mio protesto
leu	 tio riAmuto distmucto ammvogarlo Sr. Francisco
Ignacio dv 	 moas eu já referi que cile
ineciiio declarou 	 inc se Inibi arreprndirlu do
voto inc leia.

Ainda 111aís, Si. presidente, ri homneimi, ermibo-
ra iii ti'tligente, pode imiuitis vezes mllu'iiiar-se
pela ai m1io politica.

O	 r. Iti'. Francisco ignicio de I lai'valtio tio-
q nule u emiiii olato á deputac.ào geral. -

0 Sim. A. Pvxino:—E' unia injustic'a que faz.
0 Sim. B. na (1mNIiA:—Nmi4) está ao arbitrio ri'

V. Lxc. (iumalilicai' se õ uni não i11.justiee)
O Sim. A. Pi:aino:—() Sr. De. Carvalho €t

Resemiul' v ir ri dos candidatos inais svnipatlmucos
do parlidu conservador, e não precisa lançar
ilitO desses meios laca se lazer eleger.

(.1 SR. B. na Cmziim:—O Sr. Dr. Carvalho de
Rezende, que õ candidato á misseuirtilõa geral,
teve promessa do muito dislimicto juiz de direito
da coinarca do Rio Pardo de lar-lhe a vota-
ção do collegio rIo Bom Fim.

O Se. A. PENID0:—E' capaz de provar isso?
0 Sim. B. na CuNHAm—Está um) donainio publico

de S. Jo , io d'El-Rev.
O Sim. À. Pisxino:—isso não é prova.
O Sim. PmiinsmnExTE:—Peo so nobre orader que

rinja-se a rtisrussào do -parecem', evitando quan-
to possiset estas qustõe.s pessoaes e te loca-

IiiLrrir. Inc nenhilrrl)a luz 	 tr:ieni para a dis-
CIlisár.

) "II. A. I'ENIDO:—() !)r. Joaquiiii Igriacio Pc-
nila era imucapaz dc fazer semelhante imnpoi-
çao, e o Dr. Carvalho de Resende de recebei-a.

O Se. B. na EUN1iA:—Vou concluir estas pou-
ca observa ções que faço pala expender a razão
nela qual a cauiara iiiunicipai de S. João d'Ei-
Àey mie c)nterio diploma

O Se. A. PENID0:-0 unico jurisconsulto que
faz parte da camirara deu parecer contra.

0 Sim. R. na (TUNHÀ:—iri disse que juriscon-
sultos igualmente intelti genles, com 	 quem
camara entendeu-se, aconselliaiào-lhe este pro-
cedi moe mito (1UC teve.

Sim. A. PENino:—Ias aquelle que não pre-
cmza m desse conselho (leo parecer contrario.

LÀiooNso:—Mas a caumara ei-a como-
te para apreciar i nullidade.

() H. A. PENino:—Nem eu mingua coniipetencia.
tI SR. ii. liA CiNFia;—Sr. presidente, concluo

dizondu que num não virii disputar a eleiçào
do uno correligirnario. não me fôra conte-
rido uni diploma que moe desse entrada nesta
(,asa. jIuito irene).

O Sr. A. i en ido: (\ào teimius o se
iiscurs

O msr. A. J.oniïc: (idem).
Não lei vendo mais quem peça a palav ra.encer-

a-se a discussão, e, procedendo-se á \otaão,
sppi'ovs lo o parocer que reconhece ileputalo o
Sr. Dr. .1. 1. N. Penmdo, liando considerado
miuillo o nlmplonmia do Sr. padre J. B. da Cuinli.

em lis u,.sàu o parecei' n. 20, retalimrr
ao diploma do Sr. Palre Cau-tir.lo Augusto ut
Mello.
() A iiiaral : .—Sr. presidente, O
fossa iuten'ào demorar por qualquer maneira

o r'rnheiniumento de poderes, porem sim ler-
nos pleno conhecimento destas q ii es tões. ati ii

de satermrios mm ipinin cal) 	 o direito de aqui e'-
pi'esemitir a provimicia.

Apresentado Pese parecer, que exclue ria re-
presenla;ãi prrvinmrnai o nobre candidato, o Sr.
Cilrlid) de àiello arjmiiitt,e í Sr. lavoba lo-
niom', não õ [neo tini prejudicar nem a mim nem
a outro, ambos igualuiente estimiiave.is, poremir
simii liilrmlitar-ueu pata saber do que lado está e
direito. E' unia (1u1etào te facto, precisamos es-
tudai' o parecer e ver os docurnemi mos a que citem
allude, o por isso '011 requerer o adiamento por
24 loras.

1-' apoiado e sem debate approvado o seguinte
Requerimento.

« ieqmieiro o adiamento da discussão do pre-
s ente parecer pn i' 24 horas.—Asnara/. e

Nula mais havendo a tratar-se, o Si'. presidem-
te niare r a ordem lo dia seguinte e levanta a
5€ CS mio

3a SESSÃO PilI-IPAIIAIORIA AOS 24 til-
ABRIl. D1 1,1 iSG.

m'RESlDENCiA INTERNA DO SR. CmalaRa.

SUMMARIO:— Verifica çüo de poderes. —Discur-
sos dos Srs. Amaruzi,L1. de Oliveira, J. b'ufe'o
iuo, M. Fulgencio, A. Penedo e I'olenlino.

A's 12 horas e 14 (Ia tarde, feita a chamada,
achão-se presentes os Srs. Caunara, 1). Viotti,
E. Machado, P. Brandão, 1. (lampos, lolen-
tino, J. Augusto, A. Peuna, C. Affunso, E. de
Oliveira, X. ria Veiga, R. Sila, M. F'ulgencio.
Valladares, NoguAra .iunior, F. Peixoto, C.
(;ama, E. de Oliveira, Appresentaçào, J. Penido,
A. Penmdo, P. Ramos. T. A mnarmi 1, .1. Fufrozi no,
Caetano Gania, T. de Gommvca, i)rumond, E. da
Veiga e O. Valtadão.

Abre-se a sessão.
ORDEM DO DIA.

Verificação de poderes.
Continua a discussão do parecer n. 20,re-

lativo ao diploma ulo Revd. Si'. Cmlido Au-
gusto de Mello.

() Se. AMARAL declama que, tendo vamninado
() parecer e documentos a cIte juntos, desiste de
fazer quaesquer considerações mi respeito.

Encerrada a discussão, è approvado o parecer.
E' portanto reconhecido deputado o Sr. Ro-

berto Alves Ferreira Tavoba J uniom' e nui lilica-
do o diploma mio Revel Sr. Candido Augusto
dc MelIo.

São lidos, cada uni por sua vez, e sem debate
a ppi'ovados, os seguintes pareceres.

N. 24.
A 1.' comnuníssão de poderes,eomrfrontando como

as actas respectivas o diploma apresentado pelo
Sr. (iliinpio Oscar de Vithena Vailadão, adia-o
conforme, e, não encon trandu nultidades que pre-
jmmdmquemn sua eleiçimo, ir de—pai'ecer—que seja o
niesmno Sr. Olmmpio Oscar de Vilhena Valladão
reconhecido deputado pelo 5 , 1 districto.

Sala das comum issões, 24 de Abril de 186.-
1 1 . Brandão.—iJI. Fulqencio.

N. 25.
A l.a comninissão de poderes, confrontando

como as actas respectivas o diploma do Sr.
ibomnaz Antonio Teixemm'o de Gouvira, achou-o
conforme com as actas respectivas e portanto ir—
de parecer—que seja o mesmo Sr. Gouv'a reco-
nhecido deputado pelo 6. 0 distrieto.

Sala das comlunmssões, 24 de Abril de 186, -
M. Ful,qencio—J. Eufm'ozino.

O Se. PRE S IDENTE proclama deputados os Srs.
mencionados nestes pareceres.

E' lido e posto em discussão o seguinte—
Parecer se. 26.

A commissào primeira de poderes, exami-
nando o diploma do cidadão Cesario Augusto
Gania, e confrontando-o com as actas geral e es-
peciaes de cada um dos collegios, não encontrou
irregularidade alguma que vicie a sua eleição,
porem, encontrando-se no diploma o nome do
cidadão De. Antonio Casseniiro da Motta Pa-
checo, votado em 4. 1 lugar, ao qual a camnara
apuradora negou diploma, considerando nuhlos
os votos que obteve o mesmo em todo o distric-
lo, e expedindo ao '7. 0 votado, Dr. Eugenio Tei-
xeira Leite, por tem' aqueile [)r. Moita Pacliecu
um contrato com a mesa da assemhlóa para a pia-
bticaeão de seos annmes, baseando-se no art. 3,0
4. 0 da lei mi. 209 de 20 de Outubro de 18'5, e
seu regulamento, art. 128 § 3. 1 e a ar[. 129;

Considerando que o contrato celebrado pcI:
Dr. Antonio Cassemiro da Motta Pacheco não ir
daquelies que a lei eleitoral teve em vista, por
isso que não ir chIe com o a4mninistrador da pro-

\mcia, porem, si mui, ('(:0 a mesa da asscnibka, e
que a enipi-eza não e lambem daquellas tle que
trata a miresina lei, por isso qne o emhipi'ezarío uào
pode delia se utilisar para se fazer eleger;

E' de --parece—que seja reconhecido depu-
tado pelo 1 0 districto o cidadão Cesai'io Augusto
Gama, nultilicado o diplomrma expedido ao Ur.
EugeuioTeixeira Leite.e reconhecido tamnbena de-
putado pelo uiesnao districto o Dr. Antonio Cas-
serniro da Mota Pacheco, legitimamente eleito.—

Sala das commissões, 24 de Abril de 186.-
P. Brandão.—J. Eufs'osino.—JJ. Ful,qencio.
0 mSir. Amaral:—Si'. presidente, nem

o amor nem o odio politico, nem a atfeiçào ou
desafleicão ao homem, impellirão a camnara um-
nicipal do Ouro Preto a negam' um diploma ao
Sr. Dr. Motta Pacheco.

O Se. VALLADARE5:—Apoiado.
O Se. AMARAL:—. . .e a dai-o ao Sr. Dr. Eu-

genio Teixeira Leite.
0 Sim. A. PEuido:—Fazemos justiça a V. Exc.
O Se. AMARAL:—Muito obrigado.
A e-amara municipal do Ouro Preto, meos

Srs., ir constituida por homens intelligeumtes de
um e outro lado pohitico, os quaes tendo esta-
lado a lei e se compenetrado de seo dever, en-
tenderão em sua sabedoria dever expedir o di-
ptorna ao Sr. Dr. Eugenio e não ao Sr. Motta
Pacheco

E' verdade, Srs., que fui um daquehles que,
colo pezar o digo, e unicamente em obediencia á
lei, derão o diploma aquelie e não à este, sendo
aliás este nosso amigo e se achando entre nós.
Porem o dever assim o determinava. O dever ir
superior ás afleições do coração, e, movidos por
elie, fomo ,.; levados a ser rigorosos, cmiuuprindo
a lei.

Mas, Sr. presidente, ainda porque assim pra-
ticaumos? Vou mostrar a imparcialidade com
que procedi, e igualmente os nacos dignos colte-
gas, entre os quaes sou o primus inter paris,
honrado unicamente pelos favores que me fazem
em inc ouvir e me attender, dando-me sempre o
lugar da preeininencia, mas não porque eu seja o
homem que mais prepondere, que mais talento
tenha.

Entre outros mencionarei o nome do respei-
tavei Sr. Dr. Marçal José dos Santos, homem a
quem todos devemos respeitam', porque nào ir
daqueltes que se levão por paixões politicas;
ruas é homem oe rigorosa justiça, que jamais
abusou corno magistrado, e actualmente domo
homem é um dos florões da nossa sociedade
(Apoiados), é daquelies homens respeitados não
só nesta cidade, mimas em toda a provincia, em
todo o imperio, onde o seu nome ir conhecido.
(Apoiados).

Sr. presidente, ainda a caniara municipal do
Ouro Preto não negaria o diplonaa mio Sr. Dr.
Motta Pacheco, si por ventura o Diario Offl-
cial não declarasse que SS era incouapalive!.

Lendo eu esta nota de uni jornal que consi-
dero e effectivamente é official...

O Sr, C. DE Om.mvEiRA:—Sem duvida.
O Sim. VAI.LADAREs:—Apoiado.
O Sim. AMARAL:—. - .entendi corno presidente

da camara que a camara municipal não podia
calar-se. Certamente que nós, vereadores, não
ignoramos que o meu ihinstre amigo e colte.
ga o Sr. F. Peixoto tinha servido dentro dos
seis mezes; mas, não tendo havido denuncia
otlicial, nós fizemos, como se costuma dizer,
a vista gorda e deixamos passar, para que a
assemhléa tomasse isto em consideração. la
se vê que em nosso procedimento não houve ca-
pricho, nem odio, e que fomos levados pela ad-
vertencia de um jornal oflicial que nos apon -
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tava o nosso dever. Ainda assim, r. presi-
dente, p ru''di corri torta a iniparenairrlarle, por-
qnnriitr crllft'iei ao l':xm. governo, visto que ah
enlo não linha, che gado o regulamecto is lei.

)llieiei á S. E:. o Si'. Pedro Vicente, e o que
fez S. Fxc,? Ficou no mesmo terreno das devi-
das: podem dar, podem não dar, a assembta
pode dar, pode negar; tem contrato, não tem con-
trato. E' uru olticio celebre o de S. FIxe , porque
nada ' tu: confessa haver contrato e irão li,ver
co ri rato.

ArioNso: —E' uru officio machnae-
l li''.

( Se. AMARAL:—Lerei a parte deste ollic'o re-
lati\ a 	 questão. (Li).

« Respondeiidc, tenho a dizer a Vises., que o
Dr. (Iasseniir) da Motta Pachco não tem coni
esta presidencia coni trato algum da natureza dos
que refere o 'l.° do art. 3. o da lei mi. 26'75 de
20 de Outubro do an-o p. passado.

E' certo que a 20 de .1 uliio de ã8'2 asecreta-
ria da asens]slóa legislativa prvincil rernetteo
a esta presidemicia copia de um contrato , que
celebrou corri o dito Motta Pacheco para publi-
cacão dos annaes da niesnia assemrrbica relativos
á sessão ordirraria d'aquele anuiu, coo/rolo este
que parece ler merecido approação do governo,
visto que por despacho de 1i de No eiribro se-
gunite foi pela presidencia mandado esitrqar o
adiantamento de 2:000 $000 pos coo/a de seo con-
trato.

Por consequencia, vi V. FIxe. que cru fundo
o Sr. Pedro Vicente declara que havia uru con-
trato, porque se mandou pagar a quantia de
2:00000 e parecia ter havido appro\ação do
governo: logo, existe uru contrato.

Ainda me não limitei a isto; olliciei ao meo
nobre amigo e col lega o Si'. 1 Ir. José Eufrosino,
como di g no secretario desta asemblóa. O meu
offlcio foi extenso, fazia diversos quesitos; S.
Exc., porem, entendeo dever ser laconico para
Comigo...

0 SR. J. LuFisoslNo:—Na forma do costume.
O Sim. AsiamnaL:— . . . e limitou-se a reniietter-

nos o contrato.
Entre diversas disposições contlntoiias nós

podianios aproveitar a seguinte: (Lè).
« Por todo este trabalho, inclusive a prestaçào

das materias primas, receberá a relrilonção de
448000 relativamente á cada folha de juatro pa-
ginas. O pagamento será feriu nessa pi'opOl'Çao
ii entrega dos impressos correspondentes d cada
anno,descontandG-se por essa occasiào a quantia
te 500$000 até preencher-se a de 2:0008000,
que receberá adiautda. »

Por consequencia o Sr. Moita Pacheco recebeu
2:0008000 por adiantamento para descontar
500$000 por anno. Logo, este contrato deve-se
considerar em vigor por 4 onos.

Os Sus. J. AuGusTo E 	 ualoND:—Apoiado.
O SR. ArnIsfl(L:—Não só o Sr. Dr. Moita Pa-

checo como seus antigos entendião que estava em
vigor es[ , - contrato e tanto que se fez passar nesta
casa uma lei que não chegou a subir ii sancção,
ia qual se evidencia que na consciencia do Sr.
Dr. Moita Pacheco e seus amigos para elIe se eles-
incornspatihil isar era necessario rescindir-se este
contrato.

Logo, é claro e evidente, é confessado pelo
presidente da proincia e reconhecido pelo con-
trato enviado pelo nico nobre amigo, que elie
existia e existia dentro da epoca que incompati-
bit isava.

Agora a questão de direito.
Attendendo-se ao art. 30 § 3. 0 do decreto n.

26, vê-se o seguinte: (Lê).
Tambem não poderão ser votados para mem-

bros das assembléas provinciaes, deputados e se-

nadores, os empresarios, contratadores ' na-
o uellas provi nelas cnn que os respectivos contra-
tos e arrematações tenhão execução, e durante
o tempo deita. »

Per-untarei eu: o que era o Sr. Dr. 11otha
Paehecu cmii relação a este contrato? contra-
tador ou emprezarnu? (Apoiados da minoria).

E si não era nada disto, peço ao meu nobre
amigo que diga o que era ciii n'elação á elle, que
nome tinha? Porem mão sei conto se possa des-
classificar um contrato desde que elte exnstno e
foi approvado pelo governo, pagando-se uru
quantitativo adiantado. Inquestionavelmente ex-
istio uru contrato. Áirsr]a perguntarei: o con-
tracto foi rescindido? quando? 

e,
 irrteiramriente

cumprido? foi'ào entregues esses annaes? Certa-
meu te que tal rescisão ou cumprimento integral
te contrato não houve. Lo go, ajuda vigora.

O SR. VALLADAI1ES:—A conimnissão diz que este
contrato não é daquclles de que falIa a lei. Mas,a
lei não faz distincões.

O Sri. AMAIIAL: —Qual é a especie de que trata
a lei ? Vejamnios o reg ulamento, e nelle encontra-
remos as mne»nnas disposições e muito extensivas
e ciiiprelieniivas, e tarifo pela letra, como pelo
espirito da ler, si se o crnsiderai' cri,, forn»ce-
dor, peor' será a sua posição; porque nesta li p-
these xtende-se a incompatibilidade até aos in-
teressados, de sorte que até aquelles contratos
que são celebrados com os arrerniatantes são
ahn':mngidos pela lei.

O Sim. X. DA VEIGA:—São só os contratos com
a arimiristracão publica.

O SR VAi.LsDsnilis:—E este é particular?
O SR. AMARAL:—lu creio que é publico, tanto

que a nmnportanciri saliro dos cofres publicos. Foi
ursa contrato celebradi com a assemnbdéa que é
ir o dos poderes da provincia. Logo, que denio-
icrinacão se pote dar á este facto,visto que o comi-
trato não foi feito por individ tio particular, lisas
cru urna corporação publica? Por consequencia
ex isP um contrato e a caruara mniunicipal tio
Ouro Preto mui legalmente negou o diplonia,
(apoiados da minoria), não por amor, não por
odro á pessoa, uras por querer obedecer, e cumn-
prir a lei.

O Sri. 1:. nc OLnvEiRA: —Procedeo muito bern
O Sri. AMARAL:—Ella não praticou injustiça

alguma e consegminntemente está assim Justificado
o nosso procedimento e só voltarei á discussão
si for necessario.

O SR. CAETANO GtMA:—O procedimento da ca-
usara merece elogios.

O Se. ASIARAL:—Muito ohrigado.
Tenho concluirIa.
VOZES:—Muito bem-
<-> Sir candido de Oliveira:-

Sr. presidente, cmii 19 de Junho de 182 a mn,esa
da assemubtia provincial mineira, cru virtude de
urna deliberação miestg recinto tomada, ficou in-
cumbida de regular a impressão e publica ção dos
annaes das diversas sessões legislativas desde
que foi posto em execução o acto addicional.
Sem concurso, sem credito consignado em lei,
lavrou-se o contrato com o Dr. Antonio Casse-
miro da Moita Pacheco, que tem em seu poder a
antiga tvpographia do Constitucional. Por coo-
seqnaencia o Dr. Motta Pacheco, de uma pam'le,
e de outro tacto a assernbléa provincial, se obri-
garão, em estipulações reciprocas, o 1.0 á publi-
car os annaes das sessões e d'esta publicação for-
necer certo numero de exemplares á estaassena-
bléa, e a 2 . a (a mesa da assemblõa) a pagar-lhe
uma certa soruma pecuniaria por este seo traba-
lho, e ii proporção que fosse sendo desempe-
mihato. Essas estipulações constão de termo nue-
sigmiado pelos contratantes, e ainda não forão res

cindidas ou nmullificadas pelos meios om direito
conhecidos.

Eis a synthese da questão.
lia uno contracto celebrado entre num, particu-

lar e a assemhlica provincial, ramo da ai nuinis-
tração da proinicia, em queque obrigações reciprocas
forào estipuladas e em virtude do qual esse par-
ticular, cru deseniipenho dos onris que (ti' forno
impostos, entregou á outra parte contratante di-
versos exemplares da obra, de cuja publicação se
incumbira. À ninguem é extranho que na sessão
do anuo passado f'orào aqui distribeinlos annaes
editados pelo Sr. Moita Pacheco. Eu corno de-
pintado recebi um exemplar e o mesuro acomite-
eco aos meos nobres coltegcis de então, tendo o
Dr. emilprezario por essa occasião reclamado o
cma'iiprimento da obrigação a que se tinha su-
jeitado a assembléa, isto é, requerido a presta-
ção pecuniaria.

Graças á irregularidade coui que essas cousas
se fizerão, duvidas se suscitarão, travando-se lis-
cmnssào, ria qual empenhei-me procurando nos-
trar que o Dr. Motta Pacheco não tinha direito
ãs quantias reclamnadas,por não haver lei que au-
Iorisasse a despeza Não valerão minhas pondera-
ções, porque a casa de pronipto concedeo ao pre-
sidente credito para o pagamento do serviço feito,
aceitando a rescisão pedida pelo contratador, Esta
deliberação não se converteu cru lei, isto é, não
foi sanccionada pelo presidente da provmnrcia, por
ter silú um daquelies projectos cuja redação
final não ponde ser approN ada por falta de grua-
ruim nos ultimiros dias da sessão annua..

E' pois, obvio, Sr. presidente, que está de pé
o contracto do Sr. Dr. 1\lotta Pacheco com a as-
eniibIúa provincial, e assim, tendo sobre este

individ'.no recahido a votação do 1.' districto, re-
ncahio dIa em quem não era apto para recebeI-a,
isto é, sobre quem a lei terininanternicinte de-
clarou incomnpativel. E' tão claro o art. 3.° no
seu 31 que não sei corno se possa duvidar de
que rielle esteja coinipretiendido o Dr. Motta
Pactieco. A lei foi rinesnio tão casuistmca, foi tao
rigorosa nas suas expressões que com difficul-
rIade delta poderá escapar qualquer cidadão que
lenha depensderrcias perante a administraçào, de-
pendeucias que busquem seu assento ciii esti-
pulações reciprocas.

Não são somente incompativeis os arrematan-
tes; o são tambem os emprezarios, osdirectores, os
contratadores e os interessados naarrernralaçãrr de
rendas, de obras e fornecimentos publicos na-
quellas provincias cmli que tenhão execução os
respectivos contratos.

(Ira, o Dr. Metia Pacheco incumbia-se de for-
necer ia asseniblêa exemplares de uma obra thy-
pographica; recebe por este fornecimento uru es-
tipendio, negocia com a assemnbtêa mima obra por
cIte impressa eum typographia que não é sua, po-
rem que lhe está confiada, e por conseguinte é
claro que está comprehendido na phrase rigorosa
e completa da lei.

A nobre comuiissdo
'

vendo que não podia
nesta parte ser feliz, isto é, conaprehendendo per-
feitamente que o Sr. Moita Pacheco era um con-
tratador, foi buscar outras razões para não de-
clarar multo o seo diploma, e disse:—o contrato
é com a assemb lia e não com o presidente da pra-
vincia, e portanto não milita a razão de rigo-
rismo da lei, porque a assemb lia não /a: parte
do governo diz provincia.

Sr. presidente, admira-me que a nobre com-
missão, em que vejo cidadãos portadores de ti-
tetos legaes que fazem presuppor o conheci-
mento daj urisprudeneia, tanto tenha aberrado
dos principies aceitos, não cogitando do que seja
a assenabléa provincial, parecendo negar a esta

corporação as fnmncções administrativas que lime
meiopo0 cmii ser contestadas.

Pois o partido da nobre maioria são é quem
apregoa que as assrcniibléas provninciaes Icem aI-
trmbuieões meramente administrativas e não p0-
luticas? pois pode-se negar, em lace da lei (te
1834, que estas corporacões, ao par de inipor-
tautes funcções potiticas, são associações alia-
mente administrativas? Ve-se a fraqueza de tal
argu mnmento, que seriamente não pederia ser apre-
sentado.

E, Si-s., tanto a asseiiiblêa provincial adrninis-
tra, que cita tem sua mesa, sua iconiniissào de
policia para fazer contratos. Esta age, obra cnn
virtude de delegação da casa; todos os dias está
contratando com a typographia e tatigraphos os
serviços que dizem respeito á marcha de nossas
sessões. Não será isto administrar? Na tomada de
contas msào lia acto de administracão?

E' pois obvio que esta razão allegada pela
commissào não é scientilica, não se filia ao pen-
samento da lei, e nem vantajosamente pode ser
offerecida.

Sr. presidente, dizer que o Dr. Hotta Pacheco
pode validamente receber votos, seria dizer que
o cidadão Paula Castro, que contrata com a pro-
vincia seos trabalhos typographicos, e que re-
cebe anuualinente dos cofres publicos elevados
estipendios cm remuumieracão dos servicos que
presta, tamimbenas podia ser elegivel nesta mesma
provmncnm, que tão grande soruma lhe entrega.
Não lia difrerenpa nenhuma; todos estão compre-
hendidos na mesma Iiypothese e por conseguinte
sujeitos ao rigorismo da lei, não semido-nos licito
abrir excepções eus favor do publicador de an-
naes legislativos.

Devemos ainda attemider, Si'. presidente, que
no presente caso maior rigor convem observar,
porquanto o Sr. Moita Pacheco tem seu contrato
caris a propril assemnbléa de que pretende sei'
menu bro.

Ora, se o pensamento da lei foi arredar des-
ta casa individuos que tivessem depenmdemicias
da administração, esse pensamento deve ser
muito mais bem cornprehendido quando se tra-
ta de dar entrada na assembiéa a uro inidividumo
que como cita temas choque de interesses, que tmTi
aqui um requerimento reclamando pagamentode
somrnas pecumsiarias, e sobre o qual a assecublia
tem de pronunciar-se comas justiça e isenção.

O SR. J. Euvmsosixo:—Qual é elIe?
O Se. C. nu OLnvanitv:—O Sr. M. Pachecopedio

á assensbléa rescisão do contrato e ao mesmo
tempo pagamento de 8 ou 9 contos de reis, e,
portanto,ja por moralidade, estava incornpativel
de ser membro desta corporação, quando não o
fosse em virtule do texto da lei, que não pode
ser illud ida.

Dest'arte o Sr. Moita Pacheco não pode entre
nós permanecer, senas que se frustre o pensa-
mento do legislador, sem que com a sua pre-
sença, como nosso collega, nos vejamos colmi-
hidrs de intervir com inteira isenção na dis-
cussão que lhe affecta e na qual toda a franqueza
não poderá ser externada, por que ha certo aca-
nhamento, certo pudor que nos véda discutir as-
sumptos pecuniarios em prezença do interessado.

Assim parece que, a menos que se não vio-
lente o texto da lei, que não se rompa comple-
tamente com o rigorismo do legislador que de-
cretou incoinpatibilirlade neste caso especial,
nós não podemos dar entrada ao Sr. Motta Pa-
checo, illegai e nuhtamnenite eleito pelo 1. 0 dis-
tricto.

Occupe-se chie com a publicação de seos annaes,
venha pedir á assembléa o pagamento das quan-
tias a que tiver direito, mas não queira consti-
tuir-se legislador da provincia aquehle que e
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interessado em questão peetiniarla peran ti a
mesma proviricia; o empresano de uina typo-
grapiiia que publica trabalhos nossos não quei-
ra lmar assento entre nós, que vamos apreciar
a inaneira porque eito cumpre seo contrato, a
forma porque preenche as clausulas á que se
sujeitou.

Assim pronunciando-me entendo que obe-
deço e respeito a lei, e não sou levado por sen-
timentos mesquinhos ou por paixão pai-lidaria.
A ik tão elevada, tão sublime a sua esphera,
que qiando dia tem de ser appticada, tudo deve
ceder ã sua magestale e oninipoteneta. (Jiarito
bem.)

O Sr. José ilTf1ozino: (Não te-
mos este discurso).
O S. Maiioel F'ulgeflcio: -

Tendo coliaborado rio parecer que se acha em
diseusào, trigo de nico indeclinavel dever vir
perante a assemhia (lar as razões que actuarão
em neo animo para com elle concordar. A
q uestào acha-se perfeitamente explicada pelos
diversos oradores que tornarão parte na dis-
cussão; mas eu entendi que não podia prescindir
de dizer sobre ellaalgunias palavras somente para
explicar o niodo por que a encarei

Não actuou no espirito da comrnissào, Sr.
presidente, o pensamento de que a camara mu-
nicipal desta capital houvesse deixado de expe-
dir diplonia ao Sr. Dr. Motta Pacheco por par-
cialidade ou qualquer outro sentimento menos
ccnfcssavel. A coinmrssão faz inteira justrca aos
O isinctos rrienihros que fazem parte desta itt ustre
corporação ...

Sri. AMARAI,: --Muito obrigado.
0 S. M. FuLcExclo:—.....não podia, por-

tanto, passar pelo seo espirito que houvesse o
nia'rior istirrubre de parcialidade da parte deita.
No parecer (Ia co nuiissào não se pode tamhern en-
cliergar uni voto de censura dirigido á cauiara
municipal testa cidade, porque aqrielia corpo-
ração girou na orbita de seos deveres deixando
de expedir diplonja ao Sr. 1)r. Mota Pacheco.
A cuniniissão por seo turno cuninrio seos deveres
dando o pare-'r que está em discussão, e a as-
serrilitéa tarribein por sua parte girará na esphera
de suas attribriiçóes dando a decisão que enten-
rierjusta, seita que nisto haja otiensa á dignidade
de qualquer dos puderes. Isto posto, Sr presa-
(leu te, vou entrar na questão.

Deixou a ramara municipal desta capital de
expedir diploma ao Sr. Dr. Motta Pacheco por
julral-o rourpreheudido no ar t. 3 1 § 4. 0 da lei
n. 2675 de 20 de Outubro de 185, art. 128 §
3. 0 e art. 129 do regulamento, isto é pelo facto
de ter elie uni contrato com o governo e estar
Por esta razão incompatibilisado.

Sr. presidente, não é basta te que tomemos o
artigo da lei assim isoladana ate; para intei pre-
ti-la é preciso que exariirernos tambem qual
foi a mente do legislador estabelecendo as in-
compatibilidades em reação aos contratos.

Em 1. 1 lugar entendo, Sr. presidente, que
quando o legislador estabeteceo esta incompati-
bilidade em relação aos contratadores foi para
evitar, ou que o contratante estivesse na depen-
dencia do governo e se visse assim tolhido na
st'a liberdade de proceder, ou lambem para que
aqueiles que tivessem grandes contratos com o
governo, e pozessem por isso o publico na sua
dependencia, não podessem por esse meio influir
no animo (te certo numero do novo de tal sorte
que podessem arrancaruma decisão eleitoral favo-
ravel a si mesmos. Ora, assina sendo, vejamos si
a incouipaf0aulidade pode ser app'icada ao caso
vertente.

E' certo, Si. presidente, que o Dr. Mütta Pa-

licco teni um contraio com a mesa da assernhléa
provincial tara fazer a impressão te annaes.
Mas pergunto eu a V. Exc: este contrato do
Dr. Motta Pacheco é da natureza daqueiles que a
lei considera incompativeis? Não, por certo, por-
que este contrato neto o poz na clependencia do
goi eriio que n'cite não teve a menor mnterferen-
cia, e macio coltocou pessoa alguma na dependeu-
cia do contratante, de maneira que este podesse
coro o seo contrato obter votos em seo favor,
arrancando assina decisão eleitoral favoravet a
si uiesrno.Qmrarido a lei trata de contratos, Sr.
presidenle,é por exeuipto uni contrato importan-
te, corno o da construcção de urna estrada de
ferro ou de igual magnitude, que pode pôr o
publico na depenrtencia do contratante, ou aquel-
les que teuide fornecer materiaes para o cumpri-
mento d'esses contratos.

E, Si'. presidente, sê nós applicasseinos a lei
coni o rigor que oxigena os nobres deputados, te-
riamos :ue um sitiaptes fornecedor de papel,
pennas .' canetas para a secretaria do governo e
que ti se para este lirn um contrato com o go-
verno, (-lana, eni virtude da lei impossibilitado
de ser csoiidato á assenibiéa provincial.

0 Se. 	 . Pzasa:--Se a lei não distinguio,
nós é que havemos de fazer?

O SR. M. FrJLcENcio: —Nós não devemrios agar-
rar a letra dura, e secca da lei para interpreta-ia
de maianeira a cahir-se em absurdo: é preciso ver
qual foi a rriente do legislador quando estabe-
teceo a incoinpa[ibilbtade a respeito de contratos.
Ora, a ser curral que uni simples fornecedor te
papei, pnna e tinta ou qualquer outro objecto
para a secretaria do governo, que [entra para isto
contrato, esteja mnhahiiitado de ser eleito, teria-
íamos a applicaçáo da lei a especies te que não
cogitou o legislador, e atem de suas vistas.

O SR. J. AuGusTo:—)esde quê faz um contra-
to, está inhabilitado.

0 SR. M. FuLc.ENcio:—Eritendo de modo di-
verso.

Entendo que os contratos de que falta a lei
são aqrrelles grandes contratos do genero dos que
lia pouco riiencronei, e que poem muitos indivi-
duos debaixo da dependencia do contratante.

O SR. VALLADÀIiES: — Â lei não falta em gran-
des contratos.

O SR. J. Arç.usTo:_Faiia Ciii contratos sim-
pIes mie n te.

0 Se. \TALIADABE5:_0 do Sr. Motta Pacheco
é uni grande contrato, porque pesa horrorosa~
mente sobre os cofres pubhcos.

O Se. M. F' CLGENCIo:—Mas não pondo o Sr.
Motta Pacheco na dependencia do governo e nem
o publico na depemidencia do Sr. Motta Pacheco,
não é dessa especie (te contrato que o legislador
cogitou. Eu, portanto, entendo oue este contrato.
que houve com o Sr. Dr. Motta Pacheco, está Jus-'
tamnerite Oxcluido do espirito da lei, porque em
nada poderia influir sobre a eleição rio contra-
tante, e assim pensando prestei minha assigna -
tesa ao parecer que se acha em discussão, e por
elie tenho de votar.

Aleni disso, Sr. presidente, segundo declarou
o nico coliega de comrriissào,não existe mais esse
contrato, cuja rescisão antes da lei das incompati-
bilidades o contratante requerera. Eu quando
elaborei o parecer não sabia que o contrato já
havia sido rescindido; mas, embora existisse elie,
preetei a minha assignatura somente fundado nas
razões que acabo de dar. Si porem o contrato
não existe, ou mesmo se sua execução ficou sus-
pensa desde que o contratante pedio sua rescisão
e esta a.ssembléa decretou-a, com maioria de
razão o nosso collega não tem incompatibilidade
alguma.

Tendo, pois, provado que nunca entendi jId

a camara ala capitai tivesse sentimentos menos
confessaveis expedindo diptorua ao Dr. Teixeira
Leite, e alem disso havendo, posto que succmnta-
mente, justificado o odo porque lacarei a ques-
tão, e sobre cita tenh

n
o de votar, assento-me es-

perando qne a casa procederá com a írnparciah-
dade que a caracterisa.

VOZES: —l)iscutio bem a questão.
Não havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão, e é approvado o parecer em
todas as suas partes; tendo os Srs. Cesario Gama
e Caetano Gama declarado que se abstinhào de
votar a respeito.

São, pois, reconhecidos deputados pelo 1.° dis-
tricto os Srs. Cesanio Gama e Moita Pacheco,
que tonaão assento.

E' lido e posto em discussão o seguinte: -
Parecer n. 21

.4 l. 1 comnmnissão de poderes, confrontando comia
as actas respectivas os dmploriaas dos Srs. Carlos
AlYonso de Assis Figueiredo, Candido Luiz Maria
de Oliveira e Benedicto Cordeiro dos Campos Vai-
tadares, acha-os conformes, e, portanto, é de-
parecei—que sejão reconhecidos deputados pelo
2 1 districto os mnesimios Srs. Carlos Alfonso, Umin-
ilido de Olis eira e Valiadares.

Sala das comumnissões, 24 de Abril de 186.-J Bra'adão. —J. E'rrfroziao.—JJ. Frrliencio.
() Sr. Sallaclares (Pela ordeuz):—

Sr. presidente, ninguem ignora que á illustrada
1." commissão de poderes foi presente uma re-
presentação assignada pelos Srs. Assis Martins e
Motta Pacheco, reclamando contra a eleição do
2.° distnicto; pedindo que a itiustrada cominis-
são, considerando as razões ahi altegadas, decla-
masse nullos os colie g ios de Santa Barbara, Cur-
velio e Itabira, nuitidades qrme acarretariào a
minha exclusão e a de rimais dous amigos rneos.

11', portanto, o Sr. Motta Pacheco interessado
tia nuilidade (lesta eieicão,e cri espero da impar-
cialidade de V. Exe. que eito não tomará parte
na votação.

O Se. M. PACHECO:—A provocação era desne-
cessa ria.

O Se. Vam,aoaemss:—Não era.
() Sim. M. PTcHECO:—Só se não contiecein o

naco caracter.
O SR. C. ori OLIVEIRA E VALLADARES—Coiulme-

e eiraos penféi tauien te (Rindo-se i)'orzicasnen/e, re-
urdo-se do salão).

Encerrada a discussão, é approvado o parecer,
e são reconhecidos deputados pelo 2. 0 distnicto
os Srs. C. AlYonso, C. de Oliveira e Valiadares.

O Se. PRESIDENTE declara que, estando reco-
nhecido numero sutllciente de Srs. deputados
pata ser instal lada a assembléa, vai-se neste seta-
tido officiar ao Exrn. governo, afim de dar as
providencias para que tenha lugar a missa voti-
a rio Espirito Santo, e marca a primeira hora da

tarde para o acto da instahtação.
E' lido e posto em discussão o seguinte:

Parecer sr. 28.
A 1 1 coifimnissão de poderes,exanimnando o d-

plomna do 1k. Mamio'l Gomes Tolentino e comi-
frontando-o com a acta geral e especial de cada
una dos collegios,achou-o regular; porem constan-
do das actas especiaes que o mesmo Dr. Ma-
noel Gomes Trlentino é juiz municipal da ci-
dade do Piranga desta provincia e que, por ser
incompativei, em vista do art. 3. 1 do decreto n.
2675 e 163 do regulamento o. 609 de 12 de
.Janeiro do corrente atino, não podia receber vo-
tos para deputado provincial, por isso que são
cites nulios: é de parecer que seja nuililicado o
diploma ao mesmo expedido e reconhecido de-
putado pelo 30 districto eleitoral o Dr. José Ma-

imo Nogueira Penido.

Saia alas sessies, 24 de Abri! de 186.—J. Eu-
/rocino.—P. Brandão

Discordo do parecer dos nacos coilegas de com-
tímissào, e na discussão justificarei o neo voto.

Saia das sessões, 21 de Abril de 186. M. Pari-
f7encio.

O Sr. Manoel I"ulgeneio:--Sr. presidente, havendo discordado de ineos
coltegas de coraimissão em relação ao parecer
que ora se discute, com prelaende V. lixe. que
tenho necessidade de dar as rasões trela s quaes
assina procedi.

O SR. C. GAMA:—Apoiado, louvo-o muito.
O Se. AMARAL:—MUitO berma.
O Sim 1%l. FuLGENcio:—Sinto bastante, Sr. pre-

sidente, achar-me, embora pela unica vez, du-
rante estes trabalhos, separado de rneos coltegas;
moas V. Exe. sabe que nona sempre podemos
pensar da mestria maneira.

Entende a mamona da commaaissão, que o nos-
so coilega o Sr. Dr. Tolentino devia ser ex-
etnrio d'este recinto por que estava sob a sane-
ção da nova lei eleitoral, que julgou ineonapa-
liveis (is juizes rnunieipaes para a eleicão de de-
putado provincial.

t} Sim. C. GAMA:—Coimao estavão outros.
O Sim. AMARAL: —Apoiado.
O Sim. A. Prixioo:—O caso é muito diverso.
O SR. M. FcLGENcro:—Eu, porem, entendi o

contrario e pelas rasões que vou expender.
Sabe V. Exc., Sr. presidente, que a lei de 19

de Agosto de 1846 creando as eleições por pro-
vuacías, estabeleceo quaes os empregados que
estavão incouapatibihisados para a eleição de de-
putados nesta grande circnmnscripcão eleitoral.
Vindo depois o decreto de 1855 creando os cir-
culos, as incompatibilidades forão reduzidas a
chies, isto é [1 essas pequenas circunscripções
eleitoraes.

O SR. A. PENmDo:—A nova refaaruaa tratando
alas incompatibilidades refere-se ia toda a provin-
eia e não aos circulos.

O Sri. M. FULGENC10:—Estou me referindo á
lei de 1855, e mostrando como tecto sido es-
tabelecidas as incompatibilidades, afina de fazer-
trios deilas urna appticação rasoavel e legal.

O Se. AMARAL: —(para o Sr. A. Pesrido) Não é
o riaesnao homem de hontem.

O Se. A. PENW0:-1-lei de responder áV. Exc.
categoricamente.

O SR. 	 aos nobres deputa-
dos que não interromnpão o orador corriapartes.

O Sim. M. FuLcENcLo:—Conlo disse, vindo ode-
creto de 1855, reduzio aos mesmos circulos as in-
compatibilidades para deputados. Apparecendo
o decreto de 1860, alargando estes circulos,
tambem as incompatibilidades acompanharão
estas novas ei rcu ri scripções eleitoraes. Vindo pos-
teriormente a nova lei eleitoral de 18'75, restau-
rando as eleições por Provincias, declarou que
erão inconapativeis em toda a provincia os juizes
municipaes e outros empregados publicos. Sa-
bemos, Sr. presidente, que o fim da lei, crean-
do as incompatibilidades, foi obstar que o in-
divi duo que estivesse investido d'estes cargos an-
compativeis corri a eleição de deputado influ-
isse com a sua autoridade para se fazer ele-
ger obtendo votos nos districtos em que exer-
cesse jurisdicção.

O Se. A. PENW0:—Foi por esta razão que V.
Exc. pedio demissão do cargo de promotor pu-
blico que exercia.

,t) Se. M. Fum.GENcio:—Declaro ao nobre depu-
tado que pedi demissão de promotor publico da
comarca do Rio Pardo porque o coliegio do Rio
Pardo fazia parte do 6 0 districto eleitoral por
onde fui eleito.
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() Su. A. PEN1D:—.\ qiieslao agora é I 	 li-
ÇiiII por toda 	 r\ iii('IL 1' n,io por 	 liii rii'tis.	 ii
argumento não procede.

'O Se.. M. F'cLGENCiO: — Peç o ao nobre deputa-
do para ouvir-me e depois coinhaterã o que eu
disser.

Estou dando as razões que tive para dar o
meo voto em separado.

' mi. A. PENiDO da uni aparte.
O Se. NIPiiEsiDENTE:—PeçO ao nobre deputado

que n,o interrompa o orador.
O Se. M. E'ULI;ENOIO:—Sao tantos os apart"s'

do nobre deputado que jã não sei onde andava.
O ',mi A. PENID0:—V. lIxe. estava no terreno

das iiijustias e ahi ó diliieil caminhai'.
(1 'iii. M FuLGENcio,—Penso o contrario e por

S5mi proegtiirei.
1'.' certo, Sr. presimlciite, que o IIOsS) 'nt-

lega o Sr. Itt'. 'l'oleiitiiii é juiz municipal da Pi-
ranga; mmm:is *" ttimimheimi certo que a Piranga faz
parte mio 1.0 dislrieto eleitoral e que o nosso
coflega tol eleito pelo 3,u dmstrieto, de que não
faz parte territorio algum 	 sujeito ti sua juris-
dicção.

O SR. Aiaiiii,:—\luito bem.
41 '-ii. A. Pciiido:—Mas é um termo que tira

muito proimiioao 3. 1, districto.
Li Siu. M. F'cLoENclo:—( )ra, se o nobre depu-

lado, sendo juiz iiinnicipat da Piranga, imào PO-
dia influir com a sua autoridade para que os
eleitores tIo 3 ° disIricto lhe mlesseni oti. e
se ainda as elei;fes provinciaeS se tizerão por
listriittos. é certo que não existe a iazuio da lei,
e p'mi'tarito não póde ser applicaila alem la
mente Iegmstativa.

O Sim. A. PEN1DO—I'' iltogira a conclusão.
Li Se. M. FULCENcI0:-1'orlaiito, entendo, Sr,

presidente, baseado nas rasões que succmntatoeiite
acato) deexpor, que o nobre deputado pelo
3.' tlistriclo, o Si'. Toteutinn, não podo ser com
justiça excluido deste recinto. (Apoiados). A
asseiiibli'a pode decretar cmii sua sabedoria a ex-
clusão do Sr. Dr. Tolentino; mas se interpretar-
nos a lei como dIa de e ser entelidida, é
ç'em'to que a exclusão deIte iniportará uni acto
de injustiça, ampliando-se unia disposição ex:e-
lutio m a l da lei por sua natureza restrietiN a.

Li Sim. AMARAL:—Apoiado.
Li Se. M. FULGENCi0:—Eu, Sr. presidente, não

tenho interesse cmii que seja deputado pelo 3. 1 dis-
trim'to o nobre deputado o Sr. Dr. 'Cotentirio
ou o Sr. Dr. Penido.

0 Sim. A. PEN100:—Faço justiça a V. Exc.
neste ponto; estou apenas combatendo a sua ar-
gui nen ta ção

Li Se. M. Fueueacio:—Sou atnígo dos Srs. Drs.
Tolentino e Pedido e portanto procedo nesta
questão levado unicamente pelos sentimentos
ile j uistii'a.

'lendo assim justificado o nie voto, espero
que a casa procederá, como seIpre tem pro-
cedido, com toda a imparcialidade e justiça.

i ozEs:—Muito bem.
() .r. Agostinho ien.ido (Não

temos este discurso).
O 'Foientin,o:—E', Si. presi-

dente, como a victiina atada ao poste que entro
nesta questão, primeiro porque não estou afeito
a advogar causa propria, segundo, porque Ira-
vou-se a tucta de preferencia, infelizmente, no
seio da grande fainilia conservadora, terceiro, por
ser o candidato a quem se procura dai' assento
um dos ineos melhores amigos des doe beltos
tempos da academia, accrescendo ainda nassas re-
lações de [anilha. Já vêeui os nobres deputados
quanto é esquerda minha posição. Embora estas
considerações, não posso, não devo, temo é niesrno

de minha dignidade, deixar correr á revelia esta
causa, porque elta não (' minha, Si'. presidente;
é a causa justa, santa e nobre dos inces mais de-
votados amigos, é a rausa justa, santa e nobre de
uma das partes mais importantes, da heroica pio-
vincia de Minas. (Muito bem). 1-lei de defender e
salvaguardam' os direitos sagrados do honrado,
energico e independente corpo eleitoral (10 3.1
districto. (Apoiados).

I'Iriti'ando na questão, Sr. presidente, permitta-
me V. lIxe. e a casa, que eu liga corri franqueza
o seguinte. Nao inc é possivul, de modo algum,
acon'mpantiam' ao nobre deputado pelo 4. 1 distrieLo
nos seos arroubos de eloquencia, em primeiro lu-
gar, porque mucos pulmões não são tão fortes, em
segundo lugar porque minha illmistraào ainda é
menos foi-te (não apoiados) Li nobre deputado
pelo 4. 1 rtisti'ir'to, pedindo á esta asseunhléa a unI-
lidamle lc minha eleição para dai' ingresso neste
recinto a seu digno irmiiào, quiei valer-se sninentr'
do doe pro juta)' doe.

0 Sim E. PEIXOTO:—Apoiado.
Li Se, 'l'oLEN'riao:—t) nobre deputado esque-

eemm-se uiteiranieule datuelte principio: S'cire /e
qes soas eet verba cortina (caere sed vina ar
(rata/em.

Li Se, À. PENioo:—Nào vale nada.
Li SR. 'I' OLENTINo: — Siuui. Si'., não vate nada,

po rq o 'e afl'ecta muito d e perto a eau a de sem
uiauo V. 'Ixc. beiu deixaver que é parte suspeita.

i Se. À. PENuuo:—Não tenho absolutaumeute
suspeição alguma, encarei a questão como legis-
lado r dá provi ncua.

Li Sim. 'l'oLENTiNO:—Sr. presidente, não olhe-
mos sonictite para a letra (Ia lei, atlendamamus os
prlumcipios de hieruienentn'a juridica, vanos iii-
tei'pretal-a logictonen te, procuremos descobrir o
verdadeiro laensaulento do legislador, indague-
mos, ciii fim, a razao phiilosopinca da lei. À no-
vissuna reforma eleitoral determinou expressa-
mente que se observassem as incompatibilidades
por [rovincias, mas tambein determinou expres-
saniente que as eleições, de que ora nos occu-
panios, fossem feitas por districtos; por conse-
quenci;:, o que é mais natural é restringir estas
1 neonipatihil irtades aos districtos.

Li Se. A. PENiDO dá uru aparte.
0 SR. 'I'OLENTiNO:—Lá vou, e hei de levar á

evidencia, que o procedimento do nobre depu-
tado nesta sessão é perfeitamente contradictorio
com mi que houlem teve.

O Se. A. Pesoo:—Nào apoiado.
II Sim. AnARAL:—A poiado. O nobre deputado

está entre SylIa e Caritides.
Li Se. A. PENiD0:—Na opinião do nobre depu-

tado.
Li Sim. 'I'oLENTiNo:—Si pois, lia uma disposição

sobre nconipatibitidades, tarnhemn ha outra de-
terminando que as passadas eleições de deputa-
dos pi'ovinciaes fossem feitas pela lei "antiga, e
esta, coroo V. Exc. sabe, somente incompatibi-
usava no districto, devendo o candidato deixar o
cargo seis inezes antes da eleicão. Demais, é prin-
cipio corrente, sobre o qual não pode haver con-
teslaão, que as leis odiosas devem ser interpre-
tadas eomli restricção, e que na interpretação mias
leis benignas deve haver mais liberdade:—Be-
'izignu aanpliand, odiosoS res/ringenda. - Por con-
seguinte, a assentbléa deve interpretar mais be-
nignaniente a lei, porque se trata de direitos
intuito sagrados de um districto tão importante,
como éaqiielle, pelo qual tive a honra mIe ser
eleito.

Tal é a injustiça da causa que o nobre depu-
tado d'fende, que na carencia de argumentos,
vio-se obrigado a avançar uma inexactidão, di-
zendo que eu havia influido nas eleições do 3.°
distrito.

Li SR. A. PENiD0:—Não Sr., disse que podia
influir.

O Se. 'I'ol.EN'riNo: —(Ioino pol i ti eu ni flui e nas
eleições do 3. 1 districto, na qualidade de mimagis-
trado residente no 1,0 districto'? Perdoe-me o no-
bre deputado, isto é uni verdadeiro Llcopropo-
sito. Si eu interpuzesse minha autoridade no 3.°
districto, expunha-me, sem duvida, a ser de lá
enchotacimi, ou então faria um papel de louco.

0 SR. C. DE ( . ti,ivEi RA: —Onde estava no dia da
eleição?

O Se. Toeea'riao:—No Piranga.
O Se. A. Puxino:—Louio .iuiz municipal e de

orphàos.
O Se. Toi.Eraruao:—Quiml ide? Nàma procede a

objecção dirivada lo regulamento de 12 de Ja-
neiro do coi'i'ent' anno, primneri'o, porque o regu-
lamento do podei executivo não é tão comnpe-
tente assim para interpretação do acto legislativo,
seguindo, porque, ainda quando o regulamento
citado fosse da mesma natureza que a lei de 20
mie Outubro do anuo passado, só devia ser obser-
ado quanto ás eleições que se seguissem de Ia-

miro em diante. Isto é que é imiais,luriIico e mais
equitativo, por isso que o principio de não re-
troactividade das leis deve ser applieado nas leis
nit'i'pretativas, que são leis ei'damteiramuemmte
innovadoras.

0 Sim. M. FULItESCiO: —Apoiamhma.
0 Se. fOLLNT1N0—Sr. presidente, V. Exc.,

que éjrmrisconsmitto, sabe perl'eitamumnte que quan-
to pela letra (Ia lei não se pode descobrir a
mente do legisladou', faz-se uni apanhado de
todas as suas pãrles, devendo depois remiuzil-as ao
seio de uma vasta' unidade, como am:onselha o
grande e uimatavet Savigny. Assim é claro que
dever i-se encarar todas as partes ria lei de 20 de
Outubi'o, e pol-as subordinadas á lei não, a Cons-
tituição do imperio, que no seo art. 119 diz mui-
to clarani 'ritt que nenhuma ler terá effeito re-
troactivo.

O Se. A. I'uo:—A quiestao de retroactivi-
dade nau tem applica'ão neste caso.

(á Se. I'oLEI\'TiNo:—lIeín tala apphicação. Li
nobre deputado sabe perfeitamente que todas as
leis não podem d e ixardeixar mie se aniuldarein ao
ceifa constitacion,m 1, salvo se V. lIxe, riscam' este
artigo do nosso pacto fundamental. Se a nova
reforma eleitoral i'etroagisse, eia absurda, e o
legislador não faz absurdos, , porque 

cite
, legal-

mente falhando, é sempre salaimm.
O Sim. C. O,sna: —E onde fica a thieo'ia dos di-

reitos adquiridos que foi aqui allegada?
O Se. A. PENIDO dá um aparte.
Li Se. T0LENTiN0: — Á opinião mais Sólida e

mais equitativa é que a lei só regula de 12 de
Janeiro eiïi diante. Esta é que é a verdade, o
mais são sophismnas de que o nobre deputado lan-
ça mão Fiara arrancar-me a cadeira de legitimo
e real representante do povo,e dal-a ã seo irmão,
que muito niem'ece,mnas que n:io foi - eleito. O nobre
deputado falia-nos em perseguiço; a este res-
peito labora cru manifesto eugano,ningueni quer
exercer perseguição, quer-se apenas que o par-
lamento mineiro, do alto de sua soberania, re-
conhe ça o deputado que o po', o elegeo, que me-
recida ou iunnerecidamriente...

VOZES:—Muito merecidamente.
O Se. 'I'oLENT,No:—. . . foi brilhantemente vo-

tado de norte a sul do districto de seo nascimento,
que mais de unia vez tanto o tem distinguido.

O Sim. F. DE OLivEreA:—FOi ajusta m'ecompen-
sa dos serviços que V. Exc. tem prestado (apoia-
dos).

O Sim. T0LENTrN0:—O nobre deputado pelo 4'
districto agarra-se á letra da lei, sera se lembrar
que cita não pode ir de encontro ao preceito
constitucional.

Se o nobre mlmtpnttnlo despresar este terreno,
incorrerá cai muro erro muito grave.

Releva ainda ponderar ao nobre deputado, que
se os promotores pedirão demissão, não foi por-
que se milgassemmi incomupatibihisados.

0 Se. À. Pio:—Então porque?
O SR. T0LENTiN0:—Foi porque não quizerào

iam mote para ser glosado,. como um acontece,
quedei mole para o nobre deputado glosar, mas
V. Exc glosou-o corn versos de pés quebrados.
"Risadas.

0 SR. A. PENiD0:—Na opinião de V. Exc.
O Se. 'I'om,ENTiNo:—Sou forçado a tocar na elei-

ção do Dr. Joaquim Penido, reconhecido depu-
tado, aliás eomn toda justiça; sou a isso obrigado
para pôr bem patente a contra:hicçào de seo hon-
rado parente.

O SR. Aamaeai,:—'lloca como cmarollario.
Li Se. 'loi,EN'rixo:—.Iustaiiiente. Votei pelo re-

conhecimento do Dr. .Ioaquimu Penido e pelo dos
promotore s , e o hz com a consciemiria trauquilta.

O Se. A. PENiD0:—O caso não é o mesmo, V.
Exc. é incomnpativei.

O Sim. T0LENTiN0—Opiniào e agua benta cada
cio toma a que quer. (Risadas). Seja dito de pas-
sagem: a lei usa da palavra—exereicio—e da pa-
lavra—aceitacão.

O Se. A. PENiDo:—O nobre deputado aceitou
e exerceo o cargo de juiz municipal.

O SR. 'I'oLENTiNO:—Em districto diverso d'a-
quelle pela qual fui eleito, a lei não pode retroa-
gi r, constitucionalmente falhando. Sr. presiden-
te, é uma cousa notavei; o nobre deputado em-
birrou solemnrieniente com a pa lavra—exercicio
—e symnpathisou-se extraordinariamente com a
palavra—aceita'ào. (Risos). A lei não faz dis-
tincção entre a palavra—exercido, e a palavra-
aceitação;—mn:ms, S. Exc. diz: V. exerceo...
foi ruão, ponha-se no andar da rua, nico primo
aceitou, a lei não mhistingue, mas a aceitação não
faz mal, dê-se-lhe assento. (Risadas).

Não sei, Sr. presidente, qual a razao desta
incoherencia da parte do nobre deputado pelo
40 dislricto.

O SR. À. PENrno:—Só por este meio é que o
nobre deputado pule defender sua causa.

O Sim. '[oLENTi No: —Cada una dá o mjmie tem. Li
nobre deputado é inteihigente, cheio de Ilustra-
ção, e ainda, parti maior felicidade sua, tem os
pulmões muito fortes, pode, elevando-se a sumn-
mas alturas, e de lã desferindo seo vào,vim' esma-
gar-moe toul suas poderosas garras. (tontinmmão
as risadas).

Não posso mie forma algunia medir-me com
V. Exc. de uru n iodo vantajoso para mim'.....
(IVrio apoiados). . . por isso faço apenas o que
me é humanamente possivel.

O Se. A. PENiDO dá uni aparte.
O Se. TOLENTiNO:—Sei fazer justiça ao nobre

deputado, dm' qu'mn sou amigo.
O Se. À. PENmDo:—Cornoque muito me honro.
O SR. TOLENTmNO: —COMO o sou de tada sua

famuihia;ivas é celebre! E' mesmo notavel tão fla-
grante coritradicção da parte de V. Exc.!

O Se. A. PENmD0:—Continuo a dizer que só por
este meio é que o nobre deputado pode defen-
der a sua causa, porque no terreno da lei e da
justiça ehla está perdida.

O SR. TOLENTINO:—E eu continuo a dizer, que
o nobre deputado está em contradicção com a
doutrina que hontem sustentou. A isto, Sr.
presidente, direi como Camões:

• 1)igão lá os sabios da escriptura
• Que segredos são estes da natura... (Ri-

sadas). »
O Sim. C. GAMA:—Muito bem.
O Se. T0LENnN0:—I-lonteni dizia o nobre de-

putado, e dizia muito bem: o muito Revd. padre
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Jão Raplista da Cunha. sendo .° votado, a-
prseita-sc como portador de um iliplouita talco,
prteruinlo o 3.° votado; hoje o nobre deputado
trocou os papeis.

O Se. A. PENID0:-Nào apoiado.
O Se. T0LENTIN0:-110je V. Exc. acoimará o

meo diploma de falso.
O Se. A. PENino:-Eu não disse isso.
O Se. T0LENTINO:-Fntrelanto pede á esta as-

scmb]éa que nuthilique o diploma (te um dos pri-
meiros na ord da eleição, d'aquelte a quem
as urnas eteitoraes do 3. 1 districto de Minas bem
ou mal entenderão que devião aquinhoar com
uma votação brilhante.

0 Se. A. PENW0:-Mutto merecidamente.
O Se. TOLENTINO:-. . . e dar a cadeira a seu

digno irmão, que foi o 7.° votado, e para cuja
eteiçáo eu e minha familia concorremos. Assim,
se o meo dislincto amigo Dr. José Penido não é
deputado, não foi, certamente, por falta de me-
reeinacnts, porque os tem de sobra, nem ainda
por falta (te coad ,juvaçào da parte de nicos pa-
rentes, luas ifli porque apresentou-se na ultima
hora, andou tarde; por conseguinte nem eu,
nem ineos amigos temos a culpa (l'Isso.

O Se. A M '.RAL:-Dormien tabus uma succurril
as.

O Se. ToI.ENTIN0:-Ja encarei o modo porque
se de e proceder na inierpretacão da nova lei
'leito ral.

O Se. A. PENID0:-A questão é de ineompati-
luilidade; isto não vem a proposito.

O Se. FoLENTINO:-l'; V. Fie, a dar-lhe! Ri-
Sa(i'Ls). Admira-nie, Sr. presidente, que o no-
bre deputado pelo 4. 1 dustnicto, aliás, homem
de letras, dé tão pouca consdraçào aos casos

julgados, e queira a todo transe desprezar os pre-
cedentes para os quaes cite proprio concorreo.
(Apoiados).

Terminando, ainda direi, Sr. presidente, que
lastimo, e lastimo extraordinariamente, ler-se
dado esta questão de preferencia entre amigos
que se prezão, entre soldados que mititão de-
baixo das mesmas bandeiras. Mas o que fazer?
Acima destas c.onsidrsçôes tia outras de ordem
muito elevada; ha direitos sagrados a respei-
tar, ha a soberana vontade de um povo, que não
pode, de forma alguma, ser posta á margem
pelos seos niandalarios.

Portanto, Srs., eu vos entrego, não a minha
causa; mas a de meos amigos do 3. 1 districto, a
cansa nobre, justa e santa de um povo livre, e
tranquilto espero a justa decisão do pleito.

lenho concluido.
\ozEc:-Muito bem. Muito bem.
OSr. Agostinho Ecnido (Não

ternos este discurso).
Encerrada a discussão e procedendo-se á vo-

tacão, é rejeitado o parecer e approvado o vote
em separado, ficando portanto reconhecido de-
putado o Sr. Dr Manoel Gomes 'l'otentino.

(1 Se. •o SECRETARIO lé uro officio do secreta-
rio do governo, comnaunicando que se achão ex-
pedidas as necessarias ordens para que tenha
lugar a missa votiva do Espirito Santo amanhã,
ás 11 horas do dia, na capetla de N. S. das Mer-
eec do Ouro Preto, e que S. Exc. comparecerá
á uma hora da tarde no paço da assembtéa para
o acto da instal!acào.-Inteirada.

Nada mais havendo a tratar-se, levanta-se a
sessão.

lS SÃo lIA INSEÀLI,AI.Ã( o WS 2!') 1i1
ABRIl. 1W 18fi.

IRESmENCiA INTERINA DO Se CAMARA.
As 10 1'2 horas da manhã, feita a chamada,

achião-se presentes os Srs. .1 ustino de Andrat e
o aliara, Domingos Rodrigues Viotti, Fvaristo
Goiiçatves Machado, Francisco Teixeira A niaral,
Caetano Augusto da (;atira Cerqueira, José Anto-
nio da Silv. l)rumouid, Monsenhor José Augusto
Ferreira da Silva. Francisco Bernardino Rodri-
cues Silva, Antonio Manoel da Appreseutação.
Agostinho Maximo Nogueira Penido, José Pedro
Xavier da Veiga, Francisco .José de Oliveira e
Silva, .1 osé Bento Nogueira .1 unior, tnnocencio
Augusto de Campos, Francisco de Paula Ramos
-torta Juniur, José Ilufrozino Ferreira de lIri tio,
Pedro Maria da Sita Brandão, Manoel Fulgen-
Cio Alves Pereira, Francisco Peixoto de Mello,
Athjnso Augusto Moreira Penna, Roberto Alves
Ferreira Tavoha Junior, Francisco Luiz da Veiga,
.loaquirn ignacio Nogueira Penido, Olimpio Os-
:ar de Vilhena Vatladào, fhooaz Antonio Tei-
xeira de Gonvãa, Antonio Cassemiro da Motia
Pa'heco, Cesario Augusto Gama, Carlos Alfonso
de Assis Figueiredo, Candido Luiz Maria de Oh-
veria, Benedicto Cordeiro dos Campos Valiada-
ris Manoel (domes Tolentino.

As 11 horas, a convite do Sr. presidente, diri-
g eiii-se os Si-s. deputados á capelia de N. S. das
Mercez da freguezia do Ouro Preto, desta capital,
iliiu de assistirem á missa votiva do Espirito
.,anio.

.t 1 hora da tarde, de novo reunidos os Srs.
deputados no paço da assenibléa, o Si'. presi-
lente ioiuea para membros da deputação que tem
de receber S. Fie. o Sr. presidente da provinela
OS Srs. Caetano Augusto da Gama Cerqueira.
Francisco de Pinta Ramos 1 torta .lunior, tenente
coronel Antonio Manoel da Appresentação, Agos-
tinho Maxi no Nogueira Penido, Antonio Casse-
nino da Moita Pacheco e Monsenhor .Iou' Au-
gusto Ferreira da Silva.

nnunciando-se a chegada (lo Lx n. Sr. presi-
tlmite da provilicia, é S. Exc. recebido pela com-

e toma assento á direita do Sr. presidente
ita assembtéa, o qual declara-que está installada
a assenshléa legislativa provincial de Minas (de-
raes.

O Sr. presidente da provincia faz a leitura do
seo relatorio, instruindo a assembléa do estado
da provilucia e indicando as inedidas necessarias
para seo inelhioraniento, e retira-se caiu as Ines-
mas formalidades com que foi recebido.

0 SR. PRESIDENTE marca a ordem do dia se-
gilinte, e levanta a sessão.

1.' SESSÃO ORDINARIA AOS 26 DE ABRIL
DE 186.

PRESIDENCIA INTERINA DO SR. CAMARA.
SU MMA1IIO:-Or rlein do dia.-Eleição da mesa.

- E7ereficação de poderes.- Eleicão de com-
missões.
A's 11 1/2 horas da manhã, feita a chamada,

achão-se presentes os Srs. Camara, Domingos
Viotti, Evaristo Machado, M. Fulgencio, Peixoto
Ale Mello, Amaral. Caetano Gama, M. Pacheco,
Cesario Gama, Affonso Penna, C. de Oliveira,
.1. Augusto, Valiadares, l)rumond, II. Silva, Te-
Jentino, Appresentacão, Agostinho Penido, Joa-
.quiin Penido, X. da Veiga, Olimpio Vattadão,
Francisco da Veiga, F. de Oliveira, J. Eufrosiuo,
Innocencio de Campos, Nogueira Junior, Pedro
Brandão, Tayoba .lunior, Teixeira de Gouvéa e
Paula Ramos.

Abre-se a sessão.

IRIIEM 1)0 DIA.
E/e7' (a70 da sueca

Procedendo-se à este trabalho, são eleitos:
Presides, te.

0) Si-, .1 uslino de Andrade Cainara ccii 22 vo-
tos.

Vice-presidente.
0 '. Dr. Caetano Augusto da Gania : eniiuei-

ra cont 19.
1.0 Secretario.

O Sr. tenente coronel l)oiningos Rodrigues
Viotti com V7.

2.° Secretario.
0 Sr. Manoel Fulgencio Alves Pereira com 20.

S upplentes.
Os Srs: lniiocencio Augusto de Campos com

21.
Roberto AIres Ferreira Fayoha .lunior com

21.
O sorteio, á que se piocedeo, vi s to terem am-

bos estes Sr,,, . igtiat ,numero te votos, designou
o Lo legar ao Sr. lnnocencio Campos.

Eleição da comissões.
Procedendo-se á este trabalho, sáo eteilos

para membros da de
Poderes.

(la Srs. José Pedro Xavier da Veiga coro 20
votos.

Fvanisto Gonsalves Machado com 10.
Ttiouiaz Antonio Teixeira de Gonvéa com 17.
0 Se, PRESIDENTE declara que acha-se sobre a

mesa o diploma do Sr. Dr. José Moreira da Ro-
cha, e convida a conlmissão de poderes a dar
sobre elIe seu parecer; suspendendo-se, entre-
tanto, a sessão.

Meia hora depois, continuando a sessão, o
Sr. \aviur da Veiga apresenta o seguinte-

Parecer a. 29.
A coinmissào de poderes, à quem foi presen-

te o diploma do [ir. José Moreira ia Rocha, de-
putado eleito pelo 40 districto ('esta prOvi leia,
confrontando-o com as actas dos respectivos cot-
legios, achou-o conforme, pelo riue é de-pare-
cer.-que seja declarado depuilado pelo mesmo
districto o dito 1)r José Moreira da Rocha.

Saia das commissuàes, 2(1 (te Abril de 18'6.
-1. Pedro. X. da Veiga.-E. .11achado.-T.
de Coaria.

Posto em discussão, é approvado sem debate.
Achando-se na ante-sala o Sr. Dr. José Mo-

reira da Rocha, é recebido com as formalidades
do estilo, presta juramento e toma assento.

Continua a eleicão das coninussécs. São etej-
los para membros da 	 -

1.' de fazenda.
Os Srs: Francisco Bernardino Rodri gues Silva

com 19 votos.
Francisco Luiz da Veiga com 15.
.José Eufozino Ferreira de Brito com 16.

2.' de fazeaula.
Os Srs: Francisco José de (Oliveira e Silva cnn)

22 votos.
José Pedro Xavier da Veiga com 22.
Manoel (domes Totentino com 20.

Fazenda municipal.
(Os Srs.: Francisco José de Oliveira e Silva

com 20 votos.
lnnocencio Augusto de Campos com 20.
Francisco Peixoto de Mello com 19.
Propostas e representações de camaras. -

(is Srs: Evaristo Gonsalves Machado corri 20
votos.

Roberto Alves Ferreira Tayoba .1 uiiior corri 20.
lnnocencio Augusto de Campos 1:0111 19.

Força publica.
Os Srs: Caetano A. ila Gama Cerqueira cous

votos.
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AfliOltio Manoet da Appitoul aIo 'oiii 19
Fli1is(i) IP P. Ramos 1-tortacoin 19.

Obras publicas.
Os Srs: Agostinho M. Penido coiri 19 votos.
Antonio C. da MoLtL Pacheco com 18.
José Fufrosino F. de Itritto com 18.

lustrucção publica.
Os Srs: Joaquim 1. Nogueira Penitio corri 19

votos.
Ohrnpio O. ile \Tilhena Valtadão como 19.
Francisco Luiz da Veiga coio S.

Redação.
(Is Srs i' piiro M. da Silva Ilrandào com 21

votos.
Antonio C. da Motta Pacheco com 20.
José Pedro Xavier da Veiga com 20.20.

Estatistica e catechese.
(is Srs: José Bento Nogueira Junior com 22

votos.
Francisco de Paula Ramos Horta coto 21.
Caetano A. da Gama Cerqueira com 21.
Não havendo numero legal para continuar a

eleição das commiiissôm's, o Sr. presidente marca
a orml'iim lo dia seguinte, e levanta a sessão.

2. SESSÃO I)RI)INARIA .(1S2'7 DE ABRIL
Iii' 187G.

PRESIFIENCIA 1)0 SR. CAMARA.
SLJMMARIO:—Oidemn do (lia.—Eleição  de com-

missões. —Publicação de debates. -- Requeri-
meu lo do Se'. José Eu/rozino.—Discnrsos dos
Se's. Drumond, Amarai, Caetano Gama, VaI-
ladares, Candido de Oliveira, .Wotta Pacheco,
Manoel Fviqencio, José Augusto, .10 vi Eu-
/'ozino e A//ouso Penua.
A's 11 horas da manhà, feita a chamada, achão-

se presentes os Srs. Cauiara, Viotti, Manoel Fui-
gericio, Caetano Gama, lnnocencio de Campos,
Tavob 	 .ta Junior, Francisco Peixoto, nmaral, Motta
Pacheco, Cesario Gama, Alfonso Penna, Candido

Oliveira, Monsenhor José Augusto, Vallada-
res, Drnmond, Rodrigues Silva, Tolentino, Eva-
risto Machado, Appresentacão, Moreira da Ro-
cha, Joaquim Perito, Valladão, Francisco Veiga,
Francisco de )liveira, José Lufrozino, Nogueira
.lmmlmom', Pedro Brandão. Teixeira de Gouvêa e
I-'atila Ramos, faltando seio participa ção os Sr-.,.
Carlos Ationso, Agostinho Penumio e Xavier da
Veiga.

Abre-se a sessão.
ORDEM DO DIA.

Uoutv,smtação (la eleição de cou muissões.
Prosegu indo-se neste trabalho, são eleitos pala

membros da comrnissào de-
Saude publica.

Is Srs: Manoel Gomes Tolentinu coto 1C vo-
tos.

Antonio Manoel da Appresentamào como 16.
Flionïaz Antonio Teixeira mie (1ouvéa 	 ow 1.

Veqoeios ecciesiasticos.
(Is Srs: los Augusto Ferreira da Silva miii 2

votos.
Manoel Goines Fotentino Com 18.
Agostinho Nogurjra Pendo coro 18.

Publicação de debates.
E' apoiado e posto em discussão o seguinte—

Requerimento.
« Requeiro que tique a mesa da assemhléa au-

torisada para contrata!', com quem melhores
eondim'ões offerecer, a publicação tios debates tia
presente sessão e dos aiinaes mio corrente anuo.

Sala das sessões, 2 mio A mmii mie 1S76--./. Eu-
/i'ozino. »

O Sr. Druiiiond:—Sr. presidente,
não impugno totalmente o remluel'ltnento; nas
entendo que no contrato, que se quer autorisar
a mesa para fazer, devem-se salvar certas condi-
çes, e uma deitas é que no jornal, que publicar
nossos trabalhos, não se insirão artigos contra os
membros da assemhlãa.

O Se. C. DE OL!vElR:—Apoiado.
O Se. DRualoNo:—. . . clausula que, infeliz-

mente, não foi comprehendiila 110 ultimo coia-
trato, e o resultado foi que tivemos o dissabor
de ver uru de noss s coliegas maltratado no jornal
incumbido da publicação de nossos trabalhos.

Tanihern entendo necessario que a assenibtéa
teiilma conhecimento do quantum do contrato,
porque, autorisar-se com tanta latitude a mesa a
celebrai-o, me parece ser despojarmo-nos de uma
das attribuições que nos pertencem.

Eu quizera que se fixasse o maximno porque
deve a mesa celebrar o contrato.

O Se. M. FULGENCIO:—A quota está marcada
no orçamento, e a mesa não pode excedet-a.

O Se. 1)euaiorsn:—Mas pode restringii-a.
Vou, pois, propor uma pequena emenda ao

requerimento, e é a seguinte: (Lê).
O Se. PEIXOTO:—Tem meu voto.
E' apoiada e entra conjuoctamente em discus-

são a seguinte—.

Emeu da.
i )eterii ii imamimit t-se miii contrato que no jor-

nal que se incumbir da publicação dos nossos
debates nada se poderá publicar contra os memn-
hros mia asseuibléa.—Drmnoud.

() St. . Aiaiaiat:—Si'. presidente, que-
ro anas pemIir á V. i':xc. unia informação.

Riortu-mmim' de 	 ut ' ha aigiimi;a mlisposicào que
manta contratar a publicação mie nossos annaes.

Não sei se essa publicacán alcan ça os traba-
lhos deste aflito ou que limitação tem; o que
asseguro é que alguma cousa existe a respeito,
pois li nos trabalhos da sessão passada.

O Se. M. PACUEC0:—EstI decretada na lei do
orçamento vigente umnal verba para pmihlicaçào
de annaes; mas esse serviço não foi contraadn,
e nem ahi se designa pessoa.

II SR. AMtimaL:—Fico satisfeito coma infor-
mação do nobre deputado.

Si'. presidente, para mini é inditièrente que
o contrato seja feito com este ou comia aquiI le.
m'ouitanto que o contratador cumpra os seos
deveres; irias (não pensem V. Exc. e seos illus-
tres collegas que eu desconfio, ainda de teve,
que a mesa commemetta qualquer abuso): ir,as,
digo, eu achava conveniente que; feito o con-
trato, fosse elte sujeito á approvacào da as-
semnbléa; porque, no embate das opiniôes, po

-dendo cada um de nós emittir suas idéas, po-
der-se-tua prevenir todas as etausulas nec.essa-
rias.

Repito, não importa isto a menor desconti-
inÇa, porque eu entendo que m)5 honrados mnern-
hrmjs da mesa são perfeitos cavalhoirtis; quero
unicamente que o contrato seja approvaito pela
casa, e neste sim tido vou mandar umna emenda.

E' apoiada e entra comij unctamerte em miiscmi-
510 a segmnnte

Emenda:
« Que leito o contrato, seia smmhmnettido á

definitiva approvacáo da assemnbléa.—Amaral
O r. aetaio ama:—Sr. pre-

sidente, cio vista dos precedentes que setem
(lado nos annos anteriores, comr3lacão á esta
mnateria, m'mija discussão consome sempre, sem
proveito, grande parte do tempo, e produz a-
gitam'ão dos espiritos neste recinto, ;á inc con
gratulava com  assembIéa pelo resultado não es-
perado, vendo aceito, sena a menor repugnancia,
pela rabie minoria o requerimento que auto-
risa a mesa a contratar com queiii melhores con-
diçutes otlrcccr a publicação de nossos traba-
lhos.

Minha sorpi'esa e coiiteiitainento, porem, pou-
co durarão, Sr. presidente, pois que para logo
c(m!iiprehendi que o plano mia nobre minoria, acei-
tando o requerimento, era nos aliiciar imprevis-
tos para a aceitação de uma eir.enda que nada
mimetios importa do que a destruição do reque-
rimento que mnereceo a aceitação dos nobres de-
putados.

O Se. AMiiuL:—A emenda não feno esse re-
sultado.

O Se. CAETANO GAMA:—Desde que dia tem p01
tini submetter o contrato á approvação da as-
semnbiéa, o resultado não pode ser senão a des-
truição tio que se acha consignado no requeri-
mento.

O Se. VALLADAIIES:—E o nobre deputado acha
inconveniente grave em submnetter o contrato á
approvação da assembhéa?

0 Se. CAETANO (1AMA:—A questão não é esta.
é que eu acho contradicção manifesta entre a
emenda e o requerimento que merece aceitação
dos nobres deputados.

O S. VALLADARES dá um aparte.
0 Se. CAETANO GAMA:—E' exactamente o que
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vou itiusi rar iieu iitodu do pensar.
üuit dizia, onicinio pie esta entenda se a-

cha cuniplela ailtiilOIi)la com aqitilio que
esta consignado no requerimento.

Não obstante o nobre deputado autor da e-
menda declarar que não entra oro suas mIou-
ções irrogar uma nifetisa ou rianifestar desceu-
lianca á mesa.

ti Se. AMARAL: —Apoiado.
Se. CAETANO GAi.:-- . no uue eu acredito,

fazendo ju s ffi-a a seo eavatlierisrn
'R. Àiiausr:—MuCo obrigado.

4 4 UUANI) GANIA:—. . . não obstante isu,
entetilu, Sr. pi'esitleitte, que aconseqllent:ia wiki
sei'á sei1to esta

t1 .kiAi11l.—Olt! Não apoiado.
« it. CAETANO GAM.1:— .. porijie de 111 ia,,

titia: ou a mesa mereci' toda confiança e ilet e-
.,e-ll e conferir ou delegar a faculdade plena d-,,
fazer (i com quem melhores condicões
olVerecer, e neste caso elia aceitará a proposta.
que julgar mais vantajosa, ou náo se tio leve
ia r a ut risação alguma.

(liii' papel faria a mesa, t prevalecer a emne mi-
ia tio 1401)10 deputado peio 1•0 districlo? \w
s'rviria neste c;teo senão de interinediaria para
trazer á considi , racao tia :issetiiblta a bases de
tini contrato 	 tilercitias por qualquer contra
lauto 	 Neste caso, dever-se-lua aol 	 dizer: a
mesa lira autorisada a receber todas as prupos-

is pretendentes á eectiçâo d'este, ser tu e
mtnitlle-las á approvaçáu da assetnblia.
4) Se. F. PEIXOTO:—Apoiado.
ti Sim. CAETANO GaolA:—Ora isto o que é? 1.' a

ietiegaciu completa d'aqiiella delegação que
lucremos conferir á mesa de fazer o contrato
com piem melhores vantagens oflèrecer.

ti Se. Aai.UIAL:—Não apoiado.
4) Se. Cau'raao (AiA' — A unica Imutação coto-

pativel com esta autorisação e coto a confiança,
que :i nobre nono ria assevera ta titheni depositar
lia itiesa, é a que eslá consignad a no req ri e ri-
juiento, isto é, de fazer o contrato que iuuelho-
les \ aniagens trouver. A mesa merece a cun-
ti:utir tia casa; portanto devemos esperar que
aceitará a proposição mais vantajosa, que esti-
pulará as condições que entender ne.eessarias
para perfeita execução do contrato.

(.1 Se. E. PteuxoTo:--Apoiado.
• Se. CAETANO GAMA:—Si nós não queremos

isto, então não devemos delegar á tiuesa seme-
lhante attrititição. Mas não só a maioria, conto
a minoria e toda a a sse mbl éa tem j) rer iam e itt e
bani t'estdo sua aceitação ao requerimento, o

se acha tambem com 'orado pelas emendas
que furão oilèrecidas, não bstante a. do notre
deputado pelo 1.0 districto nullitirar completa-
iueiu te)li destruir o objecto do mesmo.

• Se. AatAisAL:—Não apoiado.
• Se. CAETANO GAaIA:—Portanto, Sr. presiden

te, a nobre tluinoria deve ser coherente: ou a
mesa merece confiança e então dia deve fazer o
contraio, aceitando as bases que julgar mais
aiutajosas, independente de mais approvação

da asst:inbléa: ou não merece, e então se op-
ponhão ao requerimento, pedindo que seja o
contrato feito pela assembléa—que seja dIa
quemaceite a proposta e estabeleça suas bases,
restando á mesa, como representante da mesma,
P, na qualidade de cotnmissáo de policia, subs-
crever apenas ii termo do contrato, para pro
duzír ,, eos etleitos ,juridicos, para o que não ne-
cessita de aittorisação.

Porque, a prevalecer o que quer a entenda,
queiuí faria tu contrato, a mesa ou a assertubléa?

1) Se J. All'STO:—A mesa.
ti Se. t1sETau GtIA:—No caso di' ser submet-

titio o contrato à uliscnssàru e apprsaçstt tia Ao-

seuuhlóa, P0ti0i1 cliii, eiihtritie entendeu, ituut-
iiitit::r e alterar eouuuiulelatiuelit u' as bases dó
uuesmo.

0 Se. J. Au(;usTo:—Mel hora-las unicamente.
4) Se. CAETANO GAEA:—Pode alterai' melhorou-

do certas condicóes. e neste caso quem veio a
fazer o contrato? Si quem estipula as bases
é quem faz o contrato, é iegico que a assemhléa
seria a contratante. (.1 que significaria então o
requerimento autorisando a mesa a fazer este
contrato? não significaria cousa alguma. Por-
lato de luas urna: ou os nobres deputados de-

iii votar peio roqmuerituento cotei a unica Iiiui
t iu'ào nelie contida ou tieveiut recusar a emitenda,
porque a comi seq uen e ia 1 og ca e o ecessaria ti 'ei la

qtit, não obstante ri :uutorisaçãu dada, a inesa
ão será quem taça este contrato, fluas suo a

:u.sseuuuhléa prot i utcial
OS Sus. A MARAL E .1. AUGUSTO:—Não apoiado.
41 Se. CAETANO (;A)[A:—Entendo que não se

pode aceitar um outro alvitre neste caso, não
obstante, roino disse, fazer justiça ás iritencttes
til) nobre deputado, e acreditar que não entrou
em seu espirito o desejo de mostrar descorffian-
ra mesa.

(O Se. AMARAL:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—Entendo que a ronse-

q ii eu eia o u'ees sana da e tu eu ti a será esta—um na
itt ruiu erenc ia, tini ronIrasenso, tini tacto i 1045-

t rouco; porque ao passo t ine ticai'i a a iii esa tu -
luri.sada a fazer o cml rato, seria a asseuuttléa
provincial quem o faria, porque quein examina
a bases do contrato, e as aceita é qu.iru t':uz o
contrato. A aulorisacão deve ser plena ou no-
iuliurna, porque o contrario seria negação de eoiu-
liartça. Eu creio que não se pode aceitar :i pies-
lào senão nste terreno.

Cm vista lestas considera ç ões, entendo que
nào se pode aceitar   a emendaa do nobre de p11t a -
iii pelo 1. d islricto, ao menos senu prejuízoizo di

teu i te rim eu ttu que Iam 1 te tu se ad ia e rui discussão,
e que, como disse, os nobres deputados anteci-
p:udanuenle declararão aceitar: voto portanto
montra a emenda. lpoiados da maioria).

() Sr. Valladares (Não Lentos este
discurso).

() Sr. .A.i'rriaral:—Sr. presidente, fui
completa e eloquentemente prevenido naquilto
titi o linha de responder; por consequencia, estou
nuas tine satisfeito.

(1 Se. V.sosuaiins:—Muuito obrigado.
OSr. amiido cio Oliveira:

—Não intervenho na upreslão suscitaria pciu no-
bre deputado pelo L° rlistrict),porque ja foi bri-
lhantemente elucidada não só por S. Exc. conto
ttelonico particular amigo e coilega o Si'. Dr.
Valiadares. No entanto, tratando-se de melho-
rar-se a forma da publicação de nossos debates,
perttntta-ree a casa que suscite algumas idéas
que suggerio-me o proprio requerimento cru
discussão.

O Sr. deputado pelo i.° distnicto, autor deile,
pede não só, Sr. presidente, que seja a mesa au-
torisada a mandar publicar os debates em uma
folha diaria desta capital, como lambem ainda
que se redusa a livro esses diversos trabalhoor
esparsos na imprensa periodica, compilando-se-
os sob a forma de annaes..

Esta segunda parte, Sr. presidente, é que me
provoca as pequenas consideracões que passo a
expender.

Pergunto eu á V. Exc.: está 011 não de pé o
eonl rato celebrado coni o empresario, o Sr. Dr,
Muutta Pacheco?

0 Se. AMAitAL:—Está.
() Se. C. ne OLIvEICA;—Pa roce i)'ue, Sr. presi-

dente, que niut foi testinilido este contrato. Pa-
rece-flue que etle itíipuuudo obrigações reciprocas
á multas as partc, nÃ o podia, a menos que se
queira invurlur eoiuipletauiueiite os pi'incipios de
jurisprudencia que tegulão os contratos bi'ate-
raes, ser ahi:untloi)ado por tinia (ias partes so-
mente. Para tanto é itidispetisavel uni acto ex-
presso e dectiratiurio de ambas as partes para
que valha a rescisão e prol usa todos os seos re-
sultados jiuridicos.

Assim não sei como o nobre deputado einpre-
.iario e contratador pode efficaznaente declarar,
como acaba de fazer, que por sua parte elle con-
siderava rescindido semelhante contrato. Só si
S. Cxc. é superior ás leis e aos pnincipios de di-
reito para ass"verar assim, ex propria 31arte,
acluar-se rescindido, desfeito um contrato que
lhe impunha obrigações, em que subordinava-se
ao preenchimento de condições estipuladas.

(O Se. PCE5iDENTE:—Lembro ao nobre deputa-
tio que o qie está em discussão é o requerimento
para a publicação dos debates d'esta casa.

0 Se. C. DE OUvEiRA: —E é justamente do que
estou tratando. (.) requerimento em discussão
teto duas partes, a 2.0 refere-se á ou'ganisação
dos annaes e creio que me é facultado examinar
mietidanuente esta face da delegação, expondo o
t1ube ja existe a respeito, não só para não crear
dililculdades á mesa, como ainda para evitar re-
clamações e supertluas despesas.

Eu continúo. Como dizia, estando de pé um
comutrato relativo ao serviço da confec ção dos
aiinaes, euacho supertluaa autonisação que lhe é
relativa. O contrato feito por esta assembléa,
que é um todo ivarrnonico, que tem tradições,
que tem elos que ilgão suas diversas sessões,
subsiste; o Sr. deputado M. Pacheco é o empre-
sano da publicação de annaes, e no orçamento
ha quota para esse serviço. Se assim é, a mesa
não pode fazer rito 2. 1 contrato, e se o fizer, o
Sr. deputado M. Pacheco, cotei seo compromisso
formal em punho, pode vir accionar a quem
quer que seja, exigindo o cumprimento das clama-
sulas reciprocamente estipuladas.

E o que fazer-se? Parece-me que tienhuitia ob-
servação poder-se-lhe-tia fazer. Assim, para evi-
tar a duplicata, vou propor a suppressão da pala-
vra anaaaes.

O SR. CAETANO GAMA:—Mas, se a asseinbléa ja
votou rescisão d'esse contrato.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—A rescisão só poderia
ser feita em virtnde de lei passada com annuen-
eia desta casa e do executivo, a quem competia
sanccional-a, mas o anno passado não foi appro-
vada a redação dessa lei, elia não subio á sana-
ção, logo, ex-vi do regimento, não existe, des-
appareeeo com a legislatura finda; é preciso que
seja de novo proposta nesta casa, e aqui tenha o
andamento normal.

Segue-se portanto que existe o direito antigo,
o contrato celebrado pela assemnbléa com o Sr.
M. Pacheco, que é quem tem obrigação de pu-
blicar os annaes, embora este contrato seja leo-
nino, embora o preço taxado para cada folha dos
.tnnaes excitasse os clamores da imprensa dia-
ria da capital; com essa responsabilidade carre-
gue o Sr. M. Pacheco e aquehles que concorre-
rão para o acto; mas em face dos principios ri-
gorosos de direito, o Sr. M. Pacheco é empresa-
Fio, é contratador da publicação e por isso des-
necessanio é que se tomem por emquanto outras
providencias.

Sr. presidente, estas tiuctuações constantes
que se notão por parte da assembléa, estes actos
contradictonios, esta instabilidade tem concorrido
altamente para descredito da instituição, fazen-
do as assembléas proviuciEes baixarem do alto

pedestal ciii u4utt' :o ctllttcou a iu:ltriutit:a geração
ui 1534.

Couuum eltitum (to 	 sou furado a eletier-Ilie
sempre contra essas iitupnuuuleiuema o e preciluitações,
pedindo aos ineo g ti dures coilegas (lute zelem o
m'ei de etuileremiei:i, de respeito ás nossas traiu-
oes,

Vai á mesa a euiuentla.
E' apoiada e entra conjunclaitiente ciii 1 Sutis-

são a seguinte
Emenda:

« suppri na-se a palavra—anmiaes—( .andido
de OUvemca.

O Sr. i\iotLa IacsIi.eco (Não lemos
este discurso).

O,) Se. CAETANO GAMA:—Peço ;t palavra.
O Se. I9mEsmueNTE:—Teuu a palavra.
VOZES:—Não pode faltar segunda vez.
O Se. CAETANO GAMA entende que, tendo appa-

recido emendas, pode fallar segunda vez sobre a
questão; e tanto esta deve ser a intehhigencta do
regimento, que o Sr. presidente concedeo a pala-
vra segunda vez ao Sr. Amara].

O Str. o:. DE OLIVEIRA:—O Sr. Amarai só fai-
ou rima vez para offerecer uma emenda. Depois,

sendo-lhe dada a palavra, desistio d'elia.
UMA voz:—E' o mesmo que falhar.
O Se. PRESIDENTE: —Tendo o Sr. Au'uarai fal-

ado doas vezes, sem que houvesse reclamação,
entendi que o Sr. Caetano Gama tambena podia
ter a palavra segunda vez, se igualmente não hou-
vesse quem reclamasse.

UMA voz:—() Sr. Amaral não faltou duas
vezes.
e O Se. CAETANO GAMA:—Mas teve a palavra,
e d'dIa desistio. E' a mesma cousa.

OS i-,. F»resideltte:—Entendo que
o deputado que pede a palavra quando está em
discussão algum requerimento, ou seja pana offe-
recer- lhe qualquer additivo, ou emenda, ou seja
para imnpugitat-o, tem esgotado suas vezes de fal-
lar.

O) Sim. CAETANO GAMA:—Apoiado.
0 Se. PRESIDENTE: — .. 

'
porque o regimento

não faz distiricção: quem emenda uni requeri-
mnento discute-o.

O Se. CAETANO (;AMA:—Mas a emenda e sub-
amenda trazem disposições novas e eu não devo
ficar tolhido de consideral - as.

O Se. PRESIDENTE: —Talvez eu errasse em con-
ceder segunda vez a palavra ao honrado depu-
tado Sr. Amaral; mas tendo dado a palavra ao
Sr. Caetano Gama, e sendo esta questão propria-
mente regimental, não quero tomar sobre moRri a
decisão e vou consultar a casa a respeito.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Peu:o a palavra pela
ordem.

O Se. PRESIDENTE:—Pela ordem?
O Se. C. DE OLIVEIRA:- 1_- para reclamar o

cumprimento do regimento.
O Se. P RESIDENTE: —Tenha a bondade ele dizer

qual é o artigo do regimento que julga infrin-
gido, que eu lhe darei a palavra pela ordem.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, a V.
Exc. é que incumbe executar o regimento.

O Se. CAETANO GANIA:—lsto ningueriu contesta.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—COMO já se tem dito

muitas vezes nesta casa, na camara dos deputa-
dos e na imprensa, o presidente de uma assemia-
bléa legislativa exerce urna verdadeira magistra-
tura parlamentar; coliocado acima do embate das
opiniões politicas, é o regimento vivo, e n0
pode fugir á responsabilidade intierente ao nobi -
lissimo encargo.

O Se. CAETANO GAMA:—Nem elle se exime
d'esta responsabilidade.
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O -r. (aiadic10 de Oliveira
/e/ui ordem).—Repilo, V. lxi:. nao pode nunca

iii rI ai -se á essa res p011 sabi idade que lhe impõe
1 ad tira presidencial, vara recorrer ao juizo de
unia maioria apaivonada, e iouitas vezes capri-
chosa (não apoiados da maioria), uma maioria
ijue leva-se frequentemente por espirito de par-
tido, por considerações pessoaes; o que por sua
indole tende ao abuso. E' na obediencia que V.
Exe, deve prestar á lei que está a garantios
direitos de nós, que constituiinos a opposio, e
por isto é que V. Exc., o primus inter pares,col-
tocado nessa curul, é e deve ser sempre o execu-
tor e applicador da lei que nos rege.

Protesto, pois, em nome da minoria liberal
contra a deliberação que V. Exc. qur tomar de
subnietter a interpretação de uma questão regi-
mental á decisão tia casa. Desta reaneira, Sr.
presidente, a vingar o precedente, não haverá lei
que regule OS flOSSOS trabalhos; é o capricho da
iliaioria, é a sua vontade apaixonada e cega que
vai servir de norma ao exereicio de direitos iin-
purtanies. Vê, pois, V. Exc. que perigos, (um
serme de coflseq uencias tremendas lito de resul-
tar desse alvitre perigoso e extraniio.

ti Se \uADAREs.—I a pres alecer esta tio'
ria,itveumis nOS retirar tia casa, porque esta tri-
buna nenhuma garantia nos ollèrece.

(1 e. ox OLIvEIRA:—Cuhimpre á V. Exc.,com
a isençao de espirito, com a mndependencia de
caracter de que e dotado e que time confere o
cargo, a scrie elevada dos diversos misteres que
se tigão ai) lugar de presidente,decidir como imie-
Ilmor julgar: ou a favor da opposiçàp, ou contra
dIa. Qualquer que seja a decmsào, curvaremos a
cabeça e a aceitaremos. No que jamais consenti-
rimos é que para a execução do regimento im-
pere a ontade de urna maioria que muitas vezes
se desvaira no modo de pensar para, suffocando a
livre expressão do pensamento, impor decisões
que se amoldem ás suas con',eniencias partida-
rias. Delibere V. Exe. por si, mas não recorra á
decisão da maioria; cIta não pode ser imparcial,
porque é guiada pelo espirito pulitico. (Não
apoiados).

Na orbita de suas attribuições constitucionaes
esmague-nos elia com sua força nunaerica, mas
jamais seja-lhe entregue a interpretaão do regi-
rnento, que é a nossa garantia; que é" o nosso ha-
marte contra a prepotencia do numero.

0 Se. CAETANO GAMA (com força):—O nobre
deputado não tem o direito de acoimar d'este
modo a maioria da casa; isto é que é infracção
do regimento. Pela minha parte, como membro
da maioria, repillo.

0 Se. PHESIDNTE (com força):—AtteiVo!
O Se. C. GASI%:—Infracção éo não cumprimen-

to tio regimento.
O Se. PRESIDENTE (tangendo a campainha):

—Attenção, meos senhores! Não lia razão para
tanto azedume. Peço aos nobres deputados, quer
da maioria, quer da minoria, que, quaesquer
que sejão as questões que se ventilem nesta
casa, tratem-as com calma, que encontraráõ da
parte do presidente os maiores desejos de que
o regimento se observe.

O Se. VALLADAHES —O presidente é quem
cumpre o regimento.

O Se. PRESIDENTE:-0 presidente desta assein-
bléa, embora o ultimo dos membros desta casa,
foi franco em dizer o seo modo de ver nesta
questão, isto é, que na discussão dos requeri-
mentos, emendas e additivos é uma e unica a
vez de faltar de cada Sr. deputado.

0 Se. AMARAL:—Apoiado.
O Se. PRESIDENTE:—Entendeo da mesma sorte,

e o declarou, que quem pede a palavra sobre um
requerimento em discussão, Gil seja para addi-

tal -o, ou e.inendal-o, ou para supprintir qual-
quer  te suas partes, ou para si oppor intei-
ramente a ell c , está iliscutmriito ii requerimento.

O Se. C. DE Oi.mvEieA:—Sern duvida.
O Se. CAETANO GA\It:—Mas não pode discutir

as emendas que sobreveena lia discussão e que
não podião ser adivinhadas

O Se. C. oc OLIvE1IIA:—Ha muitos deputados
da maior i a para inipugnal-as.

0 Se. PRE51DENTE:—Peço ao nobre deputado
que ouça as explicações.

Neste caso decidio que tinha fatlado duas ve-
zes sobre a materia o Sr. Amaral. (Não apoia-
dos da minoria.) O nobre deputado pedio a
palavra, olfereceo ao requerimento que já estaa
coito uma emenda uma outra emenda. Bem. De-
pois disto pedio a palavra e faltou segunda vez.
Eu declaro: não devia ter dado a palavra segun-
da vez. Tendo-o feito, não pela letra do regi-
mento, mas por espirito de equidade, file pa-
receo que, tendo o Sr. [)r. Caetano Gama to-
mado parte na discussão, estava habilitado para
faltar segunda vez com vantagem. Mas é itis-
posição regimental a invocada pelo nobre de-
pulado (apoiados da minoria), de que não se po-
de faltar (luas v ezes sobre o requerimento, e ten-
do o Si. Amaral filIado segunda vez, o que foi
uni abuso, mas que não aulorisa outro.

O Se. AMARAL:—Apoiado. Mas eu não faltei
II Se. CAETANO GAMA:—Desde que Iee a pala-

vra, conta-se.
O SR. C. DE OLivEleA:-1)esislio.
O SR. AnABAI:—l)esisti,
O SR. PRESIOENTE:—. . . peço ao nobre deputa-

do que desista do seo pedido, embora S. Exe.
veja injustiça relativa no facto de tem eu dado
a pala'ra segunda vez ao Sr. Ànlaral.

Já ',ê, pois, o nobre deputado que não era
preciso tanto azedume na discussão, porqme des-
te que se invocou a mesma autoridade tio pre-
sidente da assenibléa como cumpridor tio regi-
mento, bastava lembrar-me o cumprimento de
um dever para me tornar por assina dizeres-
cravo desse dever. (Apoiados).

O Se. C. DE OL1vEmeA:—E sempre que proce-
der assim ha tio ter nossos emboras.

OSr. ivIanoe1 Fu1ericio:—Sr.
presidente, tratando-se de uma questão de de-
legaÇão á mesa, parece que seria o menos com-
petente para entrar nesta discussão (não apoia-
dos). Mas eu entendo que tenho necessidade de
tornar parte neste de'jate para que a casa li-
que conhecendo qual o pensamento da mesa
em relação a esta questão.

Tem sido estto sempre nesta casa autori-
sar-se a mesa para contratara publicação dos
nossos trabalhos. A mesa actual não duvida ac-
csitar a delegação que lhe for dada peta as-
senibléa; mas a aceitará sem restricções que li-
rmiitena a confiança que pelo mandato netia se
deposite.

0 Se. CAETANO GAMA:—Sem duvida.
O Se. M. FuLGENcIo:.. . porque a mesa tendo

diante de si um grande dever a cumprir para
satisfazer os desejos daquelies que lhe conte,-
rirem poderes,poderes, será escrupulosa no uso desses
poderes, não deixando de exigir e obter as
vantagens que forem rasoaveis.

Fita portanto procederá com todo criterio,
com todo desvelo, com toda economia para
os cofres publicos.

Se a assembtéa entende que é preciso restrin-
gir este mandato, circumscrever a sua espime-
ra de acção, determinar os limites dentro dos
quaes se deve fazer o contrato, eu pela minha
parte, Sr. presidente, declaro á casa que não
aceitarei a delegação, uma vez que elta não seja

dada em) ternios laes que eeluáo a idéa de dcc
confiança.

Entendo jue não é fas oi que a asseinhtéa faz
á mesa lei egando-i te esta a t tri lan Leão; mas uni
novo encargo que li' iilipóe, ermmhora honroso,
porem urna vez encarregada de urna sernílhan-
te t'irefa, aceitai-a-tia, e só fará por correspondei
ás vktas da assernbléa cumprindo o seo dever.

O SR. VSLLADteE5:—Se eu fizesse parte da
mesa, cri pediria restrmcção deste poder.

O Se. M. FULc,Excro:—As s im, Sr. presidente,
pela minha parte declaro, que estou disposto a
carregar com a grande responsabilidade que tis r
de pezar sobre ineos hormmbros na celebração do
contrato para a publicação dos nossos traba-
lhos, se a assemhtéa assim o entender; umas o a-
citarei desde que a assembtéa não fizer de nus-

fura como a delegação qualquer limitação que nos
traga embara ç os e receios, porque tenho coas-
ciencia de que não só eu como os meos colie-
gas não abusaremos dos poderes que nos derem.

Portanto, a passar a emenda restrictiva que
tem por um sujeitar o contrato que se tizer á
discussão e approvação ia asserbtéa, eu pela
mim iIua parte declarori) desde já que o o acertarei
a delegação, porque tOlfl tal restricção não tios
podenmls considerar verdadeiros rnaiudalarios
para o contrato, immas simples i muternmertiario.

(Apoiados; mamilo bem).
O -r. .Joé Augusto--Sr. presi-

dente, a discussão que tem oi:cripado a atteuição
da casa é muito seria.

me parece que a mesa, á quem se con-
cede autorisação para fazer este contrato, lon-
ge de suppor da parte da minoria urna falta de
consideração, deveria aceitar a entenda dando
rima prova de considera ção para com dia. A
mesa fazendo o contrato, apresentando-o á as-
serntIéa e esta approvafltlo-O completamente,
sem o alterar, rim colheria «alui urna gLria?
Sem duvida que sim. Pois qual é a falta de con-
sideração que o nobre deputado encherga na enlea-
(Ia, quando se considera a mesa obrigada a fa-
zero contrato? Este contrato, sendo presente
á assenmbtéa, cIta pode rnethoral-o em unia
ora outra de suas condições, sem que d'atii
provenha a menor desconsideração á mesa.

O SR. A. PENNA:—Nenhuma.
O Sri. VALLADARES: —O que a mesa quer é a

approvação previa do contrato.
O Se. J. ArGusTO—Apoiado. Estamos vendo

constantemente o parlamento conceder autori-
sacão ao governo para expedir regulamentos so-
bre este ou aquelte ramo do serviço publico,
suhmettendo-o porem á consideração tia asseio-
btéa geral para o approvar.

Será isto desconsideração ao governo? Não. A
mesa creio era que encher-se-tua de gloria se,
indo apresentar á assembléa o seo contrato,

o tla o approvacse tal qual, testemunhando assim
seo reconhecimento por ter a mesa guardado to-
das as formulas precisas de um contrato e res-
guardado os dinheiros publicos, observando urna
bem entendida economia.

Eu entendo, Sr. presidente, que a minoria com
a sraa emenda nenhum a desconsideração quiz tra-
zer á mesa. A minoria deposita inteira confian-
ça na mesa e estou certo de que a mesa fará
tudo para bem desempenhar a sua missão . Mas
eu creio que se eu estivesse coltocado no lugar
te presidente ou no de qualquer secretario, por
certo que eu seria o primeiro a querer que o
contrato viesse á approvação da casa, para ti-
rar de mim qualquer responsabilidade.

4) Se. V & rianaes:—Semn duvida nenhuma.
0 Se. J. AunusTo:—... e não diria, como aca-

bou de dizer o nobre 2. 1 secretario:—a mesa só

aceitará a ltegaãi, cr cita for lata Sent rie-
muhniiia conr!u ão—Isto não é conrlmcào, Sr— e
uni mimei ( te recat ar a propi , mi mesa.

(is Sus. Ásiariui ia A.
O SR. .J.ÂIirusTO:—A miiimlorma está qurcirlir

advogar a causa da niesa, rimas esta nio quer que
se lhe tomem contas.

O SR. VALLADARES:—E' mirim itesembaraçi qne
não deve continuar.

ti SR. ....GusTo:—Apolado.
Se. M. FULGENC1O:—NO ha desembaraço-
0 Se CAETANO Gaama:—Eu desejava que V. Exc.

inc dissesse a que fica reduzida esta auitoricaçao.
desde que o contrato teria de ser subrnettido á
approvação da asseinbtéa, que pode alterat-o cru
todas as suas bases? Se é para a mesa figurar
como parte contratante unicamente para assi -
nar o contrato, isto é, para dar a prova jurídica,
para isto dia não precisa de autorisação, visto
como ja a temo como commissão de policia.

A prevalecer a opinião tios nobres deputados,
quem faz o contrato é a assemmmhléa e não a
mesa.

O SR. ......GusTo:—\ assernbiéa, autorizando
a mesa a fazer o contrato, não faz mais tio que
encarregaI-a de receber todas as propostas, exa-
minai-as, e, aceitando aqrielta, que melhores
condi ç ões offerecer, fazer cola o respectivo pro-
ponente o contrato para a publicação rios 1105505
trabalhos, estabelecento ato, como estou certo
que o fará, as clausulas indispensaveis, is obser-
vando toda economia em beneficio dos cofres
publicos

Entende porem o nobre deputado que é rum
desar para a mesa vir á assemnbléa dizer—aqui
está o contrato que celebrei—e é neste ponto
que eu discordo do nobre deputado.

O SIA. CAETANO GAaIA:—l)epois de celebrado o
contrato, como a assembtéa lia de alterai-o9

O SR. J. AUGUSTO:—Entendo que, celebrado o
contrato e sujeito á approvação da assemnbtéa,
esta pode dizer—no artigo tal aecrescen te-se ou
suprima-se esta ou aquelia palavra.

O SR. CAETANO GAMA:—Mas isso deve ser antes
de cetebral-o.

O Se. VALLADAeES: —E' ouestáo de palavras.
O Se. CAETANO GAMA: — NàO é tal.
O Se. VALLADAeES: —Está claro que o contrato

não fica completo, sem ser approvado pela asseril-
bléa.

O Se. J. AUGUSTO: —A mesa apresenta as ba-
ses comia que fez o contrato, e assernbtea as mo-
dificará ou approvafã taes quaes, e então será
assignado pela mesa. Deste modo a assenahtéa
procura arredar toda e qualquer resporasabilida-
de da mesa, e esta fica soberana.

O Se. CAETANO GAMA:—Nessa hypoihese a
missão tia mesa é unicamente transmitIu a as-
senabtéa as propostas com as bases que forem
oll'erecidas; mias para isto etla não precisa de ara-
t orusaçãu.

O Se. VALLADARES: — .& asembléa é a uriica
competentepetente para despender dinheiros p ublicos,
e não pode fazer delega ções desta ordem.

O Se. CAETANO GAamA: —Então votam contra o
requerimento.

O Se. J. AUGUSTO.—Nesta parte discordo com-
pletamente da opinião do nobre deputado, o que
sinto de coração.

Srs., como já disse, se estivesse coilocado na
mesa e a asseumbléa quizesse rue conceder semale-
ttmantc delegação, sem nenhuma restricÇàO, Cii

seria o primeiro a exigil-a, seria primeiro a
querer que o contrato fosse submnettido a appro-
vação da casa.

Se. CAETANO GAMA: —A mesa não pode exi-
gir essa condição da assembtéa.

O Se. VALLDAIIES:—Mas não devia se man'
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fetar conta, corno o te? ido orrão doo 	 2.
re Ia ri o

0 SR. .1. AVGUSTO:—. . .porque assim arredava
te mim toda e qualquer responsabilidade, não
haveria lugar a qualquer censura à mesa, e esta
ticaria soberana, cheia de gloria, por ter bem de-
sempenhado sua missão e procurado economisar
os dinheiros publicos.

fã Se. CAETANO GAMA:—Nesse caso me parecia
mais razoavel, se fosse possivel, que se autori-
zassa a mesr a receber as propostas e apresentaI-
as à assemhléa, em ittindo a respeito o seo ,riso.
(.Vão apoiados); porem, urna vez celebrado o
contrato, não se pode modificai-o.

O Se. VALLADeEs:—Pode-se fazer una con-
trato, estabelecer as condições e não assignal-o.

fã Se. CAETANO GAMA:—Então não é fazer con-
trato, é aceitar s propostas e einittir sobre citas
o seu parecer.

O SR. .1. Auuu ro:—Eu entendo que a auto-
risação com esta cndiçào quer dizer que a mesa
formule com o proponente as bases do contrato
e as apresente com seo juizo à approvação da
assernoiéa para esta então approval-o definitiva-
mente.

O Se. CAETANO (;A1A: —Mas isso t' cousa ditiè-
rente do que está consignado no requerimento,
que os nobres deputados já declararão que
aceilão.

0 Sri ..l.Aue.IJsTo:—Esta é a marcha adoptada
em todas as corporações.

0 Se. V.ti,r.XDseEs:—Isto se pratica todos os
dias ria cariara dos deputados.

O SR. .1. Áljul-STO:—PergUnto eu, quando a
carnara (]os deputados autorisa o governo a ex-
pedir um regulamento com a condição de o sub-
metter á sua approvação, antes de ser executado,
o ministro respectivo olrende-se por isto ou con-
sidera-o falta de confiança? Não.

O Se. CAETANO GANIA:—Nem eu digo que a in-
tenção dos nobres deputados seja manifestar
falta de confiança na mesa.

O Se. .3. AuuusTo:—Por estasIrazães, entendo

que a emenda deve ser appiovada, e quanto à
mesa, longe de ver nisto urna Falta de confiança,
ao contrario, deve cornpehender que a opposição
procura resguardar a sua dignidade, resalvando-a
de toda e qualquer responaabilidade.

\ VOZES:—Muito bem.
O Sr. José Exifvozino (Não te-

rnos este discurso).
O Sr. Alfonso Veiina (Idem).
Não havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão, e procedendo-se à vo-
tação, é, approvado o requerimento com a e-
menda do Sr. l)rumond, sendo rejeitadas as dos
Srs. Amaral e C. de Oliveira.

Nada mais havendo a tratar-se, o Si'. pre-
sidente marca a ordem do dia seguinte, e levan-
(a a sessão.

3. SESSÃO ORDINARIA AOS 28 1W ABRIL
DE 18'711.

I'RESIDENCIA DO Se. CAMARA.

A's fl horas da manhã, feita a chamada, a-
chão-se presentes os Srs. (,arriara, M. Fulgen-
cio, lnnocencio Campos, Tayoha .iuuior, Amarai,
C. Gama, A. Penna, C. te Oliveira, Valiadares,
1) ruinond, li. Silva. Tolenti no, l;varisti Ma ' -ha-
do, Appresentaeào, Moreira da Bucha, .loaqiiiin
Perudo, X. da Veiga, Vailadão, F. Veiga, .1.
Lutrozino e T. de t lonvéa; faltando sem comum-
nicacão os Srs. Viotti, Caetano Gama, F. Pci-
xotu, C. A tIonso, Monsenhor josé Augusto, A.
Penido, E. de Oliveira, Nogueira .Jnnior e Paula
Ramos.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
Não havendo numero legal para continuar a

sessão, por se haverem retirado alguns Srs. de-
pritados, o Sr. presidente dá para ordem do
dia seguinte a mesma que vinha para hoje e
levanta-se a sessão.
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SUMMA 1110: - EvPEOIF:NTE. - Occurrencies da
/'oo.te Xova.—JJiscurso e requerimento do Sr.
Drurnond,—Disc(rrsO do Sr. Caetano Gama.
—Observações do Sr. Presidente. —Discurso
do ,Sr. Candido (lo Oliveira .—Goaiarca do
ifar de Hespan/ta.—Observa(aJes e projecto do
Sr. i'olentino.
Á's 11 e 1/2 horas da manhã, feita a chamada,

achão-se prese los os Srs. Cainara, Viotti, M
Fuleencio, Caetano Gama, 1. de Campos, fayuiia
.tunL)r, E. Peixoto, T. de (',ouva, A. Penna. C.
te Oliveira, I. Augusto, Valladares, l)rrirnund,
B. Silva, folenlirro, [Machado. Aplreentacão,
Moreira da Rocha, A. Penido, .3. Penido, X. da
Veiga, Olimpio VatUdão, E. Veiga, E. de oh-
eira, .1. Erifrozinu, Nogueira .3 unior, P. Bran-

dão e Paula Ramos; faltando seu; participação
os Srs. T. Amaral, M. Pacheco, C. Gama e C.
Alfonso.

Abre-se a sessào.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
0 Se. 1,0 SECRETARIO dá conta tio seguinte

EXPEDIENTE.
Offlcios.

'Fres do secretario do governo, devolvendo as
proposições não sanecionadas ris. 2222, 2285,
2il) a 2h, 215, 2182, 2185,2188, 2189 293,
:2Q4, 2205, 220'i, 2214, 2221, 2225, 2228,

,
 2231,

2118, 2150, 2151, 21110, 2161, 2165 e 2166.—A'
cuiliunscão especial, quando eleita.

Representações.
Uma de vali is habitantes da fi'eguezia do

Carmo de Pouso Alto, pedindo sua passageri
ara a da Vii'giuia.--A' cotiarnisrão de estatistica.
()ir trt de vario ,,os la thi tan tes da l'reg nezi a da

Virginia, ruuni'quo da Christiria, pedindo a pas-
sagein tio tlisti'ito d'este nome para o ilOVO Flui-
uleipio de Pouso Alto—A' mesma comnaissão.

Iliba (lo vario'; habitantes la po\oacão 'los
Paulistas, pei'leu:ente'ufreguezia de N. S. da
Ponha do Rito 	 liuuinrcmpio (tio
pi'ihiiido CIII elevação à ulistricto e fi'egnezia.-
A' ioe sina ('Oliiliiissão.

Petições.
Una de João de Castro Nogueira, pedi nulo

transferencia ule sua fazenda do Coi'rego tia L,age,
d'este termo, para o do Bonatim.—A' mesma
conumssão.

Outra de Antonio de Santa Cecilia, 1.0 tahel-
hão da l.eopohliria, pedindo autorisação para
que a camara municipal lhe pague 66491 de
custas j idiciarias.—A' commissào de fazenda rnu-
nicipal.

Apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações

Occurrencias da Ponte !sova.
O Sr. ru.nond:—Sr. presidente,

ao apresentar este requerimento,a opposição não
se sente dominada pelo desejo de manifestar
hostilidade directa ao Dr. chefe de policia tia
provincia, mas somente cercar-se dos docurmuen-
tos precisos para instruir o seo juizo à respeito
da administração de S. Exc. na chefia de policia,
L lambem poder ajuizar mais de perto da admi-
nistração do actual presidente da provincia e tia
do sã antecessor,, o illustre Sr. barão de Ca-
inargos.

O) Se. CAETANO Gaia:—Nada mais razoavel.
0 Se. l)euiloND:—Sr. presidente, todos nós

abcuuua, iruaioria e minoria, as grandes lutas,
que ' ferirá,) eu 1 verso: i untos tia provinria
uui'aiul' o ahistanll'Iite de, pessoas apta para
serviu tio exercito e da armada. 1'., Sr. [resi-
dente, irão deixou de haver razão pana este pro-

1 unei ii ciii u , P0 rq o e muna lei no a, cujas dispo-
SiÇÕes não são ainIa perfeitamente interpretadas,
01 não são ainda lumi apreciadas, naturalmente
produz este claoquo .Me mia disto, este Ievanta
mente não se po i l i , tihiar aos sentimentos de op-
posiu:ào, ao euub.rrae', à marcha, da ad irainistra-
ção, porque é cento que em diversas pam'ochias,
eu algumas até, cru que predomina o elemento
cons'i'vadou', taurabemn estas desordens se derão,
porque o oslurito publico não se achava perfeita-
menti , cl ticaul it e nem Ir abi hi ad i para receber
unia lei, que uaiur,ihiuuetite rmrlua uaihitarisar o
p:liz ii Iesfazl'i' habito,, a c0ntraluuios,m'uiiupendo
ueon Is tradi'ims tia III figa lei.

Si é certo, Srs., tine a lei não foi bem rece-
bida em dó ersos pontos da provincra, em alguns
torriào-se salientes as circumnstamicias que se ( le

-rão por oeeasiã) da execuào ihsla mesma lei.
Entre estes occupa lugar principal o rurunicipio
tia Ponte Nova, cio que os factos sumirão de
puniu e fui ruistei' a ida do Dr. chefe te policia
para indagar desses mesmos factos.

(lia diversos apartes, o Sr. presideuule reclama
atienção).

O que nós queremos são infornraçtes.
O Se. CAETANO GAI&:--Pois eu estou persua-

dido de que os nobres deputados hão de ficar
perfeitamente satisfeitos com (Alas.-

Vozus DA MINORIA:—F,' o que estamos que-
rendo.

O Se. lJeuaioan:—Mas, como dizia, si estes
factos tornarão-se por assim dizer cxtraordina-
rios, tanto que motivarão a ida do Dr. chefe de
policia, é certo que a casa lena necessidade e mio-
cessida te restricta de ser informaria do que fez o
lii'. chefe de policia naquelia localidade; si S.
Exc. coricorreo com o prestigio da sua autori-
dado para serenar os animnos e restabelecer as
cousas no estado primitivo. Esta é a riaintaa mis-
5aJ, occimpaiido hoje a tribuna.

é extraordinario que aI Ir, precipita-
dauuuente, as cousas se desenvolvessem ao pulo
de se au torisar a prisão do Revd. vigal'io...

O Se. 11. SILVA:—[' o inceudio?
O SR. DhtualoNu:— ...e autorisal-a de que mura-

mueira? Violentando-se as pr'escripcóes uliu direito
criruuiival, as formulas necessai'ias para a orgaui-
saçitu) dos processos.

O Se. CAETANO GANIA: —Mas o nobre deputado
deve reservar esta apreciação para depois que
obtiver as imiforrranàes.

O Se. Dnrunoxn:—Estou apenas mostrando a
necessidade da adopção do requerimento.

O Sus. U. S1LvA:—Parece antes estar mostrando
que já temia estas informações, que pede no re-
querinaento.

O SR. 1)RUiIOND:—Estoti referindo o que corre
pelos jornaes e justificando a necessidade que
tenho de beber informações em fonte conveni-
ente. Os jormiaes disserão que, tumultuariamente,
o lievd. vigario foi preso e formmrori-se á portas
fechadas uuiu processo, eira que o direito da de-
feza foi perfeitamente suifocado.

() Se. CAETANO GAMs: — Arti gos escm'iptos pelos
irmãos do vigario.

O Se. VALI.AD&IIES: —Mesmo como irmãos li-
nhào pleno direito de defender o seu irmão:
cumprirão o seio dever.

O Se. CAETANO GAMA:—Não estou censurando.
O nobre deputado para que lia de receber o muco
aparte assim  ponta de baioneta?

(fia outros apartes, o Sr. presidente reclama
a attenção).

-



•l'1SSA() 1)11 	 t.t 1)1. A1IIIIL I)I l?t. 	 DE ti) DE A BRIL  1 tIl I.
O Se. I)IurMoNl):—Etn tempo opportuiio tios-

trarei conto no ntunicipio da Ponte Nova os di-
reitos individuaes são suifocados pela prepoten-
eia do juiz municipal, Sr. Dr. Rego Cavalcanti.

O Se. R. SILVA:—Não apoiado.
O Se. I)IIUM0MD:—() quo ó certo, Si-s., é que o

fie d. vigario,tranquillo na sua inuocencia,quan-
tio tratava de cumprir os augustos deveres de
sua missão sacerdotal, foi violentado em sua li-
berdade por rim mandado passado pelo juiz mu-
nicipal, o Sr. Rego Cavalcanti, que teve esta
falta de del;cadeza, direi mesmo, de sentimentos
religiosos, de abrir um processo, levai-o aos
ultinios termos, postergando a lei escripta e vio-
lentando um direito sagrado.

O Se. CaETa'io (A1a:—À questão não é de
religião.

o Se. l)euMoND:—Estou apenas dizendo que
era paciente uni sacerdote, digno sempre de todo
o acatamento.

O Se. CAETANO (Al4:—O sacerdote não está
acinia:Ia lei.

O Se. A. PENNA:—Tanibenl no está fora delta.
O Se. CAETANO GANIA:—Mas os direitos sagra-

tio; não podem sar invocados na questão de
que se trata.

O Se. i)RUaOND:—Si é certo que na Ponte
Nova as cousas marcharão fora de regularidade;

certo que o Dr. juiz municipal se excedeo
e excedeo até ao ponto de incorrer perfeitamente
em transgressão da lei, merecendo ser processa-
do, porque violou a lei escripta, e violou-a fa-
zendo vingar odios e sentimentos de má paixão
contra uni Revd. sacerdote (stão apoiados da
snaioria), é certo, Sr. presidente, que a assem-
bléa provincial (te Minas tem necessidade e ne-
cessidade imninediata de se esclarecer a respeito
deste tacto; porque o que sabemos é que S. Exc.
o Sr. Dr. chefe de policia lá esteve; nias o que
ignoramos é si S. Exc. cumprio perfeitamente
a lei, si no seo relatorio apresentado á S. Cxc.
o Sr. presidente da provincia referio os factos
laes como se derão. Ninguem, talvez, nem a ii-
lustrada maioria, nem tão tão pouco a minoria,
se acliào habilitadas para julgar do modo pelo
qual S. Exc. desempenhou a sua alta missão
nesta conjunetura.

Srs., seria muito melhor que esse relatorio
tivesse sido publicado, que nós pudessemos até
teria formado a nossa opinião para nos orien-
tarnios da maneira porque S. Exc. procedeo
nessa conjunctura. Mas a falta d'esses esclare-
cimentos mostra exhuherantemente a necessi-
dade da passagem do meu requerimento.

O S. X. DA VEIGA:—Entretanto V. Exe , sem
ter estes documentos, ia vae aflirnndo que
houve prepotencia da parte do juiz municipal
contra o vigario da Ponte Nova.

O Se. IJeuaioro:—Referi os factos taes como
forào propalados pela imprensa; masquero sa-
ber si estas noticias são conlirmadas pelo cunho
oficial; peço informações, porque quero ser es-
clarecido á respeito e em occasião opportuna
enunciar-me sobre o modo, pelo qual procedeo
o Sr. Dr. chefe de policia. .ladisse: não formulo
uma censura directa ao Sr. Dr. Bento Fernandes
de Barros; quero apenas me esclarecer para
enunciar-me com toda a franqueza n'esta casa.
Para isto faliecena-me os documentos, e por isso
requeiro certas informações ao governo. Quero
ver si S. Exc. se manteve na altura, em que
deveria collocar-se o magistrado, isto é, estre-
me d'esses pequenos sentimentos, quero ver si
S. Exc. se houve com aquelia imparcialidade,
com o espirito de justiça necessario em taes
circumstancias. Entretanto me parece que a
missão de S. Exc. limitou-se, segundo penso,
a uru simple.; passeio, a mudança de ares; S.

I:xc. não tocou absolutamenle no alvo mia sua
missão.

O SR. X. DA VEIGA:—() nobre deputado sabe
Xisto?

O Se. DisUMOND:—E' o que rue parece, não sei
ie cousa alguma; estou perfeitamente era treas.
Quero esclarecer-me, e acredito que os nobres
deputados, que se achão tão perfeitamente ca-
pacitados do modo nobre e independente, p01-
que S. Exc. se houve na sua espinhosa missão,
não porão entraves á passagem de meo inno-
cente requerimento.

E' mister que os liberaes da Ponte Nova, que
se achão fora da lei, saiMo que neste recinto
seos direitos não são esquecidos, que aqui se
erguerão em sua defesa, poucas é verdade, po-
raro energicas vozes, todas as vezes que for mim'-
cessario fazer castigar os abusos e vingancas
contra elles praticados.

O Se. CAETANO GAumA:—Quando os houver.
O Se. DnuaIoND:—Acredito que o meo illustre

collega, digno secretario da policia d'esla pró-
vincia, tem comprehemtdido que nas minhas pa-
lavras não vae desde ia a manifestação de op-
posição directa, e sim apenas o desejo innocenln
de esclarecer-me.

O Sim. X. DA VEIGA:—Não faca conto o eco col.
lega de dmstricto, que em 1814 accusoir aqui
violentamente o juiz de direito da comarca mli'
Tres Pontas, que em breve vae responder cate
goricamente.

O Se. C. DE OLIvEIeA:—Accusei merecidamnen-
te; e espero a resposta para comprovar mais mi-
nhas asserções.

O Se. X. na VEIeA:—Accusacóes injustas.
O Sim. DIIuSI0ND:—Como deputado, eu me ti'-

nho imposto como regra não formular accusa-
çmes, seio que esteja perfeitamente convencido
da procedencia dos motivos que aetuão em mrieo
espirito pala assim praticar

Ora, se mí fallecem os dados, estou certo de
que o nobre deputado não poderá dizer que uru'
levanto somente pelo simples prazer mie formmimi-
lar accusações; não, cmi apenas quero defender
a passagem tio muco requerimento, para d'aqui
apertar a mão d'aquelles infelizes liberaes tio
rnmmnicipio da Ponte Nova, que se aclião fora da
lei no domninio da ordem e da legalidade. (A-
poiados e não apoiados).

Em tempo mostrarei quem seja o juiz mu-
nicipal da Ponte Nova, que sua jurisdiccão é
uma verdadeira ofensa á innocencia e o aos di-
reitos sagrados; que o Sr. Rego Cavalcanti não
offerece garantia nenhuma, que é um perse-
guidor (não apoiados); é, em firo, um magistrado
que, pode-se dizer, concorre para o desprestigio
de sua tão distincta classe. (Não apoiados e a-
poiados. Protestos).

O Se. R. SILVA:—A autoridade é que está lá
sena garantias.

O Se. DeuaiouD:—Á autoridade tem tudo nas
mios; pode sufocar perfeitamente quantos estão
debaixo de sua pressão; quantos seo rancor se
compraz em iictimar.

Sendo meo desejo unicamente esclarecer-me,
visto que, infelizmente, não fura publicado o
relatorio do Dr. chefe de policia dando conta
d'essa missão, torna-se evidente a necessidade
da passagem d'este requerimento. Fui apenas
quero que, em frente dos documentos, a assem-
biéa possa ou censurar o Dr. chefe de policia,
ou render-lhe louvores, no que se sentirá satis-
feita. (Muito bem, muito bem).

E' apoiado e posto em discussão o seguinte
Requerimento:

«Requeremos que se solicitem do presidente
da pi'ovincia todos os documentos relativos ás

indagafões feitas polo chefe mie policia em Pon-
te Nova, quanto ás desordens que se ilei ,ào na
occaziào do alistamento pari o sCi'vqo mmiii-
tar.

Sala das sessões, 29 de Abril de 486.—Bru-
mond.—AmaraL—C. de Oliveira.—A. Penica.
- Tatladares.—.J. .4uquesto.

0 S'. cYaotario Graiiia:--Sr. pie-
sidemite, se o nobre deputado, em conlirmuatão
do que asseverou mio commieo do seo discur-
SO, se tivesse limitado a pedir esclarecimentos

mi informações a respeito tios factos que se de-
i'ãm mia Ponte Nova, e que motivarão a ida do
Dr. chefe mie policia áquella localidade, afim
de forumar juizo seguro e consciencioso ácerca
lesses acontecimentos e do procedimento que
1 respeito tiverao esse digno fnnccionario e as
mntorilades aIIm constituidas; mas sem aven-
lar apreciacões antecipadas e muito menos ir-
mtigar censuras a essas autoridades.

O SR. I)m1uroND:—Eu apenas ir'rogei censuras,
que provarei em tempo, ao juiz municipal.

0 CAETANO GAMA:—. . cii mime limitaria a
dizer que concordava com  requerimento,
seio fazer a rnmninaa observação sobre elle, por-
(lime, mmciii eu, mmciii a tnaioria da casa preten-
demos coarctar um tal direito da umimioria,quando
exercido de modo conveniente, e com o fim
louvavel de conhecer os factos, formar jmiizo
seguro e imparcial da mniarchma da administração
mia provinci:m, e liscalisar suo procedimemato, por
que não lia receios, mimas antes desejo de que
appareçaem toda a sua luz. (Apoiados geraes
mia 'emasoria).

Mas o nobre deputado não cumoprio exac-
tamente o que proroettera no principio do seo
discurso, por isso que, não obstante dizer que
não linha, iumformoaçúes a respeito desses factos,
e dar a entender que muito cale uladaimiente to--
rão t , 11es ,ti btahmidos ao conhecimento da nobre
minoria, e até imiesmo da maioria, de certo modo
já levantou a ponta do véo, já nos indicou os
motivos pelos quaes pedia taes inforniações.

Foi apenas umim ensejo mine o nobre deputa-
do buscou para levantar accusações infundadas
e antecipadas, filhas do interesse politmco.

O Sim. DmruMoND:—Do desejo de esclarecer-me.
O Se. CAETANO GAMA:—E' o que parece; por-

que, não obstante declarar que não temi co-
nhecmmoento nenhumn desses factos, e querer ser
imifom'mimado para fazer seo juiso, o nobre depu-
lado irrogou desde jã unta censura acre, fez
ummma mnjustica grave a um dignodigno magistrado ac-
cusando-o de falta que não corri rnetteo, accusan-
lo-o de haver desenvolvido perseguição coo-
tia mm vigario dam1uelha localidade.

O Sim. 1 )euuioan:—Opportunamnente provarei
diversas faltas gravissiinas do juiz municipal
Ia Ponte Nova.

0 Se. CAETANO GAamA: —Estou certo de que o
digno juiz municipal da Ponte Nova não co-
mnetteo taes faltas, e de que sua miefeza será
tacil. Fin relação aos factos de que nos oudu-
:marnos, declaro que talvez por falta dos ceda-
icciumentos ora pedidos, foi que o nobre depu-
tado fez tão grave injustiça :'iquelle magistrado,
suppoudo que perseguia o vigario da Ponte No-
va, que o poz fora da lei, beui como aos li-
heraes daquelha localidade.

O SR. AMARAI,:—Cntào queremos as informa -
ções.

O Se. DecamoND:—O que eu disse é que foi
pronunciado.

O Se. CAETANO GAMA:—E' certo que foi aquelle
sacerdote pronunciado pelo juiz municipal, o Dr.
Rego Cavalcanti; mas, nern foi isso devido á

persegumcio, ileua á processo foijamlm rias tre-
vas, corno asseverou o nobre deputado

NemiiiCsriil, i i lorocessu foi in s taurado durem:-
lamente contra o visanio.

[comi, i havido iiiii muoviumiemi lo sedicioso na-
quelha cidade, por occasiãu da reunião daj imi-
ta parochiaf de alistamento para o exercito,
mio qual calcuhadaiimeiite, e conto teria aconte-
cido cmii outras localidades, tomou parte granmlt
numero de mulheres, que armadas de cacetes
invadirão a igreja, e agredindo os membros m]:i
junta, que se despersarão, inutilisarão todos os
papeis concernentes á esse serviço, o digno juiz
municipal que, levado pelo zelo da ordem pu-
blica e cumprimento da lei, alh se achava pris-
sente colo  promnotor publico da comarca e
seo tabehhião, auxiliado por outras pessoas, conse-
guia conter as revoltosas e reahsar a prisão de
algumas em flagrante. Havendo entregado um
ou mais desses individuos presos á outros para
os conduzirem á cadéa, estes os soltarão.

Foi contra estes que instaurou processo por
esse crime, que ciii taes condições não podia
ficar imipune, porque traria desprestigio para
a autoridade, que tinha necessidade de proce-
der com energia e ostentar todo o rigorda lei.

Nesse processo jurarão testemunhas que fize-
rão carga ao vigario, asseverando que fõra em
virtude de interven ção e ordem dehhe que os comi-
ductores soltarão os presos, o que os mesmos de-
clararão.

Em vista dessas provas, e avaliando a in-
iluencia que teve cru tal facto a intervenção
de um sacerdote e vigario elo relação a ind i-
viduos rusticos e seos parochiados, pronunciou
aquelle juiz o vigario justaimiente com os rues-
mos. Foi por isso recolhido á casa da cantara
aquele vigario.

Requerida, porem, a liança e concedida, logo
que o juiz neconheceo ser caso delta, foi ii
mesmo posto cru liberdade, e nada mais sof-
fneo até o presente, e até estou inforniado,inhormado,
e creio que corista mesmo do relatorio do dig-
mio Dr. chefe de policia, de que esse proces-
so, tendo tio com vista ao promotor publico
o  grao de recurso interposto da pronuncia,
foi queimado por occasião do imicendio da casa
do mesmo, onde se achava, sem que até o pre-
sente se tratasse de instaurar novo processo
contra aquelhe sacerdote. Onde está pois a per-
seguiçào?

Continuando, Sr. presidente, no fio de mi-
nhas ideas imiterrompidas, digo que votaria, sem
discussão, pelo requerimento do nobre depu-
tado, porque estou inteiramamente certo de que
se o nobre deputado conscienciosa e imparcial-
mente, conto espero que o fará, examinar os
documentos e informnaçóes, ficará persuadido de
que não lia motivos para censuras, nem á ad-
ministração, nem ao digno Dr. chefe de poli-
cia, nem ás autoridades da Ponte Nova; mas
antes razões para merecidos louvores.

O Sim. DeualoND:—Desejo muito isto.
O SR. CAETANO GAMA:—Alem disto não lia in-

ieresse em se occultar a verdade quando não
lia faltas que importem censuras. A adminis-
tração e as autoridades constituidas, ciii relação
á estes acontecimentos, de que tenho perfeito
conhecimento, procederão de una niodo o miiaii
louvavel. Ellas hão de merecer os encontios
do nobre deputado e dos seos nobres coilegas,
quando desapaixonadamente lerem as umitormima-
ções que lhe forem ministradas.

O Se. A. PENNA: —E' o que queremos.
O Se. CAETANO GAMA:—Mas eu não podia dei-

xar de vir á tribuna para lambem proferir
algumas palavras de defeza, no que sou levado
unicamente pelo dever da justiça, em favor mIO
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liiiio juizmtlt1etI da P:ttt 	 Nova. (ripoial/Gs
((a aiaíoria e aõú apoiados (Ia 10 que
tio precedido coo toda a imparcialidade em re-
tIÇãO a esta questão

1) Sit. (JRUMONu: — Não 11totiido.
() Se. CAETANO GANI a—... O ( O C OitO SÚ consta

do doe o e los que tenho visto e do reta lo rio
tIo digo tifo do policia, 001110 das intoritia-

fflS particulares ( 110 ten ti o de pessoas ti dcii
lias e insuspeitas tiaqitetia leithdade.

Litoiti-tite, portanto, Si. presidente, a estas
tittms palavras, ciii relação a este digno ntagis-
tatIo, intel t i t io por etoquanto foi aggreditio
ttrrtattieute pelo digno deputado tIo 2.( 1 distrie-
o, ititor do retttieriiuento ciii discussão.

Lepero, conto disse, que virão  niais outras te-
atõos e censuras, se be ni que não fu nd adas,

entra o digno chefe de policia, contra aqilelte
digno i iiiz, contra todas as autoridades da Poli-
1, , Nova, e talvez mesmo contra o presidente la
provi leia.

0 Se. C. DE OLIVEIRA: —Porque t]ecetor não
010)5 aqui para entoar loas.

Se. CAETANO GANIA:—NeIlt tuitheiti para ac-
1*Hsar cCitt itttti i VO.

N lo ottt iii ti as declarações dos nobres ilepu -
tntoe, ( sabido que estes rt1UCFiII1COIOS te pe-
1 tios te lo lorniações por parte (111 opposição
são 5(5111 t' 11111 ei tsej (1 para ti tsduSs(tes aggres-
citas á adntinistracão. O nobre dopulado e a no-
tire ntinhiria clii ecos apartes tem desde já de-
itotistrado quaes sito as suas intenções, qual õ
oluzi previo que formão cio relação aos aeon-
t-itiuentos dados na Ponte Nova,e em retação ao
1irocettiiiteuto das autoridades j udiciarias e att-
1111015 tia tit as.

Mas a administração, e as autoridades con-
st ituidas não receiào (fite a veritade appareça.
Porque acimuia dojtu izo dos nobres deputados esta

da prtviileia, está a conscreilcia pubtica e nús
uppettautos para este jwso. Veremos, pois, os
ti oti itt cii ii is, porque a nuaiori a não os recusa,
tua ti e votar, Com() espero, pelo req ueri 01 coto
1 nobre deputado. Serão satisfeitas as suas lii-
tnctes, si Iisimt que eu tenha o direito d' tasti-
ititi ttocile á que grande porcão do nosso ciii-
po precioso será cone ii indo coto esta qriec tào
triujiaitiente porque os nobres deputados ertttin-
ttiti, e teclar 	 ilssde

 '
já q' 	 erradaitienle, que

a poputtiàt tIa Ponte Nova está CulO sede de
letiva, precisa de garantias cmii ri o arbutrio

tias 'autoridades.
0 Se. VAi.LanAREs:—Precisa mesn_
0 SR. CAETANO GAMA—EU digo jrle os no-

ires deputados estão enganados a 'sie respei-
tt, porque a questão do Vigario tia Ponte Nova
não ú questão da população e muito menos do
partido liberal tia Ponte Nova.

• Se. C. DE OLIVEIRA:—F'
• Se. VALLADARES:—Basta que haja attenta-

lo contra um cidadão.
• Se. CAETANO Giaiv:—Na occaslãO opportu-

na o demonstrarei ao nobre deputado, visto
(li' a discussão terá de ser longa.

Não inc alongarei mais, Sr. presidente, por
que, corno disse, aguardo a occasião opportuna,
cio que os nobres deputados com os docuirentos

• e as iuformnaç(es nas mãos, me apontem as faltas
dessas autoridades, porque estou certo de que
farei cahir por terra todas as suas accusações,
visto que tenho juizo imparcial perfeitamente
foruiado a respeito destes acontecimentos que,
posso dizer, se passarão quasi aos meos olhos,
porque o acompanhei em todas as suas fases crn
ttt'untenlos e informações.

l)eetaro, portanto, Sr. presidente, que voto
peti reqnei'imento. Ias tique tie antcnãO te-

\âniado tini protesto contra as a:cusavõee e:v-
temporaneaS que o nobre leptitado, na fali  de
informa ção, que diz precisar e esperar fiara a-
quitatar os factos e procedimento das autori-
dades. tevamitou contra cilas, e notavelmnente
contra o juiziz municipal da Ponte Nova. O no-
tire deputado confirmou o dito do Evangelho-
Ex aãy aidantia cordas os loqsritsrr: —1 sul-
tocar os sentimentos que o animarão para fa-
zer este reqiuerituiento,recciantio talvez 	 tio a
maioria recusase apoio 

a titio, se desde go
tornasse conhecidos seos verdadeiros nuoti' is;
mimas não th' foi possivel siifloear os iunpetsti"
seo roracão, e nos revelou quaes são as intoii-
c(tes da nobre opposiçào, pedindo taes itifir-11
inações. Pois bern, Srs., teremos dt' consumir
grande parte de nosso precioso iemtupo viu reli-
cão a esta questãc. que está perfeitamente sol-
vida.

(Tia diversos apartes e reclamações e o Sr. pre-
sidente reclama attenção).

(Is nobres deputados tine são tão faceis em
atirar sensuras á maioria, cio chamaI-a de apai-
voo ada em sua ,,suas decisões, coroo por varias ve-
zes tem feito,em accusarena-n'a de abusar de sua
superioridade nuirnerica, no entanto ãO tão sus-
ceptis eis que considerão cônio unia otiemisa á
Suas pessoas o dizei-se ti te teremos de gastai
muito tempo na discussão d'este reqnerinueiuto o
gastai-o inutilmente, c o mo estou conventiitio,
por que não lia interesse publico nenhum á
promover ...

O Se. C. DE OLl yEimit:—tta todo.
0 Se. CAETANO Gaia:—. . -Por isso que, conto

disse, todas as providencias nccessarias, tanto 1-
gaes como ;uluiinistm'ativas, tem sido tonlattas, de
que eu tenho perfeito conhecimento! 1'.' por
isto (1110 asseverei e continuo a asseverar t i io,
será unia discussão inutii, unia discussão da
qual não provirá absolutamente vantagem ne-
nhuma publica, mas totvez inconvenientes a las-
ti mar-Se.

(1 Sir. A íaitar:—Toda vantagem.
0 Sir. CvETANO Geiia:—Mas entretanto, Si.

presidente, não quero que os nobres d cpu tal is
di g o que não concorri uni o nico voto para
que fossemesclarecidos a respeito de tinia tpies-
tão ítttportatitts; 11ào quero cii e ligão qmu ti
fatt,s graves que devem trazei' censuras á atitit-
miistrat'ão e ás antoridaules constititudas e que 5'
pretende lançar tio esquecimento e nas trevas.

Portanto. Sr. presidente, voto pelo requeri-
mento e aguardo a occasiáo opportuna da dis-
cussão mais ao pla e minuciosa que terá de ser
travada, e então, conforme as censuras que to-
rem sendosendo fitas á administração e às autol ida-
des constituidas, levantarei minha voz, si bem
quefraca, para fazer que prevaleça a verdade e
que se faça justiça a quem tiver direito à dia.

VOZES GERAES DA MaioeiA:—Muito bem; muito
bem.

O Sr. iresidcsnte:—Antes de dar a
palavra ao orador que tem direito a ela, afim de
conticar a discussão do requerimento, tenho de
dirigir d'esta cadeira um pedido muito sincero
aos nobres deputados. O pedido que vou fazer
is do cumprimento do nosso regimento.

Saberia os nobres deputados que o regimento
prohibe os apartes; somente pernaitte que o de-
pulado diga apoiado ou não apoiado.

0 Se. VALI.ADAiIE5:—Esta parte está revogada
pelo uso em todas as assembléas.

O Se. PRESiDENTE:—Peço aos nobres depute-
dos que permittão ao menos que eu possa cuni-
prir o dever que tenho de manter a ordena nas
discussões.

O art. 155 cio nosso regimento diz que ne-

ntiu o tlepittatto polorá a'i'usai' os itiotivos ou
intenções lis que pi'oposereuu ou sustentarem
qualquer medida; e o ulite ii tizer, será chamado
á ordem pelo presidente. Pe i o atas notares de-
pulados que qiu indo touuaruiii parte nas disens-
súes abstentião-e quanto for possiiei deiccuzar
as intenções de seus coltegas; õ aleum devei' de
delicadeza e cavalheirismo entre os Srs. depuia-
tios.

0 Se. A. PENNA:—Acho isto justo.
0 Se C. DE ()LIVEIIS1A —Muito justo.
O Se. PBESiDENTE:—Eu,portanto, peço encare-

cidauaente aos nobres deputados que não entrem
nos motivos ou intenções de seos coilegas para
formularem accusacões que otléndem, e provocão
sem duvida o calor da discussão, justificando as-
sim o emprego de medidas extremas que eu não
desejo ter occasiào de empregar; peço que guar-
dem todas as possiveis conveniencias nas discus-
sões.

O Se. A. PENNe: ---Actuo muito justo o pedido
de V. Exc..

O Sr. aiIdido de Oliveira:
—Si'. presidente, não su ppunha que tini pedido
de inloi'niaeites tão si ioples niotivasse a porfia-
tia contestação que lhe foi opposta pelo distiucto
membro da maioria, que acaba de sentar-se.

O Se. CAETANO GAuA:—E' porque veto nu pou-
co adubada.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Nào suppunha que o
desejo de esclarecimentos de factos graves, factos
que provocarão larga discussão e detida auiaiysus
pela imprensa, desse lugar a essas severas 111-
ci'epacões que pelo nobre deputado forão feitas
á mninoriã que, coterente com suas tradi-
ções de harmonia, com o seo modo de proce-
der nas sessões passadas, tem constantemente
procurado mostrai que jamais a protelação foi
o seo i'ecurso, que jamais a opposit'ào acinto-
sa e s ystemnatica foi o nado de que se servio para
impedir a passagem tias medidas aqui iniciadas
e discutidas.

Sr. presidente, se o nobre deputado houvesse
acompanhado os debates tia legislatura passada,
veria que a opposicão, seuipre prompta e solicita
a dai' ao governo meios de vida, jamais vaieo-se
da hmicta infrene e desabrida, dos amplos recursos
que lhe dá o regimento, para embaraçar o como-
priinerito do mandato legislativo da illustre mnai-
oria. Asssina não podemos silenciosos e mudos
assistir á severa iiicrepação, e sim vivamente
protestamos contra a não merecida e inesperada
arguição de protelação que neste requerimento
ja o nobre deputado enchargou como uni meio
de se esterilisar a sessão com detrimento tios
pcihticos negocios. Não faça a nobre maioria as
paredes acostumadas de todos os annos. -

O Se. VALIADARE5:—Como ainda hontemn (udo
apoiado.)

O Se. C. DE OLIVEIRA: ... não recorra cita ás
opposiçoes tias ante-saias... (Ndo apoiados e pro-
testos da maioria.

O Se. PRESIDENTE—Attençào!
0 Se. C. DE Oi.ivnea:—. .e nós teremos tem-

po largo não só para dar ao governo os meios
constitucionaes de vida, como igualmente para
podei-se trazer á tela da discussão os abusos e as
faltas comrnettidas pelo mesmo governo e seos
agentes disseminados pela provincia.

O Se, R. SILVA:—V. Exc não pode asseverar
que a maioria tenha feito paredes.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Não entremos nisto.
O Se. DRuaIoND:—Abrio-se a sessão hontem

com numero e depois, tendo-se retirado alguns
deputados da maioria, não poude a sessão pio-
seguir.

O Se. F. PEIXOTO:—Porque verificou-se que
ao havia quorum.

ti -'n. lt. Sri.i'.t:—Não lutttuve, comam disse o no-
bre depulaulo, as paredes costumadas de Lodos
os atimaus.

O Se. C. DL Itt uvLiir e:—En trando ;tgora na
uitatCria do ret j uerruinto, ditei íiu e pala la-
tneotur que a 1tultlieaclo do expediente do go-
verno atole tão retardada, a ponto de nos falta-
rem (is elementos bebidos no contiecjuuento dos
itiltirsos actos otiiciaes Para o exei-ticio da lis-
cahsaçào s uprema, que constitucionalmente nos
pertence sobre os actos da administração! Os
relatorios são publicados tardiamente, o a sini
distribuição quasi sempre se faz rio fins da ses-
são, ou quando já vai esta adiantada, de sorte
que a opposieáo, que não temos auxiliares ofli-
ciaes, que não se púde entender com osos agentes,
que nãoi convive coto os fuiaccionarios e nem pe-
netra tias secretarias do governo, vê-se, repito,
tolhida no exame que a constituição lhe per-
nuitte dos actos do poder, o que é a sfla princi-
pal c imiais elevada missão.

O relatoi'io cio Sr. barão de Camnargos, que se
occupa com a questão da Ponte Nova, não nos
foi presente, o do actual presidente tia provincia,
tiue foi lido perante a asseiohléa no dia de sua ins-
taltação, desappareceo, tanto que, tendo-o pro-
curado para consultai-o sobre este assurnpto, não
o encontrei nem sobre a mesa, nem mia secreta-
ria.

Couro, pois, a nobre maioria quer que nós pos-
samiaos conhecer tudo quanto occorre na provin-
tia, a não ser pelos escassos.e rnediocres recur-
sos que mios concede a publicação official, que é
retardada?

N'estas circurnstaneias eu não posso deixar de
louvar o nobre deputado, quando hypotheca seo
voto em favor do requerimento. Tendo esta cota-
desceodencia, esta apreciavel tolerancia para
coou a opposição, o nobre deputado mostra
não só que não quer que nada se occutte sobre o
assumpto, como igualmente que entende com-
nosco que realmente lia omissão da parte do go-
verno no que diz respeito ao fornecimento de
peças officmaes de importancia para se apreciar
seo procedimento.

O Se. CAETANO GAMA:—Nào apoiado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Podemos, pois, Con-

fiar que a correspondencia ofliciai, que os docu-
mentos relativos aos factos occorridos na Ponte
Nova, serão presentes á assembléa, então um
exame detido e minucioso será feito desses fac-
tos.

Entretanto, desde já, embora se diga que pro.
cedo com animo prevenido, que vejo tudo atra-
vez do prisma das paixões politicas, eu não posso
deixar de notar a irregularidade do procedimento
das autoridades ,judiciarias e da administração
com relação a este assmimpto.

O Se. CAETANO GANIA:—Então não precisa das
informações

O Se. C. DE Orivxmea:—Instaura-seatintosa-
mente um processo contra o Revd. vigariti tia
Ponte Nova, João Paulo Maria de Bmitto, eri-
gindo-se-o phantasticamente coa chefe de uma se-
dição, em que aliás não interveio, violentamente
se o prende e pronuncia; e, si a autoridade su-
perior, a quem alei confere odireito de refor-
mar as pronuncias dos juizes subalternos, não
houvesse revogado esse despacho imaiquo, aquehte
Revd. vigario teria de responder ao julgamento
criminal, e ser conservado por largo tempo no
carcere, quando, entretanto, contra etie nenhum
artigo do codigo penal podia ser seriamente in-
vocado, quando essa caprichosa pronuncia não
era mais do que uma burla dos prineipios de
direito para se colher na rede da policia um ci-
dadão innocente, a quem odiavão alguns cori-
pimeos da situação na Ponte Nova!!



-l'Àii DE 29 itI 	 .ttl{ll, PU i$. 	 IsAut_l)I 	 é) 1)11 _\hiI(ll 	 til 	 l);.

'1,. 	 l ii oltiti, p0 	 is atilritiados ieIiriae
e j idi iarias daquelie termo não procederão de
conformidade COTO a lei e coro a recta justia,
aht esta para dizei-o a decisão, que res ogou a
pronuncia, decretada pelo juiz de direito insus-
peito ã nobre maioria, e cuja morte prematura
deploro, io:imo seo amigo e collega desde os tem-
pos acaileriiicos.

Foi, pois, reituliecido pela niagistrateira ciii
ruia decisão li tal que o Itesd. vigario da Ponto
Nova não for róo de crime de sedição, e que erra-
daiiiente preedeo a autoridade que o processou
e pronunciou para servir alheios caprichos.

1 não corepreliendo como o nobre deputado,
ilusIralo e juris-perito, possa invocar em de-
feza Ii juiz municipal o procedimento da rela-
ção (Iiw negou a urde ni de li abeas-eoipus irii pe-
írada 	 pariemil ! Esta negativa nada signrliea
lesti qué . a piuiiiiiiia se aeliaa decretada 	 icm-

e 	 reherii lei rce1rieritla. II principio de direito
que, piaitilo lia tini meio tridinario de lisra-
i neo tu, iiiii recurso corri muni, o li abeas cor» eis
rito tem eahiiuuen!o, niavime depois tia lei um.
2033 que o res 1 ri ngi nd o, não pe rui t te que
por eito se possa conliecir de pronuncias cmii-
petenteroenite decretadas. E neto pôde ser, ccii
desafiou do padre Brito e credito do juiz da
Ponte Nova, invocado o caso occorrido no (Iae-
tltã, a respeito do ex-delegado de poliela,.E)só de
Ihtgalliaes, porque as lmypotlmeses \arião.

lliiu aparte eu disse ao nobre deputado que
cotO o texto da lei mostraria a diversidade ias
Ir potheses. Poucas palavras bastão para tomai-a

1 ente.
ex-lelegido do Caethié estava condemnado

pvIo iiir .vciii crie aliançavel, embora outra
a prenruuuria; requereo liança para na 2.

instancia livrar-se solto; foi-lhe a fiança negada
pelo juiz iuuuruncipat de Caetlié. O rão calco-se do
h9,beascor1oms e a relacão de Ouro Preto, reco-
nhecendo, na conformidade do art. 31 do regu-
lamento n. 4824 de 1811, que a classificação
dada pelo julgamento final é que deve prevale-
cer, retonhmeceo a lilegabilidaite da detenção de
uni réu que propunha-se a prestar fiança, quan-
do era caso d'dia.

Já vili o nobre deputado que a hypothese era
bern distiucta; a negação de fiança motivava o
pedido de habeas-corpess. A relação não ia revo-
gar a pronuncia, porem sim mandar que o réo
se livrasse solto, regularisando os efleitos dessa
pronuncia modificada pela decisão do jriry.

Ora pergunto: haverá similitude entre a posi-
çãojuridica do ex-delegado de Caethé e do Revd.
vigario da Ponte Nova? Certo que não, porq
este estava pronunciado em crime mafiançav
e o recurso de habeas-corpus é baseado em i-
são iliegal, decretada fora dos tramites regulares
do processo.

E, pois, não pode ser invocado para justificar
o procedimento do juiz municipal da Ponte Nova
oulgaritento da relação que negou a ordem de
soltura. lUa não corcheceo e nem podia conhe-
cer de meiilis, não entrou na apreciação da pro-
nuncia, decretada por autoridade competente,
injusta rias não nulianiente

O Se. CAETANO GAMA:—E' porque o nobre de-
pulado desconhece as peripecias que se derão no
processo de José de Magalhães.

O SR. E. DE OLIVEIRA:—Está enganado; con-
versei largamente acerca desse processo com o
promotor publico da comarca do Rio das Velhas,
que opinou pela não fiança; com elie argunaen-
tei dic ergiudo de seu modo de pensar e assim
conheço perfeitamente a hypothese, e failo coro
pleno conhecimento de causa.

O Se. CAETANO Gara dá una aparte.
O Se. C. DE. OLIVEIRA: MafldOU adnaittir a li-

li ma queojtiiz uiermuieupat titulem ruegarl.
() Sim. E. tia VI, it;a:—Ja ' é que o erro tio juiz

niecim sempre mostra má fé.
1 Sim. E. ne ¶)uivEnima:—Mas estou miiostrando

que a decisão da Relação irão vem justificar o
procedi ruiento do juiz municipal cia Ponto Nova.

ti Sim. it. Snr.va:—() nobre deputado leve ala-
p1 ica r agora a mesma seaerid ad e ao juiz (]e th -

eu Si. Or. Frederico.
(i Sim. E. DE ()ervEinra:—As circunstancias sã

niriito diversas. ii Sr. Dr. Frederico nit precisa
de ('tesas ou indulgencias,  é uni tios cara ele es
mais loiros, uru dos magistrados mais mnlegros
que a proviracia leio a dita de possuir. (Apoia-
dos).

(1 Sri. VAJLADAIIE5:—E terá muito prazer cicie
se ti iseuta sua vida de magistrado.

SR. C. ne (JLivEnnA:—Sr. presidente, não
posso nesta oceasifio,que reputo asada, deixai lo
evtr:tnhar a opinião que externou em sim ria-
brio aqui lido rio dia 25 o uliustre Sr. barão da
Vila tia Barra, presidente da provincra e e
qucimu foi pelo governo confiado o empenho de
/ionrcz.

S. [xc., ou por más informaiacões, ora pelo
pouco conhecimento que ainda tem dos nego-
cios da provincia, ou por preconceitos politicos,
fez unia grave injustiça ao partido liberal, quan-
do \iO tini occut to, direcção partidaria nessas
agmtaeôes populares eom que se tem vistovisto á bra-
ços o governo por executar a lei tio ahstauaent
militar.

Sr. presidente, a historia justa e imparcial,
hão escripta coro as cores fatiaces da paixão e
ai La gon is muro de idéas, mas sim iiiii uninad a pelo
reverbero sublime da Nerdade,lia de dizer ruiu tila
crie iiào são es partidos politieos, que não é ne-
ithuma tIas parcialidades erra que si divide esle
p:iie jiic leuu creatlo dificuldades e ernbaraeos
execução dessa lei. [lia lia de dizer que é da sima
propria natureza, que é cia impossibilidade Ciii
tine se acha a sociedade brasileira para rece-
bi-a tão completa e austera como foi pensada
e promulgada, tine tem surgido esses constantes
embaraços e opposição externados em tantos
pontos deste territorio mineiro, tão pacifico, lia-
bitadit por uni pove de indoie tão ordeira. Não
sio instrumentos de partido os que se tevantão
ciii movimentos sediciosos contra as autoridades
inco inbidas da execução da lei. São as massas
popular es, são as famnilias, a quem se quer ar-
rancar seos filhos, irmão; e esposos, são as clas-
ses trabalhadoras, a que se quem tirar tantos
nneuiltros uteis, é a consciencia nacional que dia-
riamente se revolta contra unia lei que não está
de harmonia com a indole e circumstancias pc
culmares da sociedade brasileira, lei que, com
quanto lenha por base primordial a igualdade,
todavia não se amolda aos nossos costumes, e
que não foi decretada com a devida prudencia
e nem sendo atteirdido o estado da sociedade a
que ia ser applicada.

Si eu quizesse ad instar do iilustre barão fa-
zer reverter contra o partido da nobre maioria
esta anua de dois guines, por meo turno diria
que é o partido conservador, são freguezias em
sua totalidade conservadoras, como Sant'Anna
dos Ferros, Parahyba, Serro, Piranga e outras,
que tem repetlido a lei e creado embaraces insu-
pera' eis á sua execução. (Apoiados e udo apoia-
dos).

Não me cega, porem, o antagonismo das idéas e
penso cine não sao os partidos, não são homens
mal intencionados e riem influencias pobticas das
diversas localidades que tem aconselhado, pla-
nejado e dirigido o desrespeito á lei.

flui scai, como já disse, a exphicacão para esses
movimentos na severidade da lei, ira sua inappii-

iii Iuil:ueIe a; 11 ss 	 eslal 	 sial, e mmess 	 iuustiiic-
tu o espirito de justica das massas populares, que
cc) nu ir rei cuide ur que mão pode felicitar o Ilrazi 1
urna om'ganuisaeão iuihtr que atada a lavoura, a
industria e sobretudo a fairmilma, essa sumht 1 uie e
santa base da sociedade pohtuea.

ii Se. PRESmDENTE:—Peco ao nobre deputado
que trate do requerimento do Sr. Drumnond,cujo
assnituipto é num pedido de informa ções ao go-
vernio relativo a certas occierrencias da Ponte
Nova.

0 Sim. VALLADARES:—() orador está perfeita-
iuiente na ordem.

1 . ) Se. PRESIDENTE:—Está tratando da lei da
ctruscripcão, que é nraateria inteiramente extranha
á discussão do requeninliento.

i) SR. E. DE OLivEumrt.—Vou concluir as pou-
cas ponderações que apresentei á casa. O reque-
mi arenito vae passam, em virtude d'eiie obteremos
es ulocrainemitos que a imprensa não publicou e

cuja titita não nos permaaitte considerar delidanaen-
te esta questão, o que poderemos fazer depois
de mi um umaduiro e consciencioso estudo. Feito este
studo, podetemumos nos pronunciar coro inteira

isenção de espirito e completa imparcialidade.
A guardo pois esses esclarecimentos.

() ii CAETANO Gaana.—Estmnao esta declaração,
porque aguardo essa occasião para dar urina res-
post u iww, satisfactoria aos nobres deputados.

Não havendo inais quem peça a palavra,encer-
ra-sea discussão e, procedendo-se á 'otaçào, é
.approvau]o o requerimnemato tio Sr. l)rrunontl.

Vere/iccrção de poderes.
Acliaiudo-se sobre a mesa os diplomas dos Srs.
ulmo de Mendonça e [hieophilo Pereira da

Silva, deputados eleitos pelo 5e e 1. 0 districtos,
ci i'. presidente convida a nolti'c oriumimis cio de
poderes, a (lar com b re vidade  o eco pa meco, seis-
pendendo-se entretanto a sessão.

Loa hora dpoms, continuando a sessão, o Si.
\. Ia Veiga, leu' pare da Gtltiliiissal de ltouh'_
res, apresenta os seguintes pareceres:

N. 30.
A corurnissào de poderes, á quem foi presente

o diploiia do cidadao Joaquim Getulio Montei-
ro de Mendonça, deputado eleito pelo 5. 0 distnic-
Lo, tendo-o confromatado como todas as actas dos
diversos collegios do mesmo distniclo, e nada
deparando que o invalide, é de—parecer—que
seja recoimluecido deputado pelo 5. etistricto
d'cata provincia o cidadão Joaquim Getulio(etniho Mona-
leio de Memudon ça. 	 -

Sala das conirnissões, 29 de Abril de 18i6.—
X. da Veiga.—T. de (iomsuia.—E. Machado.

N. 31.
A coinivaissão de poderes, á quem foi presente

o dipboniva do Or. iheophiio Pereira da Silva,
deputado eleito pelo 1. 0 districto desta proviu-
cia, coirfroiatando-o corei as actas dos respectivos
coi hegios, e acima mudo-o conaforimae,é de—parecer-
que seja reconhecido deputado pelo 1.0 dustmmcto
o dito [ir. Theophilo Pereira da Silva.

Sala das connmissões, 29 de Abril de 1876.-
X. da Veiga.—E. Jíachado.—T. de Gouvêcz.

Estes pareceres são, cada uni por sua vez, ap-
provados sem debate.

Achando-se na ante-saia o Sr. Getul io de Men-
dommça, é recebido corri as formalidades ordena-
das pelo regimumenfo, presta jucranuentu e toma as-
sento.

Comnmissão especial.
São eleitospara membros da comnmiuissão espe-

cial, que tem de darparecer sobre as leis nau
sanceuommatias, os Srs. \avmer da Veiga, Caetano
(;ama, ltodrigues Silva, José Eufrosmno e F rara-
cisco Peixoto.

ti Se. X. DA VEIGA pede e ohteiu dispensa do
cargo de membro da cominissão de poderes.

i) Sri. l'mmEemr)ENTm: uemuuea jra.r:t 	 suiltslitiuit . o tu
Sr- Moreira da Rocha.

() S R. l'oLENTuNo nuuarrla á mesa o seguinte.
Requerimeecto.

urtro ei m'geiicta para fundamentar e offe-
recer rum projecto der mivaportanc.ia. »

lei; r fi lliei irïieiitie é ipti;ulue e ncum debate ap-
trte ado
O i. Fo1oiitino:—Su. presidente,

poucas palavras direi para fundamentar o pro-
tecto que vou ter a honra de subrnetter á !Ilus-
trada consideração de V. [xc. e da casa, e o faço
socurente enum obediencia ao preceito regimental,
por que tal é a nnagnitude ria medida. Trata-se,
de melhorar a sorte do termo do Mar d'ilespa-
ri lia, que infelizmente nada teci comi segui do.

O Sim. R. SILVA:—Apoiado.
0 Se. T0LENTmNO:—E' de alta eoiuveniencia pu-

blica a creação de unia comuuamcci que com prehen-
cia aquele termo, aliás umdos mais importantes
cia mnatta.

() Se. R. SILVA:—Da proxincia, pode dizer.
OSmi. f0LENTiN0:—Certamente que da pro-

vuiicia, como muito bem pondera o nico Imonrado
coliega. Pode-se avançar cicie é nm termo imia-
portarmtissímmmo pela sua topographia, pela ferti-
idade ule suas terras e pela boa indole de seus

lialtitanies, isto pode-se dizer sem receio de con-
testação.

() SR. 14. SILVA:—Apoiadissi ruo.
I) SR. I0LEN TINO: —Aecresce ainda, que a la-

voura do café,que aili tanto se teima desenvolvido,
torna o Mar ue Hespanha recomnnienrdavel aos
poderes puhlicos.

• Sim. lIvxeuSTo E It Sii,va:—A poiado.
• Sri. l'oLENTnNO:—Appello para os nicos han-

ralos trItigas ele clistnicto, iun tios mluaes é resi-
dente naqurelta localidade .A mmportancia ula-
tuielie miurlmuicipio, pois, está lia mumimto mie ulormai-
mimo desta assembleia (Apoiado

Sr. presidente, V. [xc. e a casa co mmup no Ii emiti cmli
perleitanieri te que quanto mais imnporl imite vai
se tornando uma localidade, tanto inais vão sur-
gindo senas necessidades.

0 SR. R. SILVA:—Apoiado.
O SR. fon.rrNTnNo:—I)'aqui a conclusão logica

e necessania de que os reclamos dos povos se tom-
mão mais incessantes, porque suas uieeessidades

palpitantes os obnigão a assim procederemum.
(Iuuipme-nre ainda, Sr. presidente, lazer uma

outra consideração, aliás de muito peso, e a
que os nobres deputados devem dar, como es-
pero, tola a importamicia. A cidade mia Leopol-
dina, sede da comarca deste nome, bica rio-
unensas legoas distante cio Mar d'Uespauhra, alem
de pessimos caminhos, corno soei testemunha
ocular; a cidade de Juiz de Fúra, séde de outra
comarca, é igualmente muito distante tia séde
daquele niunicipio, havendo o mesmo inconve-
niente dos nnaos caminhos, morros enormes e
ruins pontes.

O Se. R. SILVA:—Apoiado.
O SR. Tor.ENTrNo:—A cidade do Rio Novo iam .-

bem ir distante e os caminhos são pessimos. Te-
nho viajado por todos esses lugares, por isso
julgo-me no caso de prestar á esta assembleia
urna informação exacta.

Já vir V. Exe. e a casa, Sr. presidente, que
nestas circuiiistancias a adnmuir.isLraç4o da justi-
ça soifre extraordinariamente, porque as causas
que se ventiLo naquehie importante ftl.,ro tem
urina marcha tardia, muito principal miaente bote,
que pelas leis ultimamente reformaaadas estão
a cargo de um juiz de direito immnenisas attri-
buicões (apoiados). Portanto chamo a atten-
cão dos nobres deputados para este projecto,
e espero que prestarão seos valiosos eoncuirS(rS
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a esta medida, tão altamente reclamada por a(fuel-
les nacos comnsitentes.

O Se. A. PEN1D0: —l)arei ineo voto com muito
prazer, porem lastimo que a comarca tenha de
ser provida por algum nortista.

0 Se. 'IoLENTINo:—() que havemos de fazer,
meo coilega, os grandes da governança tem eu-
tendido que Minas não d dos mineiros.

O Sis. DRUMOND:—OS mineiros são sempre pre-
teridos.

O Se. ToIENTIN0:—Infelizmente um dos maos
litulos para ser juiz de direito d ser mineiro.

Sr. presidente, julgo suificientes estas poucas
consideracoes.

Tenho 0concluido.

Se. 11. SILVA:—Muito bem.
E lido e fica sobre :i mesa paru ter seenuda

leitura o seguinte

o 1
A assembláa legislativa provincial de Minas

(;erles decreta:
.rtigú unico. Fica creada a comarca do Mar

de Hespanha, composta do termo deste nome,
ilesinemhrado da da Leopoldina; revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 29 de Abril de 1876.—Eva-
ris/o lllachado.—M. Fulqencio.—D. Fio/ti.-
T. de Gmcvêa. —Caetano Gama—O. T Talladõo.-
JJ. da Rocha.—P. Brandão.—R. Silva.—F.
Peixoto. - C. de Oliveira .—A ppreaen/ação.—Iii -
nocencio de Campos.—Tayoba .Jenior.—X. da
Fesqa.—F. da Veiqa.—Drumond.— To/entino.

P. Ramos.—Ayostinho Penido.
Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. presi-

dente marca para ordem do dia seguinte:
2. leitura do projecto n. 1, o o mais que oe-

correr.
Levanla-se a sessfio.

:.0 « E',A() tffli)INARIA EM tI 1." 1(11 \IAID
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Pees1DENcI Do Se. Cauaea.
SUMMARIO: —EXPFDIEN'rE.—()rlPm do dia:-

2. leitura do prjectO o. 1,que cr'a a comarca
rio Mar de Hespanha.
As li horas da o anti i, feita a chamada,

aclião-se presentes os Srs. Csiiiara, M. Fnlgen-
cio, Viotti, Caetano Gania, Tayuba Iunior, 1. de
Campos, F. PeiXoto, T. Amaral, C. Gama, C.
Ationso, C. de Oliveira, A. Penna, Uruaaorid, .1.
Aiigosti, R Silva, Tolent:no, Evaristo Machado,
Apprenlaçãu,M. da Roiia, A. Penido, .4. Peni-
II, X.

es
 la Veiga, O. Vai ladão, F. da Veiga, G

de Mendonça, F. (te o liveira, .1. Eufroziiio, P.
Brandão e T. de Gouva; faltando sem causa
participada os Srs. Valladares, M. Pacheco e No-
gue 1 f .1 unior.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
1) Se. 1° SEcRETARIo d; conta do seguinte

EXPEDIENTE.
0//icios do governo.

Cm coriiinunicaiilo em data de  de Fevereiro,
que por acto daquelta data fôra aposentado João
F''in'tra de Ulliô.i Cintra, oflicial da secretaria
tio 	 i,sehléa.—Fica a casa inteirada.

Outro de 4 de Novembro de 1875, reiiiettendo
artigos addilivos ás posturas de Tamanduá. --A'
COrnhiIiSsitO (103 propostas e represemitanu''s Ia ca-
niarãs.

Outro da mesma data, reinetteiid srtigos ad -
dilivos ás posturas do umunicipio do Araxá—A'
mesma corninissão.

4 tuts'o de 20 de Novembro de 1875, rernet-
ten'Io uma representação da catnara municipal
da Ragagein solte soo codigo de posturas—A'
mies 1 na Lo naun sao.

Outro remeltenilo Ciii 10 de Novembro a in-
formação prestada pelo totnmandante do corpo
de policia sobre o requerimento de Joanna
Chilsostomima de Paula Theodora pedindo paga-
Incuto do soldo de soo finado marido jp ronu uo
Pereira Pinto.—A's couimnissôee de força publica
e 2. 1 de fazenda.

Outro remettendo uma representação da ca-
toara municipal de Santa Rita do Turvo, pedindo
1101 auxilio para a constrncçâo de 3 pontes sobre
o Bio 'furvo.—A' 2.a commissáo de fazenda.

4 tu Írrt de 23 de Novembro de 1875, enviando
umarepresemitaão da :uosIm1a caumara sobre a no-
cessilado da construcção de chafarizes naquella
villa—A , 1n p e1n q commisáo.

iii Iro remettenrlo a reprosenl:ieâo 'um que a
cantara de Lavras pede 12:000000 para a cons-
trucção de uma cadêa, na mesma cidade—A'
mesmia coirtmissao.

Representação.
tIos senhores da fazenda denominada—Cor-

tunie—lo districto dl arraial de S. Francisco
das Chagas do Campo ('irande, pedindo sua pas-
sagem para o Carmo lo Arraial Novo.—A' caiu-
missão de estatistica.

Petição.
DOS ueinbros da comumnissão encarregada de

agenciar donativos para a construcção da matriz
do Juiz de Fóra, pedindo isenção de impostos
para os tijolios, cimento e mais objectos desti-
nados para o dito fim e que tiverem de ser mi-
portados do Rio de Janeiro.—À's comolissõs
reunidas 1.a e 2. a de fazenda.

Não havendo requerinmentos, projectos e indi-
cações, passa-se á

t)Ill)IIM 1)0 DIA.
2 . 0 leitura de projecto.

'liii 2. leitura, 1' j ulgado d1ret, li delibe-
racão lo:idindo a aemhlóa (110 fl)O soja im-
pri'550 110111 cupido, o projecto ri. 1 que ra a

comarca do Mar de Hospanha.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. pr o sdemi e

dá para ordem do dia 2:
].a discussão do projecto ir. 1, e o uta

occO r rer.
Ievanta -se a sessão.

fl•a SESSÃO ORDINÁRIA AOS O l)l'l MAIO
I)E 1876.

VICE-PRESIDENCIA no Se. CAE'rareo GAMA.
SUMM AlUO: - EXPEDIENTE.— Reqaeerimento do

Sr. José Augusto.—Projecto do Sr. Getulio
de Mendonça.—Ordemn do dia:—Comarca do
Mar de Hespanha —Discursos dos Srs. Dra-
mond, Tolenlino e Caetano Gama.
A's 11 horas da manhã, foi (a a chamada, achão-

se presentes os Srs. Caetano Gama, Viotti. Ma-
noat Fulgencio, innoeeiicio de Campos, Tayoba
Junior, Amaral, Motta Paclmeco, Affonso Penna.
Candido de Oliveira, José Augusto, Valladares,
Drumnond, Rodrigues Silva, '[oteimtino, Evaristo
Machado, .&ppresentação, Moreira da Rocha,
Agostinho Penido, Joaquina Penido, Xavier da
Veiga, Vatladão, Francisco Veiga, José Eiifro-
'1,1110, No g ueira Juimior, Teixeira de Gomiva, Ge-
tulio de Mendonça, faltando com cansa partici-
pada o Sr. Cauiara e sem participação oe Srs.
Francisco Peixoto, Cesario Gama, Carlos Affonso,
Francisco de Oliveira, Pedro Itrandão í' Paula
Ramos.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
4) Sit i.° SECRETARIO (lá conta tio seguinte—

EXPEDIENTE.
Of/icios do governo.

Um de 25 de Janeiro do corrente anno, devol-
vendo a proposição mm. 2216 de 13 de Novembro
ultimo, a qual deixou de ser publicada por ser
em tudo identica á de n. 2159.—Fica inteirada
a casa.

Outro de 21 de Dezembro p. passado, reinet-
tendo uma representaçeo com que a thesouraria
provincial faz ver que a camara municipal de
Uber:mba Imão está no caso de gozar das vantagens
do art. (1° da lei ia. 1811 e pede a sua revogação.
—A COIflhImissão primeira de fazenda.

Outro de 31 do mesmo mez, reinettendo copia
do acto da mesma data, abrindo um creditei s uti

-plernentar de 1:317870 ao 2. 0 ir. 3.° do arl.
2. 0 datei n. 2112.—A' mesma eomImIiCsàO.

Outro de 30 de Março ultimo, remettendo co-
pia do acto da mesma data,ahrindo o credito sup-
plemnentar de 139:212374 aos capitulas 8 e 9
unmcos, 12 1. 0 , 14 § unico e 15 § 1 . 0 e 2.1
lei ii. 2024 4e 1873.—A' mmaeslmla conimissã.

Outro de 24 de Janeiro, remnettetido os ora-
mentos das obras indispensaveis na estrada do
norte entre Marianna e Diaimmantina.—A' com-
missão de pontes e estradas.

Outro de 17 de Janeiro ultimo, renaettendo a
planta e orçamento da ponte sobre o Rio do
Peixe, proximno ao arraial de Santo Antonio do
Rio do Peixe.—Á' mesma comnmnise)o.

Outro de 8 de Março do corrente animo, reniet-
tendo copia do acto approvando nessa data pro-
visoriamente a tabeila que ao mesmo acompa-
nha, organisada pela cainara municipal mia Ia-
nuaria, para cobrança do imposto de aferição de
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flOt Ii ir'5. 1 tiir»lia-.—,& eoirori.ào de pro-
p

loiro de 1 di lutubro cio antro p. passado, ca-
p 'atido a rr 1 re. luar ri (iai cantara da Larupauba,
t)'tIiiiti (luoti pira paci iuuiilo de uru auralitreilse
ii cita siarela na—A' iuiesiila eumifliesao.

4 liii o lit 18 d e Fes cieiro p. passado, enviando
copia dt , iiiii ntltciir riu que o IAm. bispo do 1-lio
de janeiro reclama contra a aunucacão de lerri-
loto 1, ua ducesao urunterpio d Catagivasec
rir lias' de \Iarianna.—As ruim issr,e,. reti-
nida 	 te uel,res it estatistica.

l'iOjecto ti. 91 d :nino u. passado, concedendo
prir ulgio para abertura di urna via ferrea da
1 tabria á anta (.ruz do Riu Pardo—A' com-
irissdri de pontes e estradas.

[ri projecto da cominissão ecelesiaslica do
aluiu . crscad, a1rprovando compromissos ria
rtrraurdade tio ,au'raiuierto ria (:unceicuo di Uoi

oroiuricsão eec.lesiatica.
Petição.

[rira rio cidadão [mnilido 1herdoro de Oliveira,
para iii de novo se tom, em consideracto a
proposirão 2204.—.&' eonnniscào especial.

Represedsta cão.
[rima dos habitantes do districto da Pieiarle do

Rei tio, para que o rires urro seja eievad á lre-
gueiuuu.—A' curunuissão de estatistuca.

Findo o expediente e conrparecr°ndir ri Sr. (a-
mara, toitra o lugar da presitencia.

Apresentação de-
Reqcerimeu'tos, projectos e imedicações.

(, -,1 . . JO5 Au,uto:—Si. pL'esl-
tItule, lendo faliecido, ira antuos,o Exm. Barão da
Ilreiliogur, que tla\ ia instituido unia casa de ca-
ridade na cidade do Juiz de Fora, deixou em
seu Iestauuuento legados para a continuação desse
estahe Icei meti to. Entretanto, muitos anHos saiu
decorridos, a casa está w desmoronando, e ainda
não ter u p re0tado neumir mmm brumelicio á humanida-
de desvalida, lranviancIo-se por esta forma as
vistas tio seo fundador.

lgtiur:rirdo eu a causa deste facto, e não saben-
do se is herdeiros daqueile linado Barão já
cuuiprnrãri os legados, venho aprezentar á casa
liii r ii lueriin en to, afina de que por interuredio do

governo se exija do juiz cia provedoria clatuelie
uruiureipuo infornmuacao dos niotiN os que teum uhS-
lado a reatrsa;ão da voritade do instituidor e,
1w, iii assuium, do riestumuo que Leio dado aos fundos
legados cmii benu1iio d'aqueila instituição pia.

1.' apurado e seiodebate appriuvado o seguinte
Rqucerierzeuto.

Requeiro que se peça ao Exnm. governo a se-
guinte infomiumacão:

Qual o motivo porque ainda ao foi iumstal-
lado ii hospital do Senhor dos Paísos do Juiz de
Fora, e que destino foi dado ás q rantias legadas

usi hospital pelo finado Barão da Ibertioga.
S. it. 1,ala das sessões, 2 de Maio de 1816.

—.1. .lt'yrsslo.
O i•. Gotulio:--Pedt a palavra, Sr.

presidente, para apresentar o seguln te projecto.

Julgo desnecescariur abundar una considerações
para ciiol'mrtar esta menina, por quanto ã mliii-
1 is o que melhor consulta-se a rommodidade das
partes, desde que se lhes dá facilidade, quando
mimo dos tabellràeo esteja impedido por qualquer
circrmmrstanlcia, de recorrerem a outros.

riu e fica sobre a mesa para ter 2.0 lii tu-
ra o seguinte

Projecto a. 2.
A assumnlnlia legislativa provincial de Minas

(r'raes rieirela:
Art. 1." Fira revogada a lei n. 85 de 15

te julho 	 rir' 	 1872, 	 iii 	 1.rnií' 	 ' 'rir 	 (til' ri
estar:ua reunuilos 05 oliutiur ri' 1 1 e 2 . 0 taliel-
liàes do termo de -Minas Novas.

Ar(. 2.° Revogãu-sc as disuosiçmnes ccii con-
trario.

Saladas sessões, 2 de Maio de 181fi.—Xo-
queira .1 mn'ior. —A suarei. - Toleiiti,,o. — Ia'carísto
iifacha-do —Gejulio. - T. de Gouva.—,J. /iu/ro-
ziao —P. Ramos.—F. de ()tit'eira.—F. Pei-
voto.

&) -r. Ieidento:—ntes de pas-
sarimmos á hora tios pareceres de ronuririssões,ulevo
dizer aos nobres deputados que nas legislaturas
transactas temo sido estvlo, quando entra em 2,0
discussão um projecto relativo á alteração de
divisão territorial, offerecen-se-Itue corno ad-
dili vos muitas •bl 5 as novas, e até, outros pro-
jectos.tos.

11 Se. C. DE OLIVEIRA: —E rim abuso.
0 Sri. PRESIDENTE:—Já se temi entendido que

taec add ttvos,que não passarão eras 1. 3 discussão,
não guardando para com o projecto a que são
ofleu'ecidos connexão til que ruão possdto existir
cciii elle, São rontrarios ao auto additiunat, til
determina que qualquer projecto leve passar,
quando truenos. por Ires discussões. (Apoiados).

Eu, zelando essa disposiJto rio acto acidicio-
nal, declaro que não adrruittirei corno additivosem
d  2. 0 discussão umuaterias que não terafrão pas-
sado em la O contrario considero Diria N lotarão
do acto autdicional. Apoiados).

Faço este aviso aos nobres deputados, afim
de que tratem (, iii tempo de oll'ereccr suas me-
didas, para que estas não passem inconstitu-
cionalmente. )Isuito tem). \,io se ti-ata simples-
murente de resalvar disposições regirnentaes, p0-
riu sim disposiçõesrlisposiçres do acto mdrlir.irnal. (Ajuoi-
(/OR.

ORDEM 1)0 DIA.
Comarca.

Entra emir 1.0 discussuno o projecto ti. i, cre-
arado urina comarca corri a rlenomninação rini—Mir'
de 1 tespanita, que se uuounporir do ermo do iii s-
umi) nome.
() -4v. J)i'ii inond :—Sr. piesirlente,

rmmiairrio o muco distiuvitua amigo e roilega, o Sr.
oIu'n tu no, tratava de oll'erecer este pnírjeeto...
1) Sri. lOiENTINO:—J%ssigirado pelo nolrre ri'-

pratado.
1) SR. I)rmioru:—... fez-me, a honra de pro-

curar e eu, contudo ria amisade que lhe dedico,
prestei minha assignatura ao mesmo projecto.

Lutretanto, riào tendo o nobre deputado
quando o fundamentou apresentado razões so-
lidas, que provassem a necessidade da mediria,
err vejo-tire obrigado não só a retirar a minha
assi-natura, couro tatiabtn a fazer algumas cora-
sr'leraçuàes, que umilitão contra a passagem do
projecto.

r. presidente, me parece (e me felicito por
este facto) que o nobre deputado, apresentando
este projecto, teve desejo de se manifestar cor.-
ra a presente ordem rte cousas; porque, se não

fura esse o niovel, que o guiou, não viria
collocar-se cun opposicão ao governo geral, que
tem obstado a marcha da assemhléa provincial
em relação a este asumnpto.

Sabemos que a assemb!éa, girando na orbi-
ta ti' suas attruluuições. tem creado diversas
rrnarcas, ruas que estas ficão infelizmente frus-
tradas diante da má vontade do governo geral
em prrsel as

E' assim que, votando-se o anuo passado nes-
ta casa a comarca rio Pará por 2 terços, temos
tido o dr'sprazer de ver que -ale hoje não tem
selo provida, porque o gos cmi geral á isso se
teta, cnpposio svsteruraticaruente.

otilu, 	 ilrurri ru':rlrurr'rmir' que 	 iiiii do.s
tirais uhluisiu,rd,ns rrremrrbrus rttr maioria, laquei.
les q rue deveu) conrcrurrer parn dar turca ao . go-
senti,, geral, se retrha rujhlitur riu ruiria frrstçao,
que elrarruarei de hostil ao ir roprt o gis ei no gerir.

0 Sim. CAETANO (Amra:—(ourr esma insistenera
ctenausnstr,rrerrios qui is são as necessidades pui-
trlieas.

0 Se I)RumroaD:—Para uru iii isto é, evidente. 1
tu até sentiria ri mais sus ri prazer, si V. Exe.
se declarasse positivamente ecu hostilidade á pre-
sr'nte ordena  de cousas e viesse abrilhantar as
nossas fiteiras.

0 SR. .tMAu1AL:—ApoiadO, muito beto.
0 Se. Diiuiroan:—. . porque hoje não resta á

S. ix. outra posição que a de hostilidade a
pr'senrte siluacuuo.

II SR. CAETANO GAMA:—Etle está de accordo
corri as vistas (ie S. Exc., rrrarrifestadas cru seo
reta torto.

(III. SILVA:—Apoiado.
1) Se. lhiusroND:—Atenl destas considerações,

existem outras, que tios devem levar a lazer op-
posição ao presente projecto

Quem prestou attencao ás considerações que
torso extarbidas pelo piesidente da proslimera enrr
seo relatorio, lido perante esta assenuubléa, ha
de lei reconhecido que Lemos necessidade de
rins revisão geral a respeito da organrsação das
errurrarcas e que ó preciso estabelecer-se uirr nos
plano.

F SR. A. PENrD0:—Apoiado.
1) SR. Ditu.mrnnND:—Sendo assim, parece real-

urente mnn'urruat, e, direi mesmo, uni pouco pre-
ri1rrtaIa, a apiesentação do presente projecto,
que sai ser unir obstacuto á. org:rntsação desse
plano. heria ruuthor que unia r.orntrrissao nro-
tremia para este tini apresentasse urna no' ,a

nrgamrisacao de conaarcas, porque desta maneira
ruamos de accorto comum as vistas ria adtruints-

tração e attetiderianaos melhor ás necessidades
(Ia justiça.

Ii SR. Ton.ENTrNO:—V. I'xc. está trocando os
papeis, esta apoiando o governo, quando sina
missão ó outra, ó censura l-o.

0 B. llnusroan:—Náo estou! trounutido os pa-
e'is; estou apenas estranhandotrandru q tie, sendo o lati-

bre deputado um dos illuretres rnemnlrrrus tia mai o
-ria, que dev4 , imnarchrur de accorto com as icláas

emittidas pelo presidente da provincla emrr seo
relatorio, seja S. Exc. o primeiro a declarar-se
ecu Imistilidade as vistas da admtnistraçao. Seria
triellmor que ir rllustre deputado se conservasse
calado e esperasse occasião asada para então
lazer prevalecer suas idêas a respeito da co-
nimarca da que se ti-ata.

Ainda tia outra consideraçào, que actua para
r iu' este projecto solira opposrçâo desde a sua
origemmr: nós não tivemos o prazer de ver a-
presentadas por S. Exc. as razões poderosas
rue influirão em seo animo para a apresenta-
ção delhe, e nem tão pouco as cotivet iene ias,
que existem para que uu mesmo se converta em
tem. 1) nanuto distinct , i representante do 3,0 dis-
tricto não nos rurostrou a necessidade que ex-
iste para a admiiristi'açáo ria justi ç a de que a ac-
tual cotsrurrca se divida umum duas; não mostrou
essa ditticnildaule que se tomar dado na adcraruams-
traç'ro da justiça, para que este projecto se cota-
seria em ter.

Parece-use que a comarca de que se trata se
compõe de dous temmrros não distantes um cio
outro; antes parece que a distancia, quando turmui-
lo, ã de 6 leguas.

VOZES:-1'' de doze teguas.
ti Se. DRUMOND:—E ninguem dirá que esta dis-

tancia de 6 leguas seja um embaraço á adrnis-
nimetração da justiça. Atam nisto o termo emam que

'clã u,uIlurai,a a aclirtml criares n plano i,di'
riumbaraunis á 	 m'm ii penromme.

Eisie alli mirvi:u p sti'ada nie rcr'lagemmr, que mmmiii',
lacllnttr ainda tu ahininistnaç'io ris justrça.

0 SR. t. i'r.xrno:—O nobre du'putado sitie
riist, '

O Se. l)iuumror'iu—O Sr. depu Lado pelo 3. 1 dis-
tnictnr 11(110 51l mier a precentou Ruja 1101cm razár
plausivel de cruns eiaiencia, para que passe 1 pnin-
:euto, mio que se trata.

(lia dsre»sos apai'fesi.
Srs., na realidade ainda trão passeipor lã. Mas

liv' informações de pessoas que conlaeceta piar-
feitanrreunte o lugar, de que se tr,rta, e essas pes-
soas tire assever'ào que não rxistem lá obstaculos
de liii rua tureza que exijão a divisão da actual
coumuarca da Leopoldina. (Não apoiados). Além
disto, o que é certo é que aquelles que suppor-
tio a, fadigas proprias da administração da jus-
fica não se apres'ntào aqui perante a casa recta-
unrando contra a actual ordemur de cousas. Só o no-
bre deputado, que, comquanto muito distincto
represemntante do 3. 0 distn'ii'to, não reside no lu-
gar de que se trata, é que, irreflectidamente, se
inrctiuurbmo mie ruiostrar a eonvenincia da passa-
gemmr (leste projecto.

(1 Sri. A. PENNt:—Apoiado.
0 Sim. A. PENmDo:—Eu contreço perfeitamente

o lugar e acuo necessaria a r'reação ria comarca
do Mar de Hespantra.

o Se. PRESIDENTE: —Todos os deputados são
commmpitenutec para apresentarem os pro j ectos que
qimizerem.

0 Se. t)IrUMoND—Diante destas considera-
ções, a menos que o illustre represenmanrte do 3.1
districto, ou algum outro ir m e resida propriameni-
te rio lugar de que se trata, não venlm r tribu-
na exlribir as razões de conveniencia publica
que exigem a conversão do presente projecto
eira lei, entendo que assiste á opposmr»ro o direito
de etmuinaraçar a sua passagem. Mas desejando

por umuim) ironcorrer com o nico voto,
Iara que se converta cmii lei este projecto, quero
que se apr< , senteirt por parte dos seos sustentado-
es m:rzóes taes mirre fação desapparecer estas, que

tenho apresentado, e assim pos sa cmi crmtrihurr'
mlii musimaima parte para que se satisfação as vistas
( l i) ilhmistre representante rio 3. 1 districti,

o SR. CAETANO (;AmnA:—Emstâo por cima não tens
juizo formado, nenn pró n p in contra?

0 Se. DRuanoND:—Já imupugnei o projecto.
O poien,tino:—Adimiria,Sr. pre-

sidente, quis o nobre deputado pelo 2. 1 drstricto
apresente-se hoje coma sua espadadesembai-
nhada (risadas) contra o termo do Mar de Hes-
panlua, digno sem duvida de melhor sorte. Ad-
mira que o nobre deputado apresente-se hoje
terummmnantenisu'rmtn' contra a creação da r'oruuarca
do Mar de Ilesparaha, quando mia sessào passada
elte trabalhou extraordinariame nte , e até foi o
autor da creaclo da comarca da Conceição.

O Se. R. Sruva:—Apoiado; é urna contractie-
çào.

0 S. C. DE OLnVEnRA: —Mo é contradicçào.
0 Se. DRm'siOND:—EU me capacito mie que de-

ruonstn'ei a convenienscia da creação dessa co-
mnarca.

o Se. 'lOLENTiNo—Nerru disse o contrario, eu
votei por cita. O nobre uiepuiauio para essa sua
medida encontrou em FruIu umrr pequeno, porem
decidido e franco soldado para sustenta]-a-

0 Se. R. SILVA:—Muito iltustre, é alt um ge-
mie ra 1.

O SR. DRUM0ND: —Muito listnncto.
O SR. T0LENnrNO:—Os motivo ,; que iene levarão

a mandar esse projecto á mesa são os rnesnaoS u'

nsniito plausiveis. Hoje, que está no domrumnmo pus-
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biico a o itlade que lia la cieaeãu di mar-
ca dkt 'dar de ilespaialia para a boa aduonistra-
ção da justiça d'aqueila parte tia provinem.

bit. I)-r.--E' previao que V. Exc. mos-
In , OS ('UIi)araOS qt existeui actuluieflt na
iI.IIIIIStiaÇ.i) tia jutiçi alir.

Sri. EvslrrSTO 1iaci10 — A alfluencia de
trabalho no ifiro.

tI Sri. A. l'EKNA—Quantos processos ha lã
proa se j ti igai'?

ti Se. II. Sivva:—LJrn seinnuiilero d'ei. s.
Iio. dirersos apartes, o Sr. presidente seda-

ana. atienção).
rI .Sii. fOLENTINO:—Sr. presidente, o nobre

deputado parece que não me quer ouvir.
Sit. ItrivaiOND—LOfli toda a atlenção.

II SR. 'r)LENTINO:—Meria do excessivo traba-
lhe imposto aos juizes de direito pela ultima re-
forma judiciaria, é sabido dc todos que o muni-
iipio do Mar de Itespanha torna-se cada dia
iriais importante. Cultiva-se alIi o café em escala
ii ui tu elevada, alem de outros gene ros de pro-
tI ucÇãt ri rito est,i riiada. Na ul tinia sessão o meu
iliustre coliega Lie districto, o Sr. Dr. Rodrigues
Silva, disse, e disse nimio bem, que é uni dos
municipios , t ais productores da proviricia. (_4_
p0 iados,.'.

o SR. E'. ARISTO Macn,tno:—Nesta parte V.
Ex. não pôde soifrer cotitestacão.

t) Se. fOI.ENTiNO—Ora, si atueile inrinleipio
auguienta todos os lias na producção de sua la-
voura, si os fazendeiros tanto resultado tirão de
seo trabalho naquelia localidade, si tudo cres-
ce.

O Se. ltrivarorsn:—lsLc não tem nada com a
adiiiinistraçào da ju;tiça.

li Se. TotENriNo:—. . . a conclusão togica e
neuessaria é que cresce tainhem a sua iniportan-
eia Indiciaria.

1) Se. C. niz OLIVEIRA dá uni aparte.
1 SR. T0LENT1N0:--O nobre deputado sabe

perfeitamente que ao passo que a riqueza parti-
cular arigriionta-se, tainhein a riqueza publica.
(Muito bem).

0 SR. l)RUaI0ND:—Não é corrsequencia logica.
0 Se. 'I'oLENTINO:—E' consequencia logica e

necessaria, é até um axioma que uso carece de
demonstração. Âppehlo para os fa(tos, ineo
coliega.

(Gruzão-ae diversos apartes).
1) SR. PRE5r DENTE: —Attenção, irreos senhores!

os apartes são prohibidos.
() SR. ToLENT1xo—Os nobres deputados tal-

Ião todos a um tempo, de maneira que me atra-
palhão. Nau campo de orador, os nobres depu-
tados sabem muito bem disto. (Não apoiados).

O SR. C. na OLIVEIRA--O nobre deputado é
superior aos apartes.

O SR. AMARAL:—Apoiado. Núsjlamos apartes
pelo apreço em que temos a V. Exe.

O SR. i'OLENTINO:—MuitO obrigado.
O Se. PÍIE5wENTE:—Mas os apartes são pro-

hrhrdos pelo regimento.
O Sri. Tor,ENTIN0:—Sr. presidente, quem não

sabe que quanto maior for o numero de mil ar-
robas de café que se colher em una municipio,
tanto mais impostos paga esse municipio? E' sa-
bido ainda que ahli cultiva-se canna, que tain-
bem é fonte de rendas. Ora, isto é uma razão
sulliciente para provar e provar exhuberante-
meate a minha asserção de que augmentando-
se a riqueza particular tambenr augniemita-se a
riqueza publica. E' urna verdade que não pode
s&1rer contestação.

O Sim. t)rmuMorsn: —Isto é consequermcia forcada-
0 SR. Evarirsro MAcHAno:—E' consequentia

naural.
(.1 SR. TOLENTINO:—Muito natural.

Si a,Jtt:arfli)S a 1imestãisliIcii\e de III.iI
ponto de vista, tereiirs que a :iieIida que tio:
é dc necessidade urgentisomina.

ti SR. A. PISN;Do:—Apoiado.
O SR. T0LENTIN0 :_lzelizltmente aclmáo-se na

casa os nossos coltegas dignos representantes do
3. 0 districto

O 5 e. R. SILVA:—Nós o estamos applaudindo.
O SR. T0LENTIN0:—. . . principalmente o meo

distiecto amigo e cohlega de districto, Si. Evarms-
to Machado, que é residente no Mar de, 1 lespa-
nua e sabe perfeitamente quanto dista a
daqulle lermo tio da Leopoldina.

0 SR. EVÂRISTO MACHADO:—F' muito longe. A
creaçáo da comarca não é favor, é justiça.

(.) Sri. Driuroxn:—I)ista seis leguas e de cami-
nhos inagnificos.

(.) Se. EVARI5T0 MACHADO:—Mais de doze e os
caminhos são Imessimos

ti SR. T0LENTmN0—Tenho viajado mais de tinia
vez rio rnunicipio da Leopoldina e garanto aos
nobres deputados que os caminhos são pesimos,
muitos morros, e ha talvez 14 legoas da Leopol-
dina ao Mar de ilespanha, que ja forão percor-
ridas por mim.

O Sri. E. DE ()r,rvF:iriA:—São teguas mineiras ou
franceza?

O Sri. ToLENTrNo:—Não sei; rrào as medi por
s\'steina nenhum São leguas da malta, o os no-
bres depotados sabem perfeit-imnente de que la-
mamihio são ell;ms: são leguas e companhia.

1 Se. DRCaI0ND:—Lamento a posição tio nobre
deputado em relação ao governo geral.

O SR. T0LENTIN0:—Peç0 ao nobre deputado
que não inc lamente por este facto. O nobre de-
putado deveria laumentar-uie se eu não viesse
aqui cuinorir o nico mandato, procrarar pro'. ei
as necessidades publica 	 esses, não vi, eriilimn, re-
presentar os verdadeiros interesses dia nico dis-
tricto e acudir aos reclamos daqueiles nacos com-
mitrentes. (Muito bem).

O SR. C. niz ()r,rvElris:—llOje não lia mais tlis-
trictos.

O SR. T0LENTmNO:—Quando dcsenrpenlio as
funcções de representante da provincia não te-
nho outra cousa diante dos olhos sinão o bem
de nicos coinprovincianos, não indago se são
estas ou aquelias as vistas do governo geral ou
provincial. Só tenho em vista, quando assento-
rire nesta cadeira, procurar o bem-estar dos mi-
neiros, prover as necessidades vitaes de meus
representados, correspondendo dest'arte á cnn-
fiarica do mandato corri que tire honrarão ris
ineos amigos. Tem sido esta a minha norma de
corrilucta, como os nobres deputados são teste-
muirlias. (apoiados). Não posso, portanto, pôr á
margem os pedidos do povo, quando cites são
rasoaveis e justos.

Talvez esteja em erro, raias entendo que as as-
sembléas provinciaes são corporações mais ad-
ministrativas do que polrticas.

0 SR. C. DE OLIVEIRA dá uni aparte.
0 SR. TOLENTINO:—... nada teem que ver com

a politica geral.
O Sri. E. DE OuvErrrA:—() nobre deputado não

lei) o acto addicionat?
0 SR. R. SLLvA:—Telfl lido mintas vezes.
0 SR. E. niz OLIVEIRA: —Lá irão diz—assem-

bisas legislativas?—
o Se. toLENTrNo:—Diz—assemnbtéas legislati-

vas pmovinciaes.
0 SR. E. DE OLIVEIRA:—Nào são legislativas?
0 Se. PriESIDENTE:—Nao está em discussão o

acto addicionah, é a creação da comarca do Mar
de hhe.spauha.

1) SR. T0LENTIN0:—Vou explicar-me de modo
que ris nobres deputados conaprebendão.

ilmiloil,	 (e uiii:i olonrio irriri ilmmtl) 111h 1 o
mriediat) de'. ei da assemmihléa pro'. inei:ml

() Se. Deu'.ro'.u:---E legislar para a pr. vincia.
0 SR. TOLENTiNO.—Ni:mgueiri diz o contrario

irias ternos interesses as ' ezs de pequenas fre
guezias, dos q uaes temos de mios occujiar.

0 SR. E. DF, ()i,i'.izmria:—Ermtso é corporação
polrtica.

0 Sri. Evaersa o Macrmano:—Não é mnseq mmcii-
cii é faci 1 nio iletnotist mal-o.

O Sri. TOLENTINO:--Entendo, dizia cmi, que
is er riais inimirediati dos representantes da pio-
viucia é procurar attender aos interesses vmtaes
tio . soes representados; e Cml estou convencido
de que apresen(ando e sustentando esta medidi,
alterritj aos reclamos ilosmijos comamittentes.

O Se. E. DE t)m.rvizre.v:—Temn alguma represen-
tação deiles?

() SR. TOLENTrNO: —Tenho o testersiunhmo muito
valioso do nosso iliristre collega, o Sr. Evaristo
Machado.

O SR. EVARISTO MACrrAD0:—Assevero á casa
use este é o desimleratzmm daqueile mmiunicipio.

II Sri. h)rivaroNn:—Eraihora passe a romn:mrca,
lã) será sanieciijnada, apezar de ter cita pa-

tronos como V. I:xe. e outros.
1) Sim. 'UoLENTrNO:—Fn mmlulpro o muco dever

urro rumpreseniarrte do povo, o governo que pio-
os! 1 milo emitendr. A assemrihléa provimnial não
ti/. politica.

1 SR. Dir.iioso:—Não apoiado.
tI Se. Airsriti.:—Faz.
O SR. T0LENTrNO:—Entenlo que aqui estamos

para atiendernaos ás necessidades de nossos re-
presentados, que nada ternos corri a opinião do
governo geral, mine pouco nos (leve importar que
este queira ora não prover as comarcas. Cada um
de nós cumpra seo dever. Não entrarei nesta
q mies tão, porque devo soriierstu attender aos iii-
'resses mineiro, que são os que mi- ligã.i aos

mrreos a imaigos da jmrovimseia.
O Sri. AMamr.mm.:—M:is esse mutereso talvez su'j a

para al g urri riortmta que '.emaha preencher a co-
mmlarc:m

Sim. h)erroNma:—() que 1 ,' para se lami,entar.
1) Sri. foLcNTrNum:—Sr. presimlerile, a sémla mIo

Iimmriicrpio do Juiz de Fóra, que tamolreur o é da
conriarca, dista muito da cidade do Mar il Fies-
parilia, e os caminhos são mãos.

O SR. DriuMoNn:—Tersllo noticias em con-
trario.

(.) Sri. A. l'ENmou:—Iml os conheço; são pes-
5 inaos.

O Sri. FOLmSN'rmNo:—Sou nascido no termo do
.lniiz de Fóra, Iimnitrophe com o Mar mie 1-lespa-
nua, tenho passado por todos esses lugares, e
a(ianço que os caminhos são pessimos.

Sr. pretidente, supponiio ter dito quanto
hasta para fazer com que o nobre deputado
torne a pôr na bainha a sua rutilante espada.
(Risadas).

0 SR. F. na Vizrua:—() que vale é que a do
nobre deputado não é menos forte. (Cantinamão
as risadas).

O SR. TomEN'riNo:—Tenlio fé robusta de que
elIe tia de ser uni denodado campeão deste pro-
jecto, e isto porque conheeo perfeitamente o seo
caracter justiceiro.

O SR. EvarinsTo Macu'.no:—Não desespere de
Convencei-o

O SR. ToLizTrxo:—Erl smupponhn que elIe já
está convencido.

Sr. presidente, horntem e hoje se tem dito na
casa que as nossas comarcas são de preferencia
providas por juizes nortistas, e ás vezes por imi-
ilividuos de outras provincias, conitanto que
nau sejào mineiros.

Infelizmente é mmmii facto que se tem dado nt

II 	 .'imrhis iii 	 l Lir tlm5 	 mlmt.C,m 	 e
nitul que teu tme_umimptmrilraito a imituhiz llwovrrmeia do
Minas, (lute irão parece pertencei tios mineiros, (a-
pozarios) inc Vi'. ei eumi completo ostracismo.

	

Lm'mmmmrtuu pie im mma g isivatmir;i . na.- 	 epartr
çe.s pmilitmca 	 a mnitisi 	 mmmmrtisti 	 omitia 'emirpre
mirar ligar tu, qmiamrlu umiairju'r :ilriigo pedi

irieoauxrtiopara obter mirim umriprgo publico, mui-
tas vezes 1115 dmgu , qmiu' essenial titulo para ob-
ter empregos vantajosos é declarar-se nortista.

) SIL A. I'cmnn: -F, Ievmrros attribuir este
ind em grande parte ti rmào termos representan-
tes nos conselhos tia crurfii.

rt SR. IOLENTiNO:—Similmj que não se possa por-
tini patalemrr a este estado mio coristis, que tmii
sidrm sustnttmdo por ambos os partidos pmditicos;
mas mmciii por raso deixemos de elevar á altura a
que icem direito as dilierentes r ealidades da pro-
viricir,mjue lan tu irierceemur e que tanto contribuem
para as rendas do estado.

Cada um cumpra seo dever. (Muito bem).
O Se. E. MaCHADO: —Convença-se o nobre de-

putado de que o Mar de Hespanha muito o ap-
planeie, por ter reconlmm'cido em S.5. 1xc. maus dos
mais extrenmumos alvogtmmlos de sus interesses n'es-
te recinto.

II Sri. F0LENTiN0:—E' generosidade daqmielie
bom povo,a quem agradeço na pessoa de V. Exe.,
(tomou seo digno representante. Quanto á nimia, sim
tenho cunipriulo a roer dever.

O SR. l)rlrroNn: —Satisfizerão-rire suas expli-
eacóes, por isso voto pelo projecto.

() SR. FOrENTiNO:—Omr tra (tousa não esperava
do caracter justiceiro de V. Exe.

São estas as considerações q mie jritguei dever
fazer. (Muito bem).

O Sr. a.etano Gaiiia:—Nào era,
Sr. presidente, minha intenção tornar parte nu
presente mlisu'missão, não só por lume não tinha moi-
rulnecirrieniu n'este projecto, como porqu o lati na
casa coilegas, que se irateressàrm na sua paageru
por motivos taurrierim especiaes, it'mn d'isso por
qrre ruiu desejava emittir minha opinião desde
a a respeito.

As cnnsidcra,çíes, 1mnrem, feita ,, mmm principio
mis seo discurso pelo nobre rteprntarlo que iniciou
o debate, rue obrigarão a vir á tribuna para res-
pondei-as, visto como se devem applicar á crea-
gão de qualquer outra comarca na provincia,
ateima das au:tuamss, e envolvem doutrina, que con-
sidero iraamteitavel e perniciosa sobre tal assumpto.

Coimi ellèito, si o facto de não terem silo ja
classiticadas e providas as comarcas criadas por
esta assercmbléa constitue razão para não se cruzar
aqueila de que trata o projecto cnn discussão, a
conclusão necessaria é que a assermalulés provin-
cial uão (leve crear mais comarca alguma, a) me-
nos até que sejão classificadas e providas as que
ja estão creadas.

O SR. t)riuMoND: —() abuso do governo é que
nuilifica essas creações, e limita nossas attri-
buições.

(5S11.  CAETANO GAMA:—Demonstrarei ao no-
bre deputado que não existe tal abuso, riem li.
mnitação de attribuições. Mas por ora acceito corno
verdade o aparte do nobre deputado. Se houvesse
abuso do governo geral, e sua consequencia fosse
a limitação das nossas attribuiçóes, visto que
não classificotL, e não proveo as comarcas ultima-
mente meadas, e fosse isso motivo para não cre-
armos a de que trata o presente projecto, a con-
sequencia logica seria que não só não devemos
acceitar esta, como qualquer omrtra comarca, que
se queira crear.

O SR. DRu'.roND:—A coraaeqmrencia é que de-
vemos reagir.

O SR. CAETANO GAura:—Mas 0 nobre deputado

sl:_tr 	 hijI :! lr-. \ll(t III:
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recusa do projecto.
iLLA1).% ai dá uni apari

SR. (:\ETsNo GAMA--Aceito ew pai k, )Or-
quo serve á minha argumnentaçào o que diz o
noliro deputado.

Não portanto, Sr. presidente, esta eonsiie-
raç O una razão para que deixemos mie creir
a , couimarca coniguiada num projecto em discussão.

(1 Su. i)uuwrsn:—Mas nos acanha eiii tissas
attribuições.

O Su. (.erxo (is: 	 isto 	 questão diversa.
i)izeum , por ;ui. os nulos dí . putados, e os

acoinpamho neste juiz: (cmii havido da parte do
govrilo geral o aousmm de não provi as counar-
cas read,i, e esse abuso t un trazido como cou-
sequencia mm cereeumiento dos direit s desta as-
seinhlêa,por ist ' que um mo obstante essa crcaçao as
comarca leixão do existir e permanuelienu como
('antes. licmndmm assumi nmmltilicadm o acto da as-

sem biéa.
Em primeiro lmmgar direi pie umào existe (ai

abuso, porque cada aiim dos poderes gyra na or-
Imita de suas altrihuiçiães. (Apoiados): á asseni-
htéa provincial assiste o direito de crear as co-
uimai cas que entender con'. enientes e ao go criou
geral a do provei-as ou não, conforme, não só as
oilveilieiiciaS publicas da administração dajus-

tiça, como sobretudo as de ordem cconouimmca,
m ine mmmi lo influem em assiiinptos que inmportão
não pequena despeza pata o estado.

() SR. I)Ku\ioND:—Mesmo depois de approva-
das por dons terços?

O Su. C\ETAN0 GAMA:—Simmi senhor, porque o
modo da saucção não altera a questão. () nobre
deputado funda-se eu) boatos q o e correm por
ahn, mas que não tem grande fundamento. Posso
asseverar que o go erimo geral Leio intenção não
só (te prover a todas as comarcas orcadas, como
inesumo algumas outras que o forem novamente.

0 SR. VALJ,ADARE5:—Mas é sabido que o Sr.
Freitas Henriques teve ordem de não sanecio-
nai-as.

() SR. CAETaNO GAMA:—Talvez seja melhor esse
expediente doue deixar de provei-as. Atem disso
o nobre mlepiitolo vio que citas forão sancciona-
mias .Não são factos de hoje estas inslrucçôes
miadas r.os presidentes de provincias, com o fim
de seremum e itados abusos que Ierião como m um-
sequencia a ahsorpeào da maior parte das rendas
Ir estado, lias citas são dadas para entenderem-

se em lermos.
0 SR. VALLADARE5:—Ah!
() Se. CAETANO GAMA: — . . .e não para serem

obervadas aliso! utameiute. E tanto é certo que,
não obstante citas, as comarcas estão sendo
creamlas e providas.

Depois da nova reforma judiciaria eu fui um
dos, mnemmilmros e relator de uma commissão espe-
cial encarregada de fazer a revisão geral das
comarcas da provincia. No projecto que orga-
nisei dii combinação com nicos dignos coiiegas
creamos nove comarcas indispensaveis, com a
subdivisão de muitas que existito na provincia
moimipostas de quatro termos, Plguns distantes
nus dos outros trinta tegoas e mais, como mui-
tos do norte da provincia. O então vice presi-
dente da provincia, o Sr. Dr. Betem, nos decla-
rou que lambem tinha ordens n'este sentido,
e que por isso não podia sanccionar mais do
que quatro a cinco comarcas, e de facto só fo-
rão sanccionadas cinco, que forão immediata-
mente providas. No armo seguinte, porem, não
obstante não fazer eu parte d'esta casa, tive o
prazer (te ver adoptada a medida que eu tinha
jul gado necessaria, creadas mais 4 ou cinco co-
marcas, que lambem forão providas, já vê o no-
bre deputado que o que Con'ern é a assemhtéa

pros incial uià i'mmmia i , , iii motor mm pso (e»imii-

slos): é preciso ciamarmmmmms e vIa1oar1oo e1upro
para sermos ouvidos.

0 Se. VALLADaiuE5:—Eu, se tivesse a crtezi de
d esta comarca havia te ser provida tom a
nomeação do nolmre deputado, daria o nico voto
ao projecto em discussão.

() SR. CAETANO GAMA:—Àgradeço ao nobre de-
putado a sua declaracão.

0 SR. C. DE Om.iveimui:—Clama: ,me cesses.
(1 Sur. CAETANO Gauus:—Apptiqueuios aqui o

dito do Eangetho lemnbramlo pio digno depuiatmm
pelo 2. 1 districlo: Qarasi tuloi clama, neCesS(S. 1.
por esta maneira m iu e se chega a conseguir aLi unes-
no a fé, diz o lv:uigelho:—Fides ei audztm'.

0 SR. 	 e'ra(to.
0 SR. CAETANO GAira:—Cianmernos, pois. Sr.

presidente, para sermos ouvidos; peçaimmos boa
administração mie justiça pira a provincia mli'
Minas, aflui mie que o povo mineiro não tenha
o direito de dizei: a assembiêa provincial de Mi -

nas está em silencio, está amordaçada, concor-
da Comi) este estado de ccusas e não pronioi e a
boa ad rninisi raeão da justiça, que é j ustanienim'
aquillo que lia de mais sagrado e i unportaimIe
tara "i)s, cormcdadàos.

O Se. A. PENmno:—Muuitm imm'um.
SR. CAETANO AiiA —Fica, portanto,

trado, Sr.Sr. pr'sideumte, que esta ordem mie con-
siderações feitas pelo itt umstrado deputado do
2. 1 districto, que iniciou o debate, oppondo-se
ao projecto cnn discussão, não pode ser acei-
ta, cru face de suas consequencias, que merião
aqimetias que S. Exc. e nós todos qruerenaos e i-
tar, o cerceamm'nto mio exereicio mie numa mie nos-
sas mais importantes ai tribuicóes, ulímssO amor
da;arnento e raul liticação couimpiela.

Se assim é; se não levemos recuar uni passo
no cumprimento de nossos deveres, dentro da
orbita de nossas attribuicóes, quaesq uer que
sejão as consequencias que sobre nós possão
pesar: se cumpre-nos, attendenlo ás imup nau-
tes e pesadas attribunções que forào dadas aos
juizes de direito pela nova lei da reforma ju-
diciaria, hinos aos poucos, mreauido aqmuet las
comarcas que forem necessa rias para a boa ad-
mmiinistraeào mia jnstica, com a subtiisào das a-
tuaes, nenhuma se acha nas rimadicõs que lor-
nào mmmais remIarumada essa pro: imlenc.ia mio que a
ad tal comarca da Leopoldina.

(Is Sus. A. PE-smno E EVtrlmSTo MAculaDo:-
Muito apoiado.

0 SR. CAETANO (Am.%:—Em1 vou denionstral-o
em poucas palavras. Nenhum dos nobres de-
putados me poderá contestar, ao menos com
vantagem, que o termo da Leopoldina seja tina
dos mais importantes da provincia de Minas.

Se sua importancia ja era tão grande ha annos,
atteuta a sua população, riqueza e adiantamento
da cultura em vasta escala do café,que é a fonte
principal da riqueza do imnperio, essa impor-
tancia sobe hoje de ponto, por isso que se acha
esse termo cortado por uma importante estrada
de ferro.

Os Sus. R. SILVA E EvARmsTo MAdHADO:—Apoia-
dissumno.

O SR. CAETANO GAMA:—. . . que o vai ligar com
a provincia do Rio de janeiro e facilitar os trans-
portes. Os nobres deputados sabem qual é a
coosequeumcia de Uni importante melhoramento
corno este: é o augniento da riqueza, é a emigra-
ção, é o augniento da população e com eile o das
relações juridicas que se tornão variadissimas,
que se complicão extraordinariamente.

lIs Sus À. PENmno E EVARI5TO MAcFIDO:-
Apoiado.

O SR. CAETANO GAMA:—I' este um dos motivos
mais ponderosos que iumpoein a necessidade da

divisão mIm' noin colilarcá. .ãmm é mmuiuu'aummmntm' a
mtrfficutdadm' dum transporte , di: utuum termmio para ou-
Iro ria uiesuma counarc:m, que deve deteruunnai sri
divisão, mimas farmmhemim m' comi luais i'icâum o jurei-
mento do foro.

Os Sus. R. SirCA E EvArimsro MAcHAD0:—A-
pm miado.

II SR. CAETANO GAMA:—Oe,m, o movimento dum
oro ia Leopotd una e Mar de Hespantia é mina dos

mais iunporlamm les da prmi incia de Minas.
Os Sus. A. Pmvxmno n: EvamuisTo MAcmlADo:—In-

montes ta vei 01e1 te.
O SR. (:CETAN0 GAMA:—Iiasta notar aos nobres

mlmupmitados ulite existem ni(luuei te termo de 16 a
20 advogados, que todos tralmalhão e que muitos
a temum autmjmai rido fortuna, ia exerci durante uni
anno o lugar mie juiz de direito interino da co-
marca do Rio Novo, quando comprehendía esses
dons termos..

Vazas: —E muito dignamente.
O SR. CAETANO GAMA:—.. .e o posso asseverar

c, cim contiecimnemi to mie camisa.
0 SR. J. AuGusTo E EVARISTO MACHADO—

Apoiado.
0 Sri. CETANO (LiaiA-Alena da iniportancia

leste termo, o outro que faz parte da comarca,
o terno do Mar de }tesjmauha é mgualmneuute imn-
po'tinle e telas umiesmn is r:mzmmes por time o é o da
[co po Id ida.

Se encararmos pelo lado da difliculdamia do
transporte, verificamos que não obstante existiu
tioje unia estrada de ferro que liga estes doas
termos, o transporte por dia atem de oumerosis-
sivamo é excessicamoente moroso, porque depende
mIe climas baldeações duiliceis, o que importa a de-
nora de mlomus dias de viagem da Leopoidimia ao
Mar de EIm'spanha, mesmo pela estrada de ferro,
e tanto é isto N erdade que todos os advogados do
turo e até mnesrmaum as pessoas que transitão de uni
para outro muoicipio preferem viajar a cava!io
P pelo antigo caminho que não é bom, sobretudo
mm tempo chuvoso.

ti SR. EvemusTo MAcmiAno:—Apoiado. Dou tes-
temnnmiho disso.

LI Se. CtETAN0 GANIA:—Estomi informado de
que o lmroprio j mhz mIe mli rei to faz suas viagens
transitando por esse caminho a cava tio, mie pre-
ferencia ao tramisito pela "str:ula mie ferro. A cmii
mia mimfficutmtade SImm transito e da despeza mine mi-
porta, a distancia é de 13 a 14 legmia. [um mi as-
sei era coimi couiliecimentum propm'io, porque já as
tenho percorrido por mais de mima vez. O fmàrum
do Mar de Hespantia vê-se na necessidade de per-
correr essa distancia.

O Sn. VAELADAriE5:—Alguns catculão cnn 12.
O Sri. CAETANO GAMA:—Mas ainda assim não

são G,como asseverou o nobre deputado que pri-
rmmeiro impugnou o projecto.

Os advogados do Mar de Hespariha, afimai de
não tormiareni pesadissima a despezi para seos
constituintes, adoptanuto o systemna de retinirem
os feitos que dependem de despacho do juiz de
mtireito, residente na Leopoldina, séde da comar-
ca, para, só depois de haver grande numero
delies, serem remettidos por positivo,quotisando-
se as partes; porque, como sabemos, nos lugares
aonde ha riqueza, tudo custa , muito caro; alli os
positivos exigem avultadatada som moa para fazerem
esse servi ço, mesmo porque é cite de importara-
cia e não pode ser confiado a qualquer mui-
i'id u o.

Daqui grandes difliculdades e incomuriodos rua
administração da justiça, sendo aquelia comarca
composta de dous termues, como actualmente.

Se, portanto, não (levemos autenuter aos inoti-
vos que os nobres deputados julgarão valiosos
pala não drearmalos mais comarcas na provincia,
se, pelo contrario, devemos ecoar aqullas que

fou'mmmm 	 miec'ssani;ms, umeimlmmmmmma está 	 miii 	 imiuitiori's
Cm) md mu:(mCs ml, , ' P rwi) pai ut 	 mim só lermo do r1 um'

da leopoldina.
Os SlIS. X. t'esmmio s l.vsmmmro 4 ccii eumuj:—I',

unia necessidade u migou te.
O SR. [CETCNO GAMA: — A outra razão, com que

o obre deputado impugnou o projecto, é a mac-
cessivl,mde de uma nevisào gerat das comarcas da
proelmicia, iniicamia pela presidencia cru seo re-
latomio, e que nós todos reconhecemos. etrlen-
mlenmlm não ser im ni alvitre a creação anlecipaula
das momnarcas , por que isto pode causam tropeçm>
e dificuldade á reahsação d'essa medida.

Esta razão lambem não procede para o pro-
jecto cahir desde togo na l. discussão, servi,-
ria . para, posteriormente á sua adopção, sendo
eleita uma cu-mmmissioespeeial encarregada dessa
revisão geral, ri-metter-sethe tambem o mesmo
para sem' tomado em consideração, porem não
para dar-se-lhe morte subita logo na 1.a dis-
cussão, o que importaria, segundo o nosso re-
gimento, o reconhecimento de que não tem
cIte utilidade miem conveniemicia alguma.

A outra consideração exposta pelo nobre de-
putado, e que é o principal motivo de sua re-
pumgimancia á creação mie raiais comarcas na provin-
ia, cri tamnhena partilho mie todo o coração.

Não falto unicamente por mimo, falto, sobre-
tudo, em nome mia provincia e duas mucos dignos
patrmciuus, que cmii grande numero pretendem coam
toda a j umstmça amima comarca em sua provincia.

Os Sus. J. AumwsTo E AMARAL:—Apoiado.
O Se. CAETANO GANIA:—Refiro-mne ao provi-

mento de nossas comarcas, cmii sua generalidade,
por Juizes litRos da norte e de outras provincias.

Acompanho os nobres deputados neste ponto,
porque realmente naagoa-mne considerar que, ex-
istindo mia provincia de Minas 31 ou :12 comar-
cas, destas somente 6 mmmi 8 estejão providas com
juizes alilleiros.

O SR. AamAmsAL:—1 loje menos.
O SR. CAETANO GAIA:— . . . isso umiesumio por

que forão nomeados alguns quando estava no
mntmmisterio um representante mia província que,
força é reconhecer, muito se esforçou crua favor
mia provincia, e se mais não eonseguiio, foi isso
devido ás condições especiaes cmii que vimos col
locado  a qnel te mmi iii i sieni o, principal mcmi h em re-
laçiío á mieputam-to mineira, que se achava tomia com
miii ergencma, até me s mo com aqiietle ministro.

O SR. A. PEN1DO :_NO que proi'edeo honro-
samente.

O SR. CAETANO GAMA:—lsto porem não é ulio-
tivo para não crearuios novas cmimnarcas, para
deixarmos de prover as necessidades mia pro-
a meia ua orbita (te nossas attrilmmmi'ões; não é
este o meio que devemos emmmpregar para evi-
tarmos a continuação de semelhante mnjuslica,
que tanto rios revolta; não; o meio é procurar-
rimos ciciar a proa meia a altura :m ujne cita tem
direito; é concorrermos para qmmu' 4 , Wt seja re-
presentada dignamente no padaniento, é lei ar-
mos ao seio da representação nacional inadivi-
duos que teumhào direito à entrarem para os comi-
selhos da coroa. (Apoiados ,qeraes). Precisamos
ser representados no parlauiento nacional por mi-
neiros que su' imriponhão, que se d'diquemua aos in-
teresses da provincia, que pugnem pelos direi-
tos da mesma, e que a levantem do abatimento
em que jaz (Apoiados ,qeraes).

Este é o meio de conseguir que sejão attenmli-
das esta e muitas outras necessidades palpitantes
da provincia, entre cItas a que diz respeito ás
vias de comnmunicação tão necessarias quão re-
clamadas por toda parte.

E' a falta destes meios, é a falta de uma repre-
sentação da provincia nessas condicões, que teia
desanimado o povo mineiro, que o tem abatido e
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Ir 	 que 	 -.0 adia 1 tr-:idir 	 ir
atirado ao coquecinrentO do gtverno. (A-

polar/os,.
Não sejamos, portanto, nós outros tantos co-

ve 1 os da pro vir cia ri e 1%i nua-. ; não delitos e a ciii -
PIO do abati tinto e ii'sanmnio, dizendo—nau so-
mos a ttenriidos pelo governo e, portanto, deixe-
los ii' cri irprir o nosso dever na orbi ta de nossas

atiribiuirões, deiaerrios de pedir justiça e as tire-
lidas que jritamos inrpoi'lanh's, r'riietlanro-rros
ir siIr'n'ir e nada façamos. Não, Srs.. runripr:r-
tiros ir nosso dever, clamemos iricessanterironte,
impregnemos todos os nossos esforços, que ciii

	

Ir s 	 sererrios satisfitas as necessidades cia Firo-
e 'lIa orguid,r á aluna a (piv leio direito.

si --i riilo henr, uni ti licor.

	

tI 	 u: 	 lISO 	 iirr:—lh 	 itt, Irlieril' 	 rir

iiitk IrEI sa liri. E)' n teso partir a-
erriplo de dedicação á prosin:ia. Seja nossa liii-
duira, ante a qual desappareç:io as paixes polui-
cas corri seu cortejo de inales, o progresso e (,ti-
gr:iiideciiireiilo d'esta i ruportan te proviricia, cujas
riquezas são tanto apregoadas quanto mal apro-
veitadas.

(.1 poiadogeraeS, muito bem, mui/o bem).
Não havendo mais quero peça a palavra, en-

cerra se a discussão, e o projecto inato ri e -
tirou te approsa.!o.

Nula mais havendo a tratar-se, ri Sr presi-
dente designa para a orlem do dia seguinte:

:?.- litura lo projecto n. 2, revogando a l'i ri.
18 45 truani aos olheis l 1." e 2. t:rtrellio ri
Minas Novas.

1	 rita- 	 a se-sã

c-c=----------------

7a SFS() ORDINARIA AOS 3 DF M..tlo
1)11 l8G.

PIIEa1DENI:IA DO SR. CÂMARA.
SUMMARIO —EXPEDIENTE. —Apresentacão de di-

versos proiectos.—( ) rdeui do d ia:_2,a leu rua
do projecto es. 2.
As 11 horas da rriarrlrr, feita a chauurada,arlrào-

se presentes os Sus. Criara, 'ioth, Manoel FuI-
gencuo, Caetano Cairia, lirnocencio de Campos,
I'ayoha J unror , Francisco Peixoto , Atuara!
Motta Pacheco, Cesario Garoa, Alfonso Peruna,
Cados Alfonso, Candido de Oliveira, José Au-
gusio, VaI!adares, 1 )rtrriaond, Roirigues Silva,
foletitino, i'varisto Machado, Moreira da Rocha,
Agostinho Pc rir do, .1 aq tini 1 'ciii do, Xavier da
Verga, Valtadão, Francisco Veiga, Francisco de
Oliveira, José Euifrozino, Pedro Brandão, Teixeira
de Couvêa, Nogueira .lranror e Getulio de Men-
donça, faltando corri participação o Sr. Paula
hlanros.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Sn. 1.0 SEC1IET.sRIo dá conta do seguinte—

IX I'EDIENTE.
Of/icios do go cervo.

1)e 8 de Fevereiro lo corrente atino, transnai t-
tinto uro leluerirueurto do rilaIiro Nelson I)ario
Piinentel Itarbosa, ciii que pele pagamento da
2. 0 prestaçào pela construc'it da (:ada de Pa-
ra:atnÍ, ria iriipoi'taneia de 846750, que deixou
de receber,poi' falta de credito, tia pririreira pres-
tação.—A' 2. , coiririiissáo de fazenda.

De 2 de Março p. passado, transirrittiniio a
planta e orçamento da ponte sobre o Rio das
Velhas na freguesia do Gequitihã.--A' mesma
co rum issão.

De '7 do mesmo mez, enviando para ser pre-
sente á assenubléa uru i'equerirnento de Antonio
Marcelino e Vicente Ferreira Lemos, pedindo a
entrega dos ihtes, que pela lei cabem ás orphãs
Antonia Euzebia e Rita de Cassia, corra quem se
casarào.—A' mesma cornini ssão.

De 3 de Fevereiro p. passado, enviando urna
representação da carriara municipal de Baependy
sobre a creação de uma cadeira de instrucçào Pri-
maria na Capcila de Santo Antonio do Piracica-
ba.—A' coriarrrissão de instrucção publica.

De 23 do mesmo rnez, enviando por copia o
acto da mesma data, pelo qual foi approvada a
pauta dos generos sujeitos ao imposto de expor-
tação para vigorar no exercido de 1876 a 1871.—
A' 1.a commissão de fazenda.

De '7 de Março p. passado, enviando um otlicio
da camara municipal do Piranga, pedindo alivio
da multa eiir que teur incorrido por não haver
prestado contas.—A' eomiiiis qão de fazenda mu-
nicipal.

De 15 de Fevereiro p. passado, enviando urna
proposta da cainara municipal da Diamantina.—
A' commissào de propostas e representações de
cauaaras.

Petição.
De José Francisco Bernhauss, pedindo que seja

creditada a camara municipal da Leopoldina na
qnantia necessaria para pagamento de custas de
que lhe é devedora.—A' coinnaissáo de fazenda
municipal.

Representação.
Do vigario e alguns habitantes de S. Braz de

Suassuhy, pedindo uma quota para a respectiva
matriz.—A' 2.0 comrnissão de fazenda.

Findo o expediente, entra-se na hora da apre-
sentar'.ão de—

Requerimentos, projectos e indicações.
øS. G-etiUo de Mendonça:

—Sr. presidente, os projectos que voo apre-

senlar ir corisirleraciro da casa. o pm p passo a
ler, alio do intuitiva vantagem. (Lê).

O pri uulei rir traiu da creação de l ima cadeira
de instrueção primaria.

O Sni. i)iu'uoNn:—Ellas são aqui decretadas;
irias não sár tiros irIas.

O SR. G. DE MEND0NcA:—Ainda quando não
S I, liovidas pelo poder competente, nós,
legislaridi no sentido de disseminar as luzes
da instruc'.ão na provincia, temos cumprido o
nosso dever. (Apoiados.)

O Se. A. PEN100:—Prrstamos uru importan-
te serviço.

O Se. G. DE MENDONÇA:— Portanto, o pre-
sente projecto, assim couro os denaais, merecem
o nosso a poio -

Uni outro projecto traia da elevação à ca-
tegoria de cidade das Vilias do SS. Sacranaeia-
to, Turvo e Pouso Alto. Sendo todas elas vilias
importantes, com numeroso pessoal e cheias de
elementos de riqueza, parece que é urra incen-
tivo para maior progresso que a assembiéa dá
eles atido estas importantes villas ir categoria
de cidades.

Urooutro projecto trata da revogação da lei
n..... de 16 de Novembro de 1875.

Esta lei foi que elevou a povoação do Ca-
xarrnlnní ir categoria de freguesia: os habitantes
la resina freguezia não julgarão convenie .e,
elo titil esta medida. Ora, nós hoje procura-

miOs cai rresponder aos desejos dos habitantes,
ir cmii o ou id ele rios povos.

Assirri teremos da mesma forma cumprido
conra o nosso dever desde que tenhamos revo-
gado a lei promulgada o anno passado.

Una outro projecto trata de crear districtos de
paz nos lugares denominados S. José da Barra e
Ponte Alta. São povoações que conteem já casas
em numero superior a 50, com polruiaeão, não
só nas povoações como nos lugares circiumvi-
zirahos, superior a 1000 almas.

Por conrsequencia, nós,se adoptarmos este pro-
jecto, corresponderemos ais desejos dos halo-
tantos destas povoações.

O SR. 11. SILVA:—Muito bem.
O Se. G. DE MENDONÇA:—O ultimo projecto é

o que trata de rectificar as divisas entre as
freguezias da cidade de Passos e a de Jacuhy.

Eu não posso, Sr. presidente, fazer abstrac-
cão de algumas idéas para melhor orientar aos
irohres deputados; para que não se supponha
que eu venho aqui apresentar uru projecto para
arrancar unia medida, embora de justiça, jul-
gando que da parte dos ineos milustrados colle-
gas possa haver ausencia de pleno conheci-
mento das necessidades contidas no projecto.

O Se. Tou,ErsTlNo: —Sabe mos fazer justiça ao
caracter do nobre deputado.

O Sim. G. ne MENDONÇA:—E' bondade do nobre
deputado.

O SR. R. SILVA:—Fazeirios justiça a V. Exc.
O Se. G. DE MENDONÇA:--Fazendo parte da com-

missão cetasitaria na cidade de Passos,tive de lutar
com dificuldades relativamente a duvidas sus-
citadas em uni territorio habitado por 5 o 6
lavradores. Não sabiamos se estes fazendeiros
deviào ser recenseados na cidade de Passos ou
em Jacuhy, pois que se labora em duvida se
estes lugares pertenceria precisamente á esta ou
á aqueila freguezia. Por isto, Si. presidente,
entendo que o projecto, vindo rectificar estas
pivisas, sem lambem mostrar precisamente a
que termo ficão pertencendo os naoradr'mres en-
tre as divisas de Passos e Jacuhy, sanando
quaesquer duvidas, legitimando a competencia
do foro eira qualquer ernergencia e em alguria
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VOZES:-Muito bem!
São lidos e ficão sobre a mesa para terem 2.0

leitura os seguintes projectos:

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geiaes decreta:

Art. 1.0 Fica creada uma cadeira de primei-
ras letras para o sexo feminino na freguezia do
Lamba y, tio imiunicipio da Campanha.

Art. 2. 1 Ficào revogadas as disposições em
contrario.

Paco da assemnbtéa legislativa provincial de Mi-
nas Geraes, 3 de Maio de 186.-0. Valiadão.-
X. da l7eiga.-Nogeeira Junior.-G. de Jíew-
dooea.-A. Penido.-J. Eiufrozino.-F. T'ezqa.

N. 4.
A. assembka legislativa provincial de Minas

teraes decreta:
Ari. 1.0 As divizas entre as freguezias da

cidade de Passos e de jacuhy fieão demarcadas
do nodo seguinte:

l'rincipiào do ribeirão-Sant'A nna-na barra
do corrego que desce do 1)esbarrancado na fa-
zenda dos herdeiros do finado José Lourenço
Nunes; pelo dito corrego acima até o alto da Ser-
ia, e d'ahi seguindo pelo lado do nascente até a
sua ponta denominada-Fortaleza-; d'esta cio
rumo di icito á serra da Gaita; d'esta cru linha
recta ao t-spigão do Belto; d'este em igual linha
:itr o riliei ao S. João; e por este acima até en-
contrar a divisa com a freguezia de Santa Rita
do Rio Claro.

Art. 2. 1 Ficão revogadas as disposições cru
contrario.

Sala das sessões, 3 de Maio de 186.-F. Pei-
xoto.-U. de Mendonça.-J. Eu/rozino.-Do-
uinyos R. Viotti.-M. Fselgencio.-O. Valia-
dão.-F. Veiga.-F. de Oliveira.-A. Penido.

N. 5.
A asseunblêa legislativa provincial de Minas

teraes decreta:
AuL. 1. Ficão criados distrctos de paz nos

migares denoniinados'-S. José da Barra, da fme-
guezia da Ventania, municiio de Passos, e Pon-
ta-Alta-da freguezia da Forquilha, termo do
SS. Sacramento, marcadas as divisas pelas res-
pectivas ca miras muniempaes.

Art. 2. 1 Itevogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 3 de Maio de 186.-G. de
Mendonça. -J. Eu/rozino. -D. Viotli.-J1.
Fulgencio -O. Vailadão. -F. Veiya.-F. de
Oliveira.-A. Penido.-F. Peixolo.-Amaral.

N. 6.
A assemnbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica elevada ã categoria de cidade

a villa de Pouso Alto.
Art. 2.° Fica revogada a lei 11. 215 de 16

de Novembro de 1875; revogadas as disposições
em co.trario.

Sala tias sessões, 3 de Maio de 1876.-I. Cam-
pos.-G. de Mendonça.-D. Violti.-R. Silva.
-O. Valladão.-P. de Oliveira. -Dramoad.-
Jf. Fu/qeneio.-Evaristo Machado.-F. Veiga.
-A. Penido. -F. Peixoto.- Tolenlino. -Ama-
'i-ui.

N. 7.
A assenibléa legislati'.a provincial de Minas

Geraes decreta.
Artigo unico. Ficão elevadas á categoria

dc cidades as villas do Sautissiiiio Sacramento e
tio Santa Rita do Turvo, aqueila com a mesma
denomeiinaeão, e esta coni a de cidade Viçosa, e
revogadas as disposições em contrario.

5. R. Sala das sessões, 3 de Maio de l86.-
E. de Oliveira.-J. Eu frozino.-F, Peixoto.-
U. de Mendonça.-A. Penido.-M. Pacheco.

0 Sr. jirunl on d: -Sr. presidente,
pedi a palavra para ter a honra de otferecer à
apreciação da assembléa os seguintes projectos:
(Li).

Sr. presinte, já o anno passado me cuhe a
honra de aesentar á consideração da casa pro-
jecto tendente á creação da freguezia de S. Se-
l)astiào tio Rio Preto no municipio da Conceição
do Serro; porem circumstarrcmas se interpuzerão
então e obstarão a que o mesmo projecto se coa-
vertesse em lei.

Nesta casa se reclamou e passou que previa-
mente fosse ouvido o (Jrdinario a respeito da coo-
vemiieiicia ou não comi enieucia da elevação dos
dititctos de paz á freguezias. hoje cabe-me ad-
duzim certas t:onsideraçõs, que provào exuhe-
rari temnerite a convcniencia da passagem deste
projecto. Euoflereco á apreciação da asserubléa
asigivaturas cmii numero de 290 individuos, que
solieit:io este favor, favor que realmente consul-
ta as suas convitilencias.

O districto de S. Sebastião do Rio Preto de-
mora a sete leguas, mais ou menos, da sêde da
actual freguezia . Alli sentem os habitantes diii-
culdade, para que se lhes ministre o pão espiri-
tuil. Esta unia das maiores necessidades que
actu:iu para que suas vistas sejão attendidas pela
asseuiblia provincial de Minas.

0 Sii. A. PENino:-Apoiado.
0 SR. DiscsroNm-Accmesce que pelo recensea-

mnento ultimamente feito na freguezia, de que se
trata,õ-se que a população se eleva a (1000 almas,
tendo-se classilicado o n. de 14 eleitores pala esta
fu-eguezia. Portanto, a sua divisão em duas fm-egnè-
zias aiende a grande numero te sua população
e de eleitores: mião contraria as eonveniencias da
freguezia existente, antes preenche perfeitamente
as vistas daquelles que solicitão da assernbléa
provincial de Minas esta graça.

Tamubem apresento uru projecto, tendente a
crear-se um districto de paz no lugar denomina-
do Sete Cachoeiras, na fi-eguezia da Parahyba de
Matto Dentro, do municipio de ltabira.

A freguezia da Parahyba é de extenso territomio.
O parocho não pode perfeitamente preencher os
seus augustos misteres, visto ser impossivel tran-
sitar corri facilidade para os diversos pontos por
onde se acha disseminada esta freguezia.

0 lugar denominado Sete Cachoeiras fica na
distancia mie 6 leguas da séde da freguezia, acha-
se mais ou imuenos povoado, e os habitantes desta
paragem reclamo, e é uma necessidade que a
provimicia de Minas deve ser diligente cai atten-
der, facilitando a administração da justiça alli.

0 SR. [OLENT1NO:-O vigario da freguezia lã
concorda com isto?

0 Sri. DRUSI0ND:-EU não inc animaria a apre-
sentar á considera ção da assemhtéa este projecto,
se por elIe fossem contrariados, ainda que re-
rumotamnente, os interesses ou as vistas dos res-
pectivos parochos. Apresentando-os aqui não
só o faço com previa annuencia dos mesmos,
como porque entendo que acima dos interesses
individuaes estão os interesses publicos, a con-
venmencia dos actuaes habitantes do lugar. En-
tendo ainda que a assembléa provincial, tratando
de medidas desta natureza, deve caiar circumn-
staneias que aproveitem a individuos certos para
olhar somente a conveniencia de todos,

O SR. A. PENNÁ:-Sem duvida.
O Sri. 1)suioxn:-Sà0 estas, Sr. presidente,

as considerações que me parecem suficientes
para mostrar a convenienca da passagem deste
projecto. Se apparecer alguma impugnação por
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parte de qualquer dos meos illustrados eollegas,
voltarem à tribuna para sustentai-os.

4) S. A. PErSNA:-Demonstrou perfeitamente.
VOZES:-Muito Irem!
São lidos e ticão sobre a mesa para terem 2.0

leitura os seguintes projectos:
N. 8.

A assemhléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art 1. 1 Fica emeado o districto de paz no lu-
gar denom i nado -Sete Cachoeiras-da freguezia
da Parahyba de Matto Dentro, inunicipio da lia-
lura, marcadas as divisas pela respectiva camnara
municipal.

Art. 2 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 3 de Maio de 186.-Dru-
mosd.-A. Penido.-C. A//oczso.-G. de Meca-
docacu.-Evaristo Machado. -J. Penido .-José
Au,qnmto.-J. Emm/c'ozicao.-X. da Veiga.-T. de
Oouvêa.

N. 9.
A assemnbléa legislativa provincial de Minas

Ueraes decreta:
Art. 1.0 Fica elevado á freguezia, com a

mesma denominação, o districto de paz de S.
elatião do Rio Preto, da freguezia do ltambé,

do nu uicipio da Conceição do Serro.
Art. 2. 0 Os limites tia freguezia serão os

mesmo ,,, do actual dmstricto de paz.
Art. 3 1 Revgão-se as dispo s ições em con-

trario.
Sala das sessões, 3 mie Maio de 1816.-Dru-

cnond.-D. Viotti.-Bvarisao Machado-A.
J'ecmieio.-M. Fulgencio. -C. A/fonso. -O. de
llemtdonça.-J. Penido. -J. Augusto.-J. Eu-
/o:ino.-X. da Jeiga.-T. de Gouvêa.

O Sir. 'Foleiltino (Não ternos este
his(-u rso)

lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leitura
o cego lote

Projecto ca. 10.
A assemubhra legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1. 0 A freguezia de Santo Amaro fica

desrmmermthrada do rmiunicipio do Brumado e en-
corporada ao de Queluz com seos primitivos li-
nrites.

Amt. 2.° Revmmgáo-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 3 de Mamo de 1876.-Tolen-
1i7to.-F. Peixoto.

0r. A1ionso 1-enna:-Tenh9
de sujeitar á consideração da casa o seguinte
projecto (Lê):

Sr. presidente, podia dispensar-me de adduzir
quaesquer observações para mostrar a conve-
niencia deste projecto, até mesmo porque na
sessão do anuo passado a commissào de esta-
tistica já o submnetteo á consideração desta as-
sembléa, e se então não foi convertido em lei, é
isso devido á falta de tempo, e não porque sof-
fresse qualquer impugnação.

A comnaissão de estatistica não fez mais do
que attender á representarão dos habitantes de
Jaboticatubas.

0 Se. VALLADARES:-.-QUe são os mais com-
petentes para conhecerem suas necessidades.

O Su. A. PursNA:-Nessa representaÇão, que
veio assignada pelas autoridades pohiciaes, jui-
zes mie paz, e por todas as pessoas importantes
da freguezia, manifestarão aquelles povos o de-
sejo de pertencerem a Santa Luzia, onde cmi-
comatrão todas as commnodidades, e para onde a
distancia, é pequena, o que por certo lhes facilita
uaams a obtenção de justiça, e o desempenho das
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funcçies publicas que lhes incumbe como cida-
dãos.

O Sim. R. SILVA:-1 ,  desmembrada do Caethé?
0 SR. A. PENNA:-E'.
O Se. X. DA VEIGA:-Pobre Caethé!
O Sim. R. SILVA:-Já lhe foi tirada a freguezia

do Amparo do RiodeS João...
o Sim. A. PENNA:-Não se tirou, foi uma res-

tituim'to que se fez á Santa Barbara.
(Ha outros apartes).
O Sim. X. na VEIGA:-Por ser uru baluarte con-

servador imiexpugnavel.
O Se. A. PuNNA:-A isso respondo dizendo

que a representação é assignada por seos corre-
ligmonarmos, pois que essa freguezia é essencial-
mente conservadora, pertencendo seos actuaes
eleitores ao partido conservador.

Um dos assignatarmos da representa ção é o
distincto conservador, o Sr. tenente coronel
Francisco Alves dos Santos, que os nobres de-
putados devem reconhecer com) legitima influ-
encia de seo partido.

Não trata, pois, o projecto de attender as con-
veniencias politicas, e sim as dos povos daquella
freguezia.

E, Sr. presidente, os habitantes de Jabotica-
tubas estão tão contrariados por pertencerem ao
Caetlré, que muitos já declararão terminante-
mente que não se prestaráõ a exercer quaesquer
cargos pubhicos, como sejão os de vereador, sub-
delegado e outros iguaes, si continuarem a ser
desatterudidos em suas justas reclamações, tantas
vezes manifestadas improficuauimente. Ninguein
ignora quanto é cara em nosso paiz a jumstica, o
que mais se aggrava quando para se obtel-a íeíii-
se de transpor grandes distancias.

Notem os nobres deputados que a distancia
de Jaboticatnhas para Caethé é muito maior do
que para Santa Luzia,accrescendo que o caminho
para aqueile ponto é peior do que para este.

Em fim, Srs., são tão procedentes as razões
allegadas por aquelles povos, que a comumilissão
de estatistica do armo passado, que era tirada
da maioria da assembléa, apresentou mmi pro-
jecto identico a este que ora offereco.

O Se. R. SILVA:-A's vezes não lia informa-
ções suficientes.

O Sim. A. PENNA:-EU, portanto, fico descan-
sado, convicto de que tenho cumprido nico de-
ver. Os nobres deputados farão o que entende-
rem, certos de que se indeferiremim a justa pie-
tenção dos habitantes daqueh!a frgrmezia, com-
mnetteráõ uma injustiça clamorosa. A assemmibléa
não deve desattender a um pedido que consulta
as comumoddades e conveniencias de uma po-
pulacão laboriosa e importante, como é a de ia-
boticatubas, e cujos interesses, é força confessar,
nem sempre tem sido lembrados pela represen-
tação provincial.

E' lido e lica sobre a mimesa para ter 2° leitura,
o seguimite.

Projecto ca. 11.
A assenmbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. unico. A freguezia de SantAnna de ia-

boticatubas fica pertencendo ao rnrinicipio de
Santa Luzia, revogadas as disposições em con-
trario. 	 -

Sala das sessões, 3 de Maio de 187t3.-A//oca-
.ço Penna.-C. de Oliveira. -Drmsrnond.-C. Af-
fonso -C. Gama.-Amaral.-.J. Augusto.- Vai-
/aderes.

O St. Xavier da Vela (Lê um
projecto):-Sr. presidente, só enm obadiencia ao
preceito regimental, direi al gumas palavras fun-
damentando este projecto, que não é mais do
que a reproducção de um outro que foi adop-
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lado na sesào 10 acinopasalc, porem cuja te-
(lai ão (mal não foi apprc'ada por falta de tempo.
Purtacilu a vasa está inteirada la materia do pro-
jecto, visto enjoo muitos dos nossos coliegas
tizerão parte da legislatura passada.

Entretanto, sem ser apologista das loterias,
quer as considere Sob o ponto de vista moral,
ciu'r as considere sob o ponio de Aista econoini-
co, direique nós não podemos deixar de adop-
tar medidas desta erdeni, por quanto tendo o
estado e cicuitas provincias decretado lotei-ias,
e as fazendo extrahir desde muitos aunos,
acontece que nós mineiros compramos bilhetes
dessas loterias, cujos beneticios nos não apro-
veitàu, e por essa forma alimentamos institui-
ções, fas orecemnos localidades, que não são de
nossa pro meia e ccci nada tios interessão.

• Sim. F. DA VEIGA:—Só temos os unos.
• Se. X. DA VEIGA:—Justamente. Só temos

cc 111115 e jamais vantagem alguma.
Sendo assim, me parece de utilidade que a-as-

seinljléa vá concedendo loterias para aqueltas
irmstitu icões que teiiimão necessidade de seo au-
xilio, niaximue porque os cofres pubimeos não
estão ecu coi'dicões taes que pci ctiiltio á as-
sembla atteccder a todos os reclamos da pio-
vinda.

Nestas condições está a iruiaridade de N. Se-
nhora do Carmo da cidade de Sabarã, em cujo
qeiieíicio pi-oponhe a concessão de dez loterias,
conformo o plano que offereço.

Parece-me estar este projecto eia circum-
st:mncias de merecer o assentiimceuto da asseuihléa,
e aceito coimlio que será ei lo em breve conver-
tido eco lei.

E' lido e tica sobre a mesa para ter 2.1 leitui'a
o seguinte

Projecto n. 12
A' assecmmbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
ArI, Lo Ficão concedidas dez loterias eco fa-

vor da ()rdecii 3. z, de N. S. do Larmumo tia cidade
te Sahai-á, pira auxilio ás obras de sumas cata -

cainhas, sendo dias extralmidas conforme a legis-
lação vigente e de accordo com  plano junto.

Ai-l. 2.0 Revogão-se as dispo.siôes em Con-
trario.

Sala (Ias sessões, 3 de Maio de 18'7(3.—P'.
Fqa—X. da 1"eiqa .—C. A//canso. —A - Peuna.

Avqusto— Valla dares. —O, Viii-
iado—Drumond,—C. de Oliveira.—M. Pa-
c/ceco.
Plano das dez loterias concedidas á ordem 3o de

N. S. do Cai-mo d p Sabará, para auxilio ás
obras de suas catacucimbas.

11111 preiiiio de -	 -	 - 	 - 	 1:000$000
(1 	 ii . 	 .	 - 	 - 	 .5OOOOO
(1	 o	 .	 - 	 .	 200000

l)oa s dj tc;s cc - 	 - 	 - 	 . 	 100$000 	 200000
Quatro «	 «- 	 50000 200$000
:inco c	 « 	 30$000 150i000

Dez 	 cc	 -., 	 2000O 200000
(cato e oitenta dc los de. 	 5000 	 )OOOOO

Iit'eticio	 fi50OOO

4:000$000

oitocentos bilhetes aOOO. 	 4:000000
Aii'esentaçáo de

Pareceres de commissões.
Sim .l.AccusTo por parte(Ia connoiccào

ecclesiactica apresenta o seguinte parecer:
A codncnissao ecclesiastica, a que foi presente

o e ia pro cmi sso da irmandade do SS - Sacramento
do curato de N. S . cia Cooeeirào da Boa Vista,
com o parecer das cocnciiissões de poderes e cede-
siastica cio anuo p.p, tendo examinado o dito
com mproisso, ipprvado no bispado do Rio de
Janeiro, a que pertence aquelte curato, e não en-
contrando cima ecos artigos cousa alguma que se
cc Plco iilda á lei e aos bons costumes: e de—pare-
cer—que se adopte o seguinte

Projecto n. 13.
A assenmbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. Fica approvado o compro-

misso da irmandade do 55. Sacramento do eu-
rato de N. S. da Conceição da Boa Vista, termo
da Leopoldina; revogadas as (lcsposmçices cai con-
tra ii o.

Sala das coinimmissões, 3 de Maio de 1876.-
.1, A ajjesto. —A - Penido—Tolentino.

(JRI)EM 1)0 DIA.
2.a /eitco-a de projecto.

''em 2_a leitura, é, julgado objecto de delibe-
racão, e, despensado de impressão e copia, fira
sobre a mesa para entrar na ordemdos traba-
lho'; o projecto ia. 2.

Nada mais havendo a tratar-se, o Si'. presi-
demite marca a ordem cio dia 4:

2. 1 leitura dos projectos as. 3 a 12; 1,0 discus-
são (los projectos is. 2 e 13: aqueile dividindo
os otlicios de tabelijão cio Minas Novas, e este
apprcvando os compromi sso ,,; do SS. Sacramento
da Comiceicão da Boa Vista.

l.es mIa-se a sessão.

SESSÃo O)iil)INAHIA AOS 4 lIE MAIO
1)1 1876

PHEscnENcc% DO Smi. CÁMÀUA.

SUMMARIO:—Ex PEDI EaTE.—Apresen/ação de di-
-cersos projectos —Discurso e reqcnerimen/o do
S'r, Drvanond- - Discurso do .S'r. Caetano
(tama—O )rcteimc lc dia:-2. 1 leitura de pra-
jectos,—O/flcios de jestiça.—t'o-mpromisso da
irmandade do 5'8. Succ-ccmento do cento (te
X. S. do ('armo da Boa Vista,
A'e 11 horas da inardia, feita a elmaccmaila, achão-

se presentes os Si-s- Caimiac'a, l)occiicigos Vmotti,
Mamicei Fcclgeneio, (:atacou (aicia, Icnmocencmo de
:lllcpoc , lav)tca ,lonior , Fraciciscc Peixoto

Amaral, Ccmmdiiu de (Oliveira, José Augusto,
\'aliadares, I)ruucnocicl, Holm'igci-s Sulca, 'loteci-
timio, I'ivaristo Machado, Àppm-esenta-ão, %gccs-
tinico Pemodo, •loaquiin Penido, Xavier cia Veiga,
Vai adão. Fmauicisco V' cga, Jusé Emifrozino, No-
gueira Jccccicr, Paula Hacoics e (ietiilicc de Men-
donça.

1 ocmcpareceo depois da -Iiauaiada o Sr. Moreira
da Ro:lia; faltarccc: por occociucicodo de cante o

Pediu Bcandàíc, e sem pai'tiripaçào os Srs.
MoIta 1 1ac:lceco, Carlos Alfonso, Creario Gama e
Teixeira de (;ouvêa

Atue-se a sessão.
Ma e cppm-ovada a acta Ia antecedente.

O Se. 1,0 SECRETARIO dá COULI do sega ciitC-
l'Xm'EDiENTE.

(Jffc'cios do secretario do qoverno.
Una de 21 de Marco p. passado, tc-aosiiuittiiil o,

para ser presente á asseccctdc"a, acima i'epreseiutscà
em que a camara municipal de Fies I1 ccmitas pede
umas gc'atilicaçáo ao respectivo seel-etam-id, pelu
cofres putclicos.—A' 2' cocmilcissàcc de fazenda.

((nitro de igual data, enviando as miii'uriiiaeões
pedidas por esta assenihtéa, acerca da pretecição
do professor da Cachoeira do O acnpo, 't'luticaz
Antonio Garcez '[rant.—A' coiilcmmiscàc de inline--
çà o publica-

Outro de 20 do mnesicio incz, enviando as plan-
ta- e orcaitientos das pontes sobre os corregos
Andaime e Barbeiro,—,k's c onuiiiissões de pontes
e estradas e 1 . de faz'nda.

Outro de 15 cio cocsiiio icei., en' iando orça-
incuto dos concertos na estrada do Serro á Dia-
mantina e planta dos jcoflti lliões e pontes a con-
struir-se sobre a cicrsicaa estrada e da ponte sobre
o Rio Guanlmàs.—A's mesmas comonuissões.

Outro de 17 do mesmo mez, enviando orça-
incuto e planta da ponte sobre o Rio Piracicaba,
no arraial de S. Miguel —A's mesmas coam-
uo mesões.

Outro de 11 do mesmo mci., recmiettermdo plan-
tas e orçamentos da ponte sobre o Rio Turvo, na
cidade deste nomne,—A's mesmas comimmiisslws.

Petições.
Do capitão Manoel José de Souza Pinto, pe-

dindo passagem do lugar de sua residecicia para
a nova freguezia do Caxaiobú. — A' conainissão
ele estatistica.	 -

Outra do Exm. Sr. Barão de Queluz e o cmuadão
Manoel José Baêta Neves, pedindo autorisação
para despenderem a quantia necessaria, por conta
da provincia, para importação de olhos de can-
iuâ da lodia e outras regiões—A' 2. 0 comnaissão
de razcnda.

Outra de Severo Barbosa de Oliveira tumor
para que lhe gajão contados para sua aposenta-
doria doas annos e nove mezes de serviço—A'
eocmanaissào 2.1 de fazenda,

Representações.
Uma da cantara municipal de Passos, sobre a

necessidade de de';apropriar do mina terc-ecaíc cc ri-
tsdào Leonel (iocms'alves Gcciicucte.---A' connciussâo
is propostas.

Ummvi proposta ia camama mnmmmuicipal cIo Rio
Novo, apresentada pelo Sr. deputado Francisco
Peixoto, coiclindi dm'tigdds:m(tdiitmvcle ao cccdcgo
te posturas e tini m'egimoento interno da amisuca

A' inosnw c'OTiiticisSacd_
O i'. Xa'ior da

pc'eemcteimtcc, a escoara icimnicicipai da cidade de 'la-
mmiacic]ciã, por miceo intem-mimedio, apc-es-uita hoje á
esta assecml lcléa acua i-eocresemutaçã) contra a crea-

:ko i omdimmrmmcipio de Cammapcc lielto, questão mmmcii-
to conliec:icta mia casa, e, m:jmiliacta mios justos mimo-
is os q ice mItiga, espera eI la da assemmmhléa a ri--

Jemcàcd de tal nmedicla.
I'tauci atïec:ta á cuimimmiissào especial, incum-

bida de sxacumiivar as leis iião sanecionacias, ucuia
proposição iII1P tia la da (:reaçã	 d'essa vii la, e

ivmcomimdo iam--se logo nina ulecisãcc qcutlqumer a
respeito, peço á V. Exe. que se digne te recomn-
inemmdar a micesimia concmuaisSãcu du	 quanto antes
dê seu parecem- solci-e essa lei de 181, alimnc de
que a assermitclé:m pdlss:i tommcar emiti-ri Iuccn Lo do
â5sn]IIpto.

F,' a i-epresecitação recuiettida ti coniimuiissão es-
pedia 1,

[mitra-se na hora cia apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações.

O r. Getu 110 (Lê uni- projecto):.-Sr.
pi'esideiite, est e, projecto :ittcmide ao desejo que
teco O la'íp iitteiro ( p imeicte, ,lc,o-c-c Francisco Macmcci
de que sua I'szommcla laca parte tia ti-'gcuezca de
I-laepeumd, a que ja pec'teumeeu quando a essa fre-
gcmez ma se achava :imm miexada a povoacão cia III-
c-m-miziltm:ida, ciclo Inais, tarde, separou-se e c:oiisti-
tcimc t'reguezia, ti qual j(:ou pec-temueemidc( a fazen-
da de qml- trato, sem ac:quumesremieia do seo pio-
pi' ida ri cc.

E' lido e tica sobre a ioesa para ter 2.0 leitura
o seguinte

Projecto n. 14.
1 asseimabléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. Fica desnienibraila tia fm'eguue-

zia de S. Seljastião da Encruzilhada e uuinexada
á de liaependv a fazenda do Cajurmí-peqmmeno, mie
propriedade do tenente José Framacmscc Maciel,
sempre pelas divisa da mesma á barca cio rormego
q ve vem da Encruzilhada :010 o O aj ii ri -g m-ami de,
e por este ja com o nome de Rio de Peixe até
frontear com a ponta da serra do Sitio, e dl'este
,i serra até feixar com a antiga, do Bae-
pendy; revogadas as disposições em contrario.

Sala das sessões, 4 de Mamo de 150,—D.
Viotti.—Eranisto Machado.—O. Vaiiadão.—J.
Eu/nocivo - —Tolecctiuo.—(i. de iWeudonça.

0 Sr. I)rrnlloflcl: — Sr. presidente,
pedi a palavra puma oIl'erecer á apreciação da casa
o seguiiiite requerimento. (Lê).

V. Exc. lia de lembrar-se de que o anuo pas-
sado, cumprindo o naco dever de opposicionista
franco á adniinistração do Sr. Pedro Virente de
Azevedo, otlèreci nesta casa diversos requeri-
mentos, pedindo informações ti respeito do cmiodo,
porque S. Exc. geria os miegocios da lcrovmncia.

Filtre outras, pedi informações relativas á sus-
pensão dos olflciaes da guarda nacional cio mau mci-
cipio da Italcira; porem as protelações mndetinm-
das, levantadas por parte cia maioria ti esse re-
querimento, tizerào com cine o desejo mui na-
tural que me animava a pedir que a luz se fizes-
se eito relação a esses factos não fosse preenchido.

O Se. X. na VEIGA:—() assumpto estava pro-
telado por lei.
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1 'ti. I)SL SIOND:—\5 csl iva. QlVilu bo tilai'
il:i (l l t eS tã i ), 	 irl 

Iliji 'nho te 11)5 o pedir laes iitiiriiiaeoe,
ctiilioIo que ti tilosire Inaioria, a tocHos que lI:to
se queira encastellar no principio de systeuiati-
cai teu te n gil bases pala (''iii cci me ii to los
factos, qui então se derão, não enileuie'arã a pas-
sagui deste requerimento.

Srs., colHo eu então disse, (dos nósabeiito.,
a vinda do Sa. 1)oriiingos de Andrade Fi-

gueira pala Minas foi fatalisstitia aos inleres-
s 	 da p105 111Cl3. Xão apoiados).

0 Se. G. DE MENDONCA:—Ullt dos administra-
dores itiais ilistinclos e illutrados, que tem titio
a pros meia. (Apoia(los e iuso apoiados).

() Se. l)RUaI0ND:-0 Si. Andrade Figueira cii-
teiiit co (lu( , ante seo I'atou 1 (10 1 t ICO deviaia ca lar
Os sei tit cii tos grandes e ge 1 te rosis que des e ii
alt i coar os presidentes qu' se du'igeti pelos
priucipis de iiiiparciilidade. Eis porque eu digo
qie sui admini s tra, ão foi fatalissirtia á pros iii-
eia. A'ão apoiados. Xuraerosas co,Iestações)_
Não tia negar; a Nedade se patentéa perfeita-
niente anaivsanlo-se seos actos. (Xc7o apoiados).

Lsi.s voz:—Liie está aciiiia dessas accUsaçóes.
0 Se. l)euuIoND:—iitguteiui está acima das

tpreciaCes da opinião publica. (Apoiados da
niisoria).

lá tia sessão passada a administração foi cen-
surada, e, se não o foi anteriormente, é por que
a assenihiéa eslava em unanimidade conservado-
r i, mas hoje tem opposicão.

0 Se. F. DA YEI(,A—A aluninisti'açào do Si'.
And cade Figueira caracterisa-se deste modo:
encontrou is cofies eliaustos, e os deixou com
600:0008, tendo attendido ás necessidades da
pi 4)\ meia,

ti SR. l)RiMOND:—Qiiei'efldo fazer vingar sua
nefanda missão na provuncia, S. Exc. tese
('Issidade (te sacrificar as leis do jusio e do tio-
nesto, (Xéo apoiados, vivas rec/amaçes). Foi
essa a sua imiiss:io na provincia.

UNIA voz:—t) que prova?
1 Se. I)el'MOND:-0,14 lac tos.
1 Se. C. DE ()i.ivEieA:—Is suspensão foi urna

disliortestidade (oh o/t)
II Se. A. PEN1D0:—A adiitiuistração (loSr. Au-

drole Figueira foi titula das mais brilhantes.
II Se. C. DE OLIVEIRA:—S.10 pataviocs.
• Se. A. IENiDo:—Na sua opinião.
• 5H, C. DE t)LivEueA:—l)e certo.
• Se. l)BUII0ND:—Sã0 taes os factos que ca-

raclei'isarão sua aduninislracào, (juv neiiliuni ani-
uno destoe' eu ido e iii (pare ial pode lei x ar de re-
cuthee'r que S. Ixc. se deixou guiar somente
pelos interesses politicos; (ã& apoiados) e que,
para suifocar o prestigio dos principaes cidadãos
da pros inda que se distiuguião pelos principios
liberaes, entregou-se de corp ,) e alma à esses gre-
noo fataes que se estabelecerão ciii toda pro-
5 trD'ta,

tI Se. X. DA VEIGA:—Nào era honieui para se
entregar á ninguein: collocou-se acima das ques-
tões de partido.

O Se. t)uuualoND:—Foi assim, Srs., que, no que
diz respeito-o ao neo muinicipio, o Si'. Andracle
Figueira entregou-se d' corpo e alma á homens
sem imputação moral, á homens que nada tinhão
a perder.

O Se. R. SILVA:—Que exageração!
O Se. X. DA VEIGA: —Cite nomes.
O Se I)er'sloND:—Unia vez que o nobre depu-

tado me pi'os oca, o farei.
No uimlinicipio da Itabira foi perfeito director

do Sr. Andrade Figueira. o Sr. (]andino Pereira
da Fonseca, caracter por demais conhecido, e

'Ali'' o qual 
11 

â4) preuio addozii eoiisideracóe,
p1' que se) noite e les iilauoemile apreciado.

II se M 	 te i,GEN(iO:—,litstaiiiiitte, é aprecia-
do como-o html caracter nobre.

1) Se. 1 )RusioND:—Qul lhe aproveite essa no-
breza-

0 Se. X. DA VEIGA:—leui o defeito de ser coa-
serio actor firme.

0 Se. ÀrpuuEsEsl::o:—Não cornuiiungando as
ideas do nobre orador, não merece consideração.

0 Se. l)uucioa: —Não lia tal; o ric'hre depu-
Lado é consersador, e tio entanto eu o aprecio e
respeito muito; luas, por esse sentiuieno de ano-
sade no me pode tolher de cio' enunciar de modo
di'ei'so cio retaçao á aquet!ee lii' o uiiereceio.

0 Se. X. DA \rEH5:_lis hiil(' Slclii paixão.
() Se. l)eua1oND:—l'' jutsttiioimtte o(lute eu taco,

mas os nobres deputados nã o> querei ti que eu ate
JiI'i(tiUliCiC respeito (lesses factos, quando a pe-
mias digoco o que é verdade.

0 Sil. tt. SILVA:—Mas nós aui(S protestando,
es taitios 110 nosso) direito.
() Se. V\LAD.%11ES: —( 1 regimento só proliule

os apartes dados pela opposicao
II Se. PluEsi DENTE: 	 (1 regi une ti lo pu'ol 1 ibe o

apartes icidistinctamente.
0 SIB, I)eusiox: —Entretanto daquelie lado

parte lana vozeria enorme.
II Se. CAETANO GAiA:—Em represalia da que

xciii de lã.
0 Se. X. DA VEm i:—Ail mira que, tendo sitio

sUs l (l ' ilsos tantos olljciaes na pros meia, O nolo'e
de1uuc tailo não trato de defender a esses correu-
g oui rios, e faca ca-alto de liatatlia da suspen -
são di Sr. coronel Cliassiui Drumunct.

ti Se. DeuaioND:—E' por que, conhecendo mais
de perto os factos que se passarão no meo nu-
nicipio do que aqtit'lies que se terão na pro-

inda, não poderei me enunciar a respeito destes
tiruuicido nos mesmos esclarecimentos.

Mas, Sr. presidente, como ia dizendo, infeliz-
mente o Sr. [)r. Domingos de Andrade Figuei-
ra se entregou de tido corpo no nico niuuiicipii
a i mti ituios que o arrastarão por uma terreno
precipitado. S. Exc., para satisfazer as istas
e'sag'i'adas de seos com'relinarios, inaS i'orreli-
gioil:i rios que realmente não derei'ião honrar
S. Exc.. se 'lo na neeessuitads' (e conceder todas
as inedidas de opprcssão que parecerão neces-
sanas para garantir-Ilis ii Iritimplio eleitoral
naqmui'ttc municipi. (Contestações da maioria).

0 Sim. A. PENNA:—l'am'a siithwar o espirito li-
beral i la 1 t a lii ra t anco ti n(áo de todos os atten-
lii) (5.
II Se. A. PENID0:—Nào apoiado.
II Siu. C. DE OLivEiRA :—Quasi provocarão urna

sectição. (Ha varios apartes em contestação da
maioria).

0 Se, Dtue'mo:—E assim, Sr. presidente, que
foi alraçada como unia das medidas de matei'
resultado politico a suspensão de diversos otll-
ciaes da guarda nacional de uneo municipio:
porque a suspensão desses officiaes importava-lhes
necessariamente quebra de força moral e dava
aos governistas verdadeiros meios de ac ção para
verem realisado o seo desideratum, que era
dispor então do voto popular. E entre esses
omciaes nomeadamente forào suspensos aquiet-
(es que tia realidade erão motivo de mais uno
pouca de assombro para o então administra-
dor.

l)istinguirei entre cItes os nomes dos Srs.
coronel Manoel Monteiro Chassiuu i)rumond,
tenente coronl' t Joaquim  (:arl os da Cmi nha A n-
(lriie e capitão João t)ionisiI da Costa Lage.

() Sim. A. PENNA: —Citlatàos muito distinctos.
ti Se. I)eu,xmoND:—.Mas como é que estes mdi-

s udumos fci'ài entãi su' penos'! Forão suispeulSos
imiserteutilo-se a ot'(leni itatiti':il tItis cotIsas, isto
', slesatmeto-se a :ittuir:i d- \ 'u'itades iutcouucuissa'-
O') nitisias alteg:idos ('ntct cOes: mijentio-se
(tespejadamiiecct' leu'ante o presidente da pro-
s iulcia. O Sr. I)r Andrade  F'iguieira recebeo coto
braços abertos i'sta mentira e ciii N islis delta fez
Obra. tI Sr Dr. Andrade Figueira parece que
insinuava, aos Seis cot-religiinctm'ios da itabura
os meios para que poitesseu) fazer vingar seus
desejos de oppressáo.

0 Se, G. DE MENDONÇA:—Nà') apoiado.
(1 S. l)euSioND:—() auino passado, tratando-

se desses factos, levantou-se como orgão au-
tcjnisado da maioria para defender a adminis-
tração do Si'. Andrade Figueira o Sr. Antonio
de Assis Martins, que infelizmente não Vejo
cutre nós por tem' sido repudiado e com justi-
ça pelo generoso eleitorado do 1." districto e
brioso eleitorado do 2. 1 distm'icto, embora qui-
zessc a força um assento nesta casa, por meio
(Ia celebre representacão de nultidades, a que se
issOciti o Sr. Claudinu, rl'presemitaccio que a in-
depeuudencia da asa i'jettium cino ini'isoria e
improcedente.

tI Se. PRESIDENTE: —Poçi i ao nobre uleptitadei
te ' i nJa-se á uiatr-ria do seo req moi incuti 1.
II Se, I)eusu,D,—', I'\e, lii) pode imilpe-

diu'
0 Se. PRESmDliNTE:—Posso com o regimento.
1 Se. I)eIsloND'— . . que cui defenda tijeos

corretmgiomtarios de accusae's que lhe foi'ào lei-
tas aqui pelo Sr. A ssis NLkrlil1s.

() ut,\. DA VEiGC:--t'.' falta de geuet osid de
aceusai' a um 110550 ex e'ollega atmsc'mi le e que esta
gi'avelcoc (te enferuto.

0 Sus. 1 )RcSioND: —Tatnismii é falta de gene-
rosidade e de justiça, prevalecendo-se da au-
senda do coulega, publicar completamente alte-
maio o que aqui se t)outtmneioui, para assim se
puder ('apta t' a henes o lemu'u a de torre li gil na ri (is
C' SI' ti minar cai di dat um ras'unt i patl u icas.

(1 Sim. PRESIDENTE:—Mas o nobre deputado
não pode discutir o caracter elo Sr. A. Martins.

0 SR. t)euSioNn:'—Nào estou tratando tio carac-
ter tio Si'. Assis Martins. Eu qlmmzera até que S.
S. se sentasse nestes bancos e ptidessenios ajus-
tar contas. Mas isto não immipede que eu dis-
cuita os factos, porque o Si'. Assis Martins teta
Oeste recinto amigos dedicados, que poderão
tomar a sua defeza.

0 Se. M. Ft'LGmANcio:—l]le respondeo cate-
goricamente ao nobre deputado neste ponto.

(1 Se. DRUMOND:—Eum apenas quero refutar
os argumentos, que então furão produzidos por
S. S. era defza (te seos corretigionanmos da lia-
loira, lamentando que o Sr. Assis r%Iam'tins então,
dormiu sempre succecl ia, pututucasse o seo discur-
so ciii defeza dos mesmos rornetigionarios alte-
rando verdadeiramente os factos, que aqui se
(lerão, isto é, enxertando cousas que lhe pa-
recerão adequadas, mimas que não teve a coragem
de pronunciar neste recinto, porque se S. S.
tivesse pronunciado as palavras que então ap-
parecerão publicadas, S. S. teria aqui resposta
iimu uied iata c categonica, porque acredito que ao
deputado não assiste o direito de ampliar aquimllo
que tiver dito neste recinto, elcsligunando com-
pletamente a verdade dos factos.

O Se. X. mt VEIGA:—Nem cite o fez.
0 Se. DRUIL0ND:—Ob! Pelo amor de Deos! Se

V. FIxe, tivesse ous ido as palavras pronuncia-
das aqui e as confrontasse coam as que forão iun-
press as , não daria este aparte; faço justiça ao
caracter do nobre deputado.

t) Sis. X. »Â VEtGA: —I)igo que V. Ex, talvez
não ouvisse todas as palavras que o Sr, Assis

Mart ris pni f ri 	 lal ez que a munia grande par-
ti 	 li ilm ' cuu'si uiO e tivesse pi'cIeite.

(1 Sit, l)itesuoxmi'—Fim estava no i'(('ttllo e ouvt
Is patas ris 1111 í) forão pu'ofenitas pelo Si'. Assis
Martins, que não 511 as qtie tppau'ecerão iuim-
pressas, porque o Si'. Assis Martins [em cora-
gemi para escrever muitas causas, unas não para
di,el-as perante nós.

0 Sim. VALLAD;RES: —Os ecos discursos vem
seimipre cheios de apptausos dados pelos ti-
berses, que nunca os derãu.

O SR. J. b',us'eosmao:—Quando o Sr. Assis
Martcns começou o sem discurso, o nobre depu-
tado pio 2.° districto passciava comigo lá fora
tios corredores.

Cl SR. X. nt VEIGA:—Nàei oujvio portanto o dis
curso.

0 Se. l)mu'MoND:—Quando cite começou a tal-
lar cmi não estava presente, atas depois, sim, oc-
('uipei o nico lugar aqui.

1) Se, 1'. DE Clii VEI ua:—Mas eu, que não pas-
seiava cora o Sr. Dr. José I'Iufrosino, ouvi todo
o discurso.

O S. F. na VEIGA:—E, salol) alterado?
0 Se. C. DE ClLivEueA:—Satiio, sim, Sr.
II Se t)uiI'j[oND:—Couii as medidas tomadas

pela assctuible'a geral legislativa a respeito da
guia id ti u tacto oa 1, q tias i qu ee se Lo u'n;u u uai s ou
uimeutos desnecessario o neo reqmiernento, por
yw t( j c a adm i m i listração se acha vedada de
rint(grau' esses officiaes. Mas ((micro saber os
Iuuotis OS (filo! se derão para que, não fossem cites
reintegrados durante o tempo eni que o podião
sei', porque forão suspensos logo que se le-
vantou a tio fatal aurora da regeneração e de-
então até a epoca ciii que o corpo tegislativo
niod ificoum a 'ei da guarda nacional cites podião
ter sido reintegrados ccii seos postos.

Se o administrador não o fez é porque em
seo espirito actuarão, creio eu, motivos pon-
derosos, que escapão ao nosso conhecimento,
aias a casa tem necessidade de conhecei-os.

0 Se. X. DA VEIGA itã sim aparte.
O Sum. l)RuamoND: - Assumi conto o nobre depu-'

biilo se incomnioda muito com  sua Caun-
panha e Pouso Alegre. Quando se falia aqui
nestas ditas cidades o nobre deputado fica umtui-
to chocado. Eu lambem UIC estt'enieço pelo
naco torrão, e talvez mne torne até uuimportuno
tratando destes factos (não apoiados); uias pro-
sguiri'i nesse meo intuito. À despeito da má
s ontade tia maioria, hei de, emquanto une for
dada a honra (te um diploruas, occupar a tribu-
na analysando os factos que se derem em umieo
niuuiicipio, e que parecerem ser filhos (Ia má
vontade e prepotencia da adininislraçcio.

O sus. X. u,s VEIGA:—Eli lamento que e mio-
tire deputado coam seo brilhante talento se oc-
Cupe de cousas estercis.

tI Sus. IJusciioND:—Serão estereis para o nobre
deputado, mas para mim é um assumpto de alta
monta, por que affecta a dignidade, os brios e
o pundunor dos nacos comnaunicipes.

O Sim. F. DA VEIGA:—Eti( nmatenia de suspen-
são e demissão de ofliciaes tia guarda nacional,
fiq ue o nobre deputado certo de que, estabele-
cida a cotiparação, o partido do nobie deputado
é que está em peiores circuinstancias.

(1 Smu. Aim,sRaL:—Não apoiado.
O Se. F. DA VEIGA:—Deinittio em massa. (lia

outros apartes).
O Se. l)RcroNu:—Eu bemn sei que no dominio

da nova lei talvez se torne desnecessaria a passa-
gem d'este requerimento, irias a casa tem neces-
sidade de conhecer as razões poderosas, que
então actuarão no animo do presidente para in-
fligir á tão distimictos cidadãos uma pena tão
dura e injusta.
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Srs 	 n' este 	 Ifiejo se dá conto nioffi ti o13 tis-
-iisà d'esses ollu'uaes o !esejo itanu testada da

ua parte de não concorrereuti irara o levanta-
mento de furas para a guerra que se feriu nas
digas do Prata cntre o lirazul e o Paraguav. Mas
que é certo e que do ulunicipio da Itabira não

t) \ CiO grande numero de vol unta nos, coroo
ruida a guarita nacional, correapondendo per-
feitamente a contianca que seo instituidor n'rita
depositou, em rico uuiiifllcipio ifoo deixou de
uru p reas urosa os reclau os do governo.

SR. A. PENrSA:—PreStou relevantes eer%icos.
0 SR. I)IIUMOND:—Enteildo que diante de urna

luta ruiu aqietia que se feria então. ciii que
uro se hocavo, por assim dizer, interesses par-
tirlarmos, mas o interesse da desatironta dos brios
e do pitudinor nacional, não havia politica, em
ri r ialquer dos lados os corações se deixavào do-
tiniam pelos semilirrreiitos de patriclisuo, e fe-

1 rzitit'nle 11100 itiilii ci pio não foi excepção d'es a
uiiimmiitestacão gloriosa, abraGada pela maior parte
d mineiros,mneiros, e nem tão pouco os otiiciaes de
nico iriuhiicipio puserão entraves com o pm'esli-
cio de sua influencia nioral e autoridade ao le -
vantaujiento d'essa forca.

ti Se À. PENs,s:—Concorrer,trr milito pala o
Ir vau taimicum lo de tortas.

0 Se. I)KCuI0ND:—.) Sr. Andrade Figueira
encontrou a uiaior dedicação, verdadeiros esfor-
ços da parte d'esses d istiiacos otliciaes para se-
curidareiii as suas vistas na adriiinmstaçãu á es-
peito ('este ponto importante.

Mas quer a casa saber qual foi o motivo po-
deroso que actuou n: aniruto de S. Exe., nio-
Lio que demonstrarei com docuriientos ofire-
cidos pelo proprio punho do Sr. Andrade Fi-
guei ia?

Não foi a reluctancia cio prestar o contingente
laia a guerra do Paraguay que occaslunoti a
suspensão d'esses olliciaes.

• Sit. F. DA VEIGA:—Foi por niotivo justo.
• Se. l)iuuSI0ND:—... mas foi por que esses

distinetos otíiciaes servilmôrate não quizerão obe-
decer ás imposições de S. %xc.

0 SR. F. DA VEIGA:—Não apoiado, não é esta
a rasao.

() Se. l)Rcu1oNn:—Apllo para o documento.
o nobre deputado mime dá logo ,zão apoiado, seio
que eu exhiba os documentos.

(1 SR. F. DA VEIGA: ---0 Si'. Andrade Figueira
ela incapaz de li ri iiar fim  d o' tine ri to que a Iii r-
utasse isto.

Sr- 1)11 IJMOND —Ei mostra rei os tI ocur ti 'III lis
ao nobre deputado e se liado- coiu vencer do con-
trario, por que cii nào teria t'trrageiii te forrou-
lar uma accusacão n'esta casa, que não  tosse
iii'riiada ciii documentos.

11 1,11. E. VEIGA:—São inodos de apreciar.
Li S. I)RUiI0ND:—ixhibirei os documentos e

desejarei que a maioria me esiiiag ue com a força
de sua eloqiiencia e illustracào neste ponto d'ac-

i'utr'r.
0 SR. G. DE MENDONCA:—Não é caso de es-

magar, moas sini de convencer.
(1 Se, I)RcMorsD:—Não é esmagar physica-

mente, estou certo que iienliui iii dos nobres depii-
lados mie irá esmagar, e nesse terreno de bom
grado lhes cederei a palma da s ictoria.

Li se. X. ris VEios—Vamos ais documentos.
Li ,e. 1 )imvsio'w:-.- lenha rum pouco de pa-

emencia.
O SR. F. DA VEIGA:—Está esperando oecasião

opportuna para fazer elfeito.
41 Se. I)Iu'loND:—Vou ler a correspondencia

epistolar trocada entre o Sr. Figueirá e o com-
mandante superior da Ilahira, que mostra exhu-
berantemente que foi um semitirmiento pequenio,

que então se anirtilomi fio rorae[io) (Ic S. FIxe,,
mivitivori esta smispelisáo.

(1 Se. G. DE MEND0NeA—Não creia nisso
1) Sif. F. PEIXOTO:—Veja mos.
• Sim. X DA VEmos dá uni aparte..
• Se. DIIcM0ND'-Lontio a 	 nutre deputado

as cartas.
Ii Sim. X. DA \'E—1 tesejo ouvir a leitura

te to ri lime deputado, q ie sabe (lar rim tomo espe-
ci ai ás sujas pai a v ras acc ris ato rias.

Li Suf. t)itisioarr:—Vou expou' á casa o niotivo
tia srispensao d'esses ofliciaes, norimcilarmieru te do
com' rir ti coo i usa nt a iate superior e, á proporção
que for produzindo os factos, irei acouiipanhian-
lo-os comi os docriii ie u los.

Vagou no cornniando supem'irir da guam'tla na-
cional do mnuinicipio tia 1 tabira o posto de alui-
dat te de ordens do com manto superior, e o prt-
sidente, orientado pelos seos correligionarios ria
Iiabu'a, tinha necessidade de fazei' corri que essa
uiummeacãcr recaliisse mia pessoa do cidadão José
Luiz da Silva Torres, conservador aliás distineto,
digno rle toda consitleracão em nueo umunicipio.
1; epara fazer oin gar ir seu desejo, o Si'. Domingos
de .'tudm'ade Figueira cru 2 de.lttneiro de 1869
tI ir m gui ao rona ia nrl o superior (Ia gila rI a nacional
lo mii ti mucipio da Italrira a seguinte cai-ta:

III ut, Sr.—Pe s soas de toda couutiauja j nfor-
ntão-imie que o cidadão José Luiz ria Silva Tor-
res temu muito boas qualidades e está no caso de
leu desemipeiahar lis deveres do posto de aj u-
dante d'ordens d'esse superior cominando, e se
ilic merece confiança e V. S. o propuzesse para
tal posto, seria por mramnmi aceita e levada mt go-
verro imperial a proposta—De V. S,—atten-
lo amigo, obrigado e criado.—D. A. Fieusmes. o

Li Smi. E. DA VE1GA:—Isto honra-o na iii to.
Li Sim. DIuuaIoND:—Espere o resto.
Li Sr. Andrade Figueira, pois, desejandoque

a ncrmiiaçrio recalusse na pessoa do cidadão .htsé
Luiz da Silva Torres, e isto por insinuação, que
partio de seos correligionarios da Itabira..

Li Sim. X. DA VEIGA:—Esta segunda parte é in-
teiramente gratuita.

O Sim. DisuMoND: . . . lembrou ao cnuuimama-
dante superior a conveniencia de propor este
individuo, meias o commandante superior, que já
havia proposto outro igriat menti' digno ite coma-
sittei';reào, respondeo á S. lxc, que simitia-se aea-
niado no exercicio de suas attm'ittui'res indi-
cando outro nome, porque aquelle pie já las ia
P rO P- 10 remirua as eonuticaes legaes para ser no-
In pai lo

itisponileo ainda o Sr. Andrade Figueira crua
IS tltt Janeiro de 1869 o seguinte: Ir A proposta,
á que V. S. se refere em sua carta de 13 do ecrr-
remate, não miiereceo approvacão tio governo, e
portanto deve V. S. propor outro, e espero que
o fará quanto amites.—Soni com toda consideraeáo
—111 ' V. 5.—amigo obrigado e criado.—l). A.
FmcimI1A. 1)

Lims, não tendo merecido apprrvaeâo o cida-
dão indicado pelo comummnandante superior, ja
teuutlo S. Exc, previainente indigitado outro, e
in s istido ainda cmii carta de 18 de Janeiro ao
curumuiandante superior sobre a necessidade de
se preencher o Imigam' comei outro individmio, por-
que, o proposto não lhe merecia confiança, o
conimnartdaitte superior responder) a 25 do maesuiau
nica de Janeiro nos termos seguintes:

« FIxiiii, Sr,—Aeeasso a recepção dce estimada
caa'/a de V. 1c. com data de 1 rIo corrente,
fazendo-me ver que, maío tendo sido approvada
a proposta que este superior commando smit
metteo i consideração do Exm. governo, para
ser nomeado ajudante de ordens o capitão piar-
tel-mnestre Custodio Martins Guerra, eu deviá
quanto antes propõr mina outro,

Emai resposta, tenho a mi Piei' á V. Exe. qmie este
teto le reIno aràr tlr Fxrt. goverli) revela
etaramiiemate falia de eom;ti.tuiça neste superior com -
utarmdo e mueulos;m'eçlr iii , suas mmiforiitaões Por-
tanto,entt prol tia iiii nha dignidade e sé por cita,
entendo não teser lazer outr a pi'opos(a, visto
conto Deli bu n , d o s mituitOs uslividumos deste utui-
uiicpi, que se ai'lmár fio caso te rer:Im}tttr o 'e-
temido posto, Irtli''C- 	 mui55 ti	 ue oja pro-
postocapitão (ristoti Martrus Guerra. Não sou
lesado a procedi assin1 por qualquer interesse
pilutico; eis a rlrsIfmt e herit cirmituicida a nu-
milta mu dração. V. Exc., porem, resoIverà o
que Ilie p;mm't'cer justo e 'ttn\ eniente sobre o mmaeo
1 riotl o] e 	 usar e proceder. —S tu de V. E xri. & -
MANOEL J. (1. Dmmuamo,i). »

0 Se. E. na VEIGA: ---A respota está inconve-
muemite oh!,. O presiderile estava no seo direito

saudo a proposta.
O Siu I)RuaioNn:—Li Sr. À. Figueira entre-

tinha mliii; curresiIrle uicia p;trtucmit;ií cmii o
'ouiimiiaumtlante superior, luas era tios briostics,

de sua tigmaPtade, mi;tu retei' da 	 rsmçár rlue lua-
i;t issumitido, qulul) ja Ii;ts ia jmioptlilO umu n-

il is i duo nas cuntt me ées te gaes.
Li SR. E. mis Vu:u;.s:—Emitoi emutetilrr que o pi'e-

sidemale ' que dei ia cedem ao (uumiiiaii ' laote ii!-
Iuermo'

0 s. i)Re.MoNi);— ... 	 era sua attrihtu-
ç;to exclusiva propor.

Li 'mn. EViirisT° Ms;mu sro:—Lonii approsaçáo
do presi tente da irm os umicua

Li Se. A. l-v.s--Mas qnme mlatm p»tr' muidicar.
EvArmmro Ma;mnano:_Ptde iemumlmr;tm'.

0 Se. Dmmusuoxii—FIsias c.art s, 1uore1111uliá
uiiuiit c.oiivemumeiit5, excmtarao as mias do Si'.
Auirlrarhe Figueira qnle, prvateremato-se de falso
utilivo, futiitiniu susperisàO por tempo indr'tei'-
murado contra o corilnumaullaiite suijei'iri'.

II SR. F. DA VEIGA : --Semi duvida, porque ne-
gas a-sms a t;tzeu' omitia proposta.

1) Se. 	 u5i o N o:--l'eÇ0 ao nobre ttepuutado que
itrest a tteulçãú ás muuilias paiavi'as.

A 25 d Jane iro o conuiamidamite superior de
e,la resposta, que teatro de ler, e rio tit 30,
4 (lias depois, o Si'. -\nirade Figueira mandou
i;ti mar a seguinte portaria, que etitive por cer-
tidão:

« o presidente da provimiCia, considerando
que o co imumianidante superior da guarda nacio-
nal do inunicipio mia Itabira, coroiuet Mancrel
Monteiro Ctaassimn lb'uuaiond, não tem cuimiprido
as reiteradas ordens que l'orão expedidas com
referencia ao tevantaumiento de forças para o ex-
ercito, apezar de lhe ser exigido o limitado nu-
mero de 10 pra ças, resolve, de contoruitidatie
caiu o decreto o. 351)6 de 4 de Agosto de 186.),
suspentiel-o do i'efei'mdo posto por tempo mnde-
Lerinimiado._DoMiNt0S DE ANDISADut Fmt.UEmmmA. tr

Li Si'. Andrade Figueira, não tendo coragemim
de. dar como mobvo da sus1mensão a reluctauicia
do conamandamite super i or em propor outro iii-
diviituo para occuipar o posto de uia ,Ior ajudante

mie or t iens, porriiil, qumereri(iO qiieprevaiecesseiim
eo desejo de s-immgaiiça (não apoiados), e seos

.seiifimmieiitos pequeninos, não apoiados, recla-
anaçes), lanço u mão ule riria falso nioLivO para
Iecretar a smmspensãu por tempo indeteruiailiado,
dizendo que etle negava-se a concorrer para o
levantamento de forças.

II Sim. X. ua VEiOA: —() que prova que a sus-
pensão foi miaoti\ ala pela res posta do eouaimiian-
damte superior'?

(1 Se. tJism.310ND.—tt nobre tlePulado não vê
psir estes ulocumiientost

II Se. F. mis ieiu.s:_ConjectUra...
1) Sim. DisuloND:—N10 é comijectUra é prtva

plena, e esta se deduz tias datas da correspofl

dencia, que temahio lido, trocaia emitre o Sr. An-
im'ale Ft g riei r;t e o eoritiiiamadamite sniperir.

S. [xi iagoonm-sr' muito, pornão ter silo
atteiatIi(n qum:rnítrr imimlmgit:'ira um iolmvuduo para
itreemih e m' o psiu de niajor, e então, assomado e
suogatu ii, irilmtO era, (mtãO apoiados), temaito comei-
sigo a Ii e Çr ibisu, qniiz fazer catar os seu-
tunients detignitie rlaquelle coninuaamidamat
srmperilr, limesmímo prqlie, Passando este o coto-
miianmlo ao seo im;med iati, talvez , soa da ria con-
tiança e intiiii:lade do 1rresideni te da provimacia.
poderia S. Exe. facilmente preenelter suas vistas.

Sendo assumi), é certo q ur o Sr. Andrade  Fi-
gueira ,tierece censuras acres, (não apoiados),
e a sua unemumou'ia Iicm 1toi]e ser abençoada por
esta generoso povo; ser contrario é digna de ser
estiguiiatis;mda trios rs dias. (.Vão apoiados).

O Sim. E. mis Vit;.s:—E' sempre abençoada.
Li S R. \. DA ' El(;A: — aO tia mineiro que cnn-

demuie a essa illusti'e ex-administrador
II Sim. l) im I , I0ND :—l) Sr. Andrade Figueira

mi nistrou-se tal qual devia ser ,mostrou-se pygrneo
mia ,uçlmramnistri:aO dest;i provi .cia. (Contestações).

1 SR. E. mia VEum;.s;—Gigante.
1 Sim lmiuuaioNn: -E' justo que os nobres de-

pui tulus, m a e firào lesados ao capitolio por
5 lIxe (não apoiados), tidas os dias Itie entoem
lr;s uist casa; porem aqoehies que sentirão O

p° tio ,co rancor e de sua odiosidade, esses
ctinstnteumtemte nestis tribunas, se tanto for mis-
ter', pr'erthigaráõ severamaaente tão nefanda adnim-
iustr;áo (não apoiados).

0 Se. V .sJ,LADAnES:—Para os conservartores fim
oltuuna.

Li Sim, DmmtiIoND.—Sr presidente, parece que
teu lia n mostrado q im :ms os sentunientrus que ac -
Inarão mil ani rio do Si'. A idrade Figueira para
assi mm 1 rr ceder erri relação ao caso rle qu e se
traia, e i gila1 moente lenho eori''sponmhido aos
desejos ri;uqrmettes cidai]:uos distinctos, mostrando
que a nuiacula, lime 5. Lxc. limes (juiz atirar, de
rernissos no cumprimento de seos deveres, re-
verte sobre S. Exc., porque deixou de ser um
aduiitismr;idor jus[(-)e limiparcial, para griiar-se
pelos semitiuiientos de vingança (não apoiados) e
de paixão potitiet, que lhe crIo transímiittidts
pelos seos correhigiomiarioS da itabira, tendo amui
da unia vez oceasiao de se mostrar digno orgão
do mninisterio que então infeliznmr'rite presidia
os destinos do pau.

O Se. F. na VEI.(;A:—l)i'f bem, muito digno
orgão daqoeile imainmsterio.

O Sim I)Ru,ioNn:—Para os nobres deputados
poileremn levar-me de vencida nesta questão, é
preciso que provem exuberantementeq ue da
parte daquehle conaniandante superior houve
ommiissão no cumprinmaento de seos deveres.

ti Sim CAETANO GAM.s:—Não é preciso isso
O SR. 1)RumoND:— ... que o contingente, que

lhe fora exigido, ti'ixou de ser m'eiuiettidi, por
que assim o qnuiz.

Li Sim. VSLLSDAIIES:_IbZ o Sr. Caetano Gania,
que não _é preciso provar, quando o motivo ria
suspensão foi esse.

Li Sim. D RUM0ND:—Se o Sr . Andrade Figueira
procedeo nesta questão guiado pelos dictaimies

da justiça e mia i mmap:arcmalidade, creio t ine a mimam-
ria não quererá que as trevas continuem a res-
peito de um facto grave, que foi macular dis-
tinctos olliciaes da guarda nacional da Itabira, e
portanto franquiará a passagem neste requeri-
mento, para que a tua se faca tievidarnente.

O Sim. E. PEIXOTO: —Eu voto contra, porque ir

nobre deputado ja conseguio seo fim, que era ac-
cusar a esse digno ex admninistrad r da provuncia.

O Se. DeusioND:—ã0 é esse o meo fins, por-
que, para am'emasar as .auiministrações, eu tenho



SlISSÂ( Id 1 1 )I hL\ lO 1)1: 18O. 	 SESS;W 1)1: 4 DE MAIO l)E 1870.

gai;iiitola P'it;i triloina, eFilqiiinto 05 nobres de-
(11 1 105 (laqui 11 to me expti los.

ti Se. VaeLaIlaeEs: — E flêtH nós N lemos aqui
para outra cousa; não ientos para entoar lou o-
es a ;iiliii iiiistratão.

O Se. i)RuMuaD: —Fiquc o nobre deputado cer-
to de que temos o periodo legislativo para censu-
rar qualquer aduituistracão, o que faremos corri
toda imhpendencia e dominados pelos
[os queque ciii nós devem predominar, salvo se nos-
sas vozes forem suifocadas pela prepotencia da

ia o ria.
Porem, emquanto a minoria se pode:- pronun-

ciar, e fazer ouvir os genudos dos perseguidos
pela actual ordem de cousas, cita o fará, aiim (te
ipie os perseguidores sintão vis os remorsos.

O Se. II. SiLva: —0 nobre deputado está pro-
vocando recriminações: nós ttittheiit poderemos
examinar os actos dos antecessores do Si. And ca-
de Figueira.

O Se. C. DE Ojjviii: —Pode ni fazei-o.
O Se. l)iiusloNn:—Urcio, pois, ter dito (luanti)

é bastante parapislilicar a passagem deste reque-
rimento, aflui de fazer-se a luz, com o que a
maioria praticará um acto de ustia.

(Muito bem, muito bein)
E' lido, apoiado e entra em discussão o seguinte

Requei-iteo lo.
(1 Ilequeiro que se solicitem da presidencia as

inf iritt:iiões 	 g um les:
1. Porque it;io firao reintegrados, com leiti-

90, ns respectivos postos, os llictaes da guarda
nacional do titulticipio da Ilsl,ira.

ti que de)) motivo á supensão dos tne.slti •
Se estes olliciaes, depois te suspensos, ja

101(0 subniettolos a conselho de in\esiigacão.
Sala das sesoes, 4 de Maio de 18.—Deu-

mocd.
O i. (iitotano €4_t1Tna (Não leitos

este iii Seurso).
S:io lidos e licão sobre a mesa pata elitrar)nt

na ordini dis trabalhos, k.soli-tido a assenililda
que não sejão i upressos, iien si lados, os segui ii -
tos projets: 	

. 15.
A C0III iii i55lO de 9i))p0S tas e reli resen la çóes

das cantai-as nunicipaca, a quem foi presente a
proposta tia cantara municipal do Araxit, pedindo
que sejâo cOil) crIados em lei alguns artigos ad-
ditivos á suas posturas, é de—parecer—que se
adopte a seguinte resolução:—

A asseuibléa legislativa provincial de Minas
Geraes, sob proposta da cantara municipal do
Araxá, resolve:

Art. 1.0 Todo e qualquer carreiro que trouxer
i cidade seo carro, ou mitandal-o, carregado ou
não, pagará o mililiosto de 4000 annuaes, ainda
que venha á cidade uma vez so iii cii te.

Art. 2. 1 A camiiara cobrará, da (lata desta lei
em diante, a quantia de 500 reis por cada um
barril de cachaça, da cipacilade de 25 litros, que
se vender na cidade, sendo paga pelo eiidedoi-.

Art. 31 A disposicão do art. 1 1 da resolução
n. 1960 entender-se-ha: 2000 por qualquer aI-
testado gracioso, e não os de cobrauca de orde-
miado dos empregados piihlicos.

Sala da-; sessões, 4 dc Maio de 186.—I. da
(,ospos.—Erarísio Machado.— i'ayobi-t ,Jun ias-.

N. 10.
A comii!iiiSsão de propostas e representações

das cautaras niunicipaes, á que foi presente a
Imposta da camara municipal da Diamantina
alionamidi lO porcento de commissào ao respec
tivoprocurador, sobre a i mitportaneia que arreca-
lar do imposto creado pela lei n. 9121 de 9 de
Janeiro de 1875, é de—parecer—que seja a dita

proposta convertida etii li, saloplanto-si :1 re-
solução segui o te: -

A assenihléa legisl,-a provincial de Minas
Geraus, sob proposta da causara municipal da
lJiaimt;tmttina, resolve:- .---

Art. muco. A cantara municipal da cidade da
Diamantina abonará 10 por cento de conunsissão
ao respectivo procurador sobre a importancia
que -:ti seo itiunicipio arrecadar do imposto
creaclo lela ei n_ 2121 de 9 de Janeiro de 185;
revogadas as disposições eni contrario.

Sala das counimissões, 4 de Maio de
1. te Campos. —Evas-isto Machado.— Tayoba
.Jiuoios-.
() r. rrol€sntino:_l)eli a palavra

pata ijreentar (1 soguinbe projecto que passo
a lei-. (L().

Si. Preidemtt-, a justiça leste pedido salta
aos olhos. Existem na cidade do Mar d'liespa-
titia e ' ."os arrabaldes muitos moços intelligeti-
Les que (litlicilmmtinte poder-se-titão instruir cmii
collegios por falta de iiieios jiucittliarios, dando
em resimi lado o não aproveitamento de talentos
rI,uts. ' l''° e muito que nós, como
escolhidos do povo, cons irjamnos nossas vistas
pata a iustrueç;to dessa 	 tiocidade intelligenle,

qpira u; fuI ur;tumen te s-ja a gloria de seo toi-i-ão
tia 1:1.

Srs., 	 l:n-thite-se a i.nstrueçáo, pi-iitcipt!ttmeiite
r;i a classe (leslavoi-(rida cIa loi-iun;t - Penso

um E' itoeos htoitiens nataveis que diz:
abri a porta das ;w Ias, que leixarcis ;i porta das
uriuteis_ Portanto salta aos ditos a 	 tqmrl;umei;i

l '. Ia 111('d ida.
0 Stt_ 1 v.stmsrii Moitamuo:--\ 	 til.
1 Se. 1 ocmcs'risui:—Sohin: o ;trt. 2. 11 iii pro-

jecto lia toda utilidade. Areslaitrcào l;t ralei-
ii-to Sexo leitnitmmio il:i i: late do Rio Pm-ets é
ivmtt ai;ti da mti:mls rigorosa j tistiet.

tI Sim. X. na \íEii;:—F'oi suptirittid,i ?
ii Sim. lut,esi' txo—Ittilizutm p ttte liii sitipri iii-

la o amttti t:tss;du cttra o hei voto.
ti Se. 1 itmustosit:—Vesta casa?
• Se. E. Petso'ro:—Nài.
• Se 11. Sicvm:—Não podia ser sttppi-imnida;

foi t pett;ts Smt5tetl são.
1 Se. Evaemsi-o Mtcttano:—Muilo indevida-

tim'mite. A cidade tio Ris Preto itão ter numero
de a liii itios s o III cie ii tes para ni au ter-se unia ca -
deii-:t do sexo feminino, é ihi ahmuirar-se!

0 Smi. ioLENTtNo:—COMO muito bens diz o
nico nobre coltega de d istricto, o Sr. Evaristo
Machado, a suspensão (Ia cadeira do sexo femi-
nino da cidade do Rio Preto foi mimo acto (te fl-
juslica. Eni umna cidade importante, que teus o
seo comrnereio inimeliato cont a corte, não é de
crer que não haja numero sufficiente de meninos
para que ali houvesse uma cadeira cio sexo fe-
itujusino. Estou certo de que os nobres deputa-
]os tão de reparar a injustiça que solireo a ci-
ilaile lo Rio Preto, restaurando aq uella cadeira.

( .1 Sim. EvAitisTo MACHADO: —A falta de frequen-
cia é inacredilavel.

0 Sti. X. DA VEIGA: —EStas suspensões são
Settipre prejudiciaes,nsaxiuie das cadeiras do sexo
feminino.

11 Se. A. Pusmno:—Apoiado.
0 Se. l0LENTiNO: —Ja Sai V. Exc. a jmlstica ti i

tileo pedido ,, e conhio muito que OS cotlega me
hão de attender. E'um acto de equidade,(,,ainda
mais de rigorosa j tistica.

A respeito do art. 31 tanabem as considera_
cies são itenticas. A fi -egriezia lo Laranjal per-
temucemite ao novo termo da vilta tio Cataguases,
é nina fi'eguezia grande, entretanto não tem uma
aula de meninos; isto é scus duvida Unia cala-
wiilatle, por isso, vamos re m e

diar esse mal.

() Se. DRusmosn:—Qimamstas almas liii?
O Sim. IOLENTmNO — LN,io 90550 precisar o n u-

mero de alias, cume ci,titetn essa fregitezta, lias
sei que é gramitle, e ja a percorri.

O Sim. IJmmusioxD: —'l;ts o nobre dsputado diz
que é mit u do p jmuloa, é tlecessario que precise
este numero.

ti Sim. Lvvimms'rci Macmivno:—Lomista do reccui-
seaitti-nto.

O Sim. E. PEIXOTO:—A palavra de nosso colle-
ga, o Sr. lii. Tilentino, é garantia sulliciente.

O Sr. A. PENIDO:—() nobre deputado metei;-
nos toda fé.

() SR. l0LENTiN0--Aliatiço ao nobre depit-
lado que o d ist rido do Laranjal é popit loso, por-
que tive occasião de vertticar isto quando alhi
liii cmii 1808, ligo depois de ttimriha formatura.
.Na freguezia do Laranjal c:iltiva-se o caie cmii
grande escala, e o po o é hoimi, ordeiro e tralia-
thtactim, e re s idem alIa muitas famiiilmas ]esperta-
eis e de titio trato.

0 Sim. VALLADARES:—A fm-e,tmezia é toda conser-
vadora?

0 Sim. toi_ENTtNO—Feuui ttheraes, iii; é tida
conservadora, uws não laço qtiestào de partido
(1iiltid'i se Imita ti bem publico. \lti lia ilt, tini
o. outro lado politico, não sei se lia equmlihrit.

ti Se. E. 	 a tii:ttoru e conserva-
t1 o da.

0 Se. VAi,i.Am)AttEs: — \ão é, está eitgatiaulu.
USe. I0LEN'rlNu:—PosSo :tti:tticai- que os nobres

deputados teettt Li tiutilos correligion:ummo.
O '-'ii. Lvattmmü Mai;mtamio;—Etit;tu tt:mo de vital

pelo projecto.
() e. litu'smONns:—Piecisamtios sabem ii ntuittcro

de alttias e a irequencia dos unenimios mem tola
respectiva.

ti Se. T0LENTmNU:—Pelas cottsmtleiàçoes que fiz
pode o nobre deputado (mi—ar a cuneq timida
da necessidade tia ercação da Cadeiracadena de tmleili-
mios no Larittj:tI.

41 mm. R. Suiva:—ftista-nos a palavra autoi-i-
sada do nobre deputado, porque V. Lxc. e rir-
capaz de avançar uma inexactidão (zlpOsauIOS).

0 Sim. I0LENTmN0:-0 que eu disse ii a pura
verdade, e de facil detitonstracão. Portanto, dia-.
iiuu a atteuicãu detinos hotirados col legas para
esta medida.

Passarei a detuionstrar a utilidade do art. 1.1
mio ttmesmito projecto, que ti-ata de crear limita es-
dei-a, da uusirucçâo primaria para o sexo fetiii-
nimio mia iuova N mila do Pouso Alto.

E' esta limita necessidade urgetttisstmna, por.
quinto, seiiilo aqui;tla valIa de tal imtiportaitcia

flhi até ulttmttaniu-tite appareu:eo aqui liii
jedto eles-amido-a a categoria de cidade, mito e ia-
ias eI que se seta privada de utim tiueilioratttemt-
to ilesta oidetut

Estou deito de que o nobre ilepuitado pelo 2.1
distri;to, pie na sessão passada foi mimim dos mais
denodados campeões da instrumcçãn publica, cois-
tmntiará a desemtiainhtar sua i-utm ante espada ties-
taqmiestao.

tenho ainda outro projecot que é o segtuimi te
(Lê).

E' apenas a dgsmnemtilui-acão de uma fszc-msda
de uni termo para ser amanexada -,I outro, por
ser isto mais conveniente aos interesses do
soo pi-oprietario, e portanto não preciso entrar
cru maiores desemivolvmtmientos para susteátar o
projecto. que alias acha-se assigmiado por de-
putados irão só da maioria como da minoria.

Tenho ainda uni projecto a apresentar (li).
A este respeito existem docnnmentos mia se-

cretaria da -assenibhéa.
O Si). l)imtiioxn:—Fssa idéa cahio o atino pas-

sado.

O Sim Aaivimsm.:—Coni a maior injustiça.
O Sim. E. PEIXOTO: Apoiado.
O Sit ÏoLENTmNo: --0 Sr. coronel A ntotiiu liii-

drigties Preira, a quieto a pros imicia un i ti to teve,
tom etearregato, por olticio da li-atimia mias
ohm-as publicas da trovimiema, de concertos mia es-
tiada desta capital ao Juiz de Fora, concertos que
cal t Sint e de cuja i umiportancia flui foi embolsado;

o que tudo está provado pelos documentos a que
inc referi.

Sr. presidente, si a provimacia nao teni obri-
gaçaoule pagai- a queima ulão deve;se (Ia rtiesuua for-
tia isso pode se locupletar á custa de cidadãos

liemiustuuem-ttos que encarregào-se de obres publicas
com iii mtiensc,s sacrificios, desp:ndendo quaisttauu
avultadas, euentendo que a conci uisào logica li
miecess;t ria é que esta medida tieve passar. (A -
poiados).

Smt1upomiho ter dito qiatato hasta pira fuumiula-
mimeti tam os projectos que vou retiuettci- á mesa.
(Muito baús).

São fulos e licão sobre  mitesa para terem 2.0
lc-tlumi;u is seguintes proei;tos:

N. 17.
A aseiibb'-a legislativa provincial de Minas

(,rrats decreta:
Ai-I.  1.0 Fica creatia uins;u cadeira, de franirez

e p rI tu gumes. tua cidade  do Mar (1 e Fies uanha, corri
o i-demilo e gratilieaç.ão das cadeiras avulsas ile
lati ti e fm-aucez, e com a gratificação aiidicionai
de 100000 para alugueres di; casa.

Art. 2. 1 Fica restautiada a cadeira do sexo
t-nuni mio da cidade do Rio Preto.

Art. 1 ° Fica arcada uma cadeira de primei-
ras leiras do sexo masculino na fi-eguezia do La-
ranjal, termo da villa de :atagmmazes.

Art. 4° Fie:m arcada unia escola de meninas
enmt Pouso Alio.

S. E. Sala das sessões, 4 de Maio mie 1876.-
Tole7i3O.sio. —Evaristo Machado .—F Peixolo.-
D. I'iolli.—R. Silva.—O. Valladão.—Paula
Ramos.

N. 18.
A assemnbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. unico. O governo fica autorisaulo a man-

dar pagar ao coronel Antonio Rodrigues Pereira
a quantia de 3:4725l1, que a fazetida provincial
lhe licou devemudo de concertos cia 12.- 1 , 1:1. 0 , 14.0,
15.a, 16 . 0 e 110 secções de estrada e pontes en-
tre a casa de 1). Aníma, uso Ribeirão 'do Inferno, e
Ressaquminlia, te cujas secções e pontes foi cri-
c:trreg:tdo por otlicios tia directoria das obras
publicas de 12 de Oti tuibi-o e mie 19 mIe l)ezeinbro
de 1868 e 8 de Janeiro de 1869.

Saia das sessões, 4 de Maio de iS i d—Tolen-
tiszo.—Amaval.—F. Peixoto.—Paula 1?arnos.-
R. Silva.

N. 19.
A as-emhléa legislativa provincial te Minas

Geraes decreta.
Artigo Fica aunexada á freguezia mie Roças

Novas, termo do Caethué, a fazenda (Ia Quinta do
Lago, desmembrada da freguezia do Bom Jesus
do Ammuparo olo Rio de S. João, termo de Santa
Barbara.

Sala das sessões, 4 de Maio de 18 —i6— T-al-
ladão.—R. Silva. _Tolentiso.—EcaristO Jla-
chado.—F. Peixolo.—Â. Penna.—C. de Olivei-
sa.

N. 20

A Comnniissão de estatistica, ii q ual foi pre-
sente o requerimento em que João de Castro
Nogueira, residente tio rriunicipio do Ouro Pre-
to, pede a transferencia de sua fazenda, de-
noirtinada—Corrego da Lage—para o termo do
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1 i los 1 ereta
,rt. 1.0 Fica do teruiuo de

Ouro Preto e enrorprada ao do Itoiniii a fa-
zenda !enouiiiiiadi —(rrugo tu Lage-1uurluu-
cenie 1 Joio de 1 :itru \oguieira.

	-it. 2' 	 is uli . p.I . 	ot5 ciii coo-
IrArio.

u a Li si 	 4 li 1aiuu li 1 g76.—Caeta-
ao Gama. -Paula, 1/amos

N. 21.
L coluinissão de esttltica, a qual foi presente

1 i'lIu'usu'IltirIu de, gi'anule nliiiiuro de iahiiauules
da povoaruui du'iii ii tiada los— Paiilist is--perleii-
(a-ti te u Ir cite' a Ii N. 	 . da Polítia uluu Ri) Vir -
IleItl(,iuuullliu-uIuiu 	 tu 	 rru,piuIiii_luu 1 itu.irili lia
liierui,t a ililiteio u 	 iriguizia, 	 InuinuIu 	 uxaiuil-
nado-a -uiI,iiliaiiueiiti u riuuiihuu-uiiulo serrou
iii llVlr Is :1/aos pie atlioi, e te iiin\iIIl-
cii piiIiliu- o (Iiii , Iwdt , 11), e l u— lulr u l i' —ul l u 5
auliuptu- ii igiliiute pIituu-iu te lei:-

% :lsuIituTi'a 	 tegiI,tlii a 	 ui i vl u i uI at 	 ii 	 i\lirio
ir lei ii ri-eta:

	

Ari. 1. 1	Fica ete ada a utistrlit e figuuzia
1 p11 ()al:l 	 lis—Paul tas—perteiiu-uii te a

ii 	 N. S. da 1 1uiitua do Ilio \"eriiiutliiu II

Ieruuiuu iii) 1,erro, ui:i 	 a	 uleiuiuiiiiii:iu-:'iuu 	 ule—\_ S.
Madri,  de luis de S. .lujo' los Paulistas-e uuiuii
i.. lii 0.0, 	 lgliillt s.—iiiIÍluauilll) te S. 	 Nicol:'io
(roitt, 	 ali 	 u	 S. 	 Nwolão 	 IuulIiulIu, surviiuliu

u u iiiillu 	 ii 	 lii si. silitridui pun ish 	 ilê 	 suas	 :i-
lueu-ei-u e \ 1-lentes, iIsriiriiitur 010. dá írguzii
ii lts.irili:t, it:ilii lu-:iluureii-is 	 tu 	 liort':litlIt,
riuiiitiiiliiziliilu o Ruiu-li (Ia (aiiiit llii a, lii-
bi,-aii iii Ituurriulitiubu, alruixo iiiti todas as alias

iieuLus :1 a Iizeitdi do Suihrailuu, uliviitiiiilo
ruiu :i Ireguiezia de S. 5i1)astilo dos Cirinles,
dilit ate as (ar!loeiiis do. liitueiiaj—RuuiiPar-
diuuu; por este atinou roto r Ias as suas erteiitus
ut su:l lutiri rolil o llibirlo Cau:lnueiri ÀIegr-
pr si- atuiix, ali' a fazei , (h de I'ruuleuiu . o Cesir
de ãlorau.s iiiilui-ii e, e utestr puniu ii ravissinhu

	

o Ribeirlu ilu I'uir o aluiio da fiziii(Li 	 1  Ijuiiutii
\liiieiIi e silva, Piij tinha rera at a (:1(111-

cuja lo liulueiriou de Saiit',%nnt, tua fazenda do
tinado Aruluiiio Ferruura ulaMaita, dividindo curo
a freguezu i te N. S. Mli do-, !liiien., pelo Ri-
lueirlu li SintA una abaixo alê . tia barra rio

Torvo, p Ir este abuxo coro lulas :0. suas ver-
tinto ate a cachoeirada—ponte no a—Suassutliv
aluilvi até a birra no S. Nicolão Grande, ser-
1 indo o Suassuiiy nessa exten'ao de divisa coro
a l're uezia de S. José ulo Jacury.

.trt. 2. 1 Revogio se as disposiçõ 	 ciii cnn-
Iran.

Sala (Ias sessues, 4 de Maio de 18(i.--('aetauo
(/a uia —Pau/a Ramos. —Voq neira

A luenta(:àu de
Pareceres de comrnissões.

1) Se. (ser,tNui GAMA, ruir parte da uh eslalio-
ti-a, otierece paia-uerpara que entre i r i 2. 4 di
l-(lsao o piojiu- tu ti. 1 creandru a couiiaru:a tio Mar
de 1 luspanlua

Fira - b re a lusa para entrar na iii-ieiii dos
talhos,

ttl)li\l 	 9) DIA.
2 /eilura de projectos.

Fiuuii 2: 1 leituir:u, sluu julgados objecto de d
lu-iiçlo, 	 iisol 	 iitu a 	 ussrliuilulua qitu: 	 ivau 	 si--
tu 	 i(ullui'u-siis, 	 liltul 	 roui:tlus, 	 1	 tirtu 	 otii'e
1114(1 	 u.l i	 euilriiiiru 	 na oiutuuii dos 	 ti'alcullios, is

li is. ;i a 12
L)//i'cio de justiça.

1." ulisruis,ãu, e seio 	 ullu:ule 	 rasa
pira :t 2., o projecto ti. 2 uluoti arinu.1uie rui ei
a lei que Ulil 	 is uuili-irus de 1° e 2 1 tutueili,ies Ii

Mi 1:1-, Novas.
(ontprom isso.

uuu) 	 disrussko 1 suOfl debate passaP1 a 2.' ii pl'rjei'ti ii. i:i, q uel pl l rui\ ;i ii liii)-
pl'ulllsi iii lI-il(iilul:lrtu 	 iii 	 SS. 	 ''i4i:iriuurilo 	 iii
rr'alu de N. S. ti (ullrii'ai 	 ti Rui , .[i, 	 ti--
ii o(Ia ruultile Ila ler Poli liii

Esgotada a uuiulrii do 	 lia, o Si. tosuleiic
lhana para o dia 5:

2. ;1 leitura lis projetos is. 14, 1, 15 19:
I . ilisruissiiu dos projectos ns. 15 e 2 de 151,
atiilius runtindi arlig'oa aiuliuiuuiiaes Is pluslin-as
da i-ail'lra ll h t i r licitiit da 	 da l'uuiiluNova;
ilu 	 I i l' u iIus lis. 1:) e li; d - u:u-reute aluiu, 1-011-
ICtuli artiges te pulurts(Ias -amar-as do Àr_ia
e t i u:uiii,uutuni; e do, 	 (e iis_ 1 	 12 iii coirentt,
:tuiulu 	 li. 21 tauibeiit di corrente anuiu, ile anuIu
a trguiizia 1 l u l uuiihi tu-iS luilislas

2.- 1 ulis-utusli, iii de li. 1 ir,lIiill) 1 (:inhltrca li
i1:ir le l lestuiiltia

1 .iv:inla-se 1 sessii

9 SESSi() ORDINARIA AOS 3 1W MAIO
DE 186.

PBcsIDENCIA DO SR. CAMARA.

sUMMÀ RIO: -- EXPEDIENTE. — Apresentação de
projectos —Discursos dos Srs. Drurnond e R.
Silva.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achio-

se pi'eseuites os srs. Cantara, Domingos Viotti,
Manoel Fulgeueo, Caetaniu Gania, Inuicencio de
Campos , '1a , uba .ltiniuur, , Francisco Peixoto
Amaral, MoIta Pacheco, Cesi rio (aiiia, Alfonso
Penua, Candidii de 0li eira, .José Augusto, l)ru-
miioiid, Rodrigues Silva, 'lotentino, Earisto i%la-
cliado, Àppreoeuitarão, Moreira Rocha, Agos-
tinlio Penudo, .loaquiui Peindu, Xavier da Veiga,
ValI-adão, Francisco Veiga, Francisco de Oh-
'eira, Josê Culi-ozino, Teixeira li p Guuivêa e Ge-
(litro de Memidonra; faltindo por inotiso llartei-
pado os Srs. Pedro Brandão e Nogueira .Iu e, e
au-mi causa declarada o Sr. Pauta Ramos.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
U Se. 1 0 SEu;iiETirmio d conta do seg-int---

lAPEDIEN'rE.
(,)f/icios do secretario da proviacia.

Ciii ule 21 di Abril p. passado, eu ianu-. ou_a
proposta do cidadão Baptista Carlos ii sé de
1el tu para o apanha menti los tlePuales.—t coe-

missão de pol ir ia.
Outro de 2'? te Marco, i-eniettento alguns ti-

diIi os Is posturas da cauiiara inuiticipal e Do-
tes da Roa Esperança.—,V romrnissào d - pr
postas.

Representações.

Unia da caltiala municipal do Pai-uso, soLi e a
necesidade de se proceder aos reparos da matriz
la freeuezia do Capivar .—A' corninissão 2,' d 
fazenda.

Outra da mesma cainara, pedindo uma quota
para os reparos da estrada que daquielta cidade
se dirige á provincia de S. Paulo.—A' romulruiSsão
de pontes e esli-adis e 1.' de fazenda.

Outra tos liabi tantes do ul istricto do Porto dos
%leiides, pedindo que o mesmo seja elevado á
freguesia. —A' commniss-do d estatistica.

O utra dos habitantes do ilistricto do Sapuicahy-
miierimil, pedindo a elevado deste ,' i freguesia.—
A' íiiesuia cununisslo.

(intra ilos habitantes do (listrirto dos Cliris-
taes, pedindo tanibemu a sua elevação á categoria
de treguezia.—A' mesma comilinissão.

Propostas de camaras rnuvieipaes.
Duas da daciulade di., Jaguai-y, contendo arti-

gos aulditivos ás suas posturas.—A' comlilnissão de
propuuslas e representações de cantaras.

Petição.

Do cidadão José Maria de Souza Passos, recta-
manto a quantia de 13:9-j8$205, pelo accrescimo
de obras na ponte sobre o Rio Parahybuna no
lugar denominado—llhas dos Ponabos.—A' com-
missão 2. a de fazenda.

Entra-se na hora da apresentaÇão de—
Requerimentos, projectos e indicações.)Sr. 131, F1mond:....Sr. presidente,

pedi a palavra para oflèrecer á aprecacà i da as-
seuibtéa o seguinte projecto. (Li).

Sr. presidente, a utilidade deste projecto se
evidencia, não só de sua leitura, como ainda das
palavras que neste recinto proferio S. Cxc. o
Sr. presidente da provincia, quando tratemi da
estrada que de Marianna segue até a Diaman-

tina, e tauibeln do artigo geral sobre viacão pu-
blica.

O ii. A. PE'srçA:—Apoiado.
O Sim. DihuMrIND:—Qulern demora ao norte da

pril hiii-ia 'te Minas e tem riecessid:ude de se
trans 1 lrnt:ir, li da I)iaiiiantina para esta capital,
OU iiesla apiitat para a Diamnaimlina, sente-se
perleitatuente enihuaracado ciii seis lrajei:to pelas
inuiLis dilliculitaitu-s (IP appareeem . . -

o Se. M. F'ria:cxeio:—Âpoiado, não tem es-
trada algiiiiia.

ti Sim. l)iu-siOND:—. . .porque realmente nós
não lemos estradas esta capital até a 1)iaiiian-
tina.

	

0 ii. 	 lLLADARES: — l.' verdade.
ii Sim. G. DE MENDONÇA:-1`,' mal geral.
1) Se. A. PENNa:—Sào trilhos.
O Se. I)RL-aioxo:—SLo trilhos- cheios de bu-

racos e rasgues, que fazem correr perigo todos os
dias a 'ida do viandante.

1) Se. M. FFLr.ENu:Io:—Apoiaito.
O Se. l)iluMoND:—Fallo cu)m conhecimento de

causa e appelto para o testeniminho iususpeito
dos Srs. deputados do norte.

O Se. TAYOIIA .II'NioR:—.u1uiti apoiado.
O Se. DRuioxD: - . . . que lia pour is dias li-

zerão por esta estrada a sua viagem á esta capital.
O Se. A. I'ENNA: —O nobre deputado tem Poda

razão.
0 Se. Drivaioan:—E Si isto é unt mal geral,

Comi) diz o nobre deputado pelo 50 districto, o
Sr. Getulio de Mendonça, accresee que este mal
tem tomado proporções assustadoras na estrada
de que trato. (Apoiados).

O Sim. VAi.LanariEs:—AIeiIl disto não se pode
obviai- iu uti de unia 'e-e; é preciso ir por partes.

O Sim. liectioxn:—Sein duvida. E pari que
este desideratina se preencha actualmente, eu
nada muais deveria fizer do que repetir ã -esta
asscmiihléa a leitura daquillo que S. Cxc. o Sr.
presidente da provincia leo aqui, quando se imis-
taltarào os nessos trabalhos.

0 SR. A. PENNA:—As camaras inunicipaes do
fiante di pr nicia estão representando con-
stantemente leste respeito.

O Se - 1 )IWMOND: —As nied idas parciaes, que
se toinào a respeito da 'iaeào publici, pouco
effeito produzem; mas se nós abraçarmos um
plano, assim uni pouco mais lato, e tratarmos
desta zona de eirada que interessa ai) grande
comifiercio que se desenvolve nos pontos (lii
chIa atravessa, terenaos,semn duvida, prestado um
dos mais relevantes servicos á priuvincia de Mi-
nas e especialmente aos habitantes das paragens
a que interessa esta estrada. (Apoiados).

O Se. VALLAOARES:—E' a mais desfavorecida

	

do norte. 	 -
O Se. l)iuusioxo:—li possivl, Sr. pres i dente,

que os nicos iltustres cohiegas estranhem alguma
cousa o excesso da quantia necessaria para se
effeituar estes concertos; eu somente pe ço aquihlo
que se contem nas bases offerrcidas pelos en-
genheiros incumbidos do cxanle desta esLrada.

o SR. A. Puxxs:—O Si. Godov ji declarou,
quando presidente da provincia, que o norte da
proincia vive abandonado.

0 Sti. M. FcLr.Ex:io:—Apoiado.
O Se. X. DA VEIGA:—E' o que acontece com o

sul.
Os Ses. VALEADARES E C. DE OLIVEIRA: —() sul

está repleto.
O Se. I)imuion:—Teern sido repetidas as re-

presentações das camaras iiiuiiicipaes da Dia-
mantina, Serro, Conceição, ltbira e Santa Bar-
bara, fazendo sentir ã presidencia a necessidade
do promapto concerto desta estrada.

O Se. TAYOBA JUNiOR:—Seria resultado ne-
nhu rn.
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) 'ot. l)iuuo'i;—, . tias	 ti t' \ o/eS Se tini

pc 	 liii, titiltra rejtilitits 	 iii ei 5:15 'e/is.
tu'.

oli, il , 	 os ietiiiiit 	 1115 	 IItiiil;ttitl C 	 tiss:i', 	 tire-
gr'il'.;
cial a Iieeeidat 	 di' l ial l'111(is'
dat1uiiit 	 O cone p iitt-tilP a 
pai ece 	 que 	 a	 nica 	 iteti itl 	 lestas a ass'iii-
ijIe,t, t,tj -ensaia e (piv lão do jtei'lt tleie ilíse-

priiett_.St (Ii p1	 1 n'ti, 	 t:iu iiegtra ti
alt ti) e ittili:eneia, 	 tara qti' etc breie se tini-•,'i ti em iii iiiii piojititt t'àt atispi leso.

('0010 o Om':miiietilt [a1 \ (!Z iiãtt possa t'uln-pra.' titia Ci despesa a ii/Oi'-si' CCIII esta estrtii
nós

a,
oS temos i 0ri)a 	 t S l)L('i:mt's (Iil 	 tle\ Ciii

ser t'tfltilit1ms no oríamiieiiio, eu atmtoi co tio
iteo pcto o prsRIelit t 	a i:t/t_'r q Ii me s ti mlii'

tCi',qi's ttet'Cssai Ias para t imie se fti etiicitti este
e isto e' poili'i mii quimlmilcar d

Uni P rinci P lo l u coniianca depo.iiiitla no pie-siden 1 tia pi'o iDeia
se a i liustro ltmaiurt:t te:i1 toiiiiiiiea ti coitti-

na plt'ma no amlimimnislrador tia prol litiil, a
mlimm,iro iit:mmi ia ita 	 eahe 011 tia posiritit sento a
itt 	 ttit'orii'i' ('Clii Soo 	 oto, pala (Ui C ti pro.Wr io
nesi:i ihmril' taiitiwiii se i'e,i!mse.

ii SR. (\ETANO (,taiA:—A tlristàn ' I II) e (ii
eonhi;iitra a z idmmistro à,?

I)tm\ioND:—\;ln eltiii dizetiti> Isit. iqas

	

html '0.1 esi,tItClCef a questão nu t'i'ltiiio 	 lii
('ttiili;titeit, tlni_i:1 Pi' este lado ,i ii,iioiia, qu'
iptia i' z 1PoJa 1 1 aimieiite a atiitiliilsli'aeàtt a- L WL1,

; i ao pod erá negar-nos O SCO au'ii tio.
i) 	 G. DE Mii,DoNt:A;—JáIcaramIdo_a heiuttiiilamie, e 	 uio 	 al ei a idea tio nobre 	 teputatiti.(1 	 lhmi_'aioan: 	 lias tutlus 0, Jlaus que

rio, dermos para que se preencha usi' desejo,
para que :i iaeào publica torne-se Ulma reauiu,
dii e tiesipptrecài_i esses lilCi,iileii j entes	 pie to-los (i dias se assigimalão,seriu bahi,ttios se certo
imii'iiid:is ile preliri ão não forem t;iiiilmeumi iiiser-
las o is 'oflira los que Si_' ceiebrat' mim.

Por Isso eu lembro um meti projecto a come
rJi ^ !llvi a iii mJi milir-se casa estrada ciii di' ursas
eei';ui's, e ao ituii iduo que arietitatai qualquer
ii 'stis set'ees lambem lembro i c 'Ilemijeitujide se iimipii' o tinos da cttnserl aão t( 	 e Os
nos, imti'iti:tnl 	 tiiiia iet'oliipi'iisa.

0 S il. AMARAL: —E'  aio itt n'gil Iaiiiimltit.
0 Sit, l t tIi%i(t\fi:—JiIit'llzuieni' (ti iti'ttts iC'eimi

nio,li-ado tpie pii' falta tli'sii i'ottmiti:i, s:ilulai'
litmitas oii'aIo t tieu t se ti'ritiiiaihtm ciii pouco
telml i i , 1.' iieeessiriij tine esta coiltiliáti tia
Sei'( 	 'ãtm soja Ilimia i erdad, que,	 limitra 01)115-
latiu ti 	 tumtiliier contrato, nau ieivt' tie lei' SCi)
i ' i i li tl i ríliteitul), 	 Si a ' ailulmmtii',lI'itia i_, se lorntij' 	 Utilpouco e\igente, para que se preencha esta coo-d.çàii, o ti 	 eni qu 	 a viação i t u i tiica miio i_'iiegai'ã
ao estado lastimoso a que lemos actuauiiienle.

l'iitão, por assou dizei', aperte-se uni poUco
iiiRis:ier)mmmlitueS, e torne-se uma realidade
o desejo que de emos ituti'ii' da Consi'l ação
dessas estramlas, para que todos os tintos os ('1
fies publicos nao Sei0 esgotados.

Si'. pres idente, ao conclui i', pata OtOS trai' a
CO- III i cii ci' ii d a passtg e iii tio 000 ) 1,0 udo, re -
pelireipetnei a rasa as palavra coto que S." 	 o Sr.iii'esitieiitt' da pro tinia l'i'clioi' 	 ii eco reli ti iiihdtt pel'snle esta casa.

Disse S . l'c. (tecido): « \ao ii , eceis pie a
pro imita se Colliproimietta uni pouco no aruigo—
insti'ui'c'tii primaria e lias ii 	 coliiniunicai'ài

ti SI;. li. SILVA:—V. i',xc. applaude?
O SR. 1 )Ri'aoND (COatj,zuasedo a /er) . . . e sãoc:tpi Lace tini' cita adianta corri algum sacrilicio, ú

'erdtele, moas os juros, que se farão esperar por
algum temp, hão de vir infathvelmeute, e então

ltotei'idade, agi'e'iecmda, 	 hiemmtdiiã os lossos
iltiijt's, 	 i>

P:mi'i'i'e-itte t1uc, lendo estas pala fas, tenho pci'-
ioitoiii'nle e\posl 1 Colil i'iileiI('ia mia passagem
tio hn' oj et 'i, e l ia falta de i iiii chute estudo, ou-
li '' apoio' nas paia I':ms s'nsal:ts htlas pelo Si',
pi'esleu li' tia P''' 1 itt' ia,

DA %'1—Liii tt pei'iiio anterior,
Cmii 	 pie re'ouiiine,itla a ji J ' t ie i ',ne jt p111 as es-
ii:idii, que li,-,;to Minas a .. Pitilit e 	 1'ls1iii'iiç;
Saim ti).

0 s im. I)imio:—o pi'nmodo anteniti' cite re
('olmmnjeuda a estrada tie Mai'm 	 nt :m l)iaimimnujiia.

liii' itiSSo qualquer do,' leos iliuistl'e,5 Cul-
legas entender que de N e-se oppti' a mmm pniert o
(itt tio mlmiitit necessidade, ollirei [t ii'miemua

'a prolai' leais de perto a sua necessitl,td',
O/,ES: — lJuito ]aent
tido e iict sobre a mesa pita lei' 2.' leitui',m osegui in li'

Projecto te. 22.
A asseniblia legisla ti a pro incial(li . 1\1 liase l as det'reta
'Itt. 1. 11 	 (_) goerno 	 iti prI inemi lua intoi'm-

l i'sh)eI)mlei' a (i l itntit de ttG:OPOt_)UU, 	 t'utt(J me lirmi uivados 	 is 'omm'ertis da estrada (1110
O' ,lI mm nnaseguie alt l)iimiiami tina,

1 ri. 2.0 Se por ventura imo rompurtmi' o ti'-
i'auii'nio a Ile s peza á fazer-se, poderá o pm'i'sitleii-
te da p i'o intima fazei' q uaesmj nor o pi i'o:i 'ies tecre dilo para esse tini.

À estrad:t se dis mdii'át ciii seeci 'l's e a
m iut'mmm 	 mi'reimiatar qualquer sit'cão se timipori o
11110 	 di' cuusel')tI-a lútlos 	 os titiit)S, imietliamiti
mmli: 	 'ee'imipensa à juízo(li) piesideimie 1	 sujeita

a a ppro açio da assemiijlita.
Iii, 4,0 	 He ogào-se as (1 isposii'iii's imim Ciii'lii tio

S:ml:i das ,essmes, à de Maio de
- i'ayoitu dtwiiom'.— (2. da

1 'eolti.—J. de Campos. —Ji. I?ae/fJe,,eio.A,
Pecoia.—F. da J 'eiqa.—O. J a/umdi'io,_J', de
oh veci'a, —J Auy mmsto .—Evaristo ilac//a(/O.
Tai(adares.—j'. de Goeeea.

O 	 111odj-iues .ihvt:—Sr
i i'esmil'iite, pedi apalavra para juisl i licar algu -
mas alterações que, entendo, devem ser temias aim ittliti) desta til usi re asseIIllmka.

11x', sais', e todos nós est:iinos Comi\eni'jittis,que 1' gril es dt't'mto , te i'e,sente a 10)55:1 l ei lo-terna.
ii Sim. l'V,tRiSTo M
() 	 ii. H. 	 ii vt:—l','

iti 	
innegavel (lute ltni!Itãmnetia tirito; foi	 odetad,i sobre ii regiulietititgorou na calhara dos Srs. deputados, oho'a

'laliou' ida por tão distmnctos talentos do
paiz, i' satisfazia Cmli parte ás lif'CeSs j da t les denossa' delibei'aões. Porem esta obra teve
tio tia int'aneia elo nosso Svstcrita representatii, a,O te um po teni canim nhado e a ex periene ia e a pra-tica iii uturna tem mostrado faltas e omnissóe s qnede eu sei' sanadas,

O Sti. AuIAmmsL:—Apojado
0 Ii. Sim.v,t:—Emtiboi'a seja eu o menos versa-do elo ti mspitsh'óes e praticas regi mentaes (nãoapoiados), todavia anhitiej -mne a ernpreiiender tra-balho de se iiieilmauts nutum reza, instigado pela itt'-Cessittade urgente que todos conbeceni.
1',, Si'. pm''sidcnte, o menos inteirado da mar-clii dos trabalhos desta casa temo imolado que aparle(Ias dmsposiouies regiulentaes reiati as á

nilil':mL;mo lhe poderes é CoInptetamtlIite ilfiperfeita
neo liii tua garantia (lã á disc

u
s são do di [ii tu e ve-rilii',ieão do i'aco.

(1	 VALLIDÃO:—Apoiado
O S R. R. iLVA:—Segumido os artigos do regi-

menti relativos á venihicacão de poderes, tudo se

it1t 	 i'im,lil'i'liiil'm 	 1	 ti a	 lii 11 iiii--lencia de-
sapiedada ali' oS go!p'o ia 	 trInca s i'rateira,
tu do se pode fazer,

0 Sit. (2. DF: l)i.iviit:-'''st,t parte estamos
m'oncoi'de E' o m't'glmliermto que mais t'at orece
is depura(-,'ies.

1) Sti. li. S ILVA:—1 ) eimuramsoes (lime podem sem'
pi'tumio Dias pela 1 ioleiii'it '011 pela surpresa.

0 S R. VaLt,.\ia',tmEa:--,\laS pata e  mtar as ' ' iria 
e tirei' meu 	 1111liLt i'IleLto 	 mia i'efoi'mna,

0 Sil. E. SlLva:—\ás todos estamos comiven-
'mdos da set'emmida te de espirito que devi' rei-

1,11, quando se trata di' obra de t;itiianha trans-
,'eioicncia, quian itm m . trata de dar e tiro' tirei-
tos, e iso olil que, t'fflmto e i'ei'mtlietimdit, as as-
st:milieas leixão te sim' e lrjiii'aeues políticas e
at,ettmmsi,rtti is e 00111 ei'tew-e 'mii Inibunties de

l i S tm'a.
Assumi, Si'. prol lente, tias minhas emendas

ii'aitielei este nial. Com etl'eito ó lixado o tu-
neto de iieputitiis seio o qual tio serão au-

ntillaiios diplomimas
0 Sim. 0. V,ii.i,tDio:—E' muito justo.
ii Sim. li. -'iu.vi—. . ' mito se podttrdt decidir

etemco , s mluviiiitsas e m'oite'sla ii.
O Sii. (2. DE i )i,Il Eie,t:— l[ 	 já 1 (t)l

de gu'egos.
O 'n t	 DE àlemnixi,: -,\ io apoaIm. " i iiiia

gam' milita i°' 	 todos,
ti Sim. U. SILVA:—V. t',c. preferiria, qu" qmait-

(PIe i' que fosse o imumimero mie mmiemnhnos presen-
tes houvesse a iet'isã t a respeito da dei ;iàes
iltais romimpi icaiia'

O Smi. C. Dm Om.tvi':tmm:—i'iào, si'nlioi'.
ti Sim. X. na \ ' iii.i :—Consmtiei'ão-se as garan -

ti	 te direito commmt 1n' es e li te tic grego.
Sim. 11, Smev,t: — A lein desta pravitiencia, Sr'

presidente, e s tão estabeleci lis nestas emendas
foi'm mi uli s pari a di se uosào, para as rei' tato a; ôes
das pintes, pa ra as comi les taçoes ii os co n ti'ar ios
' iiuiiim li deji is 1 Lo, ecimeuoi:tieniis, de Uti

i m i milienito tio 'asto e minucioso, redigirá a comi-
missão vem'mti'tdji'a o seu parecer seguro e me-
ditado.

1 SR. Vtr,i..tni mi mis( lá tim a parte.
ii S. II. Sn. a —A soberania tia as.,eimihtéa

10am 'ia dominada polas legras da lei e cumpre
til' 'jmorciml,u' iniC i liS tle ser a lei obedecida

(,i'i'iO que' nesta parte ningueimi oppoi'á objec-
ções ao tr,ih,mih i t ine apresento, si mito no seu-
titi,i de Ilitlmii'at-1, porquis os pm'imlcijtios cmii
ipi' as emu'nii,is se fuiiii: 'iii s to nl''ommtest,ivejs.
ii Sim. 	 Vi.í.amitiis:—Qimnito ás dtscussõ's?

0 5 . II. Sii.va:—Puis não. Ilei de provar de-
idanitote o mnotl',it que inc levou a apresentai-as.
Mas, u'. prestdi'nti', nao é essa a omitia paute

do nosso u'egimi'uto que necessita de FeI lcú,
outras lia nas immesmnas circunistancias. Este tra-
bailtui, ic l i'emmi, ( mera provocação (to examne tia
iSsemnbit2a s obre semimellmamite a s suimipto, e mmào o

i'OOJ uncto das melhores disposuróes a seguir-se
Quanto ao que diz respeito -,'i c elebração das

sessões oi'mlmuanias, cotuio salte V. Exc., é pre-
ciso que ilesi's e i'mou deliberativos a acL'ài das
maiorias, emmtbora lim itada pela necessidade tia
discussão, se possa lazer sentir real e cllic zinco-
te sempre que tiver de pionuticiar-se.

O Sim. C. DE Oro EilmA:—Oh!
Sim. R. Si Lv — i ) tiobne ilopnt:ido nau se

pode espantar rotit esta t m i'opo s i ;ài), porque não
pode negar que nos corpos deliberativos d'eta
ordem quem governa são as titaiorlas.

O sim. C. DE tlLivEumli:—E' a razão e a justiça.
(2) 5 . li. Sirva:—Mas syunbtlisadas piii' qu"mii?

0 cruterio que existe tios corpos deliberativos,
di razão e da justiça, são as maiorias.

verdade tjue dias sio obri gadas' a uitst'ntii',

i. atos são expostos á list'tissão, sof.
irem ltii' 00s itt casa, e são julgados fóna pela
opitimã t publica; moas é, pt'itii'tpio iiicmntesla\ ei

A lImo 'nt 	 quem hiaihi' tiiumonar, reger e
go' ti mii:, Para moo i , lia temn latmh'ni a u'espoms-
sabimIt', 	 \l0e_sio h'i',mni'aimtetil' um 	 JUIZO 	 e
opmmimáo totitlii'a

(1 Sim. Vti,i.tn imiES l ia umun apalt0.
O l'it, Il. Siu,v,:—ts ilisenosões existem, mas

solmielmi' nt ciii hilterdadi', porem não tio abuso,
e ibit 	 íutii'stlssi mim.

1) Sim, (2. DE tir,i y iiu: ' l)estleja mime espere na
esticada.

O SR. li. Siiva:—Espero, e tomarei nula de
seus 	 aliosis,siiios i u'gtimm ii ntoi, pala ttppor - lhes

titia fraca respimslmi ('icão apoiados; azeito /'orte).
Não e agora occasiLiei de exato Imite m in uciosa-

mente 
liti iusa-

naetm te as mn od tI leicões m ine o tlereç ii ao req ueri-  
mime n to; qu iaud o se tratar eles la nwAcria na 2,
discussão, eicarregam'-mne-lmei da tau'e'fa para que
ja time prov cão os nobres deputados.

Si'. presiden te, atola farei umna ronsileracàu
que serve, lira juistth'ar o leo pro1ios1t.

_Nos uttmmnos tempos, mis camiiai'a dos eh'ptitados,
os abusos de que miei má) is ut inorims f ' ruo ter-

podmao emimbaraiar, qu:su que euloi'peci'm'
absol u time ole a miii m'i' lia do gov erno.

Ora esta não i" a missão das uttumom'ias.
0 Sim. ,lLLtD,iIlES:—Por mais restrictiva que

sei a a sim i'efoi'mna, não haeie evitar as mi iscuissues
mies la casa.

tiSim. li SILVA—Eis abi: o nobre deputado
esta me emitpt'estautdo intenções que não tenho!

Eu (l igo que garanto a imbei'mladia da ii isetissão,
puu'cutm procuro tolheu' o abuso; o nobre depu-
lidodiz que minei') tolhi' a discussmo

t) mi 'e',tu.t,,in,itie,i: --Não lia m'e g iioeiiio tine
possa impedir o ibuso; quem pode' lacei-o é 0
pati'totistno de cada, um de nós.

ti Sim. li. S ILVA:—Não lia com'poracào bem
i'omts ti t ui di que não p roc ure  es bibe i ccci' boas i'e -
gt'is pari a marcha dos seos trabalhos.

A 11'til al"cer i m ite diz ) nobre deputado, to-
das as leis eu'ião iimuteis, seria deoaecessam'io
coiicehu lis e decreta-las; a cone Li tu mçào tio i itt -
perto, tis lei,, comiipictnemi Lares, estas reformas
salutares pitas q uaes se duna constan leniente,
tudo seria imiuti 1 e burlado, porque averdadeira
lei estaria no pili'iuismno e no coração tios cida-
tlàos e tias autonuilaties. Mas este principio não
pode vi-orar cio sociedades bem consiitiuiias,
que são ali ute 1 lis (lime teo ni boas le is,.

0 Sim, V,t i.m, IDtiiES mILI mliii aparte.
li Si. R. S1LV,t:—Nihittuelit diz o contrario,

nem o impedir. ti nobre d'pu Lado nio sabe qumai
é a reformmia que proponho

O Sim. \ ' ,mLm,,oaties:—l'ui já a CtítlteÇ i lii uni-
tu tempo.

ti Sit, 14. Sn,v t:_ 'i omita não j'oçut lulas as
disposmçôes da t'eforutla.

1.) Sim. \'ILL,%D,IRE.S: —ilIas já a conhecemos.
ti Sim, (2. nu ftj y i,t:-1 >cta l'uuid,tlnentiçào

vé-se o que eiia i3.
0 Sim. II. SILVA:—...e já apparecetmt estas coo-

testaçoes! Etias, porem, nao itie inhibiráó mie
continuar a pre itohier nico dever.

Sr. presidente, ainda ha urna consideração
que justifica a tirocedencia eh' rnimihias emendas
na parte que diz respeito á u'egularisação de nos-
sas discussões, e 3 que as idéas neiias contidas
furão bebidas no artutai reglineulo t h carnara dos
desputados.

O Sim. VALI.ADARES:—Que é pessimno.
0 Sim. R. SILVA—Este farta serve para (lar

visos de justiça e de razão á reforma tue offe-
neço. Se porem quizereumi entender que as dispo-
sições (lo regimento (Ia catti:mi',i dos tlepittados
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suifocão a discussão, tolhem a elucidação das ma-
terias, eu carregarei satisfeito coro essa pecha,
porque dIa cabe taiiiheiii a aquelles homens no-
taveis que contribuirão para a organisaçào desse
regimento.

Ilin tempo hei de mostrar que a maioria não
quer suifocar as discuss'jes, e item evilal-as

O SR. VALLADARES:-Não as quer.
O SR. R. SILVA:-. ruas ta iribem não pode

est ir á nierc de todos quantos c richos pusãi
haver por parte da iltusirada op siçáti.

O SR. VALLADAIIES:-NàO tem havido.
O SR. R. SILVA:-Ningueui diz que haja, ruas

podem sobrevir.
Ha diversos apartes).

O SR. X. DA VEIGA:-1 ,'StàO combatendo dispo-
sições que ainda não são conhecidas.

O SR. II. SILVA: -,Sr. presidente, acabo de ser
informado por um los ricos illiistres coliegas de
que a celebre rol/ia foi estabelecida por unia as-
seiibléa liberal, que não censuro, porque...

O SR. C. DE OLIVEIRA:-E restaurada por unia
assenihlía conservadora.

O SR. R. SILVA:-. . . realmente estas corpo-
rações ii(i poderii deliberar seio medidas desta
orlem Si as maiorias não devem praticar vio-
lencias, as minorias não podem dominar.

Demais, esta lei não tem caracter transitorio, é
perui:inenle, e como tal tem de aproveitar tanto
ao partido conservador corno ao liberal; não é
lei de partido, não é lei da inoioria conserva-
dora; é lei de governo; micha usura quem estiver
no poder.

o que tenho a dizer.
VozEs:-Muito bem.
Não havendo numero legal para cuntiiiiiarein

os trabalhos, levanta-se a sessão, dando o Si.
presidente para ordem do dia seguinte a mesma
que vinha para hoje.

AGIA I).% ItFUNL&O 1056 l)E MAEO l)I18'G.
PRESIDENCIA DO S. CAMARA.

A's 10 horas e 1/2, achão-se presentes á 1.0
chamada os Srs. (:amara, Manou) F'milgencio,

	

Vi0tti, e Monsenhor. 	 -
A's 11 horas e 1/2 da manha, fila 2.0 chama-

da, iciiãu-se preseiltes mais os seguintes Srs.-
lunoceiirio Ca:iipos, Tavuba .Iunior, Moita Pa-
checo, C. Gania, A. Penna, C. Aliomiso, C. de
Oliveira, ValIadires, Tolentino, E. Machado. .1.
I';mirrosiiio, T. mie Gmmuvêa e G. de Meniioiiça; fai -
tando morim causa participada os Srs. Caetano
('.ama', F. Pixoto, T. Amaral, i)rumnond, II.
Silva, Appresenlação, M. da Rocha, A. l'enido,
J. Peirido, X. da Veiga, Valiadão, F. Veiga, F.
de Oliveira.

Coimiparece mais o Sr. Paula Ramos.
O 5K. PRESIDENTE declara que não lia sessão

por falta de numero legal.

10. 0 SESSÃO OREMNARIA AOS 8 DE MAIO
E)E 18'6.

PRESiDENCIA no Sn. CÂMARA.
SUMMA R10:-EXPEDiENTE -Ordem do dia.-

2. 3 leitura de projecto-Comarca do Mar de
Hespanha. -Obsercaçãodo Sr. Caetano Gama.
-Cadeira de 1.3r lettras.-Creação de dis-
iricto.--Categoria de cidade. -Cate.qoria de
paroc/eia. --Divisas.-Postmeras.--Desmembra-
ção de /requezia. -Transftremecza de fre-
,que:ia.-Loterias.--Gateyoria de /requezia.
A's 11horas da manhã, feitaa chamada, achãose

presentes 30 Srs. deputados, faltando com causa

participada os Srs Pedro Brandão e Noguèira
.lunior, e sem cita o Sr. Joaquim Perm ido.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvaia a acta da antecedente.
(1 Sim. 1 . 0 SEcimETaimio lé o seguinte:

EXPEDIENTE
2 oflicios do secretario tio governo de 28 de

Abril, um commumiicando a abertura de um cre-
dito suppleiiieiilar do 255000 para o acto reli-
gioso da imistallacão.-Vai á cominmssão 1 . 0 de
fazenda.

Outro remimettemmdo propostas da camoara rnu-
nicupal desta capital.-A' comiimumissàmm de pro-
postas.

Representações.
Unia da canuara municipal do llaj mibá sobre

übi',is urgentes de seo muiuicupio.-A's coiuiuius-
sõ's de obras publicas e 1.0 de fazenda.

Outra da coummnissao directora das obras da ma-
triz da Boa Esperança pedindo quota para a
uiesma.-A' coliiiu,íssau 2.0 de fazenda.

Uma petieão de Pedro ,l ustiniamino Mendes,
recta moand o venci moeu t os á que  1 cmii direito como
professor-A' mesma commiuiussão.

Passa-se á apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações.

E' lido, e fica sobre a mesa para tr 2. 	 lei-
tura, o seguinte:

Projecto as. 23.
A assemblúa legislativa provincial de Minas

;eraes resolve:
Art. 1. 1 No processo da sessão preparatoria

será) attenilidas as seguintes disposições:
1. 0 No primeiro armo da legislatura, e oito

dias antes da época designada para installação
da assemusbléa, reunidos os deputados na sala das
sessões ás lO horas mIa manhã, tornará logo o
lugar da pi'esidencia o deputado de mais idade,
e á seo convite occuparmõ os lugares de secreta-
m'ims os deputados que parecerem mais moços.

2. 0 Feita a relação mios diplomas presentes
na mesa, proceder-se-lia á eleição para presi-
dente, vice-presidente e domms secretarios, ojser-
vaili o processo descripto no tit. P da resolu-
ção n. 15.

§ 3. 1 No dia seguinte e em vista das actas,
reclamações, denuncias, protestos e outros quaes-
quer documentos referentes á eleição ultimamente
procedida, urganisará o 1.0 secretario unia lista,
que será approvada pela asserribléa, dos depu-
tados cuja eleição nemilimimima duvida smuscitc, e
outra lista d'aqueltes cuja eleição sofl'ra qual-
qftr comitestaçao.

§ 4. 0 Dos deputados da primeira lista serão
escolhidos por escrutinio secreto, contendo cada
cedu la somente dous nomes, duas comnmnissões,
de ires membros cada uma: a primeira para
verilicar os poderes dos deputados em geral, a
segunda para conferir e examinar a validade
dos diplomas dos membros da 2. ;1 coniinissào,
funccionando aquclla até o fim da 1.0 sessão da
legislatura.

5." Havendo cada commissáo prestado ju-
ramento nas mãos do presidente, de bem e fiel-
mmiemite servir, e informada pelo relator, que
houver nomeado, das duvidas suscitadas mios
papeis recebidos, convidará os interessados ou
seos procuradores para offerecererai, no praso de
24 horas, exposição escripta relativa ao processo
eleitoral, e d'essa exposição dará vista pelo mes-
mo praso ao candidato ou seo procurador, ou a
alguiuu deputado que assim requerer; formulando
logo o seo parecer, que será lido conjuncta-
mente com as exposições e contestações offereci-

las, e miado para ormiemmm mio dia seguimite, cmii mmie
terá lugar o emmem'rammmento da diseusso e a vo-
tacão.

§	 Nas eleições contestadas ficará adiada
a votaçào, a reqimem'imiiento mie qualquer depula-
do, até que se acheiu presentes 1 	 nemumbros ao
mmmenos.

§ '7.' A' proporção que se for votando, o pre-
sidente declarará deputados aqueltes cujos po-
deres tiverem smdo julgados validos.

§ S.° No segundo anuo da legislatura, e mias
sessões extraordinárias, convocadas depois de
fita a verificação de poderes, começará a ses-
são preparatoria ires dias antes do destinado
para installaçào d'assemnbléa.

§ t).° Ficão revogadas- disposições relati-
vas á instituição dos supplentes.

Art. 2. 0 No mnethodo de celebração das ses-
sões serão observadas as seguintes modificações:

1. 1 Quando se tratar da discussão dos orça-
mentos provincial e municipal e da fivação da
força policial, as sessões duraráô cinco horas.

2.0 Logo depois de approvada e assignada pelo
presidente e secretarios, é recolhida a acta ao
mirchivo. No fim da sessão legislativa serão enca-
dernadas as actas; os projectos, indicações, re-
querimentos, pareceres de comnmissãO e emendas
te que dias fizerem menção, serão registradas

oro livros pi'oprmos, revogados os '7 e 8 da
Resolução mm. 324 No principio de cada urna ses-
são a mesa fará imprimir e distribuir unia sy-
umopse ds assurmiptos decididos na sessão ante-
rior, bem como dos que estiverem pendentes
de resolução ou affectos'ms commnissões.

3a No ultimo dia te sessão legislativa será
lida a acta, aimid:m que não exista na casa mime-
tade e mais uro do numero total dos deputados.

4. 1 Os requerimentos, quaesquer que sejão, ne-
cessitão para sua adrimissão mio apcmiamento 'te cin-
co deputados pelo menos; não havendo quem
peça a palavra sobre sua materia, serão postos á
votácão; se alg micro pedir, porem, a palavra, por
esse facto Iicarímõ adiados e somente no dia pro-
prio serão submumettidos á. di sc lissao -5.a discussão-

5.a Os requerimentos serão admittidos á lei-
ura e postos à votação, sendo apoiados, somente

até a primeira hora da sessão, excepto o caso de
urgeneia na forma do § 8." d'este artigo, ou de
ser dia proprio para a discussão dos requeri-
mentos.

6., Salvo o caso de urgemicia, os requerimentos,
que ficarem adiados na forma do § 4 d'este ar-
figo, só serão discutidos nos sabbados, não se
tratando n'estas sessões d'outra materia, cru-
quanto houver requerimentos para discutir,

'7" Os deputados que quizerem fundamentar
verbalmente a apresentação de requerimentos,
indicações ou quaesquer moções, poderão fazei-o
na primeira, hora das sessões das sextas-feiras e
dos sabbados, ou fõra da hora designada n'esses
mlias, só terá isso lugar no caso de urgeucia, tal-
laudo em todo caso somente meia hora.

8" A urgencia com interrupção da ordem do
ri j a só se applica ao negocio que ficar prejudi-
cado, se não for tratado imnmediatamnente. Em
qualquer outra hvpothese a approvação da ur-
genc.ia só tem por effeito tratar-se da materia
na sessão segu i nte, de preferencia a qualquer
outra. A urgencia é votada sem que preceda dis-
cussão.

9,a O adianuento pode ser proposto por qual-
quer deputado, quando lhe couber a vez de fal-
lar, seja qual for o negocio e o estado da dis-
emissão; o deputado que propuzer adiamento per-
de essa vez de faltar. O adiairento será sempre
motivado e só depois de apoiado por 5 mnem-
bros em geral e por 10 na terceira discussão,
será submettido á discu ssão e votação; o depmm -

Lob. mjmie o propuzm' indicará por meio mie dias,
moras, mmi 	 mmi tos, o prazo mio a,diammiento que

nunca poderá ser indefinido.
10.' Nao se aemamido na casa deputados cmii riu-

mmmcro mic metade e ,,ais Ruim, não sei'a o ad mmiitti-
das mimor,vs que exijão mimu:mmedmata decisão. Incor-
reimi mm'esla disposição os m'equerimimemitOs di: adia-
mento de que trata o § omitecedente, salvo, se es
tratar da 3.' discussão de :1ualquer ussumnpto,
que não se considerará encerrada sem queque se de-
cida a preliminar do adiamento, logo que haja
mia casa metade e mimais um de seos membros.

11. 1 As moções de prorogaçãoda sessão serão
votadas pelos deputados presentes, qualquer que
soja o seo numero; a prorogação será por tempo
delinmdo, e fixado por horas ou minutos, e pode
ser remmoada logo depois de findo o prazo mia
primeira. Estas prorogações não serão annulla-
das sermão pelo encerramento da discussão res-
pectiva e nunca por falta de numero para Vota-
ção de questões incidentes, que serão resolvi las
pelos deputados presentes. Se achar-se na casa
metade e maus uru de seos membros, será per-
mittido requerer o encerramento da discussão,
que se votará sem debate, adiada, porem, para a
sessão seguinte a votação da imiateria principal.

12. 0 As decisões que o presidente proferir em
questões de ordena ou duvidas sobre interpreta-
ç:mo mio regimento interno, serão assentadas
pelo 2. 1 secretario em livro proprio e assignadas
por elle e pelo presidente.

12." Fica a eomnmissào de policia incumbida
de consolidam' as disposições vigentes lo regi-
mento interno, e a redação apresentada será
submaaettida á approvação da assembléa, seguin-
do-se o disposto mio art. 191 e segumntes da Re-
solução n. 15.

Art. 30 Ficào revogadas as disposições cru
contrario.

Sa!a das sessões, 5 de Maio mie 18'7G.-Fran-
circo Bea'msardsno Roda'igueS Silva.

E' julgado objecto de deliberação, e. vai á im-
primnir para entrar na ordem dos trabalhos.

ORDEM DO 1)1%.
2. a leitura de projectos.

Teem 2." leitura, são julgados objecto de de-
liberação, resolvendo a assemrmbléa que não sejão
impressos nem copiados, os projectos mis 14, 1'7,

18e19.
Ficão sobre a mesa para entrarem na ordem

dos trabalhos.
Comarca.

Entra eira 2.0 discussão, e sem debate passa
pana a 3. 1 , o projecto ia. 1, que crêa unia co-
marca com a denominação do Mar d'hlespanha,
e que se comporá do termo do mesmo nmammue.

E' sem debate approvado o seguinte reque-
rimento:

a Requeiro urgemacia para otierecer unia re-
queri miaento sobre niateria importante.-Caetano
Gama. a

O Sr. aetaflO Gama (Não ternos
este discurso).

E' lido, apoiado e sem debate approvado, o
sogui nte

-	 Requerimento.
« Requeiro que se autorize a presidencia d'As-

semnhléa a nomear uuia commissão especial, com-
posta de cinco membros. encarregada de lmvi-
dir a provincia em comarcas, fazeumilum uma revi-
são geral das existentes, mio que devem-Se girar-
dar, quanto possivet for, os nomes (Ias actuaes
comarcas. Bem assim, que o projecto eram dus-
aussão seja enviado á essa r:onamissão, para to-
mai-o na devida consideraã0.
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S:tI:i Iii sescs, t'tde 1Iaio de 1S"ft-Cae-
/ae0 (lusos. »

() SR. PRESIDENTE noniea para rnenihros d'esta
CUirniSSãO especial os Srs. Caetano Gania, Fran-
cisco Peixoto, Evaristo Machado, Olinipio Vai-
ladào e José Ett(lozino.

O projecto creaiido a comarca 'o Mar d'iTes-
paria vai â coininissão especial, Im Nirwile da
2 . 0 parte do requerimento.

Continua-se na ordem do dia.
Cadeira de 1 a, letras.

Entra ou primeira discussão, e seu: debate
P 15 '"1 pari 2., o projecto n.;3, que ela unia
e iloira de 1 letras para o sexo l'eiiniiln na
frguezia do Lawbarv, iiuiiicipio la Eaiiipanlia.

(reação de disteictos.
E' seio debate approvado cru 1. a discussão

o projecto li, 5, íreando districtos do paz em
S. .1 ão da Barra, da t'reguezia da \ elitalila, e
is o 1' in te Alta, da freguezia da Forquilha.

Cateíjoria de cidade.
E' approvado em 1. , discussão o projecto li.
que eleva a categoria de cidade a vilta de

Pouso Alto.
igiiaiiiiente approvado sein debate cmii 1 .1

iscusto o projecto n. , que eles a ã cate-
goria cidades as vilias do 55. Sacramento
e Santa Itita do 'ruivo.

Creação de disirictos.
1'.' :pprovado em 1. 1 discussão o projecto ii.

5, 'ranlo uni, distrieto (le paz no lugar de-
fluininado Sele Caxoeii-as, da freguezia da Pa-
i'alivtu (te Matio Dentro.

Cate,qoria de /'eyeezia.
E' approvado eni 1.0 discussão o projecto n.

9, que eleva á categoria de freguezia o dis-
(neto de paz de S. ebastiào do Rio Preto, Í're-

I leria 	 lo lia nihé.
1)irisa.

E' alilirovado em 1. 1 discussão o, projecto D.
q tio marca as divisas entre Passe Jaeuhv.

Posturas.
Eritrão em 1 . 0 discussão, e sem debate passão

para 2., IS projectos us. 15, 16 1 e 51 do anno
ptSs:olo contendo artigos de posturas: o 1.0 da
calhara lo Araxá, o 2. 1 da da Dianantimia, e o
:1.0 da i]a Ponte Nova.

Fica prejudicado o projecto li. 2, por con-tei' dispos i cões identicas as do projecto o. 51.
Desinemlis'açizo de /i'eyuezia

Intra ciii 1. a discussào, e,sem debate passa
pala 2., o projecto n. 10, que desmembra a
Iregilozia ile Santa Anua, do niunicipio do Uni-
nado, e o encorpora ao de Queluz.

I'ransftrencia de freyuezv.
Entra cio 1 . 0 discussão, e é sem debate re-

ei lado, o projecto o. 11, que ;nanda pertencer
a t'reguezia de Jabotícatulas ao inuilicipio de
Santa Luzia.

Os SRS. VALLADARES, l)iu'aioND, J. ACOSTO, A.
l'ENNA E C. Gaao 	 edein que se consigne na acta
que votarào a favor do projecto.

Loter ias.
E' approvado em 1. discussão o prejec.to n.

12, que concede 10 loterias em favor da ordem
3.' do Carmo da cidade de Sabarã.

Cateqoria de /'e,que:a.
E' approvalo em i.a discussão o projecto n.

21, que eleva á categoria de freguezia a povoa-
ção e ilistricto dos Paulistas do rnunii'ipio do
Serro,

'Nada  nais havendo a tratar-se, o Sr. pro-
shlente marca a orlem do dia seguinte, e e
vau ta-se a sessão.

11.0 SESSÃO ORI)INARTA AOS 9 DE MAIO
DE 18'O.

PRESIDE-NCIA DO SR. C.taiAn.t.
SUMMAR1O:--Exi'EDIENTE.--Àps'esentaeão de1o'o

e requerimentos.-Olseovacães dos h's's.
Ji. Fuloencio, Drumond, Caetano Gama, .1.
.4up'ueto e G. de ílíendonça.-Ordem do dia-
2 .'1 leitura do prjecto es. 23.-Desmeml2'ação
de faze»da.-/'aqa-mizento ao coronel Antonio
Ilodriques Pereira. -Annea'ação de fa'enda.
-Cadeira de /'rancez e porta quez no Jias' (te
1-/espanha .-Obses'rações dos Se's. Drumond,
Tolentíno e X. da Veiga.
.'s 11 horas da manhã, feita a chamada, aebào-

se presentes 2' Srs. deputados, faltando por no-
tiro justilicado os Srs. P. Brandão Nogueira
.himoi', e seui causa participada os Srs. T. .ln:i-
r:il. E. Gama, E. de Obreira e .1. Pennto.

Abre-se a sessão.
E' lida e appi'ovaia a acta da antecedente.
O SR. 1.0 SF:CUETÀIII0 clã conta do seguinte

EXPEDIENTE.
Representa çO's.

Unia de varios habitantes tia freguezia do
Carmo da Cachoeira, pedindo transferencia (li,
suas fazendas desta tara a freguezia de Ltiiiii-
narias. -À' Cofflniissào de estatistica.

Outra  dos hiabita n tes da freguez ia da lIa ria
Longa, pedindo que o projecto o. 93, do ao ii
P. passado, seja dado pala ordem do dia-A'
mesmari a eu mn missão.

Petições.

Uma de Antonio .loaquitii Pereira da Matta,
pedindo sua passagem da fregiezia de S. 'l'lnago,
ouSe reside, para a de N. b. da Conceição da
Barra.-A' inesrria commissão,

Out ra de Lucas A ntonio Duarte, 2. 0 (abelhão,
pedindo a revogação do art. 2. 11 da lei o. 2140
de 185.-A coinniissão de poderes.

Outra de Antonio Paulino Alvares da Costa,
rec la iii ando contra e d espaeh o da tliesoui'ari:i
provincial de 20 de J olho de 18'5.-À' 2 . 0 com,-
missão de fazenda.

Apresentação de
Requerimentos, ps'ojectos e indicações.

() r. Mailoel Fiilgencio:-
Sr. presidente, venho otlèrecer ã consideracão da
casa doas projectos que me parecem de granile
utilidade.

Trata o primeiro de dar categoria de freguezia
á ires districtos importantes e que estão minto
no caso de merecerem este acto tio justiça da as-
seuibtéa, e o outro de crear diversas cadeiras iii'
insti ucção publica para ambos os sexos em algu-
mas freguezias e districtos.

Julgo-me dispensado de deduzir quaesquer
considerações para provara vantagem destes firo.-
jectos, por ser elia intuitiva.

Entretanto, si, quando vierem chIes ã discus-
são, os nobres deputados exi g irem esclarecimen-
tos, com prazer os darei.

São lidos e licào sobre a mesa para terem 2.0
leitura os seguintes projectos:

N. 26.
A assembtãa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1 , 0 Fica creada a freguezia da immacit-

lala Conceição de N. S. do .Iequitahy, que se
comporá do districto do Jequitahv, do termo de
Montes Claros.

ArI. 2.° Fica creala a freguezia de Santa
Maria de S. Felix, que se couiporã do distrieto
(leste nome, pertencente ao [ermo de . oão
Baptista.

Art. 3.' Fica creada t freguezia de Santo An-
tonio do l'aredào, que se comporá do districto
do Pirapora, e Lera por lunites com o do Capão
Redondo os que forem traçados pelo governo
provinuial, ourela a e.aniara ninmiicipal das Pedras
dos Angicos.

S. R. Sala das sessões, 9 de Maio de 18-W.-
,11. Fut,qeucio.

N. 26.
A asseuiltéa legislativa provincial de Minas

(ieraos decreta:
Art. 1° Fielo creadas cadeiras de nastrue.Ção

pr una ria cio sexo masculino em cada o iii dos
tislrictos de Jequitatiy, do mnunicipio de Montes
((aros, de Santo Antonio dt, hliacho,Serra Branca
e Santo Antonio do Gorutuba, do termo de Grão
Mogol, Verelintia e do Setoffinha, termo de Ml-
nao Novas.

Art. 2. 1 Ficio igualmente creadis cadeiras
de instruccào pi'imiria do sexo femnimimno cio cada
urna das freguezias de S. Gonçalo do Brejo das
Minas, do ternio de Montes Claros, S. Miguel e
Aluias e Itinga, do niumeipio da cidade do Amas-
suali. e S. tio tio Gorutuba, do termo de Grão
.logo(.

Ari. 3•1 Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessõos, 9 de Maio de 1876.-41. Fui-
yenczo.

O )ï.u1ioIId:-Pedi a palavra,
Sr. presidente, para sujeitai do illustrado juiz:)
ta casa uiit projecto e timmi requcrhmuenlo. () pro-

jecto é o seguinte. ÇLc). 	 -
Ilen poucas palavras são neeessarmas para de-

inonstm'areui a proeedelicia da reclauiaçao que,
por nico imite rnedio, dirige` esta asseuiblei o

r. tenente coronel .hoaquimu Ben to de Oliveira.
Sr. pm'esideii te, a puniu, de que trato, coo-

struida sobre no Rio Preto o uiuiiicipio tia Con-
ceição, atteudendo-se não só as suas proporções,
comoa qualidade dos niateriaes neila emprega-
gados, necessariaifleihie deveria attuigir a um
preço muito superior quctie porque ti orçada.

O Smi. A. PEIDO:-F.' verdade.
O Se. DircaloND:-EU falto com pleno conheci-

uento de causa, ia por informações que recebi,
ia porque tive occasiào de pessoahmTieiite examui-
nar essa ponte.

(.) Se. M. FcLciEaclO:-E' unia das melhores
que ternos no noite.

O Se. Dicuaiosu:-L' uma ponte muito exten-
sa e espaçosa, cio cuja construcçào forão empre-
gadas madeiras de 1. 0 qualidade.

O Se. VALADARES:-E é grave injustiça que
aquelles, que prestão bons serviços, solYrão pre-
juízo.

O Se. DmtcamoND:-. . . conduzidas de lugares
niui distantes, e que as tornou excessivauieflte
caras.

Accresce ainda que o orçamento feito pelo
engenheiro foi inten'ainente mnsutlieieiite: foi as-
sim que a quantidade de ferro, que o empresa-
rio teve necessidade de emprega r para cavilhas,
argoilas e outros misteres da poiite, elevou-Se
ao duplo da que foi orçada, da mesma fum'nia
que o custo do paredão, que cerca as avenidas
foi muito superior ao orçamento.

Atem disso, para poder correspondei' a espec-
tativa do governo, o enipresarlo teve necessi-
dade de chamar os melhores offlciaes, de mnodo
que o mestre da obra, ou seo director, o tiancez
Felix Guisard, como se prova dos documentos
que apresento, recebia a diaria de lO e o sus-
tento. Como este, muitos outros oiliciaes em-

preg-ads na obri reeehiiâo iliarias muito eleva-
das.

Ainda outra circumnstaflcma justifica este pe-
dido de inlcmminísação, e é que essa obra foi feita
ciii epoca atir'mnal, quando os generOs alirnen-
ticmos attingirào a um preço exorbitante.

Vou pois renietter o projecto á. mesa coui os
documentos que o instruem para, quando foi'
enviando ás respectivas commissôes, desde que
.sela approaJo em 1.' discussão, podere m ellas
se pronunciar a seo respeito e-um eonheciment o
de causa.

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.' leitura
o seguinte

- Projecto se. 26.

À assemnblia legislativa provincial de Minas
(erae-s decreta:

Art. 1.0 O govem'no iudernnioarã ao cidadão
tenente coronel Joaquim Bento de Oliveira a
quantia de .7:8h88.72, de prejuizos, que solfi'en
na construcção da ponte sobre o Rio Preto, no
niunicipio da Conceição do Serro.

Art. 2. 1 Para esse fim lica-lhe aberto o ne-
cessario credito.

Art. 3." Ficão revogadas as disposições cio
comi trari o.

Sala das sessões, 9 de Maio de 18.76.-Dru-
mond._.4ppresentação .-F. da 1 'esqa. -Tayoloa
.Juseior.-X. da reiga.

O Sr. Dru rnon.d: -O requerimento
que lenho de otierecer é o seguinte. (Lê).

Sr. presidente, V. Exe. sabe perfeitamente
lia num anuo riais ou menos, o Exan. Sr.

Marliniio Alvares da' Silva Camposofficuou ao
presidente desta provmflcia dizendo que fizera
i'eeoiber ao 'l'hesouro a quantia, creio que, cio
2:000 para ser distribuita pelas casas de cari-
dade do 2, 0 dmstrieto.

O Se. A. Pio:-E' una acto que muito honra
o Sr. Dr. Martinho Campos.

O Se. DIruMoND:-Sem dus ida.
A presidencia, no intuito de corresponder aos

desejos de tão distineto mineiro, procurou int'or-
mar-se das respectivas eamaras sobre a existen-
eia de oasas de caridade no districto a que me
referi. As camaras ia derão á S. Exc. as preci-
sas inforniações, ha meses, entretanto até hoje
não leria sido distribuída essa quantia pelas ca-
sas de caridade.

Ora, pode ser qu(, , por ter o presidente da
provimicia muuitos aftazeres ciii que cuidar, não
tenha prestado atterição mais de perto a este ne-
gocio.

0 Se. G. DE MENDONÇA:-Se pedio informações
ás camaras, é porque tem cuidado.

O SR. l)RUMOND:-Pedio e forào dadas coro
presteza.

Mas, Sr. presidente, podendo ser que haja
embaraços, que tenhão obstado a distribuição
dessa quantia, eu, como representante do 2.°
districto, e mais immediato de unia cidade, onde
lia urna casa de caridade, desejo saber quaes os
rr.otivos, que hão retardado a satisfação dos de-
sejos d'aquelie iilustre mineiro. Se forem elles
taes que possàO ser removidos com pequenas
diligencias, talvez estejão, eni vista das infor-
inações, os representantes rio 2.' districto de-
vidarnente habilitados para removeI-os; e, se
porventura se derem circiimstancuas imperiosas,
que produzãi) verdadeiros eniharaços, lambem
devemos estar munidos dos mudos necessarioS
para fazeI-os cessar, e é por isso que eu desejo
que venhào as informações que peço.

Espero, pois, que este req umeriuiento, que nem
offerece objecto para a discussão, que apenas é
o desejo muito natural de nos esclarecermos so-
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hre unia inaloria que itPiPssa IC perto ao 2.°
ti Irclo, s'rá appivado. (lícito bem).

Ii apoiado e posto em discussão o seguinte
Requerimento.

Requeiro qne se peca ao Exín. presidente
seuiiite informação:

Porque não tem sido distribijida té hoje a
parte do subsidio que ás casas de caridade do
.° districto cedeo o Exm. Sr. Dr. Martinho

A Ivares da Silva Campos.
Saia das sessíe, 8 de Maio de 18iG.—Jrn-

5/050(1.
O r. Caetaiao Gama:—Sr. pre-

iitente, acho que o nobre autor do requcriritemi-
ii ná(i extranhará, neto mesmo deixara te apoiar
o adiamento que von offPrevor, por isso que

tico fito não é fazer opposicào ao pedido que me
parece justo consignado no seo requerimento.

Paço o adiamento da discussão apenas por 24
horas, e prometto ao nobre deputado que trata-
rei de colher todas as informações precisas a
este respeito, o que por certo será de vantagem,
por quanto, por esta forma, virão eltas mais
prornptamente. Se citas não satisfizerem ao no-
bre deputado, então o seo requerimento será
votado.

) Se. I)euioND:—i'mI aceito o atlianTento.
apoiado e sena debate approvado o segui ri te

Reqcerimento.
Iteqiwiro o adiamento da t1icssi pot 24

horas, .—íaetano Gama.

-c-------------------

O Sr. José AnusLo:—Pedi a pa-
lavra para apresentar o seguinte projecto. (Lê).

Sr. presidente, V. Exe. sabe e a casa reco-
nhece que é o tua necessidade Iii 1 ccli navel
disseminar-se por toda a nossa prol meia a
instrucção primaria.

Os SR5. A. PENNÀ E C. AEFONS0:—Apuiado.
O Se. VAi.LaDAliEs:—Princi pai mente educar a

mulher.
0 Sit. J. AUGuSTO:—A freguezia de Candêas

e uítia linda povoação, que tem crescido muito,
não sú em populaào, entoo eu riqueza, lia nelia
ricos fazendeiros, e entretanto esta fieguezia até
hoje não goza do favor á que teto direito e que a as-
semtihléa provincial faz á muitas outras fre-
guezias, concedendo-lhes aulas de instruc-
ão primaria para o sexo feminino, que deve

merecer-nos toda attenção, todo cuidado, por-
que é deite que a sociedade espera boas inàis
do familia, que hão (te fazer a felicidade do
nosso paz.

Assim pois, eu, offereeendo este projecto,
espeto que a casa o adoptará, e aquella fregue-
zia receberá este beneficio, que lhe é prouiettido
pela Constituição e que a casa não deixará de
fazer-lhe.

VOZES:—Milito bem!
1, * ' lido e iia sobre a mesa pata ter 2.a leitura

ti sguinte
Projecto u. 2.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta.

Artigo unico. Fica ereada uma cadeira de
instrucção primaria para o sexo feuiinino na
freguezia de Candêas; revogadas as dispusiçõss
ciii contrario.

Sala das sessões, 5 de Mato de 186.—JJ da
Rocha.—C. de Oliveira.— J. Angusto.—G. Ga-
sna.—O. Valtadão. —A. Peona. —C. A//ouso.

O Sr. €etulio de Mendonea.
—Sr. presidente, levanto-me para apresentará
consideração da casa uma indicação e um pro-
jecto que passo a ler (Li).

Sr. presidente, poucas palavras terei de pró-
ferir cio sustentacão da indicação e do projec-
to que acabei de ler, porque a hora marcada
pelo regimento para a apresentação destes tra-
balhos vae adiantada. Mas cão posso deixar de
atlduzir alguns argumentos em apoio das ideas
consignadas nas itiedidas que ora occupão a nossa
attenção.

Sr. presidente, já no atino passado tinha sido
agitada nesta casa a idéa de representar-se contra
O vexatorio imposto de 1$000, lançado pela as-
seriibtéa provincial do Rio de Janeiro sobre cada
um boi gordo que desta é exportado para aquel-
la provincia e para o mercado da corte. Mas como
a sessão já estava a terminar, deixou de vir
a lume a indicação, não obstante estar assig-
nada por diversos membros da maioria e moio-
ria, que todos erão accordes em protestar con-
ia a imposicão.

0 Se. 1)euioND:—E' muito justa a reclama-
cão.

O Se. G. DE MENDONÇA:—CornO acaba de dizer
(i ineo illustrado coliega e amigo prezado, um
protesto éjusto que se levante da tribuna contra
a imposição que approuve à assembléa provin-
cial do i4io de Janeiro lançar sobre um dosge-
micros mais importantes do commercio mineiro.
:.4poiado8).

O Se. VALLADAIIES:—Por isto é que a pobreza
morre de fome no Rio de Janeiro: o preço do
gado é excessivo e para isto concorre, aleiii dos
atravessadores, este imposto exagerado.

O Se. G. DE MENDONÇA:—Sem duvida. Para
provar que com etfeito existe alli este Impos-

to, 1 rago mi iii talàt i da, quantiatia ii e 1 1O , cobra -
dos pie 110 cabeças de gado vaccum que pas-
sarão tia pinte lo Presidio. (Lê).

Si beui exainimiarutos a existencma e cobrança
deste mnipostu, conheceremos que não é elle de-
vidaimeiite pa go, porque is pio'. meias só po-
dciii tributar, como está consagrado em direi-
to publico, sobre generos de exportação, com
tanto que 0(0 se otfenda aos direitos que se
pagão ao Estado; e ningue.m por certo julgará
exportado da provincia do Rio o gado que é
conduzido por estrada geral, tendo por ponto
objectivo o mercado da corte, onde por seotu
mi	

r-
o é tributado este ramo de coinmereio á que

tantos fazendeiros se dedicão no sul da pro-
viflcia.

Ora, Sr. presiderAe, é sabido, apesar de não
ser eu competente para tratar desta niateria (não
apoiados).

O Se. l)eusIoND:—E' deputado muito dedi-
cado.

O Se. G. DE MENDONÇA:—. . . (obrigado) que uni
artigo do acto addicional inhibe as asseuibias
provinciaes de lançarem impostos sobre generos
de importação.

O Se. X. DA VEIGA:—F,' imposto disfarçado
sob o nome de taxa itineraria.

O Se. G. DE MEND0N ÇA:—E' verdadeiro dis-
farce, como observa o ineo digno coliega de
distrmto, debaixo do nome de taxa itineraria
lançar-se um imposto sobre objecto que é es-
senciahinente de importação.

O Se. X. DA VEIGA--Apoiado.
O Se. G. DE MENDONÇA: — .. . porque a asseio-

bléa provincial do Rio tio Janeiro, tributando
o genero de que trato, fere de frente a dispo-
sição contida no art. 12 do acto addicional,
e nós apresentando esta indicação não fazemos
mais do que cornpenetrar-nos das disposi-
ções do § 9.° do art. 11 do mesmo acto addi-
eionat, protestando contra infracções da Cons-
tituição e das leis.

O Sim. X. DA VEIGA:—E contra a espolia ção de
150:000$ annuaes, que cobra a provuscia do Rio
de janeiro.

O H. A. PENN.5:—E cmii detrimento do mer-
cado da corte, onde a pobreza está morrendo
de fonte por causa da carestia da carne verde.

O Sim. A. I'ENiDO:—Apoiado.
O se. G. nu MENDONÇA: —Si lançarmos as vis-

tas para o estado precario e critico em que se
acha o commercio do gado, sempre onerado, ja
pela assernbléa provincial do Rio de Janeiro, e
já mesmo pelas cantaras mnunieipaes, segundo
chegou lia pouco ao risco conheci inento, que
uma estriara municipal apresentou urna oroposta
á esta assenibléa para lançar o imposto co 100()
sobre cada (tina cabeça de gado; se tratarmos de
estudar os meios vexatorios com que se quer
cercear o msoinniercio de gado, reconheceremos
ser justo que poutiansos diques e barreiras á
essa invasão que levanta seo colho para oppririilr
o conarnercio de gado, que merece da nossa par-
te toda animação, porque com o seo livre des-
envolvimento conseguiremos erguer a provmcia
de um tal ou qual abatimento, que observamos.

VozEs:—Muito bem.
O Se. G. DE MEND0NÇA:—Fundaiflento o pro-

jecto que apresento do modo seguinte.
Só, Sr. presidente, quem tiver ido a S. Se-

bastiao do Paraizo é que pode conhecer per-
feitamente a necessidade em que estamos de vo-
tar uma quota de 2:000 para a obstrueção de
dous profundos fossos que ameação não só a
matriz da cidade como lambem parteparte do cemi-
(crio publico.

O Se. X. DA VEIGA:—Apoiado, é uma recla-
mação muito justa.



SISÀ() i)l 9 1)11 mol .	 IF
	

SESS:&() DF, 9 DE 31,410l)i' 1876. 	 8:3

Se. 	 DE. MvxnoNt:-l)exa rei de fizer lai'-
g ie 'riisIttoraões hre Oporque eon-
sideral-o é donaonstt'ai' a sua necessidade. Cin-
jo-lixe apenas a ler urna valiosa carta de um hon-
rado cidadão, o Sr. capitão José fheodoro de
Souza.

O Si. A. PENino:-Pessoa muito distineta.
O Se. G. DE MENDONÇA:-. . .com juizo seguro

o moo nobre coilega acaba de fazer justia ao
seo ,'ararter nobre e independente, reconhecendo
que elie não podia representar senão sobre unia
nreessidade real que existe na localidade.

Diz o Sr. capitão José Theoloro de Souza:
(Li).

« Corno se vê, a pequena distancia de alguns
metros, em que estão os fússits, da matriz e do
ceniiterio, ameaça perigo; e reclamar um auxilio
para obra de tão palpitante necessidade é acto
louiavel. e

Eidenternente, Sr. presidente, depois da lei-
tura desta carta, cumpre que eu não profira uma
só palavra em snstentação do projecto apresen-
tado, porque deve ter calado no espirito dos meos
nobres cotlegas e amigos a necessidade indecli-
navel em que estamos de olhai' para aquelia ci-
dade tão prospera e de um futuro por certo ia-
vejavel para outras localidades, porque ahi em
alta escala se cultiva o café, e ia tia urna ex-
portação de muitas mil arrobas.

t) SR. A. PENmDo:-E' cidade digna de toda
pr tecão.

O I)mruMoND:-() nobre deputado não mos-
trou qual é o orçamento para a execução dessa
obra, afim (te sabermos se está isso nas forças da

rio i ci pa li (1 id e.
O Sri. G. DE MENDONÇA:-Nem é necessario isto

agora; porque ainda não ba quota votada para
elfectuar-se a obra. Quando se tratar de levai-a
a effeitc, a administração exigirá o respectivo
orcarnento para ordenar a obstrucção dos tos-
sos.

O SR. I)mivaioND:-O orflamento é netessario
mesmo para se votar a quota.

(t Sri. O. ne MEND0NçA:-Como o nobre depu-
lado ouvro da leitura da carta, calcula-se em
2:000000 a quantia precisa para isso.

Se por ventura for a quantia insuficiente, a
carnara de 5. Sehastião do Paraizo suppr .irá com
o que for necessario para se concluir a obra.

it SR. IhirJmoNo'-Se a despeza a fazer-se está
calculada em 2:000, então está nas forças da
municipalidade.

0 SR. O. DE MENDONÇA --Apenas está previa-
mente calculada em 2:000; é um auxilio que a
assemhléa provincial dá ã camnara para fazer esta
obra: o que exceder de 2:000 a cantara suppri-
rã, coroo ficou declarado.

O Se. l)ririIoND:-Precedendo orçamento,
concordo.

0 Se. O. DE MEND0NÇA:-Pois adrnitto que es-
feia orçada em2:000$.

0 SR. I)riuxoND:-Isso é uni calculo.
O SR. O. DE MENDONeA:-E o orçamento não

passará de nir, calculo.
Sr. presidente, feitas estas considerações, peço

desculpa á rasa por ter-lhe tomado mais tempo
tio que desejava. (Não apoiados).

O SR. DeualoND:-Tem-nos agradado.
O se. G. DE MENDONÇA:-Attendendo á precio-

sidade do tempo e ã importaricia dos assuniptos
que temos de tratar, forçoso é calar-me; concluo
agradecendo a benignidade com que tenho sido
tratado pelos ineos nobres collegas (merecida-
mente), e declarando que o inovei que me trouxe
á tribuna para apresentar este projecto e a indi-
cação é reivindicar direitos conculcados, é ser
util ao melhoramento e progresso desta rica,

vasta o populosa provi Dciii, que til til to espera tio
Seos legisladores.

VOZES:-Muito bem.-
E' lida, apoiada e rernettida á commissao do

poderes, a seguinte-
Indicação ii. 1.

Indicamos que esta asseuibléa represente á
camara dos Srs. deputados contra o imposto
vexatorio de 1000, lançado pela assembléa pro-
vincial do Rio de Janeiro, sobre cada uma rez
que desta é exportada para aquelia provinela e
mercado da corte, tendo-se eia consideração a
inconstitucionalidade tio imposto, que é de iiu-
po rtai ão.

Sala das sessões, 8 de Maio de 18711.-O. de
ifendonça .-J. .Eufrozino .-A. Penna. - E 'iotli.
-C. de Oliveira.-M. Felyencio.- Vailadão.-
R. de Oliveira.-F. da Veiga.-F. Peixoto -
Arnarat.-Motta Pacheco.-Moreira da Rocha.
-Appresentação.-X. da Feiya.-Evaristo Ma-
chado . - Va liadares.

São lidos e ficão sobre a mesa para terem 2.
leitura os seguintes projectos-

N. 28.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. Fica o presidente da provincia

credi lado, destie já, na quantia de 2:000000, para
concerto de deus grandes fossos produzidos pelo
desmoronamento da terra na cidade de S. Se-
bastião do Paraiso; revogadas as disposições em
contrario.

S. R. Sala das sessões, 9 de Maio de 1876.-
O. da Itendonça.-D. Viotti.-J. Enfrozino.-
Appresentação.-M. Pacheco.-X. da J7eiqa.-
E. da Veiya.-O. Valiadão.

N. 29.
A assemLléa legislativa provincial de Minas

Genes decreta:
Artigo unico. Fica aimnexado ao 1. o o 2.°

officio de tabeflião da villa de Pouso Alto, creada
pela lei sob n. 2079 de 19 de Dezembro de 1874;
revogadas as disposições em contrario.

Sala das sessões, 9 de Maio de 1876.-D.
Viotti.-Evaristo Machado.-G. de Mendonça.
-M. Pacheco . -.1. Bufrozino . -Appresentação.
-O. Vailadão.

t) Sim. INN0cENCI0 DE CAMPOS, por parte da
comriiissão de propostas, apresenta os seguintes
projectos:

N. 30.
A' conimissão de pro postas e representações das

camaras municipaes foi presente uma proposta
da cantara municipal da cidade da Boa Esperanca,
para que sejão adoptados alguns additivos ã suas
posturas; a commissào depois de consideral-a
accuradamente, é de-parecer-que se adopte o
seguinte projecto:

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes, sob proposta da camnara municipal tia ci-
dade da Boa Espetança, resolve:

Art. 1.0 Todo o invernista ou alugador de
pastos para engorda de gado vaccnm neste mmi-
nicipio pagará por cada rez que se vender para
o com urmercio em geral 100 réis.

Art. 2.° Para verificar o numero de gado ou
de rezes vendidas, o vendedor apresentará ao
procurador da camara uma relação assignada
conjunclamnente com o comprador, sob a multa
de 5000, por cada uma rez que for sonegada ao
numero, paga pelo invernista ou comprador que
concorrer para esta fraude.

Art. 3' Todo o boiadeiro ou capataz de bola-
da,que atravessar por este municipio, pagará por
cada uma rez 360 réis, sob multa de 109000 aos
con traventores.

Art. 4. 1 Fica derrigado o 	 17 tio ai, [. 226
tias posturas tio si a caio ara.

Sala rias comnmissões, 9 de Maio de 1876.-
Iaaocencio de Campos.- Tayobtz Jnnior. -Eva-
iisto ilfachado

N. :31.
A coiillllissão de propostas e represemitioçoes

das cantaras wunlcipaes, tendo eia vista a pro-
posta da cantara municipal da cidade da ,tanua-
ria para a cobrança do imposto sobre aferição de
pesas e medidas em seu umiunicipio, é de-pare-
cer-que se adopte a mesmo projecto de postu-
ras da camara municipal tia Januaria.

Sala das coiimniissões, 9 de Maio de 187(1.-
lunocencio de Campos.-Tayoba Junior.-Eva-
ris/o Machado.

ti SR. A. PENID0, por parte da comulissão de
pontes e estradas, apresenta o seguinte

Projecto a. :32.
A commnissão de pontes e estradas,á quem foi

presente o requerimento de José Joaquim de
Souza Ayrão Marfins, pedindo um privilegio
para a construeção, uso e gozo por 80 aflitos, de
unia estrada de ferro ecouwiiica que partindo
da cidade da Itabira,passandu pela de Santa Bar-
bara, vá terminar nas proximidades de Santa
Cruz do Ri' Pardo,a entroncar-se em unia outra
a concedida pela asseumblea provincial do Espi-

rito Santo desde a vilia da Cachoeira do Itape-
menina até Santa Cruz do Rio Paruo, e garantia
de juros de 7 o/o sobre o capital de 6,000:000:
Considerando que a empresa de que trata o pe-
ticionanio é de grande importancia e utilidade
para a provincia; é de parecer que seja adoptado
o projecto que oflérece-se era separado conce-
bido do modo que se vê.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Genaes decreta.

Art. 1, 0 Fica o presidauite da provincia au-
torisado a conceder privilegio exclusivo por 80
atolas, a contar da data da concessão, a José
Joaquim de Souza Ayrào Martins, coojuncta-
iime.nl.e caiu os negociantes Narcizo da Costa Pin-
to, Gama Machado & C.°, Antonio ilorges de
Allia yde e Manoel .ioaquiui (iouiies, ou a quem
melhores condições oltriecer, para construcção
-uso e gozo-de uma eatr da de ferro econo-
mica que partindo da cd,de da Itabira, pas-
sando por Santa Barbara, Abre Campo, Santa
Margarida, vá terinivar nas proximidades de
Santa Cruz do Rio Pardo, dentro dos limites
desta provincia, a entroncar-se á outra concedida
aos mesmos negociantes pela assemblêa legisla-
tiva do Espirito Santo, desde a vilia da Cachoeira
de Itapeuterim até o ultimo lugar d'esta conces-
são, garantindo o juro de 7 /o sobre o capital
empregado na construcção da estrada, até a
quantia de 6,000:000U.

Art. 2. 1 Durante o tempo do privilegio não
potleráõ ser concedidas outras estradas de ferro
de qualquer systema dentro da zona de 6 kilo-
metros para cada lado e na mesma direcção desta,
salvo accordo provio com os empresarios ou com-
panhias que o primeiro organisar.

Art. 3. 0 Esta restnicção não obstará a que o
governo conceda ou construa outras estradas de
ferro que sejão ramificações ou prolongamento
d'esta lin h a, e como taes d'cita se aproximem
e até mesmo cruzem. Todavia em taes casos
será, com igualdade de circumstancias, prefe-
rida a companhia da estrada a qne se refere
esta concessão.

Art. 4. 0 Os concessionarios terão direito á
desapropriação na forma da lei, para leito e
depenulencias da estrada.

Art. 5. 1 Aos empresarios fica concedido o di-

reito tio siabelecereumi trilhos nas estradas exis-
tentes mia direcção tios do abjecto desta conces-
são; uma vez que não prejudique a facilidade
do transito actual.

Ari. 11.° Temmmiinaclo o prazo tio privilegio,
passará a estrada, mim aterial lixo e tremi rodante,
a pertencer á provincia, sem que, por isso a Cotri-
panhia temilia direito algum a indeuiinisaçao.

Art. 7,1 Logo que a renda liquida da em-
presa exceder a 8 o/ o, revertera o excedente ao
cofre da provincia, até que se complete a quan-
tia que se houver recebido da pro inda pela
garantia de juros.

Art. 8. 1 Fica creado o imposto de 40 reis por
arroba hilcinetrica de mercadoria que transitar
na estrada de que trata esta concessão, emquanto
a renda liquida d'dIa não attingir a 7 e mià&t
estiver salda a despesa que pela garantia de
juros tiver feito a provincia.

Art. 9.° A despesa annual corri o pagamento
dos juros garantidos por esta resolução será
effectuada com o producto do imposto de que
trata o art. 8.° e os meios ordinários do orça-
mento ou, na deticiencia destes, por operações de
credito.

Art. 10. 0 Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das commuissões, 9 de Maio de 187d.-
Antonio Cassimiro da Atotta Pacheco. -José Eu-
frosino Forreira de .Brito. -Agostinho Pen ido.

A' imprimir para entrar na ordem dos tra-
balhos.

O Se. T. DE GOUVEA, por parte da coinmnissão
de poderes, apresenta para entrar em 2.° dis-
cussào, tal qual se acha redigido, o projecto n. 2.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos.

ORDEM 1)0 DIA.
2.° leitura de projecto.

Teum 2.0 leitura o projecto n. 23, o qual, sen-
do julgado objecto de deliberação, vai a mi-
primnir para entrar na ordem dos trabalhos.

Desmembração de freguezia.
E' approvatlo em 1.a discussão o projecto mi.

14, que desienibra da freguezia de S. Sebas-
tião da Encruzilhada, e annexa á de Baependy
a freguezia do Cajurri pequeno, do tenente José
Francisco Maciel.
Pagamento ?zo coronel A. Rodrigues Pereira.

E' approvado em la discussão por escruti-
nio secreto, o projecto n. 18, que ruanda pa-
gar ao coronel Antonio Rodrigues Pereira a
quantia de 3:472511, proveniente de concertos
que fez na estrada do Paraybuna.

Anuaxação de freguezia.
E' approvado i 1.° discussão o projecto n.

19, que annexa à freguezia de Roças Novas a fre-
guezia da Quinta do Lago.

Cadeiras de frarscez e portugmu.ez.
Entra cita 1. 0 dicussão o projecto a. 17, cre-

ando umna cadeira de fnancez e portuguez na ci-
dade do Mar d'Flespanha.

O Sr. riiniond: -Sr. presidente,
já o anDo passado a minha posição aqui á res-
peito da instrucção publica foi muito clara. Eu
entendo que a provincia de Minas procede muito
bem, estabelecendo não só cadeiras primarias,
como tambemn secundarias por toda a provincma.

O S. VALLADARE5:-Apoiado.
o SR. DRUMOND:-Mas levantei-me para iii-

pugnar o projecto, cuja leitura lia pouco se fez,
por conter o accrescimo de 400000 para alu-
guel de casa, cousa que ainda não foi estabeleci-
da na provindia de Minas para cadeira nenhuma.

W.



84
	

III 	 )l 	 i1Ài 	 1)1

Não ''i ÍII11I a lazão 	 'este orev.legio, que es-
Iattetr 	 o rirojecio para aq iit)l te que 	 proles-
sor na tiilaue do Mar d'llespaiiha.

O Sn. T0LrNTI,'0:—liesponderel.
() Se. J)euaIoND:—Foj para que a luz se li-

zese ã respeito deste projecto que provoquei
a discussão, por que se realmente as circum
stancias são taes, que forcem a assernbléa pro-
vincial de Minas a decretsr o acerescimo de
400000 para a cadeira de francez e portuguez
do Mar l'llespanha, eu Lambem apresentirei
uma emenda, ampliando este favor a todas as
cade.ras, salvo se os illustres autores do pro-
jecto apresentarem rasões Mo solidas, que nios-
tre,u perfeitamentea conveniencia d'esie projecto,
como excepção.

Entendo, Sr. presidente, que seria melhor
nomear-se uma coramissão especial para elabo-
rar algum trabalho novo a respeito de materia
tão importante, como a inskuccão publica, dei-
xando à margem estas medidas parciaes, que,
talvez, tomadas possão ir de encontro ao plano
lime a assemblma provincial deve este anno ado-

ptar a respeito da instrucção publica, assumpto
que nos é rcommendado pelo presidente da pio-
vincia.

Não me parece, Sr. presidente, que todas as
cadeiras de latini e francez guardem a mesma
proporção 110 ordenado, isto é, que em certos
lugares, por circumstancias peculiares , umas
tem maior ordenado do que outras.

(1 Sim. X. DA VEIGA:—Não apoiado.
VOZES:—Temn todas o mesmo ordenado.
(i Sit. l)isITM0ND:—Me parece que lia alguma

iliflèrenca a respeito d'aqueilas que estão anne-
as aos externatos.

Vozes:—Não lia nenliunia.
O bit. M. FuLGENcIo:—Só lia diferença para

os professores do lyeeo da capital.
() Se. DUuM0ND:—Eu disse que havia alguma

dillèreni, não sabia se era em relacão aos pro-
fsors dos externatos ou do lyceo. Mas o que
estranho e ao que realmente não posso dar o meo
asselitimotiato é a esta novidade do acc;cimo
te 400000 no projecto, que teme. assigutura de
lues dislmnctos collegas, Dr. Manoel Gomes To
lentino e Evaristo Machado Suas Exc., quan-
tIo oferecerão ã apreciação d'assemnbléa este tiro-
tecto, não quiserão expender as raso- es, que mi-
litão para que merecesse o assentimento da casa
e pudesse ser convertido em lei.

0 Se. EVARISTO MACHADO:—O projecto foi ex-
plicado.

O Se. DRuioNo:—Forão dadas explicações em
relação ã necessidade da oreação da cadeira,
ruas não no sentido de demonstrar a necessi-
dade d'este accrescimo, d'esta verdadeira novi-
dade.

O Se. EVARISTO MACHADO:—F' por que os ala-
gueis das casas são excessivos.

O Se. l)RU310ND:—Efltào es l a medida por ex-
cepção torna-se odiosa, e é justo que, se a as-
semhlãa provincial pretende fazer este favor ao
futuro professor da cadeira do Mar de Hespanha,
lambem faça aos outros professores, que igual-
mente tem o mesmo tranalho. Até me parece
lue aquelles que leccionão o latim, por ser
lima i ateria mais difficil e que se divide em di-
versas classes, teem razão para pedirem o mesmo
favor ã assernbláa provincial, razão que desap-
parece para aquelles que ensinão o francez e o
portuguez, niaterias que por sua natureza não
ilemandão nem tanto tempo nem tanto trabalho,
conto o que concerne ao ensino do latim.

E demais, me parece que a cidade do Mar de
Ilespanha, decantaa como uru lugar em que
a riqueza progride, em que a vida se deslisa livre

de emmmltaracís, conto lii poucos dias se iIJsse n'es-
ta asseutliléa por oceasiãu de tunilaumeiilar-ss o
projecto que crêa a comarca do Mar de ilespa-
nha, deve ter as mesmas com mnodidades para
aquelie que Ia for leccionar Se é uni em que
a riqueza se desonvolve tanto, e que, como disse
o nobre deputado o Sr. Tolentino, é uni verda-
deiro centro não sóconsurnmidor, mas tamnbern pio-
dimetor e exportador.

4) SR. for,ENTIN0:—I';nm alta escala.
0 Se. flr)msroxo : ... a vida a! ti Il0 Polo ser

cara e para aluguei de casa a quantia taxada é
exorbitante, pois que nem mesmo n'esta capital,
onde hoje a populacão regorgita, que é o centro
de todo o mecanismo administrativo, as casas at-
tingem á um preço tão elevado de aluguel. Sei
que na maior parte das cidades (Ia provincia, que
não se achão nas condições da capital, o aluguel
mie uma casa bem mrmontada não se eleva a mais
de 100 a 120 annuaes.

As casas nas diversas cidades da provincia,
excepção feita tia capital, não dão mais de
'miensaes. Como é pois que se explica conveni-
entinente a elevada cifra de 400 á titulo de
aluguel de casa? salvo se este futuro professor
da cadeira de francez e portuguez (lo Mar de
liespanha for pessoa tão privilegiada, em hene.
licio de quem tevão recaiu os reditos da pio-
vmncia.

Srs., atiremos á margem estas medidas odiosas,
medidas de excepção, que realmente contrariào
a outros que talvez, sobrecarregados de fanmilia,
se achão em circumstancias mais dílficeis, mas
que ainda não tiverão a coragem de vir solicitar
mia assembléa provincial de Minas uma quantia
qualquer is titulo de aluguel de casa.

O Sim. VALLADARES:—Aqui no Ouro Preto os
deputados pagão pelo aluguel da,-, melhores casas
40 mnensaes.

(lia outros apartes).
O SR. l)isrsmoND:—ienho pois, Sr. presidente,

externado as razões que actuào em moo espirito
para negar o nico voto ao projecto na parte que
pede a quantia de 400 para aluguel de casa.

Si'. presidente, pode ser que as observações
do illustre representante do 30 distrjctc, sejito
táes que inc levem a vatar em favor de seo pro-
jecto, nas, se ellas não conseguirem demover-
me do moo proposito, me verei forçado a im-
pugnar o mesmo projecto enm todas as suas dis-
cussões. (Muito bem, muito bem).

O Sr. 'FOleiitino:—Sr. presidente,
foi como verdadeira sorpreza que vi o nobre de-
pitado levantar-se para impugnar este projecto,
por isso (lime O afino passado eu fui um soldado
debaixo de seo commando em pró] da instruccão
publica.

(1 Sim. VALLADARRS:—Não sabia que o nobre
deputado tinha militado em nossas fileiras.

O Sim. TOLENTINO;—Os nobres deputados estão
prevenindo as cousas.

O Se. E. MACHADO:—Foi só quanto á instrnc-
ção publica.

O Se. TOLENTIN0:—Justan)ente Qando se tra-
tava aqui de projectos favorecendo a instrucção
publica..

O Sim. DRUM0ND:—Eu não impugnei a creacão
da cadeira.

0 Se. TOLENTINO:—. .. eu fui uni pequeno
soldado debaixo do coinmando do nobre depu-
tado.

O Se. VALLADARES:—E' um expediente parIa-
nmentar o atiribuir a adversarios opiniões que
elles não sustentão: o Sr. l)rumond não impug-
na o projecto, é o adminiculo, o augniento dos
4OOOOo.

(4 Sim. 	 iOmENTI'Çu:-- . ((uiafll( se dizia aqui ii
mliii	 pisado iiii p i, ia 	 le o tilIlim qrlautia eor-
lmt:mil€s como a creacao de aulas ite latiu Iran-
az, sustentava o obre deputado que tiesquan-
tias não erão exorbitantes.

0 Sim. I)rmuioNn.•—Àimmda digo.
O Se. TOLENTINO:—. . . e eu coou o imobre de-

putado tivemos o dissabor de urna ou duas xczes
ser derrotados.

0 Sim. DeuMoNnt:—Pela mmiaiurla.
4) Sim. TOLENTINO:—A (juestão não era politica,

e o nobre delimitado sabe que nestes casos as opi-
limies divergem.

Sr. presidente, ja em 182, quando pela 1.°
vez tive a bonra de ser eleito deputado provin-
cial pelo 1. districto, appareceo aqui urna repre-
sehtaçào da professora de 1. al leiras da cidade do
Pomiba pedindo quota para aluguel de casa, re-
presentação bem fumiulada, por que V. Exe. sabe
perfeitamente que nas povoações da uimatta os
alugueres são muito elevados.

0 SR. \ALLADAIIES: —Não apoiado.
O Se T0LENTIN0: —Posso provaI-o coumi o les-

temunlio valioso.
0 Sim. G. ne MEND0N.A:—Quanto mais impor-

Imite é uma cidade, mais caros se to r não os mimemos
li subsistencia.

0 Se. '[oLENrINi: - . . de dous de nossos col-
egas residentes mia cidade do Rio Novo. Aquelie
muimiepio, embora novo, teiri um bom centro
igricola, sua exportação de café é extraordinária,
sois terras são mmiuito productivas, e no entalo

e alugueres das casas naqiselia cidade são muito
altos.

0 Sim. E. MA1:rl,too: —Justamente, e eu ainda
aluo poucos os 400000.

t) Sim. T0LENTIN0:—Na cidade do Mar de Ites-
emilia, temi lio fmutlartmu ti) para dize[-o, imito se

ultimo urna casa terrea pequena e ruim por menos
lo 33O000 amivaes. Invoco o tetemimunho va-
loso do neo collega de, listricto, o Sr. E.
lado.
O SR. VsLLsnameEs:—E' suspeito.
4) Se. ToLmeNTlNo:—Nào vejo motivo de sus-

)iç0
(1 Sim. \ALLADAImms:—L' directamente inferes-

sito na creaç&o da cadeia.
0 Sim. TomENTIN0:—... porque estou certo de

que ii nobre deputado é incapaz de vi aqui atlir-
ruiam tini facto que iuào seja verdadeiro.

4 Se. VALLsmssrmEs:—Quemn defende unia idéa
apaixona-Se por dia.

0 Se. l"..Maciiauo:—Eu sou muito isento
lo.ssas paixões; só curo da justiça, e miada mais.

0 Se. I)rmm'MoND:—Amnplme esse favor a todos
os professores tia in s trucção secundaria da pro-
vi nema.

0 Se. E. MACHADO:—Para os lugares corno a
cidade do Mar de ilespanha comute coro o ineo
voto para tal favor.

4) S. VALI.ADAiIE5:—AbertO este precedente, a
provincia lia de carregar com grande despeza.

O mm. T0LENTIN0:—Os lugares que estiverem
nas condições tio Mar de Hespmnha, Rio Novo,
Pomba e Juiz de Fora, podem contar com liteo
soto.

O SR. DRUM0ND:—Se o nobre deputado de-
inomistrar que, unia vez creada esta cadeira, dIa
deixara de ser provida por causa da elevaçuo mio
alriguol das casas do Mar de Hespanlia, terá um-
ta razão para vir solicitar este accresCilm)o; do con-
trario, não.

O SR. G. DE MENDONÇA:—A conclusão estiu nas
premissas que elIe temo estabelecido.

0 s. 'foLENTINo:—Não posso sabei previa-
mente se, posta a cadeira á concurso, haverá
cincurrentes e dia será preenchida. Isto seria
advinhar o futuro, o que é prohibido.

:1 lizenil-, as citlalos do !%iar ii' líes-
til; e 1, Rio Nvu, Juiz di- Fiji, Puili:i ir
leplIma

0 Sim. l)RUSI0ND: —l)iamnantina, Santa Rartir:m,
e Idas as outras.

II Sim. EVARISTO Macim,a»o:—Nesses lugares a
nia ' muito com moda.

0 Sim. VALLADRES: —No Mar de Hespanha tarn-
beum o é, pois, se fosse incomnuisoda, o nobre de-
putado rumo moraria lá.

0 SR. EvAimmsTo MACHADO:—Moro, porque a
profissão iii- advocacia que tenho A alli rendosa.

O Sim. G. ne MEND0NçA:—E' incontestavel que
os murnucipios da irmatta sito o eunporio do com-
mercio.

4) Sim. '1'oLENTiNo—Dizia eu que nas sédes dos
mnujni:i pus a que tenho alludido nao se obtem
omita casa soiTrivel senão por mais de 300 au-
mmi aes.

4) Sim. lilmcsroND:—Allegou, lutas não provou.
4) Se EVARISTO MACHADO:—Aqui estou eu para

pro ar, porque moro lã.
4) Se. liImh.MOND: — E suspeito.
(I Se. l';vAi(isTo M,sciiauo:—Entào o nobre de-

liii tad O tal i ube mm considera-se suspeitoito pua ails'o-
r iu1ui os miegocios da Itabina?
0 Sim. TOLENTINO:—. . . C portanto é nece -

sana esta quantia para aluguel de casa para o
professor.

Nas cidades de Queluz e Piranga obtem-se
uma excelleute casa por Sou 10 mensaes. ia
é o mobre deputado a grande diferença que vae

destas cidades para as do Mar de Flespinha, Juiz
Fora Se.

Logo que furuoei-iuie, tendo de alugar uma
pequeima casa para eseritoi'i) no .Juiz de Fora,
por muito obsequio de uni amigo, obtive por
mnemisaes unia que estava alugada á outra pessoa
por (iOOOO

O SR. R. SILVA:—Na Leopoldina dá-se o uses-
frio facto.

O Sim. T0LENTIN0:—Siin, Sr. isto serve para
mostrar quanto sito caros os alugueis naquellas
cidades da mnatta.

O Se. EvaRisTo Macuano:—)) nobre deputado
tem notado perfei tauient'°a justiça do se) pro-
jecto.

O Sim. V,.iADARES:—I)) nosso, imito seja bit
modesto assim.

0 Se. Toi,ENT1NO:—O nobre, deputado pelo 2.0
distrícto, Sr. presidente, ainda mios disse que
havia ditferença entre os ordenados c ios proles-
sores.

0 Sim. l)imuMoND:—Eu disse que parecia, não
avancei uma proposição absoluta. E de facto lia
diferença a respeito dos professores do lyceo.

0 Sim. T0LENTIN0:—Nit0 estamos tratando dos
professores do lycoo, mas tini dos professores
avulsos. Como muito bem tizerão sentir em a-
partes alguns dos nobres deputados, o ordenado
é igual para todos os professores. (Ira, sabe-se per-
feitamente que apesar dos trienos da rnatta se-
reis muiuito produclivos, os nossos fazendeiros
fazendo da lavoura do café o seo forte e limi-
tando a plantaão dos generos alimnenttcios para
sustento mie suas farnilias, não vendem esses ge-
meros em suas localidades, corno acontece nesses

outros muruicipios cru que os viveres abundão e
a vida torna-se barata.

O SR. DRusloND.—Disse-se outro dia que no
municipio do Mar de liespanha cultiva-se mui-
tas mil arrobas de café.

0 Sim. T0LENn1No—Cultiva-se lambem o fumo
e a canna. Mas a respeito ule gemiemos alirnenticios
aqueiles fazendeiros só plantão para os gastos
de casa e d'ahi provem que os generos alimenti-
cios na malta são de uma carestia extraordi-
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liii I^I5(I iileiratiiiiile e'.('ejsiiiiell
() Se. À. :NNÁ:—Geueralise a medida aos inti-

flicipios da malta.
ti Se. DituIONri:—E aos do norte.
ALGUNS Sus. DEPUTADOS:—E aos do sul.
1) Sn, TOIENTINO: —()s nobres deputdos p0-

eiii mandar 	 iiesa as uiodidas que julgarem lo
jitstit.

\os uuiiieipios do campo e iiis da beira da
nada, que Mau fliuiiiOLpiJs que se eiilregào ã
riill lira (los geueros :iliiuitLiuios e os exportao, os
iii UlIlItientoM são liaralos. tira ia \ê o nobre de-
puIito que esta quantia que cutisigna o pro-
jecto pira o aluguel do nula casa espaçosa que
sus a para uma aula pubhca e em lugar de condi-
çues [ao especiaes,ú de toda a justiça, e por isso
espero que o projecto será approvado tal lual
está, fazendo esta assembléa mais uma vez
s costumada j ustica.

Tenho coiiclujdo.
O Se. 1 )iiiioNn:-1afel iziimenle não iiie con-

da Veiga:--Sr.
presidente, o projecto que ora se discuteí' iii-
luesI iniiaveliiente justo considerando o cio seo
hitido e eia absoluto (apoiados), porque está fora
te duvida, está na consciencia de todos nós que
os ordenado5 com que a provincia actual-
iiieule paga os bons servicos do mnagisterio pu-
blico sao insuilicietites para as necessidades de
1 . 1 orileiti dos professores. (Apoiados yes'aes).

O Se. EVAII1STO MAdHallo:-1'Stá isto geralmen-te rec o nhecido.
SR. X. DA VEIGA: —OS professores,entre nos,

cons til mcmii infeliz mente classe pauperr ii na, ti nia
classe (fIiC voín razão reclama as vistas e as ai-
tencões dos poderes publicos, porque é inques-
tionavel que é cita a que presta melhores servi-
ços educando e ensinando a mocidade, mocidade
de q ue dependo o futuro da provincia e do paiz
inteiro.

Pioiiitiii'iando-me assim, Sr. presidente, 'olio
leito jiistica ás intencões e ao patriotisi dos
nicos nobres coliegas, distinctos deputados pelo
;.° districto, que apresentarão e sustentarão
o projecto ciii discussão.

Aias,Sr. presidente, se a injustiça absoluta
fere e piotlu.s clamores, a injustiça relativa fere
e produz clamores em subido grão.

II Se. VALLaDA1IES:—Muito maiores talvez,
porque desperta a inveja.

ti Se. X. ni VEIGA:—. . . porque provoca me-
c.lamacics, niotiva justos reseutiinentos e mesmo
a inveja a que allude o meo nobre amigo, de-
putado pelo 2.° districto, que inc honra cora o
seo aparto.

E' fora de duvida que os ordenados dos pro-
fessores Iriularios e secundarios da provincia são
insulTicieiites. (Apoiados).

0 Se. F. na VEIGA:—Couio em geral são insuf-
licientes todos os ordenados dos empregados pu-
ldicos.

1 Se. X. ni VEi;A:—EM vista disto, o que
cumpre-nos fazer? Tratar quanto antes de rue-
lhoral-cs, tanto quanto plissa comportar o nos-
so estano financeiro. Existe na casa uni projecto
que tive a honra de submetter á sua considera-

-_-3

lo lia sessão passada, pelo qual !orào elevados
Is r iicnIIlmdus ilos professores piihli's da pro-
Vinca, e qu e con te iii div eisa s providencias o tais,
relativas á instrucção publica. Este projecto,
que foi votado cui 3a discussão na sessão de
18'?5, não couseguio ser convertido em lei por
ijilo a sua redacção final, por falta de tempo,
deixou de ser approvada. Parece-me, pois, (JUe

'irniriiSsào de iuslruc , ão publica pode, e clive
misino, dando parecer sobre o projecto que se
Ii si 1110, apre sen lar una medida geral, p moe iran-

ii: conciliar os ligiti i nos interesses dos profes-
sores com as circuimistancias actiiaes tIos cofres
publicos (apoiados), porque, Sr. p'esidcnte, se
aq ui votarmio, COmO excepção singular ou de
lavor, uma gratilicaão addicional unicamente
pa ri o professor publico da cidade do Mar de
1 1pnha que aliás merece muito a nossa coo -
sideração, e presta servic:os superiores a seiis
mitigoados lionorarios.

II Se. F. PEIXOTO:—Sein duvida.
OS. X. DA Veios:—... conto provarão os mio-

tires deputailos,e não pode subsistir com os cxi-
gilos rendimentos que a provincia lhe garante,
ter oios breve, senão nesta, tia proxu aia Sessão,
de receber i'et'laniaeões de gra nde nu lucro ou (

t
e,

quasi todos os professores da provinoma que es-
tão nas mesmas cirr unstancias, pouvo mais ou
menos.

O SR. 1 )imraiosn:—A poiado.
O Se. X. na VEIGA: —E' certo e nhmiguela o

contesta, que os generus aliinentictos na cidade
do Alar de llespamiha se vendera por urn preco
exrliiianle, um p reco fora da tarifa i'oinrnurii.

Mas não ' somente a cidade do Mar de Iles-
pailia quese acha nestas condiçiàes; outros nu-
nicipios da malta, como os nobres deputados af-
li rinarão, o muitos inumiicipios tio centro, norte e
sul achão -se em idenlicas circuinnstaricias. Conto
esqimecel-os pois?

O Si. Dmtisioxo:—E' maia clamor geral.
(1 SR. X. us VEIGA:—Assim, inc parece que

seria iiiii ermo, sana mesmo (mima má p(ditica, ir-
mos, legislando a retalho,, provocar listas no-
claimiações, queixas e desgostos, porque outra
cousa não poderia produzir a adopção do pr o

-jecto que ora se discute, senão for essa idéa prin-
cipal modificada e extensiva á tola a provin'iii,
pela maneira que eu desejo se decrete

Eiti vista (listo leuubiem-me de apresentar o
seguinte requerimento, que espero merecerá o
assentimento da casa /1).

0 Se. l)nu1oND:—Apoiado.
O Se. l'VARisTo 1%licuano:—rern O 111111) volt).
VOZES:—MUit0 bem.
E' apoiado e sem debate approvado o seguinte

Req icerimessto.
a Requeiro que o projecto vá á commissão de

instruiccão publica, para sobre cite dar o seo pa-
recer, propondo tumnbein as medidas que julgam'
convenientes para unia reforma geral di) ensino e
augumento de ordenados dos professores.

Sala das sessões, 9 de Maio de 18'7d.—X. da
TTeiqa.

Nula rnai. lia ,, erido a tratar-se, o Sr. presi-
dente narra a onleriu do lia seguinte e levanta - se
a sessão.

12. SESSÃO íi1th)lN.lI.t .•\(1S itt í)E MAU)
1)11 183).

I > ilF.Sii)ENOiA mio Se. (.,AMAIIA.
SUMMA!IIO: —EXPEDI ENTE. —Apreseetação de re-

querimentos, projectos e indicações. —Discurso
tio Sr. F. da Vei,qa,—Pareceres.—Ordeuim do
dia:- 2. a leitura de projectos. - Posturas. -
O/7icios de justiça.—Recti/icaeão. —Observa-
çõesdo Sr. Ii. Silva.
.1's li horas la manhã, feita a chamada, aohião-

se presentes 2-4 Srs. deputados, faltando cota
participaç:io os Srs. Nogueira Junirur e Paula Ra-
(105, e sem cIta os Srs. Moita Pacheco, Carlos

Affomiso, Appresentaçào e .loaquima Peuuido.
(1 Si'. A ppresenta'ao comparece depois.
Abre-se a sessão
1',' lida e approvada a acta da antecedente.
II Se. 1.0 SEcRETaRio dá conta do seguinte—

EXPEDIENTE.

0//icios.
Ciii do secretario do governo, de 31 de Macei,

enviando i)utm'o da cauiara municipal da cidade
ia Leopoldina, em que pede a approvação de tini
novo orçamento da sua receita e despeza.—A'
'ilmimniSsãO de fazenda municipal.

)utro do mesmo, de 21 de Abril p. passado,
reiimettemido planta e orcarne,nto dos concertos da
:adõa da cidade da Pimamiga.—A' 2. 1 coiaritissão
te fazenda.

Outro do mesmo, enviando orçamento dos
concertos tItio SlO ilecessarios ao cães de S. .João
XVI-Re \. —A' mitesina comimuissão.

Outro do rnento, enviando unia proposta da
t',lnara municipal da cidade te Tauianduá.—,&'
r'ommimnissao de propostas.

Representação.
Coma da cauiara municipal da Conceição, pe-

dindo que sela attendida a petição do 2.°tabelliao
tia mnesnia cidade, era q me pede unia quota no
mm''anaemilo pros metal para pagamento de custas

di , que é credor, por não poder a municipalidade
colmiporlai' esta despeza. —A' 2. 1 Coriiriiissào de
fazenda.

Projecto ii. 89 tio anuo p. passado, mandando
pagar ajuda de custo ao capitão Francisco An-
tonio do (,ai'mo.—A' 2. coininissão de fazenda.

Entra-se na hora de apresentação de—
Requerimentos, projectos e indicações.

O Sr. F'taieieo da Veiga: —
Si'. presidente, pedi a palavra para lei' a honra
de subruietter á ap[eciau:ão de V. Exe. e desta li-
lustre assemublõa dous projectos que pas o a ler:
i primeiro é deste modo concebido. (Li).
O outro diz assim: (Li).
Si'. presidente, o primeiro destes projectos,

como Y. Exc. oiavio, crea tres escolas de instrue-
so primaria era dons riiunictpmos do sul da pro-
tiiim:ma. Dispenso-me de sobre cite fazer qualquer
justiticação, porque felizmente é hoje uiateria
cio relaçào á qual não tia duas opinões, não só
nesta casa como, podemos dizer, em todo paiz
(apoiados): a instrueçà primaria é seio contes-
tação uma das primeiras de nossas necessidades.

D Se. A. PENNA:—Para taes projectos V. Exe.
pode contar sempre com  ineo apoio.

0 Se. DRcaLoNn:—De toda a casa. (Apoiados).
O Se. F. ni VEIG,&:—Coii segui nteinente, apenas

justificarei o segundo que, embora se baseie rias
mesmas razões e era outras porventura mais
ponderosas, todavia teiti contra si o facto ute im-
portar cria maior onus para os cofres publicos e
poier assim encontrar algumas objecçoes da
parte de mucos illustt'es collegas, que cora ii mais

imutuvuvil eiuupmmalim zelão o thspendim mIos dinhei-
ros 1 1 (11 1 1 ii' is, (Apoiados).

Si', presiuleiite, sorpi'ehende a quem lt as pagi-
nas de nossa legislação, onde se encontrão tantos
utonuuientos da sabedoria, do patriotismo e da
solicitude 0011, que procederão os nossos respei -
laveis antepassados, que nellas se observe até
hoje unta lacumia tão sensivel, lacuna que eu pro-
curo cclii o Imrojecto que ora tenho a honra de
subriictter á consideração de mucos cotiegas pie-
emicher: retiro-me ao ensin o profissional.

A provincia de Minas que, primeiro do que
qualquer outra do imperio, estabeleceo o ensino
obnigitorio e iniciou mio Brazil a pratica civilisa-
dota das exposições imidustriaes; que, primeira
do que qualquer outra de suas irmnas, creou uma
escola normal para a habilitação de seos profes-
sores.

O Se. C. AFF0Ns0:—Apoiado.
O Se. E. DA Yaiva:—. . . e que mesmo cmii mui-

tos outros ramos da publica administração se
teia distinguido pelo adiantainento de vistas,
prevideacia e i!lnistracào de seus legisladores,
sinto dizei-o, Srs., até hoje não teia uni só esta-
Iueleciincnto de ensino profissional

O Se, VALLADÂRES: — O que se segue é que de
amsuios a esta parte a assembléa provincial só
tem feito leis politucas e de estatistica.

O Sim. F. DA VEIGA:—Não estou longe de con-
cordar com o moo nobre collega, salvas intatas e
honrmisas excepções que todos respeitamos. No
entretanto é força confessai' que hoje os homens
rimais eminentes, aquelles que mais pensão sobre
a instruccao popular, os homens que mais me-
Ilecteni, e estudão os meios de elevar-se tira paiz,
nas condições do nosso, são todos acrordes cmii
proconisar os ensinos de utilidade pratica e ira-
amediala, todos acreditão que a instrucção profis-
sional é sobre todas a mais necessania para os
paizes nas cireumnstaticias pecutiares em que se
acha o Ilrazil e mais particularmente a nossa
provincia. (Apoiados).

O Se. VALLADARES:—Nào é a mais atrazada na
instrucçào.

O Se. F. DA VEIGA:—Seni uluvida, estou de ac-
cordo; mas o que afflrmo é que Minas não é a pro-
vincia, e infelizmente para nós, onde a instruo-
cão profissional tenha tido desenvolvimento: ao
contrario, os factos ahi estão prosando que até
agora não ti'mn tido nenhuma.

O Se. AaIAIIAL:—Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA: — .. .ao passo que a este

respeito vemos florecereni mIe modo invejavel
provincias que do nenhuma sorte, consideradas
sob qualquer ponto de vista que seja, podem
competir com a nossa. (Apoiados e apartes).

Fazendo eu parte da comunissão mie mnstrue-
ção publica, cai tempo opportuno procurarem,
coro o valioso auxilio de meis illustres collegas
dessa commissão, elaborar alguma medida so-

bre este importantissimo ramo mio serviço pu-
blico, ao qual se prendem as mais solidas es-
peranças de nosso futuro.

Entendo, Si'. presidente, que sobretudo pre-
cisamos de instrucção primaria. (Apoiados ge-
rues). Otite quer que haja um nucleo de me-
ninos ou jovens, lõ ou 20, por exemplo, é ne-
cessario, é dever mesmo da aulmiiiriistração, alii
colhocar um bonn professor, que desta arte fica-
rá habilitado a formar dessas crianças, que na
ignorancia serão nocivas senão perigosas, cida-
dãos uteis, e dignos de um paiz livre. Esta é,
cmii naco conceito, a primeira de nossas obriga-
ções.

0 Se. A. PENID0:—Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA: —Quanto á instrucção se-

cundaria, Srs., não sou por esta amplitude, at-
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1)11 O 	 \igtiii:tie dc 	 iosa 1' ceita e impor-
I;uiii oltipre resciiIi- las tispeas prti\ juta15.

iiiiiili;i (')LI\ ii ão pie a instruc ao secun-
:i ria, nas circumstancias difliceis em que es-

.11)115, d : ' e principalmente pertencer á inicia-
fixa indi dual. E cena prazer já notamos que
clii nossa	 mpro eia a iniciativa individual neste
ramo teto feito não p qilenos progressos. São
hoje muitos e bons os coliegios particulares (IIIP

steni entre nós; is tas felizes 	 isP i 	 ro-
nItti 	 se generalizar.

SII \' ILA1)icE5—'e(i) (ll) 	 tia.
1 "li. A. PENN:—ApOi:idtt.

0 SR. F. na VEIO :-. .e eouusegitinteinente
polrntis, não dispensar, mas reduzir uni ponto
a serlci já importante da despeza qlit se faz
rolil Z1 instrueào secundaria, para coto cita ac-
etidirtitos á reclamos mais urgentes, pira Lene-
fitar e duíbindir em maior escala a instrue ão
liw'ia para ambos os sexos. (Apoiados).

• Sil.A. PENNA:—E' a primeira necessidade.
• SR. VALLtÜARES:—Quanto á siipprssão das

cadeiras actuaes, n0 concordo.
1) SR. F. PEIxOT0:—N(`111 se trata da suppres-

5h') das existectes.
OS À. PENino—A instriuccão primaria 	 a
te maus aproveita.
0 5 F. no Venta: —Seria muito 1)010, e cri

muito estimaria que pudesserïios instituir e
elt:iser\ ar nuinerosis estabeleci ucutos de en-
sino secun tarjo a p ir de muitas aulas de ins-
trucção primaria; á este una desiderate'nz digno
de Udos os nossos esforços; ivas desde que temos
imperiosa necessidade de pautar o nosso pro-
ieilnnento conforme as forças dos cofres pro-
iuciaes, á visto que os nossos bons desejos,
lesSes maus justos aiiheios, não podem ser

muitas ezes satisfeitos inteiramente, e for-
çoso á 1 iinutai-os áquili 1 que, sem prejuiso de
outros serviços, se pode raso ivelrciente conse-
guir.

1.' neste sentido que eu dizia que prefiro
antes se dá na actualidade menor deseelvi-
unto á instrucção sectindaria, sem ferir com-
ido direitos adquiridos nem esquecermo-nos

delta, para, coui mais amplos recursos, curai-
nos das intlispcuisaveis melhorias exigidas pelo

estado da instruccão primaria entre nós; pois
ei idinI que seio bom professor não tia ins-

fii(Tí(, e só Icemos bom p rof'ssor garantiu-
ii o-t be e 1 di g na retribuição, de seos i o por-
taiitts semi ims. (Apoiados).

O Sit. Vait. tDauiEs:—Na instruccão secundaria
l e d e -se lazer rediiceão no seguinte ponto: ti-
rar o aiu. til) a quem não precisar deIte.

O SR. Cacrallo GAuiA:—E' preciso primeiro con-
seguir o menos para depois se ir ao mais. (Apoia-
dos.)

0 Sui. F. na. VEIGA:—Sr. presidente, durante
algunu tempo em que tive a honra de exercer
o cargo de juiz municipal e de orpháos em una
dos termos de nossa província ...

O Sii. GETULI0:—Lugar que occupon com mui-
ta distinecào.

0 SR. A. Pexiuo:—Muitodignarnente. Apoia-
dos.)

1) 5h. F. DA Vi:—. fui viva e tristemen-
te impressionado pela sorte miseranda que toem
a maior parte dos orpbàos em nosso paiz. Coo-
luistou-me o coração vêr o destino a que são
conítemnados estes infelizes desde o dia fatal
em que para eltes desappareceo o protector que
a natureza lhes deo. Por via de regra, a or-
phandade, que para todos nós ê uma infelicida-
de, nas classes menos favorecidas da fortuna
assume as proporções de verdadeira desgraça.

Privados dia braço protector que os vestia e
alimentava, seio uni guia amigo que os diri-

Li escabroso cãinirilici la ida, tiSstlS les-
veiitura,tas crianças, ite rim I' te ()utI',( SCX((,
são ordinariauieule impellida pela mão ia nu-
sei ia e da mgiaoraucia aos variados ah sflioS da
perdição.

O Se. VALLADAIIES lá Uti! aporte.
O Sim. F. DA VEIOA:—Sei que a legislação ge-

lal n'ei' iii; e dá ao jtiiz, q e deve ser verda-
lei ra ri ente cons uderau lo e 0mb o pai tios orphà os,
alsuns nueins em ordem tu Impedir esta triste
sorte.

Mas, Sr. presidente, as disposieies da legus-
laça o gera 1 ilao são tão previ de ei es nem tão
acertadas e acau teladoras como parecem ao nico
presido amigo que acaba de me honrar com o
SO aparte.

(1 SR. A. PENIDÚ:—Àpoiado.
0 Sim. F. na Veir.a:—1 senão, vejamos: quaes

são os meios que dá a legislação geral ao juiz
he orpbàos naia curar tia sorte o do futuro lestes?

0 Se. C iaaia:—Dá attribuicões, não dá meios.
0 Se. F. DA VEIG.s:—l)etermina que se no-

tieie uni tutor aos orphãos. E' a primeira dif-
limItado que encontra o juiz, como tive (te-
rastão de ver ficar praticamente, porque na
nuauor parte tos casos e esp cialmente quando
se trata de orphião pobre, não se acha senão coou
grande dificuldade uma pessoa idonca qie se
preste a ser tutor. Aqueltes que o pocteiau ser,
que estão nas circ,imstancias de bem desem-
penhar esse encargo, ordinariainente eximem-
se e encontrão na lei escusas legitimas, em con-
setuencia do que o juiz mio os pode ((brigar e
è foroso ou ser ií.euos exigente na nomeação
ou não fazei-a.

O Se. C. GAMA:—Apoiado. E' verdade.
0 SR. F. DA VEIGA:—Itecorre-se a uma segun-

da escala, isto á, a unia segunda ordem de pes-
soal e nesta escala V. Exe. e meos illustres rol-
legas hão de ter tido occasião de verificar que
a sorte do orpháo não á, por via de regra, outra
coisa mais do que unia escravidão disfarçada.
Apoiados). O tutor nomeado, é certo, assigna,

perante o respectivo juiz, um termo pelo qual
obriga-se a dar instrucção primaria e educação
ao tutelado; mas a triste verdad e á que o leva
para (asa e não raro o reduz a uma quasi servi-
dão; aproveita-lhe todo o trabalho, tira d'elIe
tolo o provei lo possi vel e não lhe dá em troca
tdtum'ueão nemibmuua neto lhe ensina cousa alguma
itil. Como juiz tive occasiáo te 'criticar isto
e irão encontrei na legilacão ule naco paiz meio
etiimaz de cohuildr estes abusos. Sei que se pode
e teve-se demittir o mão tutor e nomear outro,
irias isto,á vista das considerações que hei feito,
SI O reduz verdai l eirauuente a orna questão de
nomes, porque muda-se de uni mão para ti na tal-
vez peior, pois, como ja disse, os bons negão-se
e só os mãos é que se offerecemn...

O Se. X. na VEIGA:—Apoiado.
O Se. VALLADAIiES:—QUe grande injustiça está

V. Exc. fazendo á nossa sociedade! Então só são
os mãos que se pmestào a ser tutores tios orphãos?

O SR. F. ni VEIGA:— Perdoe- mrie V. Exc., não
queira tornar odioso aquilto que estou dizendo
com a maior isenção de animo. A verdade á que
em regra e na maior parte dos termos (appello
para todos quantos exercem ou exercerão o car-
go de juiz de orphàos) se aceifão, ou predirão
mesmo ser tutores de orphaos pobres aquelles
que os querem para ter criados gratuitos; nada
mais. (Apoiados).

O Se. CAETANO GAMA:—E' a pura verdade.
O Se. A. PENW0:—001n0 juiz municipal obser-

ver isto muitas vezes.
O Se F. DA VEmA:—Um outro recurso que a

legislação geral faculta ao juiz de orpliãos á o de

Feio cl ter parti os a msenae s de i 00 liii ha os orphãos
que vivem abandoria,los e sem iuieuos do subsis-
to. Confesso Sr. presidente, á V. Ixe. que não
sou entbumsiasta d'este recurso e que especial-
moente em relação á provmncia de Minas eneotutro
graves e serias objecções a este respeito.

V. Exe. sabe que nosso povo, de itidolt' Cliii-
nentemamente pacitici, couiplcttumiieIlte alheio aos
costumes militares e mnaritiiuios, ignorando mes-
mo o que seja o miar, tem da vida de noarinlaci-
ro terror innato,umna repugnancia natural e quasi
invencivel, com  a qual o proprio juiz não pode
deixar de pactuar.

1) Se. A. PENNA:—Apoiado.
0 Se. E. DA ',EIGA:—Se unia vez ou outra o

u iz se resolve a mandar uni orpliao para o ar-
sinal de marinha da corte, ahi veia logo a po-
bre uiãi lavada cio pranto pedindo com verda-
deii'o horror que o s o lilbo irão siga para ahhi.
Sei que não é muito fundado este terror, mas V.
t'\e. bade concordar que na previncia de Moias
e elie natural. Os mineiros amnão esti'ernecida-
niemute suasioiutarittas, querem aqui viver de
preferencia,ã qualquer outro ponto, e d'entre os
diversos ramos da actividade humana é bem
conhecida sua predilecção pelo ininejo da cI1r-
rua

0 Se. C. Avsoxso:—Apoiado
)) Se E. DA VEIGA:—LtledtiVaUlente a agricui-

(ira e as industrias agricolas são e deemn ser
sua especialidade e pois, cciii razão, titio querem

prestar serviços nos arseuuaes, serviços de unia
ordeiri de que Ales mIão teia ideia perfeita, que
so eoiiliecetmi por noticias as mais das vezes une-
tenhas, exageradas ou falsas.

0 Se. C AutFoNso:—Mas depois que lá se
imbão tornão-se bons soldados.

0 Se. E. DA VEiGA—Não duvido que sejão
bons soldados; sei niesino que são bravos e a-
lentes por que são briosos, moas não são os mais
propulos parti uuiarnitieirJs.

ti Se. C. GAMA: —Apoiado
0 Se. F. DA VEiGA:—E tanto é assina que como

V. Exc, sabe a provincia de Minas, tão popu-
losa, não cncorre para o iistiLuto de menores
lo arsenal de marinha talvez nem como unia
uluzia de meninos auinualruemite, o que prova
seio duvida que as mesmas consideraes que
actuarão no naeo espirito para nunca, mandar
para alli, quando fui juiz, um só orptião, temo
actuado Lambem coa Lodos os niCos iltustres co!-
legas que exercem a magistratura nesta parte do
iuiperio. (Apoiados). Esta repugnaucia é inven-
eivel e, não deixando de ter soo fundamento, á
respeitada tanto quanto é posst'u cl.

Dentais, esta disposição da lei tem seos limites,
por que se todos os orphaos d'esta proa macia
fosseiri reineflidos para o arsenal de marinha
da corte, é visto que elIe não os comportaria;
alem de que este sysleuii de educação nos ar-
seiiaes de niarinlia e guerra e mais proprio para
mil paiz eminentementemilitar, e o Brazil não
eu é, e nem pode ter esta pretenção, contraria
á seos mais legitinios interesses.

O Se. A. I'ENNA E VALLÀDAiIEs:—Apoiado.
O Se. E. DA VEIGA:—A nossa principal neces-

sidade não á habilitar mivarmnheiros nem soldados,
atas sim habilitar lavradores, artistas e opera-
rios, isto é, liumens do trabalho (apoiados, muito
bem), que concorrão para o desenvolvimento tio-
mal e material de nossa patria e para o eug-
miiento da riquesa publica. Por mais esta ra-
sào, Srs., nunca fui anthusiasta d'este nieio
de soecorrer aos orphàos e não só é uuinhua con-
vicçao, corno creio mesmo haver demonstrado,
que os dous meios, de que a lei geral atina o juiz
dusorphãos, não são sulticientes para lhes garantir
umui futuro conveniente.

(:ogilaue]o obre esle aíssumiuilitu, Sr. presidente,
tolhI ulise enu 1ii'uumipmo, sol'pmellemideu-iume que
ii lan Ias vezes, sabia legi tição da proi mii ia de
Minas fluo tivesse ainda previsto esta gramude, e
pa!pitam1te necessidade, tamutu mais quando hoje
mia moi r porte elas prol i idas estes estabeleci-
muntos existem e cio algumas cmii uni estado de

prosperidade que bem mostra suas inquestiou)a-
i eis 	 ummtagens.

O Se. À. PENmD0:—Conuo o de Pernambuco
por exemplo

O SR. F. DA VEmGA:—EinPernanbuco, no Pará,
rio Espirito Santo, no Amasonas, em Sergipe,
na Bahia e em outras muitas provincias elles
existem com reultados mmiagnificos, compensando
as despesas dos cofres publicos e, mais do que
isto, mmitroduzindo todos Os anmios na sociedade
cnn certo numero ele homens laboriosos e uteis
: 5i e asco paiz (Apoiados). E' isto, Sr. presiden-
te, o que mios falei sobretudo. lenes já espalha-
dos nos diversos pontos da provinema grandes e
numerosos estabelecimentos de instrucção prima-
ria e seumidaria, não só particulares tonto pu-
biicos.

Sou o primeiro a reconhecer que estes esta-
belecimentos prestào bons serviços; nas no moo

humilde pensar muito melhores servi ,.-os pres-
tariào estabelecimentos da ordem dos de que
agora trato, priimcipaluuente se tivessema sitio fim-
dados tomais cedo. Mis, como é sempre tempo
de se preencher acima lacuna, entendo que esta
assembléa prestará mais uni relevante serviço
se adoptar o projecto que tive a honra, de ler
e que, embora incompleto e inperfeito . ..(vão
apoiados).

O Sr. GETcLio:—Ao c o n trario o projecto e a
sua justilicaçao bem imoostráo o talento e habili-
tações de V Evc. (Apoiados).

O Sr. F. DA VEIGA:—.. eu espero que poderá
servir para sobre chIe abriu-se discussão e assina
ser aperfeiçoado com os doutos supplemmmentos que
tenho direito a esperar das luzes de todos os
nossos collegas desta assemnbléa.

Sr. presidente, V. Exc. não desconhece as dif-
ficuldades coto que luta-se hoje mio interior para
se obter artistas de certa ordem.

Qualquer construicção que demande conheci-
mentes technicos, ainda mesmo limitados, en-
contra difliculdades ia sua realisaçào, por quan-
to os nossos operar tos estão atrazadissimnos, de-
lide isto principalnaente á falta de mestre e á
falta de estola. Este mal é hereditario, de sorte
que os que veio vindo tomão os mesmos defeitos
e assiro suecedem-se as gerações.

O SR. C. AFF0N50:—As artes entre nós tem
retrogradado.

() Se. E. DA VEIGA:—E' exacto.
Visitando as nossas cidades e povoações anti-

gas, admiramos eonstrucçóes sumptuosas, solidas
e elegumutes, taes comia encontrauioS muesta capital;
entretanto que hoje, apezar da engenharia.

UMA voz:—Depois d'dia tudo perorou.
O Se. F. DA VEIGA:—. . vemos a dulliculdade

com que se luta para se realisar uma obra mseiap-
ta de defeitos que não possão ser notados por una
simples curioso. Qualquer de nós, que não ternos
conhecimentos especiaes da materma, Dota, á
l.a vista, cru n)Uitas dessas obras que por ahi
se fazem doas, trez e mais defeitos de l. a ordem!
Isto attesta o estado de abandono em que emitre
nós vão cahimido as artes e cheios, que mios temo-
pos coloniaes prosperavão

No interior da provincia, Sr. presidente, esta
falta se faz omitir cio mnaior escala, por quanto,
não se podendo ahi pagar, conto na capital, gran-
des satarios á operarios estrangeiros e ele apti-
dão, o resultado é que se construem templos
que, para serem reconhecidos como taes, berma
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preeisav o de wIL letreiro ii frísntiepi4iu. ii
rue Iii se dá em relacão fie cadeias e outras cons-
trne;õee que muitas vezes não iinportào cm pouco
din;teiro, e que se ettragão e perdem-se mesmo
mi unt, por lua[ feitas.

)ra,nesta legeneracão erescnt ,V. Ixc. com-
prltenle que daqui a pouco chegaremos ao es-
l;tto pri uivo Apoiados

\íollaiilo ao objeclo de que inc Occupo, leui-
1r irei ;i 'asa pie diiersas pruvincias do norte
Leio ti udo grande desenvolvimento a estabeleci-
ii ii tos d es ta orile i Infelizmente não encontrei

fl u nossa secreiaria a legislação dessas provincias,
e riem os relatorjis dos respectivos presidentes,
que mios podião orientar melhor sobre a inateria;
apeilas deparei fora daqui com a legislaào da
provincia do Maranhão, que de alguma sorte en-
trieteceo-ine, por quinto notei que sendo sua
ree ita, para o e'.erelcio financeiro de 182 á
I83, urrada eni 38:44000, della destinava-si'

a insi ituo de educandos artifies a quari-
lii de ?(8,080O0, isto é, iiirnt mais da 10.'
parte da receita total tia provincia.

SR. tiETLIL1O:—I 1" unia lição pari nós.
(1 ii. F. DA VEIGA:—Uma lição digna de ser a-

pr citada, por que si a pro incia do Maranhão
precisa de uni semelhante iiislihrtto, por certo
que a de Minas, em razão de sua posição central,
o precisa dobradainente. Ao Maranhão, por isso
iii'rni que lia portos (te mar que dão fácil ao-
e, sso , e por ter uniaia capital amena,, o ni uierc ial
P de grande movimento, chegão frequente e cota-
numlanienle homens habilitados da corte, de va-
rias outras t'api taes, e até de paizes estrangeiros.
f,111  Minas porem é isto difficilinio, senão impus-
sivel na nitieria dos casos.

() Se. VALI,ADACE5:—Â estrada de ferro de
Pedro II Nae caminhado Com pasos de tar-
taruga.

O sim. F. DA VEIGA:—. . . e por tanto precisa-
ruos nos habilitar aflui de que tenhamos, por
assim dizei', um vk cOo de futuros artistas, de
op'i'aris que intel! igentemente coricorrão para
o bem-estar, conforto e desenvolvimento do
prog.esso social.

A necessidade de dar-se instrucção profissio-
reil e pratica é hoje uma idéa aceita, sobre tudo
pelos nossos iriniaos da America do Norte, onde
este ensino tem tido extraordinario desenvolvi-
mento, que, na opinião de nols eis escriptores,
de viajantes iliustres e observadores co>.1scien
ciosos, não pouco tem concorrido para aditO-
ravel prosperidade daquehla republica, Lao gran-
de no progresso material como no inteilectual.

Na nossa provincia entretanto, com pezar o
digo, teia-se cuidado de muita cousa menos do
ensino profissional. Perinitta-me V. Exc. que eu
insista sobre este ponto. E' minha humilde opi-
mao que esta meia instrucçito que se dá á moci-
dade, emvez de ser uru bem, é talvez uni mal;
(apoiados), apenas serve para habilitar, na mói-
parte dos casos, o grande numero de individuos
que vem augmnentai' a ja imnuensa cohorte de
pretendentes de empregos publicos (apoiados),
pr quanto entre nós aquefles que sabem uma
p mico de francez e tem alguma tintura de latim...

O Se. VALLADARES:—EU desejaria que todos
moirbessena francez.

O se. F. DA VEIGA:—EU lambem desejaria que
todos soubessem francez, inglez, aliemão &, nias
que nem por isso sejulgassein desdourados por se
entregar a vida industrial ou por manejar qual-
quer instrumento de artista.

Mas entre nós dá-se inteiramente o contrario:
aqueiles que [em essa meia instrucção, ja consi-
derão uni dezar dedicarem-se a qualquer officmo
ou industria, achao-se aptos unicamente para
exercerem os empregos publicos. Esse facto que

assignafo e que lamento teu tinia influencia h)e1'
nienosissinia até sobre nossa mndole, situe o
nosso caracter, e, for ç a é confessa[ - o, não só nesta
provmncia coou em geral no paiz predomina a
em/Jre,qo-snaaia. (Apoiados).

1) e. VALLADARES: — ,À prova do contrario é
que nossas reparticóes estão invadidas por cru-
pi'gadoe de outras prov incias.

() Se, C. Gtri: --As causas são outras.
ii Se. F. DA VEiGA:—Nau digo que seja pecu-

liar á provmncra de Minas esta ernpreyo-maceia;
já disse que é dIa comnnmum entre os brasileiros,
mas Isuihiena o que é verdade é que si as nossas
repartiçóes se enchem de empregados que riso
sito mineiros não é porque aqui não hajão pre-
tendentes, e sim porque os direitos de Minas são
mentis considerados e desde muitos aniios que
em nos tratados corno colonia. (Apoiados).

t Sri. VALLADAIIES:—Se fizessem insistent'ii
cmnl os das outras provincias, tento entrada
lias nossas repartições publicas.

0 mm. C. AFFONSO dá uni aparte.
0 Se. F. DA VEIGA:—Perdoe-mne V. Exc. ;o

mm' disse e no que estamos de accordu é que mós
os moinemros somos sernpr' preteridos, e
ponto corno que estar_os fora (Ia conim)irmhiào
brasileira. (Apoiados).

0 SR. X. DA VEIGA:—Assignala um facto real
que nós todos lamentamos.

0 Se. F. ai VEIGA: —Justamente, que todos la-
nico taro os e com o qual umais det idamni' nt e me
hei de occupar, eni occasifio oppom'tuna, para, em-
hora seni resultado, tornar ei demite a injiielia
de que somos victimas.

r. presidente, não oh ist an te !ião ler tido a ven -
tura de merecer o apoio lo nobre deputado peto
2, 0 d istrie lo...

0 Se. VALLAD(eEs'—l%ler'eçe lodo.
tI SR. E. DA VEIGA:—Nesta parte ...contiiina-

rei a manifestar meu modo de pensar. Asseguro
á casa que 1) faço coro a mitaior sinceridade e
amniado ó pelo heee)o de acertam'.

1',' uimnhia sincera opinião que são perniciosis-
siritos os effei Los (listo a que cmi chamo eunpreqo-
anaaia. Emrte'do que este facto vicia o caracter
brasileiro, porquanto ria flor dos annos, na idade
eia que se devia desenvolver na mocidade a ener-
gia do caracter, o espirito de independencia, dIa
já vai se amoldando ás chamadas conseniencias
sociies, habituando-se á umas certa ductilidade
de animo, convencendo-se emíini de que só por
ritmo de urna completa submissão, e suppor-
tando todos os vexames da dependencia,

O Se. C. GAnA —Tornando-se mesmo subser-
viente.

O Sri. E. DA VEIGA: — .., e recorrendo ao pa-
tronato poderá ser feliz. Mesmo aquehies que ruão
exercem empregos publicos, e que portanto pe-
drài mostrar-se independentes, são muitas vozes
caracteres fracos, dispostos a tudo aceitar e tudo
louvar, incapazes de defender com energia seos
mais sagrados direitos e, por isso mesmo, in-
dignos de um paiz livre. (Apoiados). E salte V.

qual a razão disto? E' porque entre cites é
grande o numero dos pretendentes ia pelo, ainda
não manifestados, porem que teria essa intenção.
Isto é symptonaa que me parece prognosticar
graves males á nossa sociedade e que se vai ge-
nerahisando muito.

Devemos pois procurar por todos os meios
combater esta tensiencia inteiramente contraria
ao desenvolvimento eoinpleti e harmonico de
nossa socidade; precisamos habilitar o cidadão
a contar com ecos recursos proprios de mundo que
efle sai'ja que pode viver coro independencia,
de seu officmo, de sua industria, de seo trabalho
em (liii sem precisar tornar-se subserviente, nem

contar com as ntigahlias tIo cofres pulihinos.
Apoiados).
Nos paizes cnn que lia uma grande exercito de

empregados pubimeus e outro de pretendentes,
só não é ahsoiut, só liSo é dspolt o gui Chio
que não o qunz'r ser. (Apoiados). Conseguunitmm-
incute, repito, dei emnius combati esta Lendeniena
fatal comino capaz de trazer á 110555 sociedade mina-
les rncalcmelaveis,

Segundo peoso, uni vista da marcha que vai
seguindo a sociedade bm'asileira,demitro ciii pouco,
nau mime adruimare. que devsuios as garantias de
liberdade, aqueltis que nos offerece a Constitui-
ção do lurperro, 50 e exi:lusivaniente á generosi-
dade e benevolemicia dos governos, pois á nau se
dar outra dmrecçáo á educaao na iniocidade, a
irustrtieção do po'.u, tio dia ciii que uniu governo
qualquer neste paz se queira declarar aberta-
mente absoluto, fique V. Exc. certo do que elie
encontrara poro e facilidade para fazer preva-
lecer o s o intento. Após alguns protestos de
palavras escrnptas e faltadas, calará tudo no do-
ninho dos factos cumisurnnnados e 'a a isol utnsmrio
i niperai-a, sem mienrliuriu obice. E' esta a leiitlencna
de nossa sociedade. (Apoiados).

O bit. C. GAsiA:—emn dus ida.
O bit. C. AFF0NsO:—Não apoiado.
i nm. E. DA VEIGA:—br. presidente, por iii-

dole, por profunda coiivncçao e até por lamifia
desvarieço-nrue dv pertencer ao partido cuniser\a-
dor, ao pai-lido tia ordem por cxcehlenicia; irias o
partido comisera alor ruão quer de niarierra mie-
idioma, nem pode querer, a ordem porpor estes
nieros, pela passmbiimdade, pela subseniienicna;

(lcite quer ues 0ociedade brasileira tenha enem'-
gma bastante para em mcmii momento dado resistir
tquillo que precise de resmstencia, e que todos
is seus mnemmihros munipenietrados dos deveres e

direitos que lhes prescreve a Coristituiçã do mm-
peno, sabão cliinprii' aquteiles sem jamaisjamais esque-
er-se destes-,

O Se. GETULIO e OUTROS:—MUito bemn.
O Se. E. DA VEiGA:—Senido assim  claro que

eu, inc pronunciando por esta forma, de imeumtiumn
nodo estou fór'a das idéas de rico partido.
(Apoiados).

Sr. presidente, não é só nas nações estrangei-
ras que se tem precoruisado o ensino profissio-
nal, taiobema entre nós mais de uni jornal dos
poucos que ternos, que se occupão corri estas
questões soeiaes que tanto interessão a todo parz,
por diversas vezes leio bradado e pedido aos
poderes competentes que atterudáo a esta neces-
sidade.

1.' assim que a ihltistn'ada Redacção do Globo,
que curti tanto patriotismo e crrtem'io frequente-
intente discute imitas de nossas vntaes questoes,
temia feito sentir mais de unia vez a necessidade
te se dar desenvovimnenLo ao ensino pn'o!iseio-
nmai. irrfehrzmiiente, como quasi sempre acontece,
falia-se muito porem faz-se pouco, sendo para
lastimar que tantos esforços e brilhantes tra-
balhos d'aquelta benerirenita redacção se annul-
lemin pela inidiffeueiiça ou pela inercna.

E' verdade que o governo geral está autoni-
sado a crear estabelecimentos deste gener'o nas
provincias, e é minha convicção que o iliustrado
cavalheiro, que hoje preside aos destinos da pru-
vmuicia de Minas, emiv.dará todos os esforços pana
obter que nesta capital se funde um desses es-
tabelecimentos á expensas do Thesouro Nacno-
cronai; e por isso rio projecto que tive a honra de
ler salvei a hypothese de ser creada nesta capital
semelhante instituição por conta do governo ge-
ral. E' um acto á que a provincia de Mios teto
pleito direito, etla que tanto concorre para as

rendas [to leIam, ccitt nsofm'mi m r 	 amitagens cor-
r'sporticut's aos seus sacrilici v. (Apoiados').

laimbeun ao sul de nossa proincma, onde ve-
mos com praz,-i- stngireun do (lia para dia novos
ergfmos de publicidade—sngmial eu dente da vila-
hmdaie miou-ai d'aquchla s'egmão e das aspirações
fiatriotncaa de seus lihhios—mais de unia i ez a
marte dessa miiiprema que, de pr'efereimcia a es-
lereis e pequeninas polennuicas de unia pohtmea
abastardada, se, ocelipa como o estudo e apn'eciaçao
das nossas mais momentosas questões soomaes
e problemas econiomoicos, tem  ito sentir' a irn-
prescmnctmvel necessidade de nrnelhorauiientos desta
ordemim, aos quaes ruma razão liga o bem-estar
do presente e as solidas esperanças do futuro
nacional.

i) Sri. GETULIO E ou'reos:—Apoiado.
_O Sri. F. Da Vartca:—Mesirio nesta capital,corniu
sabem muitos dos nobres deputados, ha qimerim
com louvavel pei'severemiça e esclarecido espi-
rito se entregue ao exame deste rniportarmtissirno
asa umnipto.

Entre outros, referirei o niomnie de uni nosso
ihiustro patricio que, sem embargo de seus afia-
zeros de magistrado, louvavelmoenle estuda e oh-
s'n ia as tend.encias da opinião e as necessidades
do paiz; e é corta prazer que tenho lido raiais
de uni escrito que, coma relação á necessidade
de se urganirsar o trabalho &, entre nós, sobre as
bases de nu eutsimmo pratico, profissional e fe-
cuolu, o nosso illustrado patrício o Sr. desem-
bargador Joaquim Caetano da Silva Guimarães
tem feito e publicado, ja corno mmmemimbro da cnn-
missao da exposição provincial, ja como r'edam'ti'o
do Jiosaico Ouro-prelauo.

Me parece, pois, brs. , una umtea matei ranmente
aceita e que realisada, corno espero e dcv e sei-o,
prestará muitos e relevantes sei'v iços á provia-
cia.

O Se. ToLEaTrNo:—Apoiado. Isto é verdade.
O Se. E. rua VEIGA:-1`" fora de duvida que

nos primemros annos os estabelecimnen Los de que
me occupo onerarão os cofres, sem que a receita
compense de uianeira correspondente.

Mas, Srs., nós não tratamos de especular, nem
de auferir vantagens pecuniarias destes institu-
tos; a provincna nau vae ganhar dinutieiro curti
estabelecimentos d'esta ordem; mas lia de ad-
quirir o que vale inale do que dinheiro, isto ê,
a certeza de que todos os anhos, eni 'ez de cri um r-
riosos, cmii vez de homens perdidos, como por
via de regra licão os orpháos no desamparo e
na lgnor'amncia cru que vivem, vae ter artistas pe-
ritos, operarios inteiligentes, cidadãos uteis, mo-
rigerados e aptos pelo seu trabalho e seus pro-
prios recursos não só para nmarmterenu-se digna-
mente a si e á suas famnmtias, como Lambem para
coilaboraremn na obra complexa do progresso so-
cial, cumnrnumincando e transnaittnndo a seos fi-
lhos as aptidões e incritos que tiveremadqui-
ri-lo comia auxilio da provincia. (Muitos apoia-
dos). Alem disto é fora de duvida que lindo o
3. 0 sono de existm ncia d'esses estabelecinaema Los,
etles mieeessariainente daráó aos cofres pubimeos
uma renda razoavcl, que era muito diminuirá a
despeza feita com cites. E' este o exemplo con-
stante de todas as prov'incias, onde semelhantes
instituições teia sido creadas.

O Se. A PENNA:—Apoiado.
O Se. E. na VEIGA:—Cuninpre-nuue amada, Sr.

presidente, dar a razão porque, tratando-se pela
primeira vez de fundar entre nós estabelecimen-
tos de ensino pr'olissional,—em vez de um só,
peço no muco projecto a creação, desde já, de
Ires institutos.

A razão é simples. Salta aos olhos de todos,
que conhecem as circuriastancias topographmcas



prvineii de Minis, a icessi41aile íIe,ta li-

piuvincia ti Minas, por suas ciidicõe pe-
e iii Lares, não pode, rolho outras, localisar em
sua capital exct usivansente estas instituições. Um
só d'estes estabelecimentos coliocado na capital
seria uso só um erro, como tambem unia ilijus-
tica ao resto Ia provincia.

O Se. À. PENIDO E ocTRos:—Apoiado.
O SR. F. DA Veina:—'I'emos uni exemplo fri-

sante para provar como são, á este respeito, es-
peciaes as nossas condicies.

Nio titiliainos nesta provincia um tribunal de
relação. Muitas queixas se ergutão de varios
pontos por este motivo, e muitas vezes com ra-
são incontestavei. Uliiii-tamentb os po leres ge-
raes dotarão-nos cmii uni tribunal de 2. 3 iiis-
taticia.

Na-, tirovincias onde se crearão ha pouco estes
1 rihiivaes forão cites sem duvida beneficio ge-
ral feito aos povos, sem dislincçio de zonas.

Mas a provincia de Minas está em circuinstan-
cias tão e\cepcionaes que uma granie parte dei-
Ia, com a creacão da relaçao de Ouro Preto, em
vez de melhorar, soifre gravemente em sos in-
tereses. O Sul da provihicia que estava a 3, 4 e
5 dias da relação da citrte, a cujo districto per-
lencianius, está hoje a 10, 12, 15 e 20 dias da
relaào tio Ouro Preto. Estas dilíerenças são igual-
mente seilsiveis para os iiiiinicipios situados
lia região vulgarmente chamada—da mata.

Voltamos, Sr. presidente, ao antigo systeimia;
ficamos neste ponto tão nial aquinhoados coulo
estavanios nos tempos coloniaes. Em vez de pro-
gredir relrogradamos!

• Sit. F. PeixoTo:—Apoiado.
• Se. F. DA VEIGt:—Ora \è V. Exe. que em

uma provinca nestas conrlies um estabele( l i-
iiieilto qnalqer de ensino pratico ou prolissio-
mial, coliticado somente na capital, só presta ser-
vi ços á unia zona liiisitadissimiia. (Is lliineiios do
norte e tio sul, dessimninados cio suas vastas
campinas e extensissimas florestas, não poderáõ
procurar, para deites se utilisareni, a sua afãs-
latia capital; á muito longe; não temos estradas
nem esperanças de Lei-as regulares tão cedo; as
distancias Sã) ilumnensas, e as dililerildades quasi
insuperae eis. Coiiseguintemente sLes beneficios
restriclos á capital siso, não direi nultos, mas
uietlicazea ao tini generoso e amplo que devemos
promover. Parece-iiie que o tileio de conciliar
essas necessidades é o que adoptei no projecto: em
vez de se crear um só estabelecimento na ca-
pilai, crearem-se tres e cohlocai-os em pontos
convenientes, servindo-se assim coim, justiça e
preitlencia á três distiuctas e afastadas regiões.
Assim, escolhi a capital da pioviiicia -ara servir
á zona central; a cidade onde reside V. Exe.,
que inc parece attender perfeitamente a este res-
peito a Lodos os interesses de muitos dos imn-
portantes lnUl)icipios do Norte, e a cidade de
Pouso Alegre que taiiibemn fica bem no caso de
vantajosamente servir aos interesses do Sul.
Alem (Iasias razões to)ographicas que aconselhão
e impoern esta distriouiâo como a mais acertada
e equitativa, lia razões de outra ordem que de-
terminarao a escolha desses pontos para sádes
dos institutos de menores. Assim como lia o im-
posto que pesa igualivaiite sobre toda a sociedade,
do mesmo modo lambem deve haver a possivel
igualdade na distribuição dos favores e auxihios
desta assenibléa e da administração.

O Se. VÀLLADARES:—Na Campanha não fica
melhor do que em Pouso Alegre 1 (Riso).

0 SR. F. na Vaiva:—O meo iliustre amigo
lembra o torrão do meo nascimento, a cidade
da Campanha. Srs., com todo o prazer concor-
reria para qne ria Canipr'aha houvesse este e to-

los (is nlai estabeliiiieiilo p}5siVt ib te-
triicçài secundaria, pioflssiuual e lé niesniit sim-
perior. Mas, Si'. presidente, eu aqui sou o re-
presentante da provineiae preciso muita vez fazei
calar o coração para só dominar a razão (apoia-
dos). E' preciso que toque lambem a outras ci-
dades de igual merecimento algumas vantagens;
que ellas não sejão somente lembradas quando
se trata de formar a receita da provinria.

O Se. A. PENID0:—Sem duvida. Legislamos
pala toda provincia.

O Se. F. DA VE1GA:—A cidade de Montes Cla-
ros iiào tem ainda estabelecimentos senão de imis-
trucçào primaria e estando coilocada quasi no cc li-
tro da zona do norte, é justa a sua escolha para
ser a sáde de uru dos institutos.

No mesmo caso se acha a cidade de Pomist,
Alegre, no sul da provimicia, que sendo ceita-
u:irri te unia das niais importantes e de mais aos-
Picioso porvir, tem sido das mais esquecidas por
parte dos poderes provinciaes. (Apoiados).

II 5 . A. PENIDO:—() que lastimo sincera-
mente.

0 5 . F. DA VEIUA:—A cidade de Pouso Ale-
gre má o tem cousa alguma que atttste para cl ia,
bem como pala muitas de suas visinhas, como
Caldas, iaguary, Paraiso, Itajubá, Alfenas, Pas-
sos &, a existencia e solicitude de uni governo
paternal: ahli tudo é provisorlo ou devido ao es-
forço individual, ao patriotismo de seos habi-
tantes, e nada revela o zelo ou a benevolencia
da ad niinistraeào. (Apoiados).

Ora, Sr. presidente, desde que não existe ex-
cepçao relativamente ao pagamento de tribulos
para as cidades de Pouso A!egre e Montes (ia-
os, inc parece de inteira justna a escolha des-

Lês dous pontos, tanto mais quanto é certo ijii
do beneficio que lhcs desti riamiios, aprovei tarao
muitos outros municiptos, igualmente credores
de todo o nosso auxilio e cuidados. (Apoiados).

Sr. presidente, depois da grande retormna ope-
rada pela humanitaria lei de 28 te Setembro,
á dever de governantes e governados, de todos
nós, irmos, desde já, proporcionando meios de
passar-se este periolo de transição, tão impor-
tante para o futuro bem-estar de nossa patria,
selO grave perturbaào de nossa ordem econo-
mica.

1' sabido que dentro em poucos atritos, creio
que tres, teremos no paz titia grande nuniero
de ingenuos que ficarão nas condições de or-
pliãos, e e inelonho o futuro que se me antolha
pala esta infeliz gente, se nós desde já não for-
usos nos habilitando, como instituições adequa-
das, pala lhes dar urna educação conveniente.
(Apoiados). (1 governo geral, atarefado com rui
outras questões de alta monta, pode talvez se
esquecer desta, não obstante ser ella do numero
das mais vitaes; mas, como já disse, este á um as-
sumpto que affecta a toda sociedade e principal-
mente ri provincia deMinas, que é ernirientemeiite
agricela e o será por muitos annos.

O sim. R. SILVA:—E' o complemento tia lei tio
elemento servil.

O Se. F. DA VEIGA:—Organisando-se estes bis-
titutos, desde já elles prestarãô os servi ços mais
relevantes, serviços que avultarão quando se
apresentarem os ingenuos da lei de 2S de Se-
tembro de 1811 na idade de serena entregues pe-
los senhores de suas mãis aos juizes de orphàos.
Então verificar-se-ha que o numero de tres ins-
titutos será com certeza insuificiente, e a opi-
nião reclamará não só desta assembláa como do
governo geral a creação de instituições identicas
em cada comarca se não for era cada municipio.
(Apoiados).

Só rim se poderá frzer desses ingenuos ho-

irene uleis; do uorilrai'w semár individuos peroi-
lostis, cootraloirio todas as especles lhe icins
iii pouco tempo talvez povoarão as nossas cii-
lca, paradeiro certo da ignoiamleia ir da uiiseria

despresadas.
I\ao é só ji o sexo uiasculioo que devemos

criar destes nistitirtos, sei disto; mas por em
fuato não podemos de uni só jacto sitisfazer a
1-dos os reclamos de nossa sociedade. Iritretanto
íi1ue desde já peveoid. uulr outra medida se-
rielitante, con t referencia ás orphãs desvalidas,
rija educação, para os inisteres da vida pratica,

torna de tua a dia :trais necessaria. [ ,'til outras
pro\ meias já existem [arribem, e desde mouitos
anhos, estabelecimentos desta especie, estabele-

1 miientos mais ou menos como este que ora
1 imole a vossa attençrio, e onde se hmabiimtao as

vemis das classes menos favorecidas da socie-
dade a ter uno meio de vida honesto que is aum -

rir da iuudez, da torne, de Lida a solte de-
trmmmientus e wesumo di prostituição, Cnn que, por
'. ia de regra, vã(> calnr; onde se habmlitao nos
erviços dornesticos, para os quaes vai de dia a
lia escasseauio o pessoal, porque os braços es-

cravos vão progresslvarucnte se extingummsdo e o
priblerna da emigraçã o ou eOloiimsacao, V. LXc.

ainda não ponde ser resolvido pelos nossos
ii1i1 enmiinienites estadistas de ariiljos os credos
pulilicos. E' uru probleoma cru cujo estudo terra-

empenhado coro toda a solicitude os maiores
talentos e os riais iliustrados politicos do Brasil;
leio se feito nesse intuito grandes sacrilicios, e
infeiizmoente o resultado de iaeuhumn modo lii
compensado esses esforços e avultadas despezas.
Se formos cotejar as soninoas despendidas coam o
mirirnero de colonos que temia sid importados no
pais, desde que o estado procura dirigir este ser-
viço, veremos que são cites carissimos, que nos
estão por um pre.0 tal que, a continuar por este
modo, miáo nos convrru a vmn Ia de uni só colono.

vai nisto censura alguma, porque sou o
rmnmieimo a reconhecem que os governos, quer li-

lieraes, quer conservadores, tem envidado neste
patriotmco euipemiho os esforços ( lê que são ca-
pazes; moas sejão quaes furem as causas, a ver-
dade á que di!Iicuidides de ordens di', ersas, em
cujo exame não entrarei, tem impedido, e tal-
v( , z ainda por muito tempo iiupeção, que ;i

 esação entre nós seja cura senlade.
1) R. À. PENrDo:—Apoiado.
ti SR. F. DA VEIGA:-1` mais uni motivo, Sr.

pi'esidemite, para que, reeeiaudo coto razao da
elticacia destes momos e de outros seuarrlhantes,
oito esperemos que vemilião de tora es recursos
que temos na nossa populaão, onde não lia fal-
ia de braços pata certos generos de trabalho, nos
qtiaes não courpreliemido a lavoura; o que escas-

e muito, é gente habilitada para o trabalho
industr i al e agricula aperfeiçoado, que á o traba-
Ehio essencialmente productivo e muoralisador,
lute da riqueza nacional coroo da opulência e
felicidade individual. (Apoiados). 11w vez
de se gastar milhares de contos para internar-se
lio nosso territorio ordinariamente as léses da
sociedade da Europa, aqoelles que para saturem
de seos pàizes precisao .iào poucas vezes obter
antes licença da policia, que os temo sob suas
vistas como suspeitos ou avesados ao crime; que
vem para aqui com o titulo de colonos, irias
trazendo nao raio instrumentos infames cnn lu-
gar do arado e da picareta; em vez de gastar-se
oi ilbares de contos com essa gente, tomou á di-
zei-o, rire parece que seria melhor que em cada
urna de nossas comarcas houvesse estabelecmnien.
Los d'esta ordem, nobres em suas vistas, chris-
bios em suas bases, mooralisadores ciO 505 llem
bis. (líuitos apoiados).
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arte riarinoe domico ri pouco armando a
iioei legislauãr curo W'lo. iliitrect,s, limas te-
cundissiimios, de obrigar ao trabalho a muita gente
que vive por ali! ociosa, seio esti miiuloe mmcci
crenças n Imiesoite, sem esperanças irem féfá no
futuro.

r iitijrjr las iiosntc pra vmncias desci iimina-se
urna populacáo nião rhmimidaimte, porque é vastis-
sOou o lerritormo brasileiro, uns ja mui conside-
ratel; rulelismumemute, porem, essa popu l ação é, Cmii
sua mmiamoria, indolente e descuilosa. À uberda-
de prodigiosa de nosso siilo, ri generosidade pro-
verbial de nossa indole 5) outros tantos tenro-
çoadoies d estri ociosidade perniciusissi mia, de
que resultio males tão divernis e eoiulieeidos li
todos.

O Sim A. PENNA:—Apuiadi.
O Su. ÍOLESTiN0:-1. exacto. V. Exc. ex pó

ia bis m nicon tes laveis.
0 SR. F. rei Viu'.:—l'Immtir nós lia mimn gini mmli

miunireru dc iimmlmvmduos que vivcm ás sopas de fa-
zendeiros ricos e gemierosos, enmi cujas casas pas-
so seumanas e mumezes, alimentando-se e dormido do
sermm que isto limes custe unia hora de trabalho se
quer. Factos corno estes se dão todos os lias e
por toda a parte, mio interior do pais.

Vozris:—E' exacto.
0 S it, F. DA VEIGA:—Esta generosidade, esta

abuninlanicia, fructos naturaes de nisso sito uher-
Limou, nao devein por riais tempo acoro çoar a
mocrcia e habitos tão aviltantes, que de geração
em geracriu vão affectando geralmente certa
classe entre nós.

E' preciso que, pelos meios a que mime tenho
seferidu e por outros que estejão ao nosso al-
cance, procuremos convemicer aos nossos con-
cidadãos que deveria trabalham'; que lhes cumpre
desde os primeiros annos habilitarem-se para o
trabalho, que longe de ser de g radante,nobi-
lita o florirem, (apoiados) garinte -lhe a mdc-
pendencia e o bem-estar, assim como o respeito
e a estima publica.

O SR. A. PENIDO:—E' a verdadeira fonte tia
felicidade.

() SR. F. u.'. VEIGA: —Me parece que os insli-
tutos de ensino profissional terão tamnbein esta
vanLagena, ematre as que já assignalei, (apoia-
dos)...

O Se. EVARISTO MACHADO: — Pemisa muito bem.
O Se. F. DA VEIGA:—.., porque para elles en-

trarão os mneninis de tenra idade e no verdor dos
amos facilmente se inocula, com os princípios
da boa edueaçào, habitos de moralidade, de eco-
noutra e de previdência que lhes tornará a
vida coiiiinoda e feliz. Recebendo imastrucção e
como cita noções exactas de miioral e religião, é
fora de duvida que no firma de alguns anrios esses
nienimios se tornaiãõ não só liomimemis uteis corno
taimabena catholicos verdadeiros, bons chefs de
famuilua e cidadãos dignos, pela inteiligencia es-
clarecida e caracter bem formado, de pertenceremu
a um Itaiz livre e influirem no Seu governo.

0 Sim. GETuLIO: —Serão suilocados os mãos
instinctos.

() Sr. F. DA VE1GA:—Sr. presidente,quando me
lembrei de subimaetter á consideração desta illus-
tre asseimabláa o projecto de que ora mime opciipo,
fui assaltado de uni receio: era que elle ficasse,
como temo succedilo com alguns outros, de re-
conhecida utilidade, sendo apenas urna pagina
de mais em nossa leg islarão. Parecia-rima que
para ter este resultado não valia a peita deoccupar
a attençào de mneos illustrados coilt'gas, nem fa-
zendo-o passar pelas formalidades legaes, roubar
uni tempo precioso á casa.

Embora convicto de que sua materia é não só
util, mas urgente, eu certamente não o apre-
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sentari sinho tivesse frirutaíla esperanca de vCl-o
em execução.

O Sc. A. PENIDO:-V. Exe. com este projecto
presta um relevautissirno servico á proviucia de
Minas. (Apoiados).

O SR. GETuLio:-I' realmente um optimo
serviço.

O Sri. F. DA VEIGA:-Entretanto folgo em di-
zer a V. Exc. que este receio de pnompto se des-
vaneceo. Por occasiào da abertura da assembléa
foi com verdadeiro prazer que vi o i Ilustre ci-
dadão que, com tanto merecimento, dirige a ad-
ininistracio da pruvincia, manifestar-se enthu-
siaticaniiente em favor destes inslitiaos.

ti R. A. PaNIDO:-Peio que é merecedor de
todos o encouuios.

41 Sri. F. DA VEIGA:-Eu pois, conhecendo as
luabilitacCes especiaes de S. Exe., habtitações
provadas durante muitos aunos em que illustrou
o magisterio superior; e tendo S. Exc. adini-
iristrado coto distincçào uma provfncia, crie fio-
rece uru estabelecimento desta ordvrn; estou
conencido de que é sincero o seo empenho pela
realisacão desta ideia, e que, portanto, se cita
merecer, corno espero, a approva çào da assem-
bléa, dentro em pouco será urna realidade; não
licaríu pagina morta em nossa legislação, mas
se traduzirá em breve n'um facto que por si só
recoinruendará á gratidão dos mineiros o adini-
instrador rilustre que á elie ligar seo nome.
(Apoiados).

Esta cnsideraçáa inc anima sobre modo, Sr.
presidente, por que V. lixe. comprehende quanto
é desagradaieI u'iando nós, convencidos da ne-
cessidade de uma medida e dos beneÍicos cItei-
Los que dia pode produzir, conseguimos sua
appruvaçào nesta casa, e vernol-a letra morta,
mero ornato de nossa avolumada legislação!

Outra circurustancia que inc anima é que,
sendo este projecto por sua naturesa de inte-
resse geral e ineontestavel, inteiramente alheio
á questões politicas, porto neutro onde todos
nos podemos encontrar, por não se filiar de
mudo algum à esta ou áqueila escola parti-
daria, acredito que não lhe faltará o concur-
so da iliustre opposiçao, que com suassuas luzes
muito poderá inelhoral-o; assim como Lambem
conta com o auxilio valioso dos meus iliustra-
dos amigos da maioria, que todos poderão com-
pletar o projecto, por certo defeituoso em sua
origem, pois que, embora o quizesse, eu não
poderia apresentar sinão uru trabalho deficiente
e imperfeito (não apoiados). E' cite apenas um
esboço que offereço, e que os meos !ilustres col-
legas completarão, fazendo á ruiria urna fineza,
e á provincia um grande serviço. Deste modo
concorreremos todos, inspirados pelo mesmo e
vivaz patriotismo, para que este projecto se
transforme brevemente n'urna lei, digna da as-
sernbléa provincial de Minas, e que possa sa-
tisfazer ás justas aspirações do para, e aos re-
lauros de nossos mais illusLrados concidadãos.
VozEs:-Muito bem, muito bem!
O Sim. A. PzNiDo:-O nobre deputado encer-

rou o seu discurso corno o principiou: brilhan-
temente. (Apoiados).

São lidos e ficão sobre a mesa para terem 2.a
leitura os seguintes projectos:

N. 33.
A assernbléa legislativa provincial de Minas

Gerae,s decreta:
Ait. 1.1 Ficão creadas: urna cadeira de ins-

trucção primaria para o sexo masculino no dis-
tricto da Conceiào dos Ouros; outra para o sexo
feminino na freguezia de S. João Baptista da
Cachoeira, ambas no municrpo do Paraiso, e
outra tambem do sexo feminino na freguezia

do Agua-pé, mnnicipio de Dores da Boa Espe-
rança.

Art. 2.° F'icão revogadas as disposições em
con trario.

Sala das sessões, 10 de Maio de 1876.-F. da
Veiya. -X. da Veiga--J. Eu/rozino.-A. Pc-
nido.-P. de Oliveira.-Getulio.-O. Vailadão.

N. 34.
A asseriibléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Ficão creados na pruvincia trez Ins-

titutos de menores artiflees, sendo um na ca-
total, outro na cidade de Pouse Alegre e o ter-
ceiro na cidade de Montes Claros.

l. 0 limo cada um d'esses institutos haverá:
1.0 Um cominissario do governo provincial;
2. 1 Um director que lambem será o tiresou-

reivo;
3 ° Um sub-director, accumulando as fninc-

ies de eseriturario;
40 Um professor de portuguez, doutrina

cliristã, arrthinetica, systemna inetrico e pi-inci-
pios de historia e geographia do Brazil, corri es-
pecialidade da provincia de Minas;

5." Quatro mestres dos officios seguintes:
marcinei o, carpinteiro, pedreiro e ferreiro.

§ 2." O eouumissarmo do governo provincial,
director, sub-director e professor seráõ de livre
nomeação do presidente da provincia; e os mes-
tres Je oflicios contratados pelo dito comiriis-
sai-lo, submettidos os contratos á approvação
tio presidente da pioviticia.

§ 3. 1 Os empregados de cada instituto terão
os seguintes vencimentos a unuaes: director
1:60W00, sub-director 1 :2000OO; professor
1 :2O000O.

Os mestres de ollicios terão aquillo por que
forem contratados: não excedendo a despeaa com
os quatro mestres á 4800$000 annuaes.

O coriiimssario do governo provincial não terá
vencimento algum, devendo este cargo ser con-
fiado á pessoa de reconhecido zelo e dedicação
pela instrucção popular.

4." Ao comnuuissario do governo, que será
exclusivamente sujeito ao presidente da por-
vincia, são subordinados todos os empregados
e mestres do respectivo instituto, cabendo-lhe
igualineate inteira inspec ção no estabeleci mento,
quer na parte relativa ao ensino, quer na admi-
nistrativa, para o que formulará os precisos
regimentos internos. Compete Ilue tambem pro-
por ao governo provincial a ereação dos empre-
gos subalternos necessarios para o custeio do
estabelecimento, como sejão os de servente e
outros, depois do que nomeará ou contrata-
rã pessoas idoneas para os exercer, como mais
conveniente for.

§ 5. 0 Ao director e sub-director pertence a
diccçãci interna e escrituração do iflstitn.ilo,
compra do que for neeessario ao sustento, cu-
rativo e vestuario dos menores artilices e á. ruia-
nutemução das o!licinas,e venda dos productos nia-
nufactu rados ao estabelecimento.

§ 6." O professor de instrucção primaria do
instituto dará aulas de manhã e á noite, sendo
esta franqueada á adultos estranhos ao estabele-
cimento.

§ O director, sub-director e os empre-
gados de que trata o § 4•0, ultima parte, resi-
diráõ no estabelecimento.

§ 8. 1 A importancia da aliinentaçãoe vestua-
rio dos menores artífices e da aiinu.entacào dos
empregados será paga, conforme as tabellas or-
ganisadas pelo cominissario do governo provin-
cial, GuiO approvaçào d'este e pelo modo que no
regulamento for determinado.

Art. 2. 0 Nos institutos de que trata a pie-
sente lei só serão admnittidos maiores de 10
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11111OS e riu enores mIe 16, po Ores, o r phãos 011 não,
uma vez que., quando mm não sejào,obtentio arlrrris-
são nos ditos institutos á pedido de seos pais,
parentes, protectores tu legítimos superiores e
que satisfação to ias as condições exigidas ruo
regulamento.

1. o Salvo o caso de serem expulsos por
iircorregiveis, os ituenores que entrarem para
qualquer dos institut's, só poderão d'elles sa-
Itir lindo o prazo de 5 au nos para os que cri-
trarão com idade de 14 á 16 mnnos, e de para
os que entrarào corri idade inferior á 14 annos.

§ 2.1 Findo o 3." armo de aprendizagem, e
quando o trabalho do menor artifice já tenha
al lgum valor, será arbitrado esse valor, e a iria-
1orturucia de seos serviços, d'ahi em diante, di-
vimiida trimestralmente era duas partes. Uma
d'essas partes entrará para o cofre do estabe-
cimento como receita, e a outra será recolhida
á nuns caixa econontica em nome do menor
titifice á quem pertencer. Desta ultima parte
querendo o menor, se lhe entregará a terçaparte,
para suas despezas iniuidas.-

§ 3 o Antes de lindo o prazo de que trata
o § antecedente, qualquer producto dos servi-
ços dos menores artitices será sena deducção
alguma e eumgtohadãmnente corri o dos respectivos
mestres, recolhido ao cofre do estabeleciruuento
á que pertencer, pela maneira que determinar
m) regulamento.

Art. 3. 0 Fica o governo desde já creditado
na quantia de 80:000000 para acquisiçào de
predmos onde funceionern os institutos, funda-
mào das respectivas offieinas e manutenção dos
mesmos estabelecimentos durante o primeiro
anno de sua existencia.

Para occorrer á despeza rio caso de insuifi-
ciencia das rendas provinciaes poderá fazer as
operações de credito necessarias.

Art. 40 O governo provincial, no regula-
mento que der, para boa execução d'esta lei,
se lhe parecer conveniente, dará maior ampli-
tude ao eflsiri,m profissional.

Este regulamento entrará logo emexecução e
só dependerá deapprovaçào definitiva da assem-
liDa provincial naquillo que não tiver sido
previsto por esta lei.

Art. 50 Se o governo provincial obtiver do
governo imperial a ereação de um instituto de
artilices na capital d'esta província, por conta
dos cofres geraes, ficará seio efleito a creação
n'este estabelecimento em virtude da presente
lei.

Art. 6. 0 Ficào revogadas as disposições cm
contrario. 	 -	 -

Paço da assemnbléa legislativa pro\ metal de
Minas Geraes, 9 de Maio de 1856.-Francisco
Luiz da Vezqa.-J. P.Xa.vierda Veiqa.-Fran-
cisco de Oliveira.-.J. E. Ferreira de Brito-
-Getulio de Mendonça. -Agostinho Penido.
-Francisco Peixoto de Meilo. -Olisnpio Via-
/adão.-ifanoel Fulgencio.

E' juigado objecto de deliberação e vai a um-
priuuir para entrar' mia ordem dos trabalhos.

O Sri. TAYOBN JuNioms por parte da comuuuissão
mie propostas, offerece os seguintes projectos:

N. 35-
A' comnrnissão de propostas e representações

das camnaras rnuniclpaes foi presente unia pro-
posta da camara municipal da cidade de Jaguary,
de artigos additivos ás posturas da dita Ganhara,
a cornnnssâo, depois de exammnal-a acctirada-
inerite, é de-parecer-que se adopte o mesmo
projecto.

Sala das comunissões, 10 de Maio de 1856.-
Inmsocencio de Campos.-Tayoãa Junior -Eva-
risto 1/achado.

1W MAIO I)E 1S'70.

N, W.
A cmu,iisãi mie propostus e representações

das c.muiiaras inunicipaes, tendo cio vista a pro-
posta mi 	

q
a cantai-a municipal da cidade de Jaguary,

e de-parecem--ue esta assenbléa adopte o re-
gularmento da pra ;a do mercado da dita cidade.

Sala das corirmnissôes, lO de Maio de 1876.-
Innocesrcio de C'ampos.-Tayoba Jmmnior.-Eva-
resto A/achado.

- Pareceres de commissões.
O sri. IVARISTO Macuano por parte das de p0-

deres e ecelesiastica, apresenta para entrar cima
2." diseussao o projecto a. 13. 	 -

O MESMO Sri., por parte dade estatistica, apre-
senti igualrmrente para entrai erra 2." discussão o
projecto n. 5.

Fieto sobre a mesa para entrarem riana ordeni
dos trabalhos.

ORDEM DO 1)1A.
2.a leitura de projectos.

Icem 2.a leitura, são julgados objectos de de-
liberação, e, dispensados de impressão e copia,
ficão sobre a mesa para entrarein na ordem dos
trabalhos, os projectos ris. 22, 24, 25, 26, 27,
28e29.

Posturas.
Entra eta 1.a discussão o projecto a. 30, que

contem artigos de posturas da eanuara de Boa
Esperança.

Encerrada a discussão, fica a votação adiada
por falta de numero legal.

Entra em la discussão o projecto n. 31, que
conteria artigos de posturas da cantara mia Ja-
fluaria.

Encerrada a discussão, fica a votação adiada
por falta de numero legal.

Of/icios de justiça.
Entra em 2." discussão o projecto ii. 2 que re-

voga a lei que reunio os oflicios de 1.0 e 2.0 ta-
belliães do termo de Minas Novas.

Encerrada a discussão, fica a votação adiada
por falta de numero legal.

Recti/icacão.
O Sr. FodrigiieSilva (pela or-

dem):-Pedi a palavra para rectilicar um aparte
que me é attribuido no discurso tio Sr. Dr.
Candido de Oliveira, hoje publicado mio Dia-rio
do Minas.

Discutindo elie negocios da Ponte Nova, cera-
surou certo acto do juiz municipal desse ter-
mo, e utu dos motivos que allegava para a cen-
sura foi ter sido a decisão deste juiz municipal
reformada pela relação. Eu disse em aparte
que esse fundamento não era suificiente. No
correr da discussão referio-se elle a urna de-
cisão de um digno juiz de direito desta iro-
vincia, o Sr. Dr. Frederico, a qual lambem ti-
nha sido reformada pelo tribunal da relação.
Disse eu então em aparte, exprimindo-me con-
dicionalmente « a ser aceita a theoria que V.Exc.
está expendendo Lambem deveria empregar a
mesma severida le em relação ao procedimento
do Sr. Dr. Frederico. »

O SR. A. PENiD0:-Apoiado.
O SR. R. SILVA:-Entretanto pela forma por-

que está redigidoo aparte parece que eu ir-
rogava censuva á este digno juiz, cujos meni-
tos são reconhecidos por todos (apoiados)
e estão na corisciencia geral.

O SR. A. PENmD0:-Juiz muito distincto.
O SR. F. PmslxoTo:-Serr' duvida.
O Sim. R. SILVA:-Não attrihuo a redacção con-

tra a qual reclamo a pioposito do nobre depu-
tado, que julgo incapaz de fazei-o; mas sem
duvida por ter sido mal apanhado o aparte.

O SR. CAETANO GAMA:-Prinlcipalmente quando
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() .it. II. 	 4LV—.- 1 	 esli 	 a i'rIilI':tã) que
preti'iidia fa',r.

() Sit. PRESIDENTE:—A reclamarão do nobre de-
pulado 	 i tom ida na acta.

Nada mais liaveiiito a tratar-se, o Sr. presiden-
te dcsina a ordem do dia 11, levanta-se a
sessão.

13. a SI'SSÀ() 0I11)INAR1Á AOS 11 1W Mio
14: 18'6.

l'IIESIDENCIÁ 1)0 SR. (ISMÂJIA.

SU tIiiAltlO:--Exi'EDIENTi:.--_- Requerimentos e
projee/os.—Obserrações dos S's. A. Peuna,
[a//aderes, (lelo/is, " Amarai.—Pareceres de

com,a latões .—Ordeiii do dia:—Of/icios de jas-
tça. - /'osieras.--2. /eitura de projectos.—
i:st'eada de Alariamia cí Dia au/lua—/e-
l/em,,zsaão.—Crea('ão de /ieyue;ias.—Obser-
rações dos Srs. A. Penssa e Ai. it'selqencio.
Cadeiras de 1.a, /e/ras ltesro de 1ossos.-
'5bserrações dos Srs. Drtemond e (lelo/lo.-
0/ Ïieios de jastiça.--Observações dos Srs.
l)rur,oud e ïotti. —Posluras.—Cateqoria de
tu/notes—( omprornisso. —Doaçõo a casas de
('/tarida(/e. - Observações dos Srs. (]aetaseo
(lama e Drumosui.
As ii horas da manhã, feita a cha toada, achão-

se presentes 28 Srs. deputados, faltando com par-
ticipação os Srs. Nogueira Junioi' è Joaquim
l'eutdo, e sem elIa os Srs. Carlos Alfonso e [ali-
li lo de Oliveira.

Abro-se a sessào,
titia e approvada a ata da antecedente.

0 Se. 1.0 ECitETARiO dá conta do seguinte—
EXPEDIENTE.

Of/ieios.
Um tia mesa administrativa da santa casa de

cantado da ciiOde tio Serro, enviando o relatorio
do anuo conproiuissal p. lindo—A' 1.a eommis-
são de fazenda.

Outro da camara municipal d'UM, enviando
uma proposta.—A' comutissão de propostas.

Representações.
Uma dos habitantes das fazendas das A rias,

Moiro Itrinco e Vertentes do Ribeirão de Fer-
reiros, fazendo ver a necessidade de pertencerem
te novo a freguesia rio S. Francisco, donde torão

desmeimibrados.—A' coiOmissão de estatisljca.
Outra da camnara municipal de 1itanguy, recla-

mando a restauracão da cadeira de !atiiii e fran-
tez da iltestila cidade—A' couninissão de instrue-
ção publica.

Outra da comnutissão directora dos concertos da
matriz da freguezia tia Itabira do Campo, pedin-
do um auxilio de4:O0O.—A' mesma CoinrilISsão.

Petição
Uma da irmandade da santa casa de misericor-

aia da cidade tio Iiomtim, pedindo que a assein-
luIia approve o seo conipromisso._A's cotumis-
sões de poderes e ecclvsjastjca.

Apresentação de—

Reqsaeriiaeutos, projectos e indicações.
o Sr. ()l!mpi0 VaI1ado (Pelaordem):—Pedi a palavra, Sr. presidente, paramandar a mesa lima representação em que a com-

missão directora tias obras da nova matriz da ci-
dade de Alfenas pede á esta asseuuijia um auxilio
pala aquellas obras.

O municmpio d Alfenas, um d s mais impor-
tantes da provinca, (apoiados) nenhum beneti-
cio tem recebido até hoje do cofre provincial, e a
niairiz ul'aqmiella cidade está SPfl(ll) Consiruida á

expensas tio povo, 1)111 o lii.tlappellào cidatláoe
Imuportamites da localidade tiirigilos pelo di.Iinctt
e Iterleinerito Sr. eouego .lostí Carlos Ma'tmmis.
Abundantes e preciosas ja tem sido os donati-
vos feitos e, a concessão do auxilio pedido á esta
asseinblia será um acto de justi ça que eu, comi-
fiado nos sentimentos religiosos de inces colle-
gas, espero não será negado.

Vae a representação á 2. a comiiussão de fa-
zenda.

O Sit. R. SILVA, por parte das comuhmsst'aes
reunidas 1. e 2. 1 de faz"nnia, apresenta o se-
guinte—

Projecto se. 3?.
As comnutissões La e 2.0 de fazenda, lesou te

neqiiteriinetto dirigitio á asseinljlia provincial iii
liias [eraes pela conuiuissàtu noineadi para li-

rei:çàtt tias obras (Ia mmtatru'z tio Juíz tio. Fora, n
intuito tlç obter Isençàtt da taxa itineraria p1
o iiiatri'iaes m mnitonlados para eonstrtmcçáo do pa-
iiituetito trico da referiija matriz; attendt'mttlt a

imucotitestavel utilidade da obra eruipreitenditia e
aos valiosos e abundantes donativ is coiri que
para Ala tem concorrido a populaeáo dessa fre-
guezia, dando incentivo a corri mettifl)entos Se-
umelliantes e seguindo exemplos louvaveis, sm
de— parecer—que á illustre attençào tia assem-
ltlta seja subinettido o seguinte projecto de ei-

A assemnblea legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. unmco. Fmcào Isentos do pagamento tia
taxa itinerarma os materiaes ilecessarios pala
comustrucão do pavimento tei'reo da matriz da
cidade do Juiz de Fora; revogadas as disposictes
em contrario.

sala das sessões, 11 de Maio de 1876.—R.
Silca.—F. da Veiya.—X. da Jei ,qa.—J. Eu-
froino.—F. de Oliveira .—Tolentjno.

Dispensado de impressão e copia, fica sobre a
mesa para entrar na ordem dos trabalhos.

O r. Aflonso i-'o na: — 'i'eni)o tio
offem'eccr á considerarão da casa o seguinte reque-
rimento. (Lê).

Sr. presiuente, pela simples leitura deste me.
quei iuiento, se vê que a qnestãc que vamos
ventilar é importante; Lrata-se miada menos do
que de saber se são regulares as relações do go-
verno provincial com esta asseuibléa, que re-
presenta o poder legislativo da provincia.

Quanto ao j,o ponto do req t merinieuto, V. Exe.
lia de estar bem lembrado de que na sessão do
anuo passado a conanmissão especial, encarregada
de dar parecer sobre as proposições não sane-
cionadas, opinou que a proposição n. 2134 fosse
publicada corno lei da provincia, assignada pelo
presidente da assembléa, pois que, na forma do
art. 19 do acto addicional, devia ser conside-
rada Lacitarneute sancciomuada, desde que não
lhe foi negada sanccáo pelo presidente da pro-
vi ncia.

V. Exc., como relator dessa commnissão, eni
um bem deduzido parecer, demonstrou que
naquelle caso a assemnbiéa estava no seu pleno
direito considerando como sanccionada essa pro-
posicão, visto que o Sr. desemnbargalor Freitas
1-Ienniq. es a devolveo á assenibléa sem tamicai'
no autographo as razões de não stueção, coum
lhe competia, quando não julgasse a proposi-
ção digna de figurar corno lei.

:nt:ti eu tive occasiào de censurar energicu
menti: a abuso comnmmmettido na sec retaria do go-veimo, qual ode ser a proposicão devolvida como
urna simples nota escrita a lais e assignatla
pelo i'especiuvo Secretario, em que se dizia sim-
plesiiiente--náo precedeo proposta tia caniama
municipal.

Na discussão que houve a respeilo ficou de-

imtonsti'atlti, não 5t't quo tt 3o ilo art. 11 do
teto :iddiciunal miáo exige proposta lis catita-
nas iuiunieipaes qnattilo se trata tio dai'-llt:s au-
torisacão para coutratti'emu ernpreslimos, corittt
igitalritente que etis propoi çtms itãrt so da-
metias exceptuadas tia saitecão pelo art. 13 tio
teto addicional. 2. 0 parte, (lime menciona as
pi'otosiçims que a 	 presicteticia deve publicar
silriplNmninte, sem tltr ou negar stit sancçào.

Não creio que ainda se possa suscitar questão
se deve ou não ser saiaccionatio miimi projecto tIO
em a ntorisamido qualquer  camara municipal a
'tu trabmr eniprestitno.

0 art. 13 do acto addiciona 1 não exceptua
lo sauccão as propostas desta assemblêa deere-
atlas ciii virtude tia atiriluitão que Itie é coa-
'nula pelo art. 11, 	 3.°, que diz tseguinie:

1 ttOt'i8ar as casaras, e o yorerno provincial
,ira con/rahir empreslimos, com que occorrão dc

1010 respectivas despesas.
lIra, Si. Presidente, como b'imi diz o Si'.
tst timile de Ui'umgnay, umiencionanio as piopo-

teties sujeitas ;'i sanccão, esta não é das excep-
ttittias, e htoituinto está sujeita á regra geral
est,iltclecida mio art. 13 do acto addici 'miii.

liii m''tammto, Ci wi sorpreza de nós todos, não
\niits pumltlica!a mio jornal otIicial a pro1ioaição
pio fio i'eimtuttmia ao pi'esmIeuite da proimieia
'otitpten tememite tssmgmiatit pelo presidente da
assen,ltléa, de etnfoi'utidale com o decreto ex-
pedido pelo go e ruo geral cio 1849.

l'tuteiidít tine nós maão potiemnos deixar passar
seu reparo e protesto actos desta todeimi, que
itiijuom'ta nada menos do que o uoiioscabo, si-
não despreso eoiutIe Lo de m nuportamites attribui-
cttes nossas.

II Si'. 1)r. Petitt> Vicente, que se ai' orava ciii
fiscal de nossos :t'ctos, chegando até a exigir in-
loi'maat:ttos a respeito do itodo porque lei i he-
muitos nesta ,tssemnblta, julgou que podia deixar
de publicar a 	 roposiçio a que mime refiro, já
t:ítnvertiila eimi lei, ciii vista do art. 19 do
acto aldicional, e que lhe foi devolvida pela
assembiêa sctmuente pala ser publicada.

Eu peço estas informações pata que a pro-
víncia possa julgar-mios, e samba donde nasce a
culpa, sailta corno cumprem a li administra-
dores que veuui aqui como tine destinados para
eonculcaremii a lei, para rasgarem paginas muito
sagradas da nossa Constituição. (Apoiados).

Não preciso alongar-me sobre semelhatte as-
sumpto. Os nobres deputados conhecedores, Como
são, do nosso direito publico, não hão de des-
conhecer a existemicia tio actos do gox emito, ex-
pedidos sobre consulta do conselho de estado,
que toruão bem patentepatente a verdade do tine aca-
luo de dizer.

Entre ou tios posso citar a resolmiçao de con-
sulta de 1858 sobre parecer de 19 de I)ezemu-
bi'o de 1855, cm que se expetide a verdadeira
tliooria a respeito do modo porque se hão de
portar os presilentes de provincia quando tem
tio devolver á assentltlõa proposições relativas a
pripostas de camaras e outras iguaes tão su-
jeitas á sancçào.

A 2.a parte do meu re leriuiiento foi-me sus-
citada pelo boato que corre de que al g umas pro-
posições retuettmdas por esta ass 'eiiibléa ao Sr.
W. Pedro Vicente cio o amima passado não tiverão
tio S. Exe. nem denega ção franca da sancçào. (is
nobres deputados sabem que o art. 15 do acto
addicional determina que o presidente, quando
entender que a proposi ção é co n veniente aos
interesses da proviricia, deve dizer no autogra-
pho—Sanccmommo, e publique-se corno lei—datam'
P assignar. Enlretimitt consta que em 	 algumas

p:'tposmt'ut's 5. [xc. disse sitmilulesumiente_Samic_
li mio—jutas não assignou.

(
I
ra, a ser isso exacto, parece que taes pro-

p sições elevião ser ri'uimettidas á assemimhttiia pelo
actual presid'imte tara que esta, te conformi-
dade comi o disposto no art. 19 do acto addi-
cionai, as fa:t publicar corno lei; visto corno
es[(, art. diz que não dando o presidente nem
den'gaudo a sanccào mio piasta de 10 dias, ficará
entendido que a deo; de unido a asseaibiía neste
raso mandar publicar a prtposmçào como lei.

Sr. presidente, eu miào quiz tratar deste assuni-
pto sem procurar esclarecer-iate. No relatorio
com qu' o Sr. W. Pedro Vicente passou  ad-
iiiimiistrac:'io da provimicia ao Sr. Barão de [a-
unargos ulusse S. Exe. que lhe forão reuiettidos
Por ela asseinlaitia, miasessio passada, 75 pro-
jectos de lei, dtt quiaes 5 S. Exc., na forma do
tri. 10 do acto addicionial, deixou de itultti:ar
remnettet do-os para o governo geral; nega ia saiu:-
ào a 23 e inandou publicar 49. 1'. quanto a te-

sol u çites de caunaras iuunieipaes, S. roce-
bet 20; inandou publicar 23, deixando de pôr
o-'-puitliqtme-se_emi 3, por motivos aio aponta-
dos. Entretanto, revendo o l)iario oltit:iai da
provimicia, flã) achei publicado o o. de pop-
ções a que S. Exc. se refere; achei apenas 51
entre projectos de lei e resolucões. Indo á se-
t:retaria da nossa assernhtéa consultar a synopse
das proposições que furão rernettidas ã sancçào,
cheguei ao conhecimento de cine no anuo passa-
tu torso enviadas 111 proposições; entretanto
S. [x , . o Sr. presidente da provincia não mios
dá conta Por fornia alguma de certo mi. de pro-
posições que nem ii gurão entre as não sanecio-
nadas, que forào devolvidas á assemnbléa, riem
entre as que farão sanccionadas e publicadas no
Diario de Minas. Eis o motivo porque oiI'ereco
á consideração da casa o inco requerimusento stt-
hicitanto intormações.

Os nobres deputados cotiipreliendemui que se
trata de um assumnpto muito grave; miada mr.e-
nos do que de actos importantes desta assemn-
bléa que merecerão a sua approvacão e que no
entanto, semn se saber Como, não liguràt nem
na leçistacào cia provimicia e nem tão pouco en-
tre as proposições devolvidas á esta assemnhltia.
para que dias possão ser convertidas em leis
pelos dois terços, conforme lhe é outorgado
pelo acto aditicional

O Smt. VÂLLADARES: —Isto é um abuso revol-
tante.

0 R. A. PENNA:—NàO posso deixar passar
a uecasião, Si'. presidente, seui notar ainda um
erro praticado pelo Sr. Pedro Vicente. S. Exc.,
entendendo que as proposições desta assembltia
autorisamido certas cammaras uiiuflicipaes a con-
tm'ahmreun eniprestiunos Hão dependemii de sanc-
ção, publicou de mima maneira illegai urna re-
soltuçao, creio que de n. 2195, cio que se au-
tormsa unia camuara municipal a contrahmr eun-
prestimnos, seiu ser dtcvidammiente samicciatiada. E'
exacto que esta autom'isaçào se achava de envol-
ta corri aiguius arts. de posturas e outros re-
lativos á economia municipal, que são excep-
tuados de sanccào pelo art. 13, segunda parte, do
acto auldiciorual; porem desde que havia aio
materma de lei propriamente que estava sujeita
á saneção na fornia do acto addicional, conto
bem diz o Sr. marquez de S. Vicente, e con-
sta de innurneras consultas do conselho de es-
tado, era caso em que os projectos deveun ser
sanccionados polo presidente da província. En-
tretanto S. Exc., COlHo acabo de notar, publi-
cou uma lei, setmi passar pelos devidos tramites
marcados na Constituição e nas leis.

E certo, Sr. presidente, que o facto do presi-
dente mandar publicar uma lei, sem ser direc-
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tarnente sanecioiiala, lulporta a eancc1i lacifa
d (file cogitou li art. 1t do acto addiiotial;
porem enfio a publicação desta lei, co ii fornie
se determina nesse ulesmo artigo, e a formula es-
tabelecida por um decreto de 1849, deve ser
feita pela asseiililêa e competentemente assig-
nada pelo presidente d'esta.

Eis,Sr. presidente, os motivos porque offereeo
Uro reçuerimento pedindo informa ções e es
pero que cIte encontrará adhesào, para que se-
jarno.s infornaados de factos de tarnatilia gravi-
dais.

VozEs:—Muito bem.
I' lido, apoiado e sem debate approvado o

seguinte
Requerimento.

« Requeiro que se solicite do governo itifor-
maçoes sobre os inotivo porque deixou de ser
publicada a proposicào li. 2:134 de 184, e bem
assim plirque 11;4o forão publicadas  ou devolvi-
(Ias  colo a competente nota de flào sanccão di-
versas proposicoes runettidas pela assenihléa na
sessào de 185.—A. Peuna. a

t) S. CAETANO GANIA, por parte da coulunissão
(le estatistica, apresenta os seguintes projectos:

N. 38.
A cotumissão de estatistica, a

(l ual foi presen-
te a representação de grande numero de habilari-
te, do districto de Cristaes, termo de Dores da
Boa I:speranca, pedindo a elevação do niesino á
freguezia. havendo examinado-a e reconhecendo
a procedencia das razões que aliegão, e que foi--
não attendivel e de conveniencua publica o pe-
dido, i de—parecei—que se adopte o seguinte
projecto:

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Ari. ]. o Fica elevado ã cate goria de fre-
guezia com as actuaes divisas o districto de
Cristaes, pertencente ao termo de Dotes de Boa
Esperari a.

Art. 2 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das coinroissões, 10 de Maio de 186.-
Caetae0 Gama.—Paula Ramos.

N.39.
A couimissào de estatislica, á qual foi presen-

te a representaào de grande nomeio de Inibi-
tantes do districto do Porto dos Mendes, termo
de Dor( , , da Boa Esperanra, pedindo a elevacão
do Inesilio á categoria de freguesia, exauninan-
do-a, e julgando attendiveis as razões que alIe-
gão, é de—parecer—que se adopte o seguinte
projecto:

A asseinbléa provincial de Minas Geraes de-
creta:

Art. 1.0 Fica elevado á categoria de fregue-
zia com as actuaes divisas o districto do Porto
dos Mendes, pertencente ao termo de Dores da
Boa isperanca.

Art. 2.° 4evogào-se as disposies em con-
trario.

Sala das commissões, 10 de Maio de 186—
Caetano Gama.—Paula Ramos.

N. 40.
A conivaissão de estatistica, á qual foi presen-

te o requerimento, em que os possuidores da
fazenda denolnina ja_Cortutnedo districto de
S. Francisco das Chagas do Campo Grande, Lei-
itio do Araxá, pedem sua tranferencia para a fre-
guezia do Carmo do Arraial Novo, havendo ea-
uitinado-a e julgando attendivel o pedido pelas
:azões que o apoião, é d e —parecer_que se adop-
te o seguinte projecto:

A asseujbléa legislativa provincial de Minas
(1eraes decreta:

Art. 1. 0 Fica desmembrada do districto de
S. Francisco das Chagas, termo do Araxá, e en-

cirporada á freguesia ti) Cd iii, lo Arraial \us'o,
do 11051110 terno, a fazenda
tu ii e.

Art. 2.° Revogão-se as disposicões ciii :on-
trario.

Sala das commissões, 10 de Maio de 1846) -
Caetano Gama.—panla Ramos.

N. 41.
A CoflirnisSo de estatistica, ti qual foi presen-

te a iepresentacào, em que grande numero de
habitantes da freguezia do Carmo de Pouzo Alto
pedem sua transferencia para a freguesia da Vii'-
ginia, havendo-a examinado e julgando proce-
dentes e attendiveis as razões que atlegão, d de-
parecer—que se adopte o seguinte projecto.

A assenibléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1. 0 Ficão desmneinljrados da freguesia do
Carmo ile Púusri A fio, e anoexados á freguezia
da Virgin ia os terrenos que fazem parte das fa-
sentas do Rosario, Pintos, Pouso-frio e todas as
que SI' coniprehe, iterem entre estes e os actnaes
limites da freguesia da Virginia, devendo as
divisas entre o Carnio de Pouso Alto e Virginia
ser as mesmas que vigorarão quando esses ter-
rerios pertenciã') á villa de Pouso Alto, isto é
pelos altos da fazenda do Rosario, pertencente
aos herdeiros do finado Dr. João (;:ipistrano de
Macedo Alknain, a qual limita com a fazenda

dosPintos tambeii, dos mesmos herdeiros, alu
chegar aos altos da fazenda de Pouso-frio, ainda
dos mesmos herdeiros, seguindo por cItes até o
rio Cachoeira, descendo por este até o rio Bocai -
ia e ulahi ao Palma, até encontrar as divisas de

Pouso Alto, ficando pertencentes ti Virginia, não
só essas fazndas, corno todas as que se conipre-
hendem entre elas e os actuaes limites da fie-
guezia da Virginia.

Art. 2. 1 Revogão-se as disposições em cola-
trario.

Sala das corninissões, 11 de Maio de 186.-
Caet,zoo Gama.—Paula Ramos.

N. 42.
A coi:imnissào de estatistica, ti qual foi presen-

te a renresentação de grande numero de habi-
tantes no districto de Sant'Anna de Sapucahy-
mirim, pedindo que seja o mesmo elevado á ca-
tegoria de fregisezia, havendo-a examinado ac-
cmiradamuente, e julgando attendiveis as razões
que aliegão, é de parecer que se adopte o seguin-
te projecto.

A assembléa legislativa provincial mie Minas
Geraes decreta:

Art. 1.° Fica elevado á categoria de fregue-
zia, com as mesmas divisas e denominação, o
districto de SanL'Anna do Sapucahy-mirim, ter-
filo da cidade ao Paraizo.

Art. 2. 0 Revogào-se as disposições em con-
trario.

Sala das connnissôes, 11 de Maio de 187t1.—
Caetano Gama—Paula Ramos.

N. 43.
A coro missào de estatistica, á qual foi presen-

te o requerimento de Antonio .Joaquim Pereira
da Malta Laudares, em que pede sua transferen-
ciada freguezia de S. Thiago, termo de S.
de El-Rey, altendendo as razões que allega, é
d e — parecer—que se adopte o seguinte projecto.

A assenihléa legislativa provincial de Minas
(;eraes decreta:

Art. 1.° Fica desmembrada da fregueia de
S. Thiago, terno) de S. José d'El-Rer, e aflue-
xada ti de Nossa Senhora da Conceição da Bar-
ra, termo de S. João d'El-Ilev, a fazenda per-
tenceumte á Antonio Joaquim `Pereira da MaltaLaudares.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em con-
trario.

;iI,i da,ciol!ruIi.e,	 li) li , 	i\io	 Is
1 'OPtO ,i() (ji Si ri. - J'a e, a lIa o Os.

N. 44.
A riiiiliiissão de estatistica, á qual li presen-

te o requerinicuito, em que Manoel .José de Sou-
za Pinto, residente na freguesia de Pouso Alto,
li( , lugar denomni nado—Bõa Vista—pede a trans-
ferencia de sua faiciutla pala a freguesia do Ca-
xaubó, havendo examinado-a e julgando atten-
diveis as razões que allega, é de—parecer-
que se adopte o seguinte projecto.

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
(eraes decreta:

Art. 1." Fica lesmnemubrada da freguezia de
!'ouo Alto, e encoi'porada á do Caxambd, a fa-
?ejlda denominada—Boi Vista—jertencento ao
capitão Manoel .José de Souza Pinto, coro as se-
cuintes divisas, qoe sãose da referida fazenda: ao
norte lunitaedr como terras ile José Clementina
te Crs alho, ao suil cimo as de henrique .José
\ogueira; ao sudoiste com Joaquim Ezaul dos
Santos, ambas conlinamites da referida fazen-
da (-i á leste com a freguezia de llaependy, ti-
rando d'este modo alteradas as divisas entre as
freguei.ias de Caxalnbtí e Pouso Alto.

trt 2. 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala ia ,; coinmissões, li de Maio de 18.-
('octano Gama—Paula Ramos.

N. 45.
A (mini.-,são t1'estalistica, á qual foi presente

a i-epreselitacáo dos habitantes da freguesia da
Virginia, terimio da Clirislina, pedindo sua trans-
ferencia para o teriiio de Pouso Alto, havendo
exaiiiunail-a cuidadosamente, e julgando proce-
dentes, e attentiveis as rasões, que allegão, é de
parecei que se adopte o seguinte projecto.

A assemuhléa legislatis a provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1. 1 Fica desiuieumiurada do termo da
Christina, e encorporada ao de Pouso Alto, a
freguesia da Virgimaia, como as divisas actuaes.

Art. 2. 0 Revogào-se as disposições cmvi con-
trario.

Sala das cornmnissões, 11 de Maio de 1876.
—Caetano Gama.—Paula Ramos.

Dispensados de impressão e copia, licão sobre
• mesa Para en trare ni na ord eiim los trabalhos.

A conimissão d'estatistica, á qual foi presente
• representação de alguns fazendeiros residen-
tes na !'reguczia do Carmo da Cachoeira, termo
de Las ias, cio que pedemi: sua trauisfereiicia para
a de Luniinarias do mesmo termo, havendo-a
examinado e reconhecendo faltarem -lhe as in-
foi-inações precisas para avaliar-se a convenien-
ia e utilidade d'esssa medida, é do—parecer e

requer—que vá a mneina representação á cii-
niara municipal de Lavras, para informar sobre
a convemimencia e utilidade que deteu-mmiinaremo
a adopção d'essa medida.

Sala das sessões, 11 de Maio de 186 —Caeta-
no Gama,—Paula Ramos.

Posto em discussão, é approvado sem debate.
() MESMO SR. offerece, por parte da comniriissào

especial, os seguirdes requerimentos.
A comnussào especial, á qual foi presente a

pioposição ia. 2:151 de 25 de Outubro de 185,
havendo examinado-a detidaniento e as rasões
porque não foi samiccionada, e

Considerando que se acha nomeada urna com-
missão especial, encarregada de fazer a revisão
geral e reorganisação das comarcas da pros in-
Lia;

Considerando que, em taes circuiustamicias, a
reorganisação parcial de comarcas seria in-
u'oflvenieiute, pom isso que viria, de cem-ti modo,

NZ

liinihau 1 amuipliluhh. li vista. e talvez pilmirbar
o sv,titmma drr divisão, quis a liiesiuia adoptar,
desde que risse sancciouiada pela assemmibléa, nos
termos do art. 15 da lei de 12 de Agosto de 18:4,
essa proposição; ou dar lugar á discutir-se cria
a muesumia sessão e quasi a ' ' niesluio tempo duas
meditas ''me identicas ou opposlas, conforme a
cointnmssào em se,) trabalho adoptasse essa alte-
ração ou a uiioditicasse;

Consmleiaud, livalmnente que pelas razões ex-
postas, é essa comoumissão que deve avaliar a
coilveniencia da imiedida consignada n'essa pro-
posiào e adoptal-a ou não; é de—parecer e re-
quer—que, pelas razões expostas, deixe esta pro-
posição de seguir os tramites prescriptos no
referido ar(. 15 da lei de 12 de Agosto do 1834,
e seja reniettmda ti eomnmuissão encarregada de
fazer  revisão geral das conaarcas.

Sala das com umissões, 11 de Maio de 18G.
-Caetano Gama. - E. Peixoto. —II. Silca.—F.
da Veiga.—J. Eu/iozino.

A commimunssao especial, á qual foi presente a
proposição n. 2161 de 25 de Outubro de 185,
havendo examinado-a e as razões por que não
foi sanecionada, e

Considerando que essa proposição reorganisa
diversas comarcas da provimicia, desmembrando
de umas e transferindo para outras os termos (te
que chIas se co.npoemn;

Considerando que já se acha nomeada unia
cornniissáo especial, encarregada de fazer a re-
visão geral e organisação de todas as comarcas
da província;

Considerando que, ena taes circuimistancias,
seria inconveniente esta reorganisação parcial,
que viria, de certo modo, ou limitar a air.phitude
de vistas, que deve ter essa CO[ÚfflSsO no desein-
penho de tão importante trabalho, desde que
tosse sanccionada pela assemiabléa esta proposição,
nos tei-naos do art. 15 da lei de 12 de Agosto de
1834, quasi na mesma occasião em que seria
pela conimnissão organisado sim trabalho, ou ser
incontinenti alterada, piando a mesma o enten-
desse neressa rio:

Considerando linahinerite que, não obstante jul-
gar vantajosa e conveniente a unodilicação aIim
feita, por consultar os interesses da administra-
ção da justiça, ileAe chIa ser tomada cio conside-
ração, fitas pela eomnniissão especial encarregada
da revisão geral das comarcas para maior regu-
laridade e perfeição de seo trabalho, é de—pare-
cer—que, pelas razões expostas, deixe esta pro-
posição de seguir os termos prescripios mio refe-
rido art. 15 da lei de 12 Agosto de 1834, e—re-
quer—que vá a mesma á cominissão especial en-
carregada da revisão geral das comarcas para to-
mual-a na devida consideração.

Sala das conmnaissões, 11 de Maio de 18'6.—
Caetano Gama.—J. Eimfroiuo.—F. Peixoto.-
R. Silva.—F. da Veiga.

São approvados.
O i. Valladar'es:—Sr. presidente,

somente em obserrancia do que preceitua o re-
gimeilto. direi duas palavras para fundamentar
um projecto, que vou ter a honra de submetter
á consideração da assemnbléa. E' o seguinte (lê).

Sr. presidente, julgo inteiramente escusado es-
tender-moe sobre este projecto, porquanto tem
chie por tini promover a propagação das luzes,
promover a instrucção primaria em nossa pro-
vincia. Sobre as vantagens de taes projectos inc
parece que hoje não existein duas opiniões. Quer
nós consideremos a iflstrucçao sob o ponto de
vista moral, quer sob o ponto de vista -econo-
mico, as suas vantagens são incontestaveis.

O S. A. PENID0:—Apoiado.
O SR. VALLADAIIES.—,,, porquanto, se a ins-
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os seos erdidciro interesses; é nula gartilia
da ordeiii publica e privala. F' a iiistrucào, Sr.
piesideat que ha de levar ao espirito lo povo
a cinviccão de que a prosperidade, o ineretnniiio
(Ia riqUeza publica e parliciitar, SÓ podem provir
da luta calma di pensamento, da dedicação ao
trabalho e do respeito ãs leis. Cumpre que esta
asetnhléa cure especialinenle deste ranio do pu-

c servi eu. A 1 guorarte ia do nosso povo ciii
geral, sinto profundamente ter necessidade de
viifesstt-o, é contristadora .ÁIii estão, ara de-
mostrar esta verdade, factos que estamos pre-
i•iíriaiido. Alii estào as sedicoes denounnadas

ii os—rasga-les/as—o ii o liii dc obstar a evecu-
ào da iiiiiiiia iehriita do recrutu,ieitto.

lieconlieco e latnento,r. presidente, os iticoil
voitenlisda li. jl1a tem contra si um tios
IlilOis defeitos, que ciii ininha opinião unte
ler unta t-i, que é ferir as idéas e rosititites do
por, á que se appl ca. A reforma, cont suas
b-iileiirias lteltosas, não podia deixar de chocar
e sohrcsallar o povo brasileiro, que por suas

e halilos é propenso às lutas do pensa-
incuto e do trabalho industrial. A reforma tão

dia deixar de produzir má nnpressào, quando
é verto que, não da guerra, tuas da las oura que
morre à mingua de braços, de todas as indus-
trias, e que o Brazil ha de tirar os recursos eco-

de que tanto necessita.
Vao obstante, é certo que a reforma lar oreceo

is classes menos protegidas. ( Apoiados). Apesar
liceu, V. l(xc. vé a maneira porque imidisiduos

1 intencionados tecto explorado a credulidade
publica sobre este assutupto, ariastanio a ver-
dadeiros desvarios a luirte utenos esclarecida e
favorecida da populaçào, quando é justamente a
esta que a lei nus favorece. Apoiados).

• Sim. C. GANIA:—Muitu bem.
• Se. VALLADAPES:V. Exc. sabe que, se-

gnimmlo o regiuien antigo, era exclusivamente o
hlli do pobre o escolhido para sobre elIe pesar
o imposto de sangue.

0 Sim. tETANO Gavta:—V. Exc. está prestando
uru veidadero serviço á provincia, porjmre está
esclarecendo esta classe a respeito dos direitos
(IUC lhe são dados por esta lei, que ainda não é
conhecida.

0 Sim. VALLADvnEs:—Era, pode-se dizer, so-
mente sobre os filhos dos menos favorecidos que
pesava o imposto de sangue. Segundo a nova
reforma, ticaudo dependente este tributo da
designação da sorte, V. Exc. cotupreliende per-
fel tammiente que cile tanto pode pesar sobre o li-
Ilio do povo como sobre os daqueiles que se acliào
mais altaonnte collocados na escala social. Nao
ohslamite, tal é a ignorancia que reina na pro-
viricia de Minas, que o povo, cuja sorte incito-
testavilumente melhorou com a reforma, revolta-
se contra ela. Por isso digo que este ramo de
serviço publico precisa do especial cuidado da as-
seinbléa provincial de Minas (Apoiados). Cnn!-
pre, Sr. presidente, que proruovanlos especial-
utreute a iitstrucçào primaria para que o povo,
sabendo ler, possa por si ler as leis que se pii-
blieão nesle paiz, e não seja victiiva dos especu-
ladores, daquelies que somente pretendem aufe-
rir vantagens das aguas turvas. (Apoiados).

O SR. F. nv VEIGA:—São os motores das cha-
madas sedições.

li Se. VALLADARES:—SàO os especuladores de
todos os matizes.

t)SR. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O Se. VALLADARES:-NãO são asdivergencias po-

liticas, como atlirrnou o Sr. VilIa da Barra eia
sei) melatorio; não são os dous partidos, que
disputão a palma na arena politica do iriiperiu.

(Apoiados). A pecha de pri mui ver serl CmOs na
provircia de Minas não pele ealmer as partidos
apoiados), commetlem numa revoltante liii usl ica,
tal tio á verdade aqueiles que attribuein ao par-
tido liberal semelhante abuso. (Apoiados).

O Se. E. nt VEIGA:—Folgo muito de ouvir V.
Exc. t'allar assim.

O SR. A. PENNA:—Ernbora em desaccorlo com
o presidente da provirteia.

1) Sri. VALL.vDARES:—Sr. presidente, a instruo-
çàu em geral, e principalmente a tnslrucçào
maria, não pode deixar de merecer especial cui-
dado da assemhléa provincial de Minas. E' pre-
ciso que o povo saiba ler para mjmie Itoitiens mima
intencionados não lelão por cite.

() Sn. CAETANO GAMA: —E' preciso explicar sia
lei ao povo, é por isso que V. Exc. eslím pt.ms
li rido tini verdadeiro serviço.

0 se. X. DA Vriiva:E' boto que o nobre
pulado explique si Si. Druniond as veriladir:is
causas das sedições que houve tia provinria.

ti Se. l)ecaioNo;—Se V. Exc. quizer analvsai
o ineo discurso, eu muito apreciarei.

1 bit. VALLtDARES:—O nico antigo o Sr. 1 )iti-
monI não precisa de explicacões. V. Fxc. não
lhe prestou a devida altenção. O Sr. 1 )rtnnmrirl
flào altributo ao gos cimo essas sedições, porque
o gos erno até ncnhuui ir; teresse tinha cmii pro-
movei-as.

0 Se. X. na VEIGA:—E' exacto, V. llxc. clà
dizendo unia verdade.

0 Sim. \tLLADAIIE5:—U autor da lei não podia
prurtrov ei uma revolta contra a mesma lei.
Sr. 1 )rrnnond podia attribuir talvez á autorida-
des mal intencionadas o tuallrjgro da lei.

0 Se. F. DA VEIGA:—AS autoridades forão vir-
tinias.

O Se. %'ALLADARES . . . poderia atlrihttir á nu-
prmmdcncia de autoridades inal escoltadas pelo
governo. L)'aqui a sua responsabilidade indirecta.

0 SR. X. DA Vaiea:—Eile foi mais longe.
0 Se. Det'rioD:—Smiij duvida e ainda penso

assim.
li Sri. X. Da VE1GA:-011!
O Sit. GETULtO dá uni aparte.
ti bit. DRUM0ND:—Não penso assim.
1) Sim. PRESIDENTE: —Peco aos nobres deputa-

dos que deixTemn o orador continuar o seo dis-
curso.

0 Se. VALLADARES:—Não é oceasiào de discu-
tir a lei. Eu disse que, comquanto a condenute
por considerações econornicas e outras, reco-
nheço a seguinte verdade  que dIa aproveita
mais á essa classe, que se revoltou contra elta,
do que ás classes laboriosas e a iiós outros (a-
poiados). Acho que dia não convem aosaos lnte-
resses do paiz, porque tende a mititarisal-o; e
immcunLestavelmente o nosso futuro não depende
da guerra, mas da agricultura e de todos os com-
mriettlrimrnlos da paz.

OSe. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O Sim. VÂLLADArmEs:—Precisamos mie promover

o desenvm [vi me, rito da lavoura e das imidtistrias
em geral, e para isso necessitamos dos braos,
que serão inutilisados, unia vez que tenhamos
uma legislação que tenda a mnititarrsar o paiz.
(Apoiados).

Voltando, Sr. presidente, ao assmimptmi que me
occupa especiaitnente, direi que aqimelles que
se teima occupado d'este importante ramo do ser-
Vi, ç o publico reconhecem sobretudo a vantagem
da instruccão do sexo feminino.

O Sim. J. AuGcsTo:—Apoiado.
O Sim. VALLADtRES:—Ainda, Sr. presidente, te-

nho Item gravadasgravadas as palavras de uma itiustre
professor, que dirigio os meos estudos ciii S.
Pauto, o faltecido conselheiro Brutero, de san-
dosissimna mernoria. l)tzma mAle: feliz a fatuitia,

1 rir l mrom t r 	 mmlira irài 	 sil;irecila—. Aproveitan-
ir o pensattmermtmi tI nico sahmmm professor, eu di-
rei:—feliz a sociedade que possue muitas mnãis
tmistruidas rias disciplinas mais necessairas á vida.

A farimilra é a base da sociedade. Educar a
mulher é educar a lammimiia; educar a farnilra é
edmtcar a sociedade.

Assim, Srs., desde que a mtmulher errlre nós
possua um tal ou qual desenvolvimento intel-
lectual, desde que Lenha os elementos de ins-
irucção indispemisaveis á vida, é ineontestavel
que a sociedade toda lia de possuil-os, porque a
rnài lia da comnmnunicar á seos filhos a instruc-
:ão que tiver. E' hoje opinião aceita que a mu-
lher possue o doma especial de ensinar.

Esta verdade é hoje reconhecida e praticada
Ilopaiz que mais especialmente tem procurado
desenvolver este ramo de serviço publico. Falto
mios Estados-Unidos. Alti o ensino é especial-
triente entregue à mulher, como sendo a mais
propria para dirigil-o; de sorte que a despro-
porção entre os professores do sexo masculino
C os do sexo feminino é extraordinaria; aquelles
são em numero umuito diminuto, e estes em au-
tue co extraordinariamente comismderavet. Tem-se
reconhecido atli que a mulher mais do que nin-
gmmern possue o domi de ensinar.

O SR. CAETANO Gsmv:—lsso está reconhecido
praticamente.

O Se. VALLADA1IES:—POr isso espero que este
projecto que oliereço, baseado, não só nos co-
nhecimentos que tenho do lugar, Corno na in-
formacão de pessoas importantes, entre cItas o
honrado e importante fazendeiro, o Sr. Joaquim
Antonio da Silva, merecerá o apoio da casa.

Aceresce ajuda que a freguezia do Pomnpéo
tema urna população numerosa, é rica, muito
concorre para as rendas publicas;e por conse-
quencia temincomitestavel direito á urna pequena
quota na repartição dos bens da provincia.

Creio, portanto, que o projecto merecerá a
approvaçáo da casa, eqtie perante o governo
da provirmcia não terá a mnesmmma sorte de quasi
lodos, que partem desta infeliz opposiçào—a de-
negaçao de saBerão—.

E tido e fica sobre a mesa para ter 2. 1 leitura
o seguinte

Projecto a. 46
A asseinbléa legislativa provincial decreta:
Artigo unico. Fica creada urna cadeira de

instrucção primaria para o sexo feminino no
mmraial do Burity da estrada, freguezia de Pomn-
piro, mumiicipiO de Pitanguy; revogadas as dis-
posições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Maio de 186.— Vai-
/a dares.—Amara 1.—Jose Augusto. - Lesario Ga-
ma.—M. da Rocha—F. da Veiga.—A. Pesina.
—Drumond.

O Sr. etuiio:Tenho de offerecer
ã casa dons projectos. (Lê).

Sr. presidente, corno vê V. Exc., o 1. 0 destes
projectos trata de tornar extensivas aos descias-
hargadores as disposições da lei relativa ao adi-
antamento para o Monte-Pio.

O SR. DRUM0ND:—Para o que não temos com-
petencia.

O SR GETuLI0:—Poderiamo s vacmllar a res-
peito de nossa competencia, se por ventura os
desernbargadores não estivessem ligados aos in-
teresses da justiça que é administrada na pro-
vincia. Porem, desde que á provincia aproveitáo
funccóes de magistrados tão altamente colloca-
dos, 'me parece que não ha inconveniente alguma.
nem mesmo inconstitucionalidade em tornarem-
se extensivas as disposições da lei á que rue referi
a esses verdadeiros servidores do Estado, aquel-
les que garantem nossos direitos, nossa vila e a
nossa propriedade.

Neto se rmlmjerle cimim os limites mie nossas altri-
liuuiçmmes, porm(ttC não as exceileremnos em nosso
acto, uma vez que não tratamos de legislar sobre
mi cargo elevado, de que se achão investidos os
primeiros iitagistmados da provincia

l)emimais, ii;iu se faz mais do que autorisar o
adiantamento de quantias não avultadas, que
serão devolvidas ao tlmesouro provincial.

O SR. I)etM0ND:- O nobre deputado estenda
o mesmo favor aos deputados provinciaes.

UMA voz:-0 art. 10 ,§ .° prohibe legislar so-
bre membros mias relações e tribumiaes superiores.

O Se. GETULrO:—Bem: o acto addicionat dis-
poe o que o nobre deputado acalma de mencionar;
mas não ha inconveniente algum, nem se pode
mesmo encarar corno unia mercõ ou favor, si de-
crelarrmios a medida lembrada no projecto em
questão, desde que a magistratura cmii nosso paiz
infelizmente não está consultada de modo que
aquelies que estão investidos do poder judiciario
encontrem garantia para a sorte de suas famitias,
desde que não se fere a expressa letra da lei--le-
gislar sobre attribuições.—.

O Se. R. SILVA:—Apoiado. Não se trata de
legislar relativamente ás funcções irmherentes ao
cargo.

O Se. I)mivanoNo:—A causa é ruim, e, apesar
dos talentos do nobre deputado, mlào a poderá
advogar.

O SR. GaTuLior—ista é bondade do nobre de-
putado, porque o que me falta justamente é ta-
lento.

O SR. ASuAmIAL:—Nào, Sr.
0 Se. O. VALLADÃO da numa aparte.
O Se. GETuLuo:—Comno bem observa o meo

distincto e iilustrado collega de districto, o Sr.
Dr. Olyunpio Vatiadão, nós não tratamos de le-
gislar com relação á magistratura, tratamos ape-
rias de consultar coriveniencias, cotlocando a
alta magistratura em posição mais independente
e dest'arte caracterisa-se a utilidade manifesta
do projecto.

Se nós consultarmos bem o fim do homem na
sociedade, se consultaremos a nossa posição de
legisladores, reconheceremos que não devemos
ficar adistrictos ã letra da lei tão somente, que
devemos satisfazer a aspiração nacional dirigindo
nossas vistas a favor daquelles que são na terra
urna divindade, que exercem uru sacerdocio qual
o da magistratura.

VOZES DA oPu'oSuçÀO:—Oli!
Se. R. SILVA:—Muito bem.
UMA voz: —Ternos attribuiçóes bem definidas

no acto addiccional; fóra d'citas nada podemos,
absolutamente nada.

O Se. GaTuLro:—A objecção do nobre repre-
sentante do 2. 0 districto, corno ja demonstramos,
teria procedencia se se tratasse de legislar coma
relação ás attribuições da magistratura; não ha,
pois, infracção do acto addicional.

O SR. ASIARAL:—ApOiado.
O Se. l)miMoND:—Enn temnpo discutiremos o

projecto.
O SR. GETuL10:—Quanto á este ponto é que

teria applicação o disposto no acto addicional,
que foi invocado pelo ihlustrado cotlega.

Nestes termos, Sr. presidente, e em vista da
formal imilpugnação que soifreo o projecto, es-
tou persuadido de que não poderei convencer
os illustres collegas e que portanto serão des-
necessarias outras considerações que pudesse fa-
zer.

Tratando de fundamentar outro projecto, addu-
sirei uma argumentação modesta, por que mo-
desto é o prejecto.

O Sr. capitão Jose Ferreira Martins pede
que seja desnsemmihrada a sua fazenda do districto
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tio !irral Novo e incorporada ao districto de
João Goines. Actualmente a fazenda do Si'. José
F,rreira Martins pertence ao districto do Cur-
ral Novo, d'onde dista 5 lagoas, ao passo que se
for incorporada ao de .João Gome, apenas fi-
cara na distancia de legoa e meia da sede d'es-
te ultimo  d istricto.

(1 Se. EvARISTO MACHADO:- Então é de justiça.
OSR. GETULI0:-Elaborando este projecto pra--

tico um acto de cortezia para com um distincto
collega da minoria, que teve a lembrança de pe-
dir-nie que o apresentasse.

0 Se. I)iu.ioND:-E' muito justo.
São lidos e ticão sobre a mesa para terem 2.

leiliira os seguintes projectos:
N. 4?.

A asseubléa legislativa provincial de Minas
Geraes decr2ta:

Art. 1.0 Ficão extensivas aos actuaes desem-
bargadores da relação do Ouro Preto, que ainda
nào contribuem para o monte-pio geral dos ser-
vidores do Estado, as disposições dos arts. 3.0
e 7. 0 da lei n. 1104 de 16 de Outubro de 1861,
ficando elies obrigados ao pagamento annual dos

% de indemnisação aos cofres provinciaes,
até completa ainortísa ção das quantias minis-
iradas, segundo os citados artigos de lei; por-
centagem essa relativa á seos ordenados e grati-
licacões de desembargadores.

Ai'!. 2. 0 Ficão revogadas quaesquer disposi-
ções em contrario.

Sala das sessões, 4 de Maio de 186.-Ge1uUo.
-2'. de Gouvêa.-Amarai.-J. Augusto.-R.
Silva.-O. Vailadão.

N. 48.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. Unico. A fazenda denominada dos Ge-

raes da Cachoeira, pertencente ao capitão Jose
Ferreira Martins, fica desmembrada do districto
do Curral Novo e incorporada ao disti'icto e fre-
guezia de João Comes, ambas do municipio de
Ilarbacena; revogadas as diposições em contra-
rio.

Sala das sessões, 10 de Maio de 186.-J. Au-
gsssto.-Amaral.-Tolentino.-A. Peuna.- Vai -
iadão.-Oetuiio,

O Sr. Amaral:-Sr. presidente, te-
nho de enviar á mesa o seguinte projecto (lê).

E' intuitiva a necessidade de se fazerem os
reparos desta estrada.

O Se. l)RuMoNn:-Apoiado.
O Se. AMARAL:-Não sou daquelies que que-

rena que se abrão novas vias de communicaçào,
porque entendo que será mister fazer uma
grande parada a este respeito, visto como em
breve teremos um outro systema de viação na
provincia. Não obstante, Si'. presidente, é ne-
cessarlo dar-se transito especialmente nessa es-
tiada da Ponte Nova,porque podemos considerar
aquelle lugar e suas circuinvizinhanças como o
ceifeiro desta capital (apoiados).

O Se. CAETANO GAMA:-A estrada da Ponte
Nova está em pessimo estado.

O Se. AMARAL:-E' deste inunicipio que vem
tods os generus alimenticios que abastecem esta
capital e mantem o primeiro commercio da pro-
vincia. Dito isto, julgo evidentemente provada a
necessidade dos reparos da estrada da Ponte Nova.

Igualmente peço que fique o governo auto-
risado para mandar construir a ponte do Sapé
no inunicipio do Ubá. E' uma ponte de grande
necessidade e talvez que os meos nobres colle-
gas do 1. 0 distrito que por ali residem possão
dar disto valioso testemunho.

O Se. F. PEIXOTO:-Apoiado.
O S. AMARAL:-Tanto o governo reconbeceo

a necessidade desta ponte, que em 1864 mandou
proceder ao respectivo plano e orçamento. Não
havendo, porem, credito para se effectuar esta
obra, ficou por se fazer até hoje. Para obviar a
isto, consigno no iaieo projecto o credito neces-
sano.

Tendo dado estas ligeiras informações em sus
tentação do projecto, mando-o á mesa e espero
que elte merecerá o apoio dos meos nobres coi-
legas. (Apoiados).

VOZES:-MUitÔ bem.
O Se. CE5ARIO GANIA:-O projecto tem em si

mesmo a sua sustentação.
O Se. CAETANO GAaIA:-Nlngmiem pode con-

testar o que asseverou o nobre deputado.
O Se. CesAiuo GAMA:-Apoiado.
() Se. AMARAL:-Daqui até a Ponte Nova a

estiada é um verdadeiro atoleiro.
O SR. CEsARIo GAMA:-NO ha estrada. Não

sei como de lá podem vir tropas.
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.0 lei-

lura o seguinte
Projecto se. 49.

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1.° Fica o governo autorísado a mandar
reparar a estrada que da cidade de Marianna
vae á da Ponte Nova.

Art. 2.° Igual aulorisaçào fica concedida
para a constm-ucçào a Ponte da freguezia do
Sapé no municipio de Ubá.

Art. 3. 0 Revogão-se quaesquer disposições
em contrario.

(S. li.) Sala das sessões, 11 de Maio de 186.
- Toientino.-A maral. - C. &arna. -E. da Vei-
ga.-Paula Ramos.-A. Pesena.-F. Peixoto.-
X. da Veiga.-Drumond.-C. A//ouso.

O Se. 1. DE CAMPOS, por parte da coinmissão de
propostas, apresenta os seguintes projectos:

N. 50.
A' comrnissão de propostas e representações das

camaras municipaes foi presente o projecto
de posturas da camara municipal da cidade do
Rio Novo; a comumissão depois de examinal-o
accmiradainente é de parecer que seja adopta-
do o mesmo projecto.

Sala das commissões, 11 de Maio de 186.
-1. de Campos.-T. Junior. -Evaristo Macha-.
do.

N. 51.
A' coinmissào de propostas e representações

das camnaras municipaes, examinando a proposta
da camara municipal da cidade do Rio Novo, sub-
mettndo á approvação d'esta assembtéa o seo
regimento interno, é de parecer que seja adop-
tado o mesmo projecto.

Sala das comniissões, 11 de Maio de 18'6.-1.
de Campos.-Tayoba Jsenior.-Evaristo Ma-
chado.

Dispensados de impressão e copia, ficão so-
bre a mesa para entrarem na ordem dos traba-
lhos.

O Sr. Vailadares (pela ordem):-
Sr. piesiden te, tenho em mãos o codigo de pos-
turas da camnara municipal de Patos, ja appro-
vado em 1.0 discussão, mas, não obstante, dor-
me cIte o somno dos esquecidos desde 1873. Eu
quero merecer um especial obsequio de V. Exc.,
e vem a ser tomar sob sua protecção este infe
hz codigo, e fazer com que elie seja remettido
á comaimissão de propostas, dê esta o soo parecer
e seja a final approvado.

ElIe está, como disse, approvado cru 1.0 dis-
cussão.

O Se. PRESIDENTE:-O nobre deputado não me
dirige um pedido; exige apenas o cumprimento
de um dever. Ema declaro ao nobre ileputade que

tonto nota da rielamnacio que faz, e a altenile-
iii em occasiti oppoct titia. Peço á nobre com-
mmmmss:io de propostas de camnaras amunicipaes que
tome a soo cuidado o codigo de posturas da
camnara municipal de Patos, e ao pedido do no-
bre deputado uno o ineo. Peço igualmente à
mnesua commnissá) que dê o pussivel andamento
ás posturas da cimnara municipal de Paracatví,
enviadas tambeum á esta assemnhléa no atino mie

Pareceres de commissões.
0 Se. CAETANO GAMA, por parte da comrnissáo

especial, apresenta os seguintes pareceres:
N. 32.

A commissão especial, á qual foi presente a
proposição n. 2150 de 25 de Outubro de 18'i5,
havendo examinado-a detïdauiente, e as razões
porque não foi sanecionada: e-

Considerando que a comarca de Jacuby é com-
posta, dos termos de Passos e S. Sebastião do
l'mraizm,, que se achite cmii do outro em distan-
'ia de 50 kilomnetros:

Considerando que ja se acha creado o termo
do Carmo do Rio Claro, que brevemente será
imms)allado, e que tem de fazer parte da mesma
ro muarca

Considerando que o termo do Carmo do Rio
Claro dista. de Passos, sede da comarca, 60 ki-
tomnetros:

Ctusiderando ser imupossivel que o juiz de di-
reito de uma comarca de tres termos e por tal
forma distanciados, cumpra os pesados deveres
que lhe são impostos pela nova lei da reforma
judiciaria ultima:

Considerando ser por isso de indeclinavel ne-
cessidade, para a boa administração da justiça, a
divisão d'essa comarca, e creaçâo de uma nova:

Considerando que as mnoditieações das comnar-
cas só trazem embaraços para a administração
da justiça, quando não são reclamadas pelo in-
teresse da boa adwimsistraçao da mnemna, e que lia,
pelo contrario, vantagens sempre que a modi-
ticação tem por fim, não a alteração somente de
amua comarca, mas a creação de nova, limitando
o territorio em que o juiz tem de exercer ju-
risIiçào, sobre tudo em uma comarca composta
de 3 termos e tão distanciados:

Considerando que nenhuma despesa do estado
é mais proveitosa e justa do que aquella que
terma por íimn conseguir a boa administra ção da
justiça, o que ha de mais precioso para o cida-
dão: é de-parecer-que esta proposição entre
de novo eisa discussão, para terem lugar os ter-
mos estabelecidos no art. 15 da lei de 12 de
Agosto de 1834.

Sala Ias coimimasissões, 11 de Maio de 1876.-
Caetano Gama -F. Peixoto.-F. da Veiga..-].
Ezmfrozino.-R. Silva.

N. 33.
A eommimissão especial, á qual , foi presente a

proposição mi. 2160 de 25 de Outubro de 1875,
havendo-a examinado atientamente e as razões
porque não foi sanccionada: e-

Considerando que a comarca do Serro é coas-
posta de dou,,, termos importantes e distancia-
dos una do outro 54 kylometros;

Considerando que se aclsão creados os dous
municipios de S. Miguel e Rio Doce, que terão
de fazer parte dessa comarca, logo que se ins-
taltarem;

Considerando ser impossível o cumprimento
de deveres de um juiz de direito, e a boa ad-
ministração da justiça em urna comarca, que
terá de ficar composta de quatro termos;

Considerando que á nova comarca do Rio
Santo Antonio se poderá reunir o novo termo
de S. Miguel, bem como o do Serro e do Rio
Doce;

(ou.silrando rimie Ilas despe-
sa t io Estilo é o que niais se jmmslitica, conto
t) mim,tis itecessario, por isso que tenm por tini a
boa administraçiu da justi ça: é de-parecer-
qmmt: p ela proposição entre de novo eui discos-
Sào para teremmi lugar os tramites prescriptos
no am't. 15 la lei te 12 de Agosto de 1834.

Sala das comnmnissões, li de Maio de 18'7fi.
-Caetano (Jasna.-R. Silva.-F. Peixoto.-F.
da Veiga. -J. Eaefrosiseo.

N. 34.
A commissão especial, ti qual foi presente a

proposição n. 2214 de 13 de Novemnbro de 1875,
nao sanccionada, havendo examinado-a e as
razões da não sauccão: e-

Considerando que o termo de S. .João Bap-
tista, actualmente da comarca do .lequttinhonha,
P, do qual se pretende crear a comarca do 1-
tamnaraniliba, se acha do de Minas Novas na
distancia de 15 leguas de meãos caminhos, o
que só por si é um obstaculo para a boa ad-
muinistração da justiça, attentas as attrmltuições
(fadas aos juizes de direito pela nova lei da re-
forma judiciaria;

Considerando que a nenhum outro termmmo mais
proximno pode-se reunir o de S. João Baptis-
ta, por isso que mista da Diamantina 20 léguas;

Considerando finalmente que o facto de não
haver sido prevista no orçamento geral mio Im-
pero esta despesa não é razão para deixarem-
se de crear aquellas comarcas que forem re-
clamadas pela boa administração dajusti-
ca, visto como é manifesto que uma despesa
não pode ser prevista, emiaquanto não existe a
razão deita; mas, que deve ser attendida depois
da existencia da razão que a determina, é de
-parecer-que esta proposição entre de novo
em discussão para seguir os tramiaites marcados
no art. 15 da lei de 12 de Agosto de 1834.

Sala das conamissões, 5 de Maio de 1876.-
Caetano Gama.-F. Peixoto.-F. da Veiga.-
J. Eec /rozino. -E. Silva.

N. 35
A commissão especial, depois de examinar

os motivos de denegação de sancção ao projecto
de lei n. 224, que creou a comarca do Rio Preto,
composta do termo do Rio Preto e do termo do

Considerando por um lado a necessidade
do desmembramento do termo do Rio Preto da
comarca do Parahxbuna, attertta a afiluencia de
serviço fo:'emise que nesta comarca de 3 11 en-
trancia se complica com as pesadas obrigações
impostas aos juizes de direito por algumas til-t
i as disposições legislativas;

Considerando por outro lado a necessidade de
desmembrar-se o termo do Turvo da comarca
de Barbacena

'
pela ausencia de commnunicaçÔes

e pessimo estado das 18 léguas de caminho en-
tre as sédes dos deus termos, hoje com ponen-
tes desta comarca;

Considerando, alemn disso, que fica conveni-
entemente constituída a comarca do Rio Preto,
comma posta dos dous municipioS desmembrados,
em vista de maior proximidade e frequencia de
relacões entre as respectivas sédes:

Cnsiderando tirialmeiste, que, attendida por
tal forma a convenieflcia publica e satisfeita a
administração da justiça, são de imnportancia se-
cundaria quaesquer outras obrigações; é de-
parecer-que seja subinettido o projecto de lei
n. 2224 á discussão, para adoptar-se afinal por
doas terços.

Sala das sessões, 11 de Maio de 1876.-Caeta-
no Gama.-F. Peixoto.-R. Silva.-F. da Vez-
qa . -J. Eec frozino.
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N. :16.
,\. 	 (iiiiiiI'.àÍ) s1ti'cial, i qual 	 1UI piesItle

pr)oslrão ii. 2225 te 18 de ovembro de
ia veiidu-a eva tio uado accuiada incute e as rasões
porque nio foi saineioiada: e-

Considerando que a actual comarca da Baga-
gem é composta dos dous lermos da Bagagem e
Uberaba, que se aclião distanci&dos um do outro
24 Iegtias:

;onsideraiido que esses termos são dividi-
dos pelo Rio das Velhas, que só pode ser trans-
posto no districto de S. Miguel da Ponte Nova,
tertito da villa do Sacramento, porque só ah
tem ponte,ponte, o que importa unia viagem de 24
tegoas e o transporte do Rio Claro, que não tem
ponte;

Considerando que nenhum outro termo se
acha ciii condições de proximidade do da Baga-
'ein, que com o inesimio possa formar uma co-
marca regular, onde seja possivel a boa admi-
nistraÇão da justiça, e cumprimento dos pesados
deveres que são impostos aos juizes de direito;

(usidei'ando, finalmente, que o accrescituo
te despesas para o Estado não é rasão para

deixarem de ser creadas aquellas comarcas, que
são rsclauailas pela necessidade mia boa admi-
tistracão da justiça, o que lia de mais impor-
tante cjn uma sociedade bem organisada, é de
-parecer-qir essa proposição entre de novo

ii disrusso, para terem lugar os tramites pres-
criptos no art. 15 da lei de 12 de Agosto de
1834.

Sala das comluissóes, 11 de Maio de 1876.-
(:aetawo Gama.-A. Silva-E. Peixoto.- E.
da Veiga-J. Rufrozino.

N. 37.
A cowmissão especial, á qual foi presente a

proposição n. 2228, não sauccionada, depois de
haveI-a examinado detidamente, e as razões da
não sancçào: e, considerando que o termo de
lJbã não pode continuar a formar com o de S.
Paulo do Muriabé uma só comarca, visto que se
acha separado deste pela distancia de 16 leguas
de pessiuio caminho, o que torna difflcilimo, se
não irnpossivet ao Juiz o cumprimento exacto
tias pesadas e importantes attribuições creadas
tela nova lei da reforma judiciaria; consideran-
do que a razão de convir antes que uma lei geral
torne (te uni só termo as comarcas do Imperio,
não deve prevalecer para deixarem-se de crear
com uni só termo aqueila'que pela iniportancia

 fôro do mesmo e sua distancia de qualquer
outro, não possão cornprehender mais do que
um, sem prejuizo de lesa administração da jus-
liça; considerando que nenhuma despesa do Es-
tado é melhor aproveitada do que aquelia que é
exigida pela boa administração da justiça; con-
siderando finalmente que a comarca do Ubá fi-
cará brevemente reunido o termo de Cataguases,
que se acha creado e não tardará a ser instaltado,
pelo que teria a comarca da Leopoldina de ficar
composta de ires termos, a não ser creada a do
Ubá; é de--parecer-que esta proposição entre
de novo em niscussão, para terem lugar os ter-
mitos estabelecidos no art. 15 da lei de 12 de
Agosto de 1834.

Sala das commissôes, 5 de Maio de 1876.-
('aetano Gama.--F. Peixoto.--R. Silva.-J.
Enfrozino.

F'icâo sobre a mesa para entrarem na ordem
dos trabalhos.

São mais apresentados os seguintes:-
A comimiissào de estatistica, à qual foi presente

o projecto n. 9, que eleva á categoria de freguezia
com os riesmuos limites e denominação actual o
distrieto de paz de S. Sebastião do Rio Preto, da
freguezia do Itanibé, municipio da Conceição do

Serro, havendo examinado-o, é de-pare
quepasse o mesmo á 2.a discussão, sem imiolili-
icação alguma.

Sala das comnmissões, II de Maio de 1876.-
Caetaimo Gama, -Paula Ramos.

A comnmimiss;io de redaccão, á quem foi presente
o projecto n. 79 do atino de 1873, que contem
artigos additivos ás posturas da carnara municipal
da Bagagem, é de-parecer-que o dito projecto,
já approvado em 2.1 discussão, passe á 3 tal
qual se acha redigido.

Sala das conmmissuies, 11 de Maio de 1876.-
P. Brandão.-X. da Veiga.

A commissào de estatistica, á qual foi presente
o projecto mi. 8, que crea um districto de paz no
lugar denominado-Sete Cachoeiras-da fregue-
zia da Parahvba de Mato Dentro, municipio da
1 labi ra. havendo examinado-o, é de-parecer-
que passe o mesmo á 2. , discussão, sem moiliti-
caça) alguma.

Saladas coummisstes, 11 de Maio de 1876.-
Caetasso Gama.-Paula Ramos.

Fir.ào sobre a mesa para entrarem na ordem
dos trabalhos.

ORDEM DO DIA.
0/fi..ios de justiça.

approvado o projeto i. 2, cuja 2! discas-
são licara encerrada na ultima sessão.

Posturas.
tauibem approvado o de n. 30, cuja a

ciissão ficara encerrada na ultima sessão.
2.a leitura de projectos.

1,em 2. leitura e são julgados objectos de de-
liberação os projectos ris. 33 e 34. (1 1. 0 é dis-
pensado de impressão e copia, e o 2.° vai a uma-
prmmmiir para entrar tia ordem dos trabalhos.

Estrada de JIlarianna d Diamantina.
1.' approvado em 1.a discussão o projecto fl

22, que autorisa o governo a despender a quautia
de 9G:000000 com os concertos desta estrada.

Indesnnisação.
I' approvado em 1 . a discussão, por escru tinjo

secreto, o projecto n. 26, que manda indemnni-
sar ao tenente coronel Joaquim Bento mie Oh-
vera a quantia de 7868872 réis, de prejuizo
que sotïreo tia construcção da ponte sobre o.
Rio Preto.

Creação de Fregitezias.
Entra em 1.a discussão o projecto n. 24, cre-

ando as freguezmas da inimaculada Conceição d
N. Senhora do Gequitahy, Santa Maria de S.
Felix e de Santo Antonio do Paredào.

O Sr. AWoiso 1ern-ia (Não te-
mos este discurso).

0i. i'1anoe1Fit1geneio (idem,
i deus),

Encerrada a discussão, é approvado o projecto.
Cadeiras de 1.as letras.

E' approvado em 1.a discussão o projecto n.
25, creando cadeiras de 1.aa letras para am-
bos os sexos em diversas freguezias mios termos
de Minas Novas e Grão Mogol.

E' approvado cru 1.a discussão o projecto a.
26, creando uma cadeira de ].a letras para o
sexo feminino na freguezia de Carangolas.

Aterro de fossos.
Entra em 1.a discussão o projecto n. 28, que

credita o governo na quantia de 2-00(4 para o
atrr de (tons grandes fossos existentes na ci-
dade de S. Sbastiào do Paraizo.

O Sr. D mon.d:-S. presidente,
sinto muito ter de pronunciaT-me contra uni
projecto, que ti-az a respeitavel assignatura do

tOCo evitipailoco amigo, deputado pelo 5." lis-
neto, o Sr. 6etittio de Mendonca.

O SR. (;ETUI,mo:-Mui lo obrigado.
O SR- DlvuMoNu:-Sim!to ainda mais que a fa-

talidade tenha inc conduzido sempre a decla-
mar-me em opposicáo aos projectos apresenta-
dos pelo mllustre deputado. Mas, Sr. presiden-
te, quem se lémmtbrar das considerações que
lorão ante hiontetim produzidas pelo muito dis-
tmneto representante do 5. 1 districto em prol
(teste seo projecto, não pode deixar de immlpug-
nal-o e i mpugnal-o veimensen ternente, porque
nem o iltustre deputado sequer apresentou á
apreciação da casa uni orçamento das despezas
necessarias para se entupir dous buraquinhos
mia phmrase expressiva do illustre deputado, nem
Ião pouco nos mostrou que o orçamento da ca-
miara do respectivo murmicipio não comporta a
tespeza a fazer-se para se remover estes pe-
quenos fossos que ameação alguns predios da
cidade de S. Sebastião do Paraiso.

0 Sri. F. lit VEIGA-Não apoiado; demonstrou
perfeitamente. O orçamento da causara é a pro-
va disto.

O Sim. l)nualorçD:-Ouço umia aparte do iltustre
representante do 5. 1 districto, o Sr. Dr. Veiga,
dizendo que o orçamento da camuara respectiva
larva isto.

0 Sim. F. DA VEIGA:-Prova que suas rendas
não comimportão esta despeza.

O Sim. GETtm.mo:-Responderei ao nobre depu-
tado nesta parte.

0 Sim. l)mmuvmoxn:-Nentmumn de nós tem conhe-
cimento do orçamento da respectiva lmmlmimidipa-
hdade. Mas, seja como foi-, mie parece que, se

asseinbléa for todos os dias chamando a si
a satisfação de obras que devem correr por
:oimta dos cifres umuiiicipaes, nós deixaremos de
acudir a outras miecessidades mais palpitantes.

O SR. F. na VEIGA:-E' umis auxilio ao cofre
municipal.

0 Sim. l)immsioxu:-Sr. presidente, a umuca iii-
t'omniacáo (lime se leo nesta casa para se funda-
memilar a passagem deste projecto, foi apenas
unia carta de uni cidadão, sem duvida muito
respeitavel, que pedia ai milustre representante
(1C obtivesse da assemnbléa provincial a satis-
fação desta necessidade.

O Sim. F. DaVEIGA:-Pede cIte doims contos e
V. Exc. apresentou um projecto pedindo 96:000,
cmii justificação do qual não offereceo orçamento.

O Sri. DriCM0ND:-A respeito deste projecto
eu disse que me louvava nas palavras do Sr.
presidente da provincia, expendidas cio seo rela-
tono, e que se baseavão em um orçamento feito
pelos respectivos engenheiros.

O Sim. F. DA VEIGA:-O Sr. Jose ...heotloro é
orgão da cansara; é um cidadão que se interessa
por tudo quanto se faz de util no mnuimicipio.

0 Sim. l)mmusiox: -Não arbitrei cousa alguma,
tingi-rue apenas ao orçamento feito pelos en-
genheiros para os concertos da estrada de Ma-
rianna á l)marrsantina, para a qual o Sr. Ram'ào mia
Villa da Barra chama nossa attetmção.

Mas, Sr. presidente, é mister que a assemhléa
provincial de Minas ponha um paradeiro a pro-
jectos da natureza deste; que as suas magras ren-
das sejão gastas em objectos de maior transcen-
deucia; que as municipalidades, cujas rendas não
comportarem semelhantes despezas, sejào sup-
prinsidas, porque é estranhavel que uni munici-
pio, que demora em urna zona tão imiortante
como a do sul da provin::ia, cuja riqueza é aqui
todos os (lias decantada com palavras poniposas,
não apresente elementos para por si fazer limita
tão pequena despeza.

1, Sr. presmdent. lmut(p0' este projecto pas-
sasse aqui seio impugnação, o itlustre represen-
tante devia lei-o precedido de uni orçiramento
qualquer, que mios trouxesse uns cunho de acei-
tação.

O 'I R. GETULm0:-Esse orçaniento está impli-
citamente, comsiprehendido no pedido dos 2:000.

O S R. l)mmuvioxo:-A asseiubba provincial deve
ser muito exigente a respeito de certas mmsedidas,
principalmente daquellas que se prendem ao
dcspendio de dinheiros pubhicos. O illustre re-
presentante do 5. 0 districto ainda ante Imontemn
muito terminantemente nos disse que erão dons
pequenos buracos, que qualquer quantia sei-ma
suficiente para eutupml-os.

O Sim. GETULm0:-Nao apoiado.
0 Sim. F. DA VEIGA:-Não disse isto.
O Sri. DntsioND:-Appelto para o seo discurso.
0 Sri. GETULI0:-t) nobre deputado está eis-

gauado.
O SR. Driuioxo:-E admiro realmente que

estes buracos tenhão tomado proporções taes,
que seja necessaria unia quota tão elevada para
obstruml-os.

O Sim. F. DA VEIGA:-Os 2:000 mão são suifi-
ciemites.

O Sim. R. SILVA:-E um siusples auxilio.
O Sn. DRUMOND:-EU, pois, entendo que, an-

tes de ser adoptado o projecto, torna-se necessa-
ria a apresentação de uma eimmenda, para que se
ouça pm-e\ iamente a causara municipal, atimmm de
que forneça á esta assemhléa o respectivo orca-
mento.

O SR. GETULI0:-Não lia necessidade Xisto.
O Sit. R. SILVA chá una aparte.
O SR. Dauuíoxn:-Eu muito lamento que mm

projecto de auxilio á todas as cansaras rnunici-
pies, trabalho do nobre deputado,uão tenha sido
reproduzido este anno. Eu desejaria muito que
o ilustre representante do 5. 0 distnicto isova-
mente oflárecesse á aprecia ção da casa uni pro-
jecto tão auspicioso, que mereceo verdadeiras
felicitações de toda casa; que se convertesse cmii
lei e que então as municipalidades tivessem ciii
sua orbita nidom-es forças para acudirem á. certas
despezas. Mas, cima quanto o illustre represen-
tante não provar que é iningoado o orçamento
desta municipalidade. -

O SR. F. DA VEIGA:-E' naingoadissmmmio, não
chega a meia duzia de contos.

O SR. DRUSIOND:-... em quanto não se apre-
sentar uru orcamento detalhado ela despeza a se
fazer pala se remover estes rasgões.

O Sri. F. ia Vxmua:-lsto compete mais á ad-
nlmnmstração do que a nós.

0 SR. DrivaIoND:-. . - entendo que a assembléa
provincial de Minas deve impugnar a passagem
deste projecto.

Sr. presidente, o ilhustre representante que se
mmiostra tão interessado pelos negocios do sul, que
lodos os dias olierece projectos nesse sentido, e
que o atino passado timbrava de acoimipanhal-os
de documentos coniprobatorios, deve hoje retro-
cedere procurar trilhara estiada que então se-
guira, porem não apresentar-nos projectos (testa
natureza, que constituem um verdadeiro saque
contra a pruvincia.

O sim. GETULm0:-Não apoiado.
O SR. l) R umroND:-Assim, pois, espero que o

illustre deputado nos satisfaça, apresentando o
orçamento da respectiva municipalidade, e, se
for possivel.arnda, una orsamento detalhado das
despezas a fazer-se, ou que mostre a necessidade
da verba de 2:000v; porque é realmamente admira-
vel que o illustre deputado, não tendo orçamen-
to, determinasse positivamente o quantum da
despeza, de modo que, cons esta latitude, a ca-
mara poderá, talvez, reservam- parte desse auxilio

Ol- 11 1)1-. M-lt 01; 18ó. 	 em
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para tiro diverso daquo11P para que é destinado.

r. presid n te, infelizmente, a nossa prov i u-
eia está em criticas eircumstancias, e é mister
que por parte (Li assernbtéa haja severa econo-
mia, de modo que os reditos publicos se.jau ze-
lados com dedicacão.

O SR. O. VALLADÃo: — ew por isso se deve
deixar de fazer as despezas indispensaveis.

O Sim. l)RUMOND:—t)espezas indispensaveis são
as comprovadas coro documentos, umas no caso pie-
sente não ha documento algum, e melhor será
resignar o pap(1 de representante da provincia,
do que esbanjar incuriaintente as suas rendas

O Sim. GETULI0:-0 documento que apresentei
está acima de qualquer orçamento.

O Sim. E)imuooNu:—Uuia carta particular pode
valer muito para o nobre deputado, umas miio
tem o cunho otticmal, não é um documento renit-
tido pela o unicipalidade

Se. \. DA VEIGA:—Sr. presidente, eu peco á
V. que (liame o nobre deputado á ordem,
porque na I.a discussão s) se trata da utilidade
e Coi1ti tuciona idade dos projectos.

0 Sim. DimuioND:—Iu nego a utilidade leste,
porque não foi demonstrada, e desconheço a
coinpetencia do Si. Veiga para chamar-me a or-
de um.

0 Sim. CAE'rANo GAaIA:—Entáo contesta a ex is-
lencia dos fossos, e a necessidade de aterral-os?

() Sim. l)imuaoND:—NÚs tratamos de unia ques-
tão de facto, que precisa ser cowproada. E'
instei' que o nobre deputado mostre a necessi-
dade da medida para rios podermos, conforme
as forças do orçamento da respectiva inunicipa-
Irdade, votar o auxilio solicitado. EmquanLo,
porem, o nobre deputado não o lizer, votarei
contra o projecto, e se cite passar, tomarei a
cargo ollbrecer uma emenda em 2. 8 discussão
para remediar o inconveninte que noto. (Jíaüo
bem, muito bem).
( .r. Getulio:—Sr. presidente, pres-

tando ao illnstre deputado toda atlençào a (1UCtem jus, sorpreendeo-me sobremodo a sua ar-
gumentacao, pois rue tiareceo que cIta não vi-
sava uni uni correspondente ao seo caracter no-
Ijre, que é oppor-se á aqueilas medidas que são
aqui consideradas como consultando interesses
inciividuaes, ou menos confessaveis.

O Se. VALLADARES:—Vã com vista á quem
toca, á quem as apresenta.

O SR. l)imcaloNo dá um aparte.
O Sri. GEruLio:-1)eclaro francamente que não

ha insinuação, falto em geral.
Si'. presidente, que o projecto merece toda

consideração, porque consulta um interesse real,
eu o comprovei com a carta de uni cidadão imu-
portante que aqui foi lida.

O Sim. DRUM0ND:—Nào é documento official.
O Se. GETULI0:—O nobre deputado couibateo

a utilidade da mcd ida, por falta de documentos,
quando é certo que todos os projectos apresen-
tados nesta casa apenas tem cria seo apoio a voz
muito honrosa, muito digna de credito dos re-
presentantes da localidade á que esses projectos
dizem respeito. Eu, Sr. presidente, que não ti-
nua necessidade, consultando minha conscien-
eia, de olierecer este projecto escudado' na carta
do Sr. capitão José Theodoro, quiz levar alem
minha delerencia para com os ineos illustres col-
legas, entregando-a á apreciação da casa.

Os Ses, F. DA VEIGA, X. DA VEIGA E 0. VALLA-
nio:—Ápoiado. O testemunho do honrado capi-
tão José Theodoro é valioso.

O Se. GETULI0:—Foi este acto de defeiencia
que talvez desse lugar a que o illustre deputado
combatesse com maior energia a utilidade do
projecto.

UMA voz:—Estã hoje de uiáo humor.

0 Sim. DuiioND:—QIi(I ro doeflincrijos, não es-
tou de irão ti u nor.

O Se. (iETuLio:—Mas o nobre deputado ladrou
do ponto principal da questão, qudndo era cha-
rnado para controntrar a sua opposião a este
projecto com o facto de haver lsontern apresen-
tado um autorisando a despeza de 96:000 com
a construcrão de uma estrada, seio entretanto a-
presentar orçamento algum.

O Se. l)iiulIoND:—Baseei-me nas informações
do presidente da provincia.

O Se. GETITLLO:-5. Exc. não pedio 90:000
para essa estrada.

O Se. E)RuMoaID:—Mas chamou a attenção da
assembléa para esse ponto.

0 Sim. YALLADABES:—O tem paridade os fos-
sos de S. Sehastmáo com a estrada de Maria mina
á I)ia nian tina.

() Se. GETrLio:—Tem toda, como a d itlérena
que a infelicidade de S. Sebastião deter!niva a
ppsicão dos nobres deputados.
UMA voz:—lnfeliz, não.
O Se. GETULi0:—'1'oda vez que qualquer n ti-

rIade solire injustiça é infeliz: ora, a cidade de
5.Sebastião, encontrando injustiça  da parte dos

nobres deputados, é infelicissínia. Mas eu estou
certo de que, se os nobres deputados conheces-
sem de perto est1iecessidade, não se animando
a combatei-a.

Sr. presidente, muco projecto não deve mere-
cer approvaçào da casa, dizem os nobres depu-
tados, porque não aemo acompanhado do res-
pectivo orçanmenlo.

Eu, porem, ji declarem, quando o fundamentei,
(jue ticava a iargo da admuimdstraão, quando se
tornasse e11ectrva a quota solicitada, exigir o res-
pectivo orçamento. Entretanto, se o nobre de-
pulado mio fica satisfeito com eta explicação,
estou proinpto a aceitar unia emenda em que ex-
pressaments se determine que o auxilio só se
tornará effectivn depois que for apresentado á
a: ruinistracão o competente orçamento da obra,
como é de lei.

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerra-se a discussão, e fica a votação adiada por
Isilta de numero legal.

Officio de justiça.
Entra em 1. a discussão o projecto n. 29, que

annexa ao 1.0 o 2. 1 olticio de tabellíão da vilta
de Pouso Alto.

O Sr. Driii-ioid:—Sr. presidente,
o procedimento da assembléa hoje, votando cousa
inteiramente opposta á aquelIa que se contem no
projeto que se acha em discussão, forca-me a
vir á tribuna impugnal-o e pedir á respeitavel
assermibléa provincml de Minas um acto de colme-
rencia. Ainda hoje, esta assemnhléa votou uni
projecto, dividindo as funcçóes do tabellionato
de Minas Novas e agora apresenta-se um outro,
em sentido diametralmente opposto, isto é, au-
nexando dous olficios de justiça. Ora,se a assemn-
hléa provincial de Minas adoptar este projecto,
dIa leio revelado que incurialmente procedeo,
votando hoje cousa diamimetrahrnente opposta, to-
cando extremos, que se repellem.

ti Se. CAETANO GAMA: — E' em relação ao mesmo
mnumiieipio?

O Sim. GETULI0:—Em relação á mnunicipio di-
verso e em condições diversas.

O Se. l)imunoNn:—E' em rela ção mi mnunieipio
diverso; moas a sua apresentação é da natureza
deste de que ha pouco vos fatiei tratando tios
fossos protegidos pelo illustre representante do
5. 0 dmstricto, que devem ser acompanhados de
documentos ou de considerações que facão re-
saltar á primeira vista a sua procedencia.

N i ígn'ui desronhec, , as 	 rimi1es 	 abrigacões
peso sobre is tahelliài, maz'ieze depois

(Ias novas reformas, quer judmetarias, quer de
outra natureza, votadas pelo corpo legislativo.

O Sim. GETuLio:—(.) umunicipio de POIS) Alto
é pequeno e a sua creacão data de poucosannos.

O Se. DRuMoNn:—E iripossivel que uro tabel -
lido só possa preencher as funeções inlierentes á
soo cargo, servir com u delegado e exercer ou-
tras obrigações, que lhe são impostas pela lei da
reforma j rmdicia ria.

O Sim. X. nt VEIGA:—Entretanto V. Exc. o
anuo passado propoz a reunião dos otTicios de S.
.tosé ilo Paraiso: isto é que é coberenema

0 Sim. DRuuiosD:—Para que procedesse a apre-
sitaão leste projecto seria necessario que seos
ilustres signatarios tivessem offerecido á apre-
i;r ção da assembléa certidão ou outros documuen-

Is eornprolratorios dos feitos que se processão
Ho respectivo fi'o, para se provar que dons ta-
mretliães são demasiados e não podem encontrar
milli os meios de decente subsistencia.

0 Se. Gruuo:—E' preciso que o nobre de-
putado attemaIa que ainda não foi nomeado o 2.1
tabetl iào.

O Sim. Deu1oND: —Esta observação é feita
agora, e por isto se diz como razão que da dis-
missão nasce a luz. O nobre deputado, que apre-

sentou o projecto, não se dignou otierecer esta
consideração que a discussão vai provocando.

O Se. F. DA VEIGA:—Para isto é que lia tres
discussões.

0 Sim. DmicmoNmr:—Mas mios temos visto que
grande numero de projectos são ollerecmdos aqui
e passão sem que soltrão a menor opposição, e
podia bem acontecer que a annexação, de que
trata o projecto, fosse ferir direitos adquiridos,
e nós então nos deverianios oppor a isto, porque
estas medidas individuaes são sempre odiosas.

O Sim. AppimEsENTÂco:—N ao lia direito nenhum
adquirido.

II Sim 1)Rm:aoNo:—Mas, embora não proceda
esta minha observação diante da manifestação
feita pelos Srs. deputados, todavia ainda os smg-
natarios do projecto não provarão a sua utilidade
e mmcmii deiriomistrarão as cmrcunastancias que iii-
fluem para que o mesmo se converta em lei e se
reunão os oflicios de justiça de Pouso Alto, visto
que o firo não é rico e ainda não foi nomeado
2 1 tabellião.

ti Se. EvAmmisTo MAcHADo dá uni aparte.
O Sim. i)RumoND:—l)iz o nobre deputado que

o teimo é pequeno. Eu quizera que S. Exc. nos
dissesse que o termo se compõe de taes e taes
freguezias, com populaçãopopulacão determinada, e que
coro isto provasse que j usto é o procedimento
los signatarios do projecto, apresentando-o á
consideração da casa, e promovendo a sua pas-
sa gem.

O Sim. EvanisTo MACHADO —O que é certo é
lime V. Exc. não explica porque ainda não poude
ser' provido o 2.° tabelllão d'esse termo até hoje.

0 SR. DmwaIoND:—Talvez não fosse provido
porque os pretendentes não estivessem nas gra-
ças da adirnmnistração (udo apoiados), porque e
sabido que Imoje, até na nomeação destes emopre-
gos, a admninistraçào 50 se guia pelos sentimen-
tos pohiticos. E' esta a razao, que talvez lizesse
coam que alguem, que não tivesse bons padri-
nhos, miào fosse nomeado. Este facto portanto
não prova a necessidade da anirexação.

Espei'o, pois, que qualquer dos iltustres repre-
sentantes, que assignarao este projecto, ou o Sr.
L o Secretario, ou o Sr. Evaristo Machado, ou
oco cotlega o Sr. Getulio de Mendonça tu ou-
tro qualquer deputado, venha á tribuna mostrar
mm sua conveniemrcia, que eu de bom grado votarei
por chIe, moas não simplesmente porque se o es-

-

creveo e activou a liseussão: quero que produ-
zi) comiideraróes que actuem com nico espirito
e guiem o muco voto.

(#Sii. EvAemsTo MacnDo:—Em tempo V. Exc.
será attemidido,
O J • . V iotti:—Sr. presidente, riinguemn

melhor lo que eu conhece as condições do mnu-
nicipo de Pouso Alto. (Apoiados). Filho de
Baependy, acompanhei a creação daquelle mmi-

icipio. Foi um golpe mortal dado em hãaependy.
i'mrarao-se-lhe te chofre 3 freguezias: Pouso Alto,
S. José do Picei e Passa Quatro. Pouso Alto é
unia freguezma importante e rica; as freguezias de
S. José do Pico  Passa Quatro são pequenas
ciii populaçio e riqueza, embora grandes cru ter-
ritormo, que pouco produz. Estão situadas na en-
costa da Seria da Mantiqueira, seos terrenos são
friginiissiinos, a sum popuhmmçao é muito dispersa,
e a sua lavoura não pode progredir, já pela
qualidade do tem'ritorio, já pela esterilidade dos
altos do Prcii.

O Sim. EvAmmrsTo MAcHAD0:—Ningueni como o
nobre deputado pode melhor disto conhecer.

O Se. vmorrr:—Lreado o mouuicipio de Pouso
Alto com as tres íreguezias que mencionei, foi
tauubemmm creado o foro. Achao-se nomeados o
escrivão de orphàos e o 1.0 tabellião.

Quanto ao 2. 1 offieio, por mais de unia vez
os pretendentes se teni dirigido a inim para ob-
terem imformmmaçóes, e eu, com a franqueza que
me é propria, e conhecedor das condições do
muunicmpio, tenho dito que jamais dons tabel-
liáes poderáõ ter os precisos meios de subais-
tencia no termo de Pouso Alto. (Apoiados).

isto mesmo disse á mima pessoa de minha
amnisade que pretendia esse lugar.

O Sim. IiimiJMOND:—E se se auginentasse o ter-
mo coro a freguezia da Virgmmiia?

0 Se. VmoTTm:—lsto foi um tamandsmd que se a-
presentou aqui no intuito de tudo afogar, não
obstante, como tenho alguma cousa de paulis-
ta e sou teimoso..

o Sim. A. PENNA:—Trate de annexar a Vir-
ginia.

o SR. GETULm0:—Virginia é uni nommie sy mnpa-
thico.

O Sim. VmoTri:—Creio que a Virginma íiearáno
seo canto, isto é, na pasta da comnniissão.

Eu sinceramente desejo isso, tanto mais que
contrahi um dever de honra para comia os ha-
bitantes da Virginia e de Pouso Ao, e só assim
o termo comportaria 2 tabelliàes.

o Sri. EVARISTO MACHADO:—Nem mesmo assim.
O Sim. YI0TTI :—l\ias reconhecendo praticamen-

te que no foro de Pouso Alto, tal como
está, não se poderá manter mais do que um
tabelhiào, eu fui o proprio que formulei o pro-
jecto e pedi ao mneo collega deputado pelo 5.0
di stricto que o fundamentasse.

() Sim. GEruLmo:—Exactamente.
O Sim. Viorri:—Entendo, pois, que sendo o

foro pobrissimo, foro que até hoje ainda não
funcciona, porque feitas as necessarias inda-
gações entre as pessoas sensatas do lugar, nem
um pretendente se animara a solicitar o pro-
vinimento daquehle officio.

o Se. EvAnimsTo MACHADO: --Apoiado.
O Sim. VI0TTI:—Sendo assim, reunidos os offi-

cios cessará a grande razão allegada pelo nobre
deputado de ser uni termo importante e mm--
possivel de ser servido por uni só tabelliào

O Sim. DImcimoNn—Os serviços são creados por
lei,e não está mia vontade de ninguemu dispensai-os.

O Sim. X. DA VEIGA:—A bitola da lei nós é que
a damos aqui.

O Sim. Vm0TTI:—Em vista pois d'estas conside-
rações, creio que a assemobléa não terá ditlicut-
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SR. 1) ii L;MON Ii: —( ) nobre deputado  ad voga
u:::a causa justa, e por tanto tem as syiiapaihias
tte lota a asseutblea.

() Sit. 'Viorri —Louvo muito o procedimento
da nobre Inineria, á vista do aparte tio nobre
tiepu lado e conto com dIa em apoio tio ineo
p1 jeeto.

Os SRS EvaitisTo MACHADO E X. DA VEIGA:-
Justificou-o muito bem.

Encerrada a discussão, fica adiada a votação
p01 falta de numero legal.

Postaras.
littra cio 1." discussão, o projecto ii. 35, que

cuitteuii artigos adílitivos ás posturas tia cantara
de .Iaguarv.

l;ncerrada a disussio, tia a votarão aliada
pi falia de numero legal.

(aleyorias de cidade.
F.ntra em 2. discussào o projecto o. ', que

eleva á categoria de cidades as villts do Santis-
sinto Sacramento e de Santa Rita do Torvo.

Encerrada a discussão, fica a votação adiada
por falta de numero legal.

Compronzisso.
l:ntra em 2. discussão o projecto n. 13, que

tu pio a o com pro ti ti S50 da irmandade do San -
tisstmo Sicrautento do curato de .\. S. da Con-

da Iioa Vista, termo tia 1 .eopold i tia.
l:ttc'trrala a discnssào, fica a volacãovotação adiada

falta te numttero legal.
Doação á casas de caridade.

l,oittniia a discussão do requerimento tio Sr.
1 tru ii on 1, pedindo informações reta ti a neo te á
doação t ine fez o Exmn. Sr. Martinho Cauitipos, de
2:000$000, ás casas de caridade tio 2.' distrirtu
desta provincia.C)r. oCaetaiio Gania: .—r. ie-
sideite, lendo co mia penultimuta sessão requerido
o adiamento da discussão deste requierituteuito,
eommipromettenilo_ine a, na sessão seguunte, dai as
informiiaccs exigidas pelo eco !Ilustre autor, in-
felizmente não foi isto possivel, por utao ter o
mesmo requerimento entrado eni discussào, e
por isso 50 agora venho satisfazer o nico como-
pio iii is SO

Quer o nobre deputado saber os motivos por-
que até hoje nio foi distribuida a quota de dous
contos e tanto, que o itiustre mineiro, o Sr. 1)r.
Martinho Alvares cia Silva Campos doou cio Ite-
nelicio das casas de caridade do 2. 1 districio
eleitoral que tiverem enfermarias prestando soe-
cori'os, 011 00 caso d'isso.

Sr. presidente, esse illustre mineiro, cujo pa-
triotisuto nós admiramos (apoiados) fez doa-
ção dessa quantia deduzida de seos subsidios
COMO deputado geral, que então era muito dig-
nariiente, a depositou no Banco do Brazil cio
conta corrente da thesouraria provincial desta
provincia, vencendo juros, e communicou-o ao
governo provincial, por carta de 11 de .Iuilio do
anno passado. O Sr. 1)r. Pedro Vicente, então
pres

idente da provincia imnuediatamoemute res-
pondeu áquelle illustre cidadão em carta de 16 do
mnesmnomez, louvando-o por seos sentimentos
hiinianitarios e por seo patriotismo, e agrade-
ceiido-o, em non)e da provincia, essa doação. A
faria é esta (Lê).

Fifectivaineute, a 2 de Agosto seguinte S. lixe.
lirigio á thesouraria provincial este oflicio: (Lê).

O inspector da thescuuraria, não podendo sabr
quaes erào as casas de caridade do 2.° districto
que se acha vão nas condi ções estabelecidas pelo
doador, tomou o alvitre de dirigir a este uma

iria pehnlo titia 	 das caas il 	 cal idade

Ii 5' altasseni nas, cmithi Oes tl i'eher parte
lese auxilio, e ás quar's S. l,xr. quizesse hene-
liciar.

Não tendo, porem, ainda respondido essa carta
o Exni. Si'. W. illartinluo Campos, o inspector
da thesouraria, zeloso pelo cuutpriinento das or-
dens lute recebera da presidencia, consultou. a
esta qual deveria ser o expediente a tomar-se, e
até lembrou o utueio (te dirigir-se aos deputados
pro iiiciaes do 2." districto. S. Exc., porem, eu-
tendeo que seria mais curial ouvir as respectivas
cantaras inunicipaes, e de facto á ellas se dirigiu
pedindo inforuitações.

Até hoje, porem, só satifizerão esta exigencia
as amaras da 1 tabira, Santa Barbara, Saltar',
Santa Luzia e Conceição, cujas informações atuu
mtão e podem ser examinadas pelos nobres ir-
pulados .Nào tendo, até o presente, as dout,ti
cauut:tras, que não são poucas, satisfeito a esta
exigencia, acita-se a lltesouraria provincial nu
iuitpossibtlidade de distribuir a quota.

O Sil. IJam'tioNu:—Seria melhor que a presi -
lencia pedisse essas informações aos juizes moo -
uicipaes.

O Se. CAETANO GAama:—Náo sei se produsirã
in e Itt ur citei to o meio lembrado [elo nobre de -
putado, inas estou certo ele que o i.xm. putsI-
dente da provineta lançará mão deIte tamnheuit,
por que em nada prejuftea o outro. Se Nieiom
inlorunaçõis das ca;itam e dos juizes utomuiri
jaes, na) haverá nisso o n'tenor inconvenietu 1.
ti que a administração quer é quanto antes it,i.
conhecimento das casas de caridade que se' alt)
nas :untliçues exigidas pelo doador, para la',rm
a (li ri huuct o da quantia.

S, , lido assiin, estou certo de que S. Ixe. l-
itura ele alvitre, ou qualoei' outt'o que
intimes deputados possão lembrar e que seja
conducentes ao limo que se deseja.

es las as ifonruiações que Gotmi t,n'az'i'
prel ao nobre deputado, e tine se actião fim-
ladas em documiueiatos que me forão dados em

CO ii liança, p o rem (lute o lt'ereço ao exame dos no-
bres deputados.

l)'elles se conclue que a administração teni
sido solicita mio cumprimento d'este dever.

O Se. DRuaioND:—Não a censurei.
O Se. CAETANO Gana:—. . . e uiue portanto a

dermiora não lhe pode ser levada em conta, pois
que cHa tem couta todo o empenho procurado
obter os esclarecimentos precisos.
() r. i)ru.niond:-5r. presidente,

as iuuforuuiacóes que acabão de ser dadas pcI
ineo ill ustre coltega satisfazem-me completa-
mente. Mas da leitura dos documentos se depre-
hemide que os obstacutos, que se tem inter-
posto á realisação das vistas do Exm. Sr. Mar-
linho Campos, ainda subsistem, e que é o caso
de se lembrar qualquer meio para removei-os.

Me parece, comno já disse em aparte, que si
o F:xun. presidente da provincia se dirigir aos
juizes inuunicipaes do 2. 1 districto, que são is
(lu processão as contas das casas de caridade,
que são julgadas pelos respectivos juizes de (li-
reito, terá S. lixe. informações capazes (te re-
mover esses obstaculos; porque acredito que os
jnizes municipaesnão serão surdos ás exigen-
cias de S. lixe., á quen:, declaro, não irroguei a
mniiairna censura a respeito do modo porque se
teumi havido neste negocio.

Como, pois, acha-se satisfeito o mneo dezejo,
mando ã mesa o seguinte requerimento. (Minto
tem).

i,—V' 
apoiado e sena debate approvado o seguima-

Reij uuerimewto.
t Requeiro a retirada do requerimento por

mina offerecido.—Drumond. »
Nada mais havendo a tra'ar-se, o Sr. presideru -

te marca a ordem do dia seguinte, e levanta a
sessa o

11." SESSÃO ORl)INARIA AOS 12 1)1: MAIO
1)l' 186.

1RESiDENCIA DO Se. CAMARA.
SUI%IM AR1O:—Exl'EDIENTE.--ProjectO. —Obser-

ficções do Sr. Tayoba Junior.—Requerimento.
—Discursos dos Si-s. Druumond e Getulio.—
Projecto. —Discurso do Sr. A. ienido.—( ) r-
lemo do ti ia—Comarcas. —Aterro de fossos.-
Olficios de justiça.—Posturas. - Categoria de
cidade.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 26 Srs. deputados, faltando com par-
ticipação os Srs. Nogueira Junior e Joaquim
Penido, e sem cita os Srs. Candido de Oliveira,
Rodrigues Silva, Teixeira de Gouvêa, Francisco
de Oliveira e Caetano Gama.

Abre-se a sessão
1' lida e appmovaila a a-ta da antecedente.
1 Se. 1. 0 SECRETARiO dá conta do seguinte—

EXPEDIENTE.
Of/lcios.

Uni do secretario do governo, capeando um
outro, em que a minara municipal (Ia cidade da
Conceição pede á esta assembléa approvaçào tio
acto pelo qual utouneou Joaquim Bento Ferreira
Carneiro afíeridor de pesos e medidas como a
gratificação de 20 % do prt.tducto das alferiçóes.-
A' eomiummissão de fazenda municipal.

Representações.
Uma (Ia camara municipal de Caetlté, pedindo

restauração das aulas de latim e francez da
mesma cidade.—A' commimissào de instrucçào pu-
blica.

Outra da mesma canoara, pedindo 600 para
abertura de uma estrada á treguezia de Jabotica-
tubas e outras á sede daquelte mnunicipio.—A'
2.1 conimissão de fazenda e á de pontes e es-
tradas.

Petições
Uma de Antonio José Netto e Antonio José

Rodrigues Viuvo, pedindo a entrega da quota
de 500 e que á esta se addieione mais alguma
quantia, visto ser a mesma insuffieiente para os
reparos da matriz do Ouro Branco.—A' 2. com-
missão de fazenda.

Outra do capitão Sebastião Gonsalves dos San-
[os, pedindo transferencia de sua fazenda da fre-
guezia de Santo Antonio do Rio Acima para o
districto do Morro Vermelho da freguezia da ci-
dade de Caetb.—A' commníssáo de estatistica.

Outra das professoras desta capital, 1). Maria
Izabel dos Reis e D. Emilia Augusta Bernhauss
mie Lima, pedindo, reparação da injusta reducção
dos seos vemiciinentos, dos quaes se achavão em
pleno gozo pelas portarias de suas nomeações.—
A' coininissào de instrueçao publica.

Requerimentos, projectos e indicações.
O f. 'J'ayoba Ju.nior:—Sr. pre-

sidente, tenho de subunetter á consideração da
rasa una projecto, para o qual peço o apoio e a
adhmesão de todos os nacos nobres colhegas.

Tem elie por fim autorisar o governo da pro-
viimeia a mandai' proceder aos necessarios repa-
ro, na estrada que liga a cidade da Diamantina á
tio Curvehlo.

A imnportancia desta estrada pode ser aquila-

tada pela iiiiprtancia dos punhos a que cita ai-
tende.

O Se. A. PENNA:—Apoiado.
O SR. TAYOBA Jm:NIoR: —A cidade da Dianian-

tini, não obstante a crise !imaitCeira porque vai
passando, e de que tem sido victiina desde o co-
meço do decemmnio actual, ainda mião abdicou is
foros de umita das mais importantes cidades de
nossa província.

O Se. M. FuL(;ENcio:—Apoiadissiino. li' a ci-
dade mais importante do norte da provilicia.

O Se. TA yoeA JuNioR:—A cidade do Curvelto
igualmente é bem importante..

1) Se. l)RuioND. —Apoiatissinio.
O Se. TAVORA .im:NioR:— ... e tem diante de si,

innegavelmeit te, um futuro brilhante, futuro a
que lhe dão direito a sua pesição topograpiiica e
a uberdade de eco solo.

Esta estrada, que se ramifica ciii diversos lu-
gares, procurando diversos niunicipios do sul e
do oeste da provincia, ainda ha de prestar muito
bons ser" icos, si reahisar-se o sonho (tourada do
norte de Minas, a navegaçao do Rio das Velhas.

A respeito do mao estado da estrada, cujos re-
paros eu peco, torna-se desnecessario adduzir
qualquer argunmeiito, porque isto está provado
pelo orçamento feito pelo engenheiro do dis-
tricto, e o moeu nobre coliega que se assenta á
minha direita ha muito pouco tempo passou por
atli e pode bem informar á casa.

O Sim. 1. DE CAau'os:—Apoiado.
O Se. M. FuLcENclo:—A estrada está pessinia.
0 Se. 'lAYOB,% JcNioR:—SeiadO este o primeiro

projecto que tenho a honra de apresentar á con-
sideração da casa, nutro a bem fundada espe-
rança de que não vel-o-tuei fazer naufragio, não
obstante a nenhumiia influencia de eco autor. (Não
apoiados).

O Se. DRUCIOND.—E' muito justo.
O SR. A. PrtNA:—O nobre deputado pode

contar com o nosso apoio.
VOZES:—Muito hem!
E' tido, e fica sobre a mesa para ter ." leitura,

o seguinte—
Projecto cc. 52.

A. assemnbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. unico. O governo fica autorisado a des-
pender até a quantia de 10:000 como os reparos
da estiada que, da cidade Diamantina, dirige-se
ao Curvello, conforme o orçamento já apresen-
tado pelo engenheiro do districto; revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 12 de Maio de 1516.—I. de
Campos.--Ji. Ful,qencio.--J. Eurozino.--
Tayobia Junior. —F. de Oliveira.—C. de Oli-
veira.—T. de Goccvêa.—Drumond.—P' Bran-
dão.—R. Silva.—D. Viotti.

O .r. rrurnond.--(depois de ter
um requerimento) : —Sr- presidente, cabe-me ho-
je formular uma queixa contra a admin.straçao
da provincia, pelo ar de pouca attenção como que
vai tratando de cumprir as leis emanadas desta
casa.

A assemnbléa provincial no anuo passado,
na orbita de suas attribuições, entendeo que
devia crear diversas cadeiras do sexo feminino
no município em que resido, e esta delibera-
cão da assembiéa foi um passo justo e acer-
iado, consultou de perto as convernencias muito
legitimas das freguezias á que moe refiro.

O Se. A. PENNA:—Apoiado.
O Se. DRutoND: --Entretanto, Sr. presidente,

é pata se extranhar que medidas tão justas,
como aquellas que tendem ao desenvolvimento
inteliectual do sexo feminino nestas freguezias,
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'ii M. 1' ;IiF(;o:—io apoiado.
II Su. l)itcaiosn:— ... ou antes parece que a

ad tniiraç;iu com este procedimento revela
qu não deseja que as luzes se iiffundào na

meia de Minas; porque, se são procedentes
as palavras rontidas no relatrio do Si. Barão
l;i Villa da Barra, S. lIxe, deveria ser o pri-
ti ri a lar-ti s o exemplo de que respeitava
is i;t,Ietras oine tinlião sido crealas pela as-

sc;iililua proeo incial, e já devia ter mandado pôl-as
cri concurso.

O Se. C. ArFoNso:—Apoiado.
J) Se. E)iu1oNn:—Se o relatorio chama a atien-

cá; da illuslrada assernbléa provincial de Minas
para a instruccão publica, como é que S. Exc.
desrespeita as leis aqui feitas e que tetidein ao
desetivulviniento da instrucção?

() Se. C. GAMA:—Estas cuntrailiccões são tri-
vi aes.

0 Se. l)uu;ioNn:—Ora, Sr. presidente, isto é
uma contrad icçào manifesta, que eu lamento tio
homem que preside aos destinos da provi teia
de Minas, porque entendo que tini honteni col-
lucadi na;osi;ào de S. Exc., e com os annos
que teut, dei e fazer com que as palaN ras escri-
tas èu seo relatorto sejão unia realidade (a-
p o iados).

.rttretantu, Sr. presidente, estas l'reguezias,
alias populosas, e que demnorão a longas distan-
cias de cadeiras creadas e em exercicio, pedi-
mio á esta assctiibléa a eteação de cadeiras ciii
sei.) lerriturjo.

A assentbléa provincial achou muito justa a
sima pretencão e decretou essas cadeiras.

II' pois, para se lamentar que, subsistindo os
motivos Imperiosos que levarão os seos liabi-
tatites a pedir á assetnblóa provincial de Minas
esta mediüa, cIta não tenha merecido a attençàu
do tdminn istiador da priviticia

G Si;. \sLLSDARE5:—lI depois, a adm i ti stra-
ão não morre; existe sempre; chame-s, dia—
ti Barão de Caritargos ou llarào mia Vi lIa tia Bar-

ri (-1 pesados da minoria).
O Sim. 1 )iitJMoND: —Se se tratasse de unia lei

11 Ue fosse consultar conveniencias politicas 
'

eu ,
cumnquaitto achasse digno de censura o procedi-
itento da presidencia, todavia calar-miie- hta, por-

tine sei quanto actuão estas convenicticias. Mas,
quando se trata de urna medida que não tem
o nnnimno caracter politico, de unta medida
de alto alcance moral, e que vejo repudiada
pelo aduai tiistrador da provincia,é justo que nós,
que tios constitu j ujos aqui orgàos dos infelizes,
que não podem ser ouvidos em palacio, fa-
çamos com que neste recinto prevaleção suas
queixas e possão echoar nos ouvidos do admi-
nistrador (apoiados da minoria).

O Se. M. PACHECO:—Não apoiado.
0 Sim. t)ecaioNn:—Eu com estas palavras que-

ro apenas despertar a attemição do Sr. Barão da
VilIa da Barra, para que S. Exc. torne uma rea-
lidade as palavras contidas no seo relatorio; que
iiào nos anime somente a decretara creacào de
cadeiras de instruceào; que tambena faça de sua
parte com que esta aniitia;ào se tradusa em uni
tacto.

O Se. A. PENrsA:—Faça effectmvo o preceito que
garante a Constituiçào.

O Se. l)RUMOND: — F. ' o que nós devemos es-
perar de S. Exc.

Infelizmente e meo requerimento, pedindo
explicações a respeito dos motivos que hão in-
fluido para que S. Exe. não tenha mandado
pôr em concurso estas cadeiras, é uma prova
de que nós não podemos esperar de S. Exc.

a reali sacám 	 las 1aavras tititilas lii SI) r-
liii ii O.

(1 Se. GETUL1O:—O expediente do governo pu-
blicado no Diario de Minas protesta contra
esta asserção do nobre deputado. São constar-
temente publicados editaes, pondo em concur-
so as cadeiras vagas, ou ainda não providas,
de insirri ;cào pu Nica.

0 Se. l)eutoNu:—Para os lugares em que re-
sidem os nobres deputados da ittaioria, estou
certo que 5 Exc. será pressuroso cru atten-
der as suas necessidades; mas para aquelles
em que moramos e que constituem unia es-
perna de seres malditos, estas reclamações não
são attendidas.

O Se. GETuLI0:—Não apoiado.
O Se. Di1cloND:—O que é certo, Sr. presi-

denta, é que as cadeiras de instrucção primaria.
quer do sexo masculino, quer do sexo fenri-
fino, cuja adopcào foi promovida pelos nem-
bros da opposiçào, infelizmente não tecia sido
postas em concurso.

Não acho uma razão plausivel pala se ex-
plicar o procedimento do presidente, salvo se
na realidade devemos ser encarados como ver-
dadeiros pariás, e inliabeis para favores de us-
tica.

O S. (situo:—Não apoiado.
(1 Sim.GE. s,IA:—Isto não é de agora.
ti Se. M. Pacmiaco:—()s factos provão o con-

trario.
ti Si;. I)imusioND:—Eu exhibo os fados, cha-

mo a attenào da asseinbléa provincial de Mi-
nas para elles, e mio entanto os nobres deputa-
dos dizem que os factos provào o contrario.
Paia que os factos provassem o contrario e a
opposição não podesse formular unta queixa
neste recinto, seria n cessario que estas la-
deiras játivessem sido postas em coumeim rso e

te, eimhora não fjssenii providas, todavia si
demonstras se da partedo presidente respeito
ás leis votadas nesta casa.

0 Si;. IvimusTo Mscmmauo dá tu; aparte.
ti Sim. DiwioNu:—Asse\ elo que não furão

las cri; erniurso. lo iatnheiii applico-ntm á lei-
lima do jornal que pu Nica o expediente da

secretaria do governo e capricho em ex a miii na m
os diversos actos mia administracão, para que
possa colher os factos e em occasiào asada
lazer prevalecer neste recinto as queixas que
entender dever formular.

O Se. A. Paxmuo:—As queixas justas são sem-
pre bem aceitas.

O Se. l)imcsmoau—Sr. presidente, a respeito
da 2.1 cadeira do sexo femisinino, creada para
a mnmmiha (,idade, S. Exc. o Sr. Barão de Ca-
niargos muamidou informar a directoria da ins-
trucçào publica sobre a conveniencia ou incoir-
vemimencia de se a pôr eua concurso, e as ra-
zões uniiittidas não procedem, porque for ça é
confessar que é urna necessidade indispensavel
pol-a eu; concurso.

O Sim. APP1IESENTACÀO:—O inspec ter da comar-
ca é quem tem obrigação de pol-a em concurso -

0 Se. I)mmumosn:—Meo collega, pelo amor de
Deos! V. Exc. poderá pedir a palavra e re-
futam-me. Este aparte infelizmente não escla-
rece a questão em cousa alguma. Tenha um
pouco de paciencia; V. Exc. mostra-se tàcm zan-
gado, seu; ter motivo para isto. Deixe-me for-
uirmlar a minha queixa. Eu desejo que a maioria
me ouça e rue convença da improcedencia das
minhas queixas, e se o conseguir, faça comms
que seja rejeitado o nico requerimento.

Como dizia, as razões allegadas pelo inspector-
geral da instrucção publica, para que não fosse
posta em concurso e provida a 2. a cadeira do

Sixi feminino na vidaili , r, ItmIt na, não proce-
dem, porque N S. senil-se dt iina liísw eva-
siva; disse que pelos n;t,mpp;ts, que e\tstjào na
repartição, se evmderrctav.i que a freq IreiIcj;i da
cadeira crearla não excedia de 90 e lautas aluiu-
nas.

Era melhor, porem, que o Sr. inspector geral,
antes de dar esta iurforuiação positisa ao gover-
n), fizesse conheer aos seos suliordirtalos n'a-
(judIa circutnscrtpçáo luterana as r\igeuicias da
administrarão )ara que a cadeira fosse posta eu;
concurso; porque, si o Sr. inspector geral tives-
se ouvido os in s pectores da conuarca luterana
saberia da exisencia de circumimstamscias impe-
riosas que exigem seja irnmnediatameute posta
ciii concurso e provida a cadeira, de que trato.

Mas o que fez o Sr. inspector geriL tm Apenas,
para forrar-se ao trabalho, a que não se devia
negar, abrio os mnappas existentes em sua repar.
tteão, e julgou-se habilitado para info; mar á
presidencia.

Sr. presidente, eu garanto á casa que na ci-
dade da Itabira o numero de meninas é tal que
mesmo duas professoras são insulricientes para
Irccmonal-as devidamente.

ti nobre deputado pelo 1.0 districto, o Sr. M.
Pacheco, ja esteve alli e sabe cine a povoação
corista, par assim dizer, de unia rua muito ex-
tensa, de modo que de urna á outra extremidade
da cidade a distancia é muito loriga. A profes-
sora, em vez de residir tio centro da cidade,
como convinha, para que as meninas de unia e
outra extremidade podessemu frequentar a esco-
la, foi habitar justamente eu- uma das extremi-
dades, de modo que torna-se ittipossivel ás me-
munas, que residem mia outra, aproveitarem-se do
ensino. A 2.1 cadeira creada se coltocará, ou no
centro da cidade, ou na outra extrema, e assiuti
tirarão satisfeitas iS necessidades do ensino.

Eis, pois, a razão especial porque a escola ex-
istente não tem gramicle frequencia, e porque eu
digo que, se o Sr. inspector geral se tivesse di-
rigido aos setas delegados procurando orientar-se
a respeito dos motivos que determinarão a pro-
por-se a creação dessa 2.1 cadeira, não teria ii;-
tirtitado ao presidente da provimicia da maneira
po r que o fez, isto é, niailificaudo inteiramente
o acto da assenbiéa.

como ainda honten; eloquente mente dis-
se o nico iliustre amigo e collega de districto, o
Sr. Vatladares, a instrucção teu; unia grande itt;-
portancia, quer considerennos a que se dá ao
sexo masculino, quer a que se dá ao sexo femni-
nino.

O nobre deputado fez-nos ver a sublimidade
da mãi de familia, devidamente educada, mos-
trou-nos qual o papel saliente que a mulher,
nestas condições, representa no lar domestico e
na sociedade, e, se não escapa aos nicos illustra-
dos collegas a emniusencia das razões produzi-
daspor este illustre deputado, entendo que
a assembléa não quererá proceder de maneira
lime se tornem, por assumi dizer, mima burla as
judiciosas observações que por muco digno col-
lega forão produzidas. Façamos colam que aqumllo
que a assemnbléa crea no exercicio de suas attni-
linições seja objecto de seria meditação pata os
poderes comistituidos; façamnios com que as admni-
miistraçôes fiquem sabendo que as assenmbléas
provi rmciaes iaáo tratão de crear leis ociosas,
porenu sumi leis que naturalmente attendemn ás
necessidades publicas.

(Ira, se estas consideraçóes não pcdemn escapar
á administração, eu confio que, diante das fracas
observações que hei produzido, S. Exc. o Sr.
Barão da Villa da Barra será prestes em orde -
nar que sejão imnmuediatamente postas em coti-
ourso não só as calcinas creadas nas freguez mas
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da Parihivlja cli Malem-dentro e 5 .,loeé da La-
gn;t, eon i uo lanlileiti ri 2.0 cadeira do sexo fpiiiini--
i lo da cidade daItabmna.

EmF relação á aque!lrus duas freguezias, que
são populosas, riquissiunas e progridem diaria-
mente, a necessidade do prompto concurso e pro-
vtrt;ento dessas calcinas salta aos olhos.

(1 Se GETULiO:—Porque os inspectores de
dmstnictos nu represeritão sobre essa necessi-
dade?

(.1 Sim. I.)iur;siosu:—() nobre deputado pode-me
levar a fazer unia censura ao inspector do dis-
tnmcto, o que quero evitar, porque dedico mui-
zade á esse cmrladão.

0 Se. M. PACHECO:—À' cite compete ser o l.° a
ministrar informações.

O ,e. t)iucM0ND:—(;aranto ao nobre deputado
que o inspector da minha comarca ja ofliciou ao
inspector geral sobre a necessidade 	 concurso

provimento das cadeiras á que me refiro. Nesta
parte, se lia censura, cita não reeahe sobre aquelte
digno funccionanio, porem sint sobre o inspec-
tor geral, que ja se actua, ha muito tempo, ha-
bilitado devidamente pelas imifornua ções tine lhe
forao transiuumttmdas, para mnamidai-as pôr eu; con-
curso.

O obstacuio,pous, parte do inspector geral, que
neste ternaoo não pode ter defeza, porque na sua
repartição existem as precisas inforimiações, que
provao a necessidade do prouupto provimnemito
dessas cadeiras, e no entanto S. 5., por circumns-
tamicias que não quero apreciar, tem deixado de
ouvir os reclamos dos seos subordinados na mes-
ma comarca, e tem desdenhado os justos pedidos
de nicos cummiuuimlm;icipas.

O Sus. M. I >acnaco:—Comno o nobre deputado
pode hartuuomdsar o procedimento do inspector
de comam-ca, representando sobre a necessidade da
creação de urna 2.0 cadeira, e ao mesmo tempo
ren;ettendo mnappas, mostrando que a frequencia
tia escola existente é inferior á exigida pela lei?

(.1 Se. l)euanoxD:—() nobre deputado inc força
a dar uma explicacào, que eu quizera evitar.

0 Sr. inspector geral não tomaria mnedida ai-
guina a respeito da 2. 3 cadeira da cidade mia Na-
bica, se turto fôra exi gencia positiva partida do
Sr. barão mie Camargos, então na admriiitistracão
da provincia, em virtude de cartas que ieceimeo
daquella cmdade de amiaigos e corretigionanios, pe-
ditado o promuipto provimento desta cadeira. Foi
então que o Sr. barão de Camnargos fez que o
inspector geral com prehendesse tem- transgredido
seos deveres.

(.1 Se. M. PAcmaEco:—lIntào decahe da admi-
nistração superior a censura que o nobre depu-
tado queria fazer.

0 Se. Decaiorso:—() nobre deputado, ou não
coinprehenuleo o que eu disse, ou quer torturar
minhas palavras. Eu disse que a respeito da 2.a
cadeira da cidade tia Itabira, se houve esse pe-
queno esclarecimento, de que os jorm;aes derão
noticia, foi somente devido ao expediente que
tomou o Sr. barão de Camargos para servir a
seos correligionarios daquella localidade.

O Sim. VALLADSRES:—Não foi para servir á ins-
trucção.

O Se. (;ETuLio:—Foi para aUender ao serviço
publico.

O Se. M. PACHECO:—A admmiinistraçào, de moto
proprio, nunca se envolve em provimento de ca-
deiras.

O Se. DimuamoNn:—Aceito o aparte rio nobre
deputado e a censura que d'elIe nasça vã reeahir
sobre quem de direito.

E' exacto, a administração não oleve descer a
detalhes, mas na especialidade á que me refiro
o Sr. barão de Camnargos deseeo, e o seo proce-
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1 iineu to 01)5 1.a exuberantemente que o inspector
geral deixou de cumprir o seo dever.

Demais, o honrado deputado sabe que a cen-
sura feita ã qualquer funccionario publico re-
cabe sobre seo superior, porquie a adtninistraào
constitue uma cadéa, cujos elos se prendem. (A-
poiados).

O choque, que soifre urna de suas partes, não
deixa de ser sentido por todo corpo. A adwinis-
Iração nu corpo social constitue O coração para
onde correni todas as dores.

Sr. presidente, espero de nicos iliustres col-
egas da maioria, notadaniente do muito digno
representante do 1.° districto, que este reque-
1 iinento passe seio soifrer formal opposição, por
que, si a maioria está convencida de que os po-
ders que de ciii velar Sob a instrucção publi-
ca hão coiiiprehendido perfeitamente a latitude
de sias obmigações, dIa riàu poderá negar-me
1 passageni deste requerimento, moas se cIta adop-
tar iiiii procedimento opposto, isto é, se em-
baraçar a atlopàu deste requerimento, eu licarei
contente, porque é unia prova de que a maio-
ia está convenci Ia da procedencia das minhas

accusações e sabe que o Ur. director da instruc-
ção publica tio caso de que se trata não tem por
si justiticacão alguma. O procediuLento da maio-
ria lia de orientar-me para que de futuro eu
veja se posso usar do direito que teuho, corno
deputado, de apresentar requerimentos.

Se porem caliir este meo requerimento, en-
tão verek que diante da força nuinerica na maio-
ria não procedem as observações que são pro-
duzidas aqui pela opposição.

Não é uni requerimento de opposiçao; é uma
queixa e queixa formal contra o modo incurial
pelo qual odirector da instrueçàopublica teui diri-
gido os ncgocios de sua repartiao, sobre o pou-
co caso com que S. S. ha acolhido as exigen-
eias sociaes reconhecidas pela assembléa, e que
devião a muito tempo estar satisfeitas.

VOZES DA MINORIA:—MUito bern. Muito bem.
apoiado e posto em discussão o seguinte

Requerimento.
Requeiro que se peça ao governe a seguin-

te mnformiiaeão.
Porque iiao forão ainda postas em concurso

as cadeiras do sexo feminino das freguezias de
S. José da Lagôa, Parahyba de Matto Dentro
2.a da cidade da itabira, todas do rnunicipio
deste nome?

Sala das sessões, 12 de Maio de 18'6.—Dru-
mond.

O Si-. Getuiio:—Sr. presidente, o
;Ilustrado coliega, representante do 2. 1 districto,
que acabou de occupar a atteuçào da casa, abrin-
lou em considerações que nós todos applaudi-
iiios, porque reconhecemos que as suas vistas,
corno as nossas, tendem a levantar a inslru2çào
publica do abatimento cio que, infelizmente,
oircuirnstancias peculiaresda provi nciacollocão'na,
e não pernmittern que com celeridade chegue ao
grao que todos desejamos.

() SR. A. PENIm)o:—Estas vistas são de toda a
assemhléa provincial.

0 SR. GEruLmo:—Sr. presidente, si eu de co-
ração applaudo ao nobre deputado caminhando
pelo solo juncado de erros e inditíerença, cio
busca do ponto principal que nos conduzirá á
civilisacão, á conquista fecunda das grandes idéas,
tambern é justo que nós não nos desviemos por
ruaesqrIer motivos do ponto cardeal, isto é,
apontar á mocidade o horisonte em que se vê
o porvir risonho de nossa patria; e, não apro-
veitando-se de idéas tão sublimes, daquelias que
nobilitão o homem, daquellas que plantão a aris-
tocracia do talento, eu sinto que se proponha

a censurar o venerando ancião que os deslinos
felizmente enilocarão na administração lesta
provincia.

O SR. I)riu1oND:—O Sr. l3arào da Villa da
Barra tem alguma particula da divindade?

O SR. GETULi0:—Oli! os uceos nobres coltegas
então negào que o destino influe na vida das na-
ções, assim como influe na vida dos homens?

O SR. A. PENNA:—O que é o destino para in-
fluir na nomeação de uni administrador?

O SR. VALLADARES:—De maneira que o Sr. Ba-
rão da Vmlla da Barra teto por si até o destino.

O SR. GETULI0:—Esta questão é de lana ca-
prina.

O Sri, l)RuaLoND:—Esla minha?
0 SR. GETULIO:—A de negar o principio tit

avancei e para cuja sustentação nao preciso eu-
trar em detalhes, porque me desviarmão do fim
que me traz á tribuna.

Mas o que condemuno é que tratando-se de
uni assumpto tão sub!iine, de uma questão cmii
que estamos de aa:cordo, que é curar da instruc-
cão, se aproveite deste ensejo para lançarem-se
rmivecti'as e recrinmnacões contra o adriinis-
trador, que se acha animado das melhores idéas,
quanto á este ramo de serviço publico. Creia o
nobre deputado, creia a casa que as vistas de S.
1 , , xe. attinentes á instrucção se achão identitica-
das eoinmiosco; porque, Sr. presidente, eu nego
que haja brasik's- algum que não procure pro-
mover o progresso de seo paiz e que não reprove
o estado estacionario ou de indifidrença que la-
cilunente se observava tios tempos idos.

O Se. l)riuIoND: —Ainda bontem nós, mnernbros
da opposicão, admiramos o enthusiastno com
que os nobres deputados defenderão o Sr. Pc-
drj Vicente: foi cousa edificante!

O SR. GETULI0:—S. Exc. admira-se do que oc-
correra acerca da admimaistracao do Sr. Pedro
Vicente, que quasi da mesma maneira foi hon-
tem aqui accusado.

O SR. DriuNoND:—() anno passado os nobres
deputados defenderão enthusiasticamente ao Sr.
Pedro Vicente, e liontem, sendo cite aqui accu-
sado forrnal:iiente, nenhuma palavra de Uefeza foi
Proferida pelos nobres deutados.

O SR. AMARAL:-0 Sr. Pedro Vicente está au-
sente.

O SR. GETULmO:—O Sr. Dr. Pedro Vicente fez
tainbem uma administração digna de todo o elo-

0 SR. A. PENmno:—.Apoiado.
O Sri. GETC1,10:—Comnpenetrou-se das necessi-

dades mais palpitantes da provincia, e se maiores
serviços não prestou, foi isto devido ás circum-
stancias em que se achou. Entretanto fez uma
administração imparcial e attemadeo ás necessi-
dades urgentes que reclamava a provincia.

O SR. A. PENmD0; —Apoiado.
(Cruzão-se diversos apartes e o Sr. presidente

reclama a atUação).
O SR. GETIJLmO:—Sr. presidente, como se evi-

dencia, as razões que forão apresentadas por pai-
te do note e deputado, fundamentando o seo pe-
dido de informações, relativamente ás cadeiras
creadas era S. José da Lagoa, freguezia de MaLi
Dentro e na cidade da itabira, una torrão immi-
portante, principalmente representado pelo no-
bre deputado, que tem titu los á nossa estima e
consideraçào...

O SR. A. PENmno:—Àpoiado, tens todo direito.
O SR. Jiriuraoxn:—Agradecido.
O SR. C. AsFoNso:—O nobre deputado lam-

bem os tem e muito legitimos.
O SR. GETULI0:—E' bondade do nobre depu-

tado.
O SR. t)rluatoND:—Deve estar disto convencido.
0 SR. GriruLro:—. . . não são razões procedentes,

de moio :ic[itariiI no ooe- pirito. Talvez,
Sr. presidente, que eu não devesse occepar a
attenção da casa quando da parte da maioria
abundão tantos alentos, aos quaes rendo preito
bomenagerii.

O SR. T0LENTiNO:—V. Exc. é um destes ta-
lentos.

O SR. AMARAL:—Apoiado.
O SR. GETuLio:—1 generosidade dos nobres

deputados. Mas cmi que sou professor em dispo-
nibilidade.

O SR. VALLADARES:—Em disponibilidade?
O SR. GETrJLr0:—Purque não exerço; a cadei-

ra, que é de instrucção secundaria, foi suspensa.
O SR. F. mia Vrca:—E não se queixa!
O SR. GETcLio:—ào me queixo, é exacto.
O SR. VALLADARES: —E' para lamentar que não

esteja exerceu to, porque havia de prestar rele-
vantes serviços mio lugar em que reside.

O Se. GETCLm0:—Iteatando, porem, a propo-
sição, declaro que como professor da provmnela,
eritemidi que, tratando-se de urna materia con-
cernente ao mnagisterio, devia apreciar os
pontos da argumentação do nobre deputado cen-
surando a admnimiistraçáo por não ter em incontr-
imite provido as cadeiras a que se referio.

O SR. E. AFFoNso:—V. Exc. devia fazer causa
u:omnnluin comnnosco nesta questão.

SR. GmiTucmo:—Se por uni lado, Sr. presi-
dente, eu reconheço que na verdade não [em
silo attendido este ramo de serviço publico,
como era para desejar, por outro lado entendo
que d'aqui Hão se segue que haja injustiça em
absoluto ás cadeiras de que traia o pedido de
informações, porque, corno ailirmna o nobre de-
putado, estas cadeiras farão creadas lia pouco
tempo.

1) SR. VALLADAIrE5:—Quando se creão cadei-
ras, é porque são necessarias.

O Se. GET0LL0:—Ora, nós sabemos que lia os
Hemos legaes pelos quaes podem ser providas, e

opportumiamemite dias o serão, isto é, quando
houver oppositores e forem conhecidas as habi-
litações dos concurrerites. Eildctuado o concurso,
as provas serão submueitidas ao presidente da
provincia, e este fará as nomeações. Desde que
o nobre deputado não deiiionstrou que o inspec-
tor geral não paz ema concurso as cadeiras de
que trata ema soo requerimento, a sua queixa
não tema fundamento.

O SR. DrruiroNo:—O inspector fez se surdo ás
reclamações do delegado.

O SR. GETCLI0:—Pois se o inspector geral fez-
se surdo, segundo diz o nobre deputado, ás re-
clamoaçoes do inspector da comarca ou do dele-
gado da instrucção, as suas censuras não podem,
de forma alguma, alcançar a alta pessoa que está
investida da administração da provmncia.

O SR. DRuaIoNn:—011I Pelo amor de Deos!
Então minhas censuras não revertem á admmnis-
tracào?

6 SR. GETCLI0:—Mas nós não podemos con-
cluir da demora do provimento destas cadeiras
que haja má vontade ou falta de cumprimento
de deveres.

O SR. DrivaroNn:—Fla falta crassa.
O SR. GETuLI0:—.Não ha, mneo coliega, porque

a inspectoria geral trata sem duvida de syndmcar
das circumnstamicias em que se acha a localidade,
se coro etleito lia necessidade desta 2 . a cadeira,
e se elIa pode ser frequentada. Mas corno obser-
vou o meo nobre collega pelo 1.0 dmstricto, o Sr.
l)r. Motta Pacheco, a cadeira do sexo feminino
da cidade da labira, segundo consta dos miiappas,
não é frequentada por una miii mnero tal de alum-
nas que exija a creação de uma 2. n cadeira.

O SR. lJauIoND:—Qiial é o numero de aturo-
nas necessario para tine a cadeira seja provida?

O SR. (;ETULr0:—Do sexo feminino, cotou rio
masculino, (10.

O Sri. i)ricMoNn:—Oh O nobre deputado não
está a par tia retormna; hastào 15 alumnnas. An-
tes de mmiii: j;rr este debate eu inda guei isto do Sr.
Dr. Motta Pacheco.

1) SR. M. PACHECO:—Para se crear uma cadeira
é necessa mio que haja 60 alumnos.

0 SR. GETIm.mo:—Se a cadeira existente apenas
tem a trequencia de 30 alumnas, o que se segue
e que nau ha o numero exigido para a creacão
da 2.a cadeira e menos para soo provimento: para -
a conservaão das cadeiras é que basta o numero
de lõ ou 20 almimnas.

O SR. l)RuioND:—Então o nobre deputado a[-
lenda as razões especmaes apresentadas por mim.

O sri. UETULI0:—Feitas estas considerações,
Sr. presidente, e notando que já tenho por de-
mais oceupado a rttenção da casa...

O mi. DrmuiioNn:—Não apoiado; sempre rios dá
muito prazer.

O Sri. TOLENTiNO--EstamOs ouvindo-o coro muti-
la attenção.

O SR. GETuLI0:—Vou submeiter ã considera-
cão da casa uni requerimento pedindo o adia-
inento da discussão por 24 horas.

O SR. I)mivaloNn dá um aparte.
O SR. GETuLmo:—Não faço opposição ao reque-

rimento do nobre deputado, talvez mesmo tenha
de votar por elIe, mas quero que a casa se habi-
lite mais para emittir soo juizo a respeito.

E' apoiado e sem debate approvado o seguinte
Requerimento.

o Requeiro o adiamento da discussão por 24
horas.—Getulio. o

Segue-se a apresentação de pareceres de com-
missões.

Nao os havendo, passa-se á ordem do rija.
O SR. A. PuNiDo, pedindo e obtendo a palavra

para negocio urgente, manda á mesa o seguinte
Requerimento.

o Requeiro urgencia para oflérecer uni pro-
jecto. »

Este requerimento é apoiado e sem debate ap-
provado.

O Si-. AostinJio r'enido (Não
temos este discurso).

Projecto ee. 53.
A assembléa legislativa provincial 'de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. Ficão creadas cadeiras de nos-

tracção primaria do sexo feminino em todas as
parochias da provincia; revogadas as disposições
cio contrario.

Sala das sessões, 12 de Maio da 18?6.—A. I'e-
nido.—D. Viotti.—P. Braudão.—Amaral.-
Tolentino.—J. Augusto.

ORDE1 DO DIA.
Comarcas.

Entrão em discussão, cada um por sua vez,e
são sem debate approvados, na forma do regi-
monto, os pareceres da commissào especial de
as. 32 a 3, opinando que entrem em nova dis-
cussão as proposições de ns. 2150, 2160, 2214,
2224, 2225 e 2228, creando diversas comarcas
na provincma.

Picão estas pr:.posições sobre a mesa para eu-
trarem na ordem dos trabalhos.

Aterro de fossos.
E' approvado o projecto n. 28, cuja 1.a dis-

cussão ficara encerrada na ultima sessão.
Officio de justiça.

E' approvado o projecto n. 29, cuja 1.0 dis-
cussão ficara encerrada, na ultima sessão.

Posturas.
E' approvado o projecto n. 35, cuja 1.a dis

cussão ficara encerrada na ultima sessão.
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	1	 :ipprttvatltt o projecto ri. ?, cuja 2. dis-
licou eieoirada lia u 1 tinia sessão.

Compromisso.
En[rando em votaçàt o projecto ri. 113, cuja 2.a

discussão ficou encerrda na ultiiu:t sessão, ainda
não pode ser votado por falta de nu mero legal

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. presi-
dente i tiarca a ordem  do (lia seguinte, e 1 e au a-
s asessilo.

15.0 SE-SSÀO ORDJNARL% AOS 13 DE MAIO
D E 186.

PRESIDENCIA Do SR. CAMARA.
SUMM À RIO: -Projectos. --Observações do Sr.

J. Eitfro:iao e Tolentino.-Ordeni do dia.-
Compromisso._2.0 leitura de projectos.--
Instituto de menores arti/ices.-Díscursos dos
Srs. Drunwnd e F. da Veiya.- Verifica çiio de
poderes do Sr. iíourão.-Creação de districto.
-Categoria de fregnezia. -Comarcas.
A's 11 horas da itianuià, feita a chamada, aeliào-

se 31 Srs. deputados, faltando cmii
causa participada os Srs. N ogiteira .iunior, loa-
quiri Peiiido e Cindido de Oliveira.

Não tia expediente.
Requerimentos, projectos e indicações.

O SB. l misTo MAcuc)o, por (arte das cmii
missões ren nulas de propostas, poderes e eccie-
siastica, otlèrece os seguintes projectos:-

N. 54.
As coinm issões reunidas de poderes e de pro-

postas e representações de cantaras inunicipaes,
tendo exatitinado a proposta dirigida peta cainara
municipal de S. Januario de Ubá, são de-pare-
cer-que se adopte o seguinte projecto:-
- A assemhlúa legislativa provincial de Minas
Geraes, sob proposta da cantara municipal de
Ubá, resolve:-

.A rt. 1 . 1 Fica autorisada a cainara municipal
da cidade de Ubá a permutar com Ignacio José
de Barros e sua mulher um terreno igual a nove
tiectaros e sessenta aros mais ou menos, situado
dentro tio eco pasto, por outro igual, existente
na fazenda do Sapé, junto ao patrimonio tia po-
voação, ficando assim rectificada a permuta já
feita com a uniandade de N. S. (te Sant'Anna e
constante de escrl Pira publica.

Art. 2.° Itevogão-se as disposicões em con-
trario.

Sala das conimissões, 13 de Maio de 1876.-
1. de Campos.-Tayoba Junior.-T. de Goucia.
-Eraristo Machado. -Moreira da Rocha.

N. 55.
As cr'mmissôes reunidas de poderes e de esta-

tistica, á quem foi presente o oficio da secretaria
da Exm.a presidencia, de 18 do Fevereiro do
corrente anuo, capeando a copia de outro do
Fxm. e Itvm. prelado diocesano do Rio de Ja-
neiro, reclamando contra o desmembramento do
terrilorio da fazenda de Moitoel Forlunato Ri-
beiro, do curato da Piedade, termo da Leopol-
dina, para a parochia do antigo arraial do Meia
Palaca, desmembramento este feito ex-vi do §
1.0 do art. 1.0 da lei ri. 2180 de 25 de Novembro
de 185, que creou o municipio de Cataguases,
por ser esta parochia do bispado de Marianua e
aquelle curato do do Rio de .Janeiro:

Considerando as coinmissfles de subido peso
as razões expendidas pelo mesmo Extu. e Rvm.
diocesano fluminense no referido oficio, que as
com,nissoes aqui juntão, são de-parecer-que se
adopte o projecto interpretativo da referida lei,
concebido nos termos da seguinte resolução:-

A assembtéa legislativa provincial de Minas
(eraes resolve:-

Art. linico. O 1° do art. 1° da lei ii.
2180 de 25 de Novembro de 1185, em que se dos-
uieitiltra o territorio da fazenda de Manoel 'fo-
enttito Ribeiro, do curato da Piedade, termo da

l.eopotdina, para a paroclua do Meia Pataca, an-
tigo arraial da sede do mtiunicipio de Cataguases,
terá soniente effejtos civis; revogadas as disposi-
ções ciii contrario.

Sala das coiumissões, 12 de Maio de 186.-
Evaristo Jlachado. -Moreira da Rocha. - Paula
Ramos. - Caetano Gama. - 1'. de Gouvcta.

Dispensados de impressão e copia, ficão sobre a
mesa para entrarem na ordem dos trabalhos.
0	 José 1ufroziiio:-Sr.

presidente, na sessão do anuo de 14 foi trans-
ferida a sede da freguezia do Papagaio para o
Morri (Ia Garça. Allegcu-se nessa occasião que
ii dutrmcto do Papagaio era uma pequena po-
voação, que continha apenas o numero de 5 ca-
sas de capttti, e que o local era insalubre; porem
hoje se reconhece que esse fundamento não é
ve rd ad ei o

O Sit. \IALLAD A RES: -I', sim, Sr.
0 Sim. .1. l':rFiiozI5o:-. . pois tioruimientos

existem que fazemn menção de ser a sede da frc-
guezia do Morro da Garça um lugar insalubre,
pequeno, pantanoso, ao passo que o Papagaio
dispõe mie uma poputacão bastante nuitierosa,
existindo na povoação 25 casas cobertas de te-
tttass e outras tantas cobertas de capim.

0 Sim. DItUMOND dá um aparte.
0 Sim. J. EcFtmoziNo:-At,nm diss, aPi crmtzão

3 estradas cimerciaes, e não é a localidade,
como se disse nesta casa, insalubre.

Isto, que acaba de ponderar, é comprovado
pelos aPestados que aqui tenho, sendo uni do
Sr. Mattos Pinho, uma das influencias reaes do
mmiilnici pio do Curvelho.

O Sit. C. DE OLivEmimA -E' inexacto, não é in-
fluencia nenhuma.

O Sim. DRu1oND:-E' o celebre Pinho.
O Sim. J. l'.ureoziao:-Kis o que dizem os

attestados (li).
O Sn. t:. DE OLIVEIRA:-Estas inforrnaões nada

valem, posso garantir, e mostrarei o 'contrario
cmii tempo opportuno.

O Sim. .1. EuFimoziNo: -Estas informações sào
thigmias te toda consideração. E (:1100 eI las ainda
não torao julgadas falsas, devem ser lidas como
verdadeiras, como realmente são.

Tenho assim fundamentado o uieo projecto e
a discussão demonstrará que foi uina injustica
que se fez transferindo a sede da freguezia tio
Papagaio para o Morro tia Garça. (Apoiados,
muito bem da maioria).

São lidos, e licão sobre a mesa para terem 2.
leitura, os seguintes projectos:

N. 56.
À assembléa legistativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Ficão desde já elevados os venci-

rnentos da procurador fiscal da thesouraria pro-
vincial a 3:000w annuaes, não tendo direito ás
porcentagens e custas que até agora recebia.

Art. 2.' Ficão revogadas as disposições em
contrario.

	

Sala tias sessões, 	 de Maio de 186.-7'o-
lentino.

N. W.
A assetnbtéa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. irnico. Fica creada uma cadeira de pri-

meiras letras do sexo masculino na freguezia de
S. José ti) Picmi, inunicipio de Pouso-Alto; re-
vogadas as disposições em contrario.

Sala das sessões, lO de Maio de 186.-To-
lentino.- Viotti.-Josi Bit frozino.-Getulio.-

Deusa ur 5/. - j/(t/t) 1(1,, itt». 	 I), is/o iludi (i-
do.

N. 58.
A assenibhéa legislativa provincial de Minas

Geraes dscreta:
Art. unico. Fica creada (atua Ladeira de pri-

meiras letras do sexo masculino no distrirto de
S. Sebastião da Chacara, termo do Juiz de Fora.
Revogào-se as disposições em contrario.

S. R. Sala das sessões, 10 de Maio de 186
-Tolentino.-Evaristo Machado, - R. Silva.
- Viotti.-A. -Penido.

E' apoiado e sem debate approvatlo o seguinte:
Requerimento.

Requeiro que sojão enviados ás comnmissões
coas petetmtes os aitestados juntos, a respeito da
aposentadoria de 1). Rita Cassimoira da Gama La-
borão. - Tolentzaso. »

O SE. X. DA VEIGA, por parte das conanlissões
reunidas de poderes e 2.' de fazenda, apresenta
o seguinte:

Parecer.
As conamissões 2.a de fazenda e de poderes,

exaimonando detidamnemite a petição e documen-
tos (lime a instruem, em que o Dr. Antonio
Cassiuiiro da Motta Pacheco reclama os paga-
mentos que lhe são devidos pela provincia, em
virtude do contrato por ehie e pela mimesa desta
assembléa assiguado em 1812, para a publica-
ào dos annaes da mesma assemubida;

Considerando que, embora mal redigido, desse
contrato se c)ctue que tal publicação não li-
mita-se simplesmente á sessão de 1872, mas
rompreheude ouLra, e assim pode ser inter-
pretado;

Considerando que, apezar daquelie senão, o
emnpresario da referida publicação emprehen-
deo-a e a tem feito, relativamente a diversos au-
nos, em boa fé e na confiança do contrato
altudido;

Considerando , porem, que o estado financeiro
(Ia provincla, e a urgencia de serviços de or-
dem uiais interessante, como sejão os refe-
rentes á imtstruccào e viacção publica, nào per-
mittem, ao menos por enquanto, que se con-
tinue a fazer dispeitdios de sornirmas conside-
laveis com a m » ncionada publicação;

Considerando, finalmente, que em assun)ptos
desta ordem, controvertidos mia imprensa e na
tribuna, sem vantagem ou utilidade alguma para
a provincia, antes comia perigo de crear-se comia
relação aos poderes pubticos injustas e funes-
tas prevenções, cumpre á esta assembléa, que é
o poder competente, dizer a ultima palavra;

As cona missões 2.' de fazenda e de poderes
são de-parecer-que se adopte o seguinte pro-
jecto:

N. 59.
A assemnbhéa legislativa provincial de Minas

geraes decreta:
Art. 1.° Fica o presidente da provincia

creditado na quantia necessaria para, desde já,
mandar pagar ao Dr. Antonio Cassimiro da
Motta Pacticco a quantia em que importarem
os annaes desta assembtéa, que houver proni-
tificado até a publicação da presente lei, e na
forma do contrato por cite feito com a mesa
desta assemnbléa em 18'72; ficando rescindido o
referido contrato.

Art. 2. 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das corrimissões, 12 de Maio de 18'713.
-X. da Veiga.-F. do Oliveira. -Tolentino.-
.Jf. da Rocha.-Evaristo Machado.

Dispensado de impressão e copia, fica sobre
a mesa para entrar na ordena tios trabalhos.

Q Sr. 'Folentino (Lê um projecto):
-Sr. presidente, não preciso desenvolver muito

a niateria dest. , projecto, numqmmo lã está dito
e reammlicemlo pela casa lilC cutii\ rui disseinimiar
a m astrucção na prov meia. Daqui i a conclusão
logica e necessaria de que, lia phrase de uni
grande »starhista, podem-se fechar as portas das
prisões publicas.

Sr. presidente, a fteguezia de S. José do Picm.i,
uma das unais importantes tio novo termo
de PousoAlto, ainda não tem uma escola de
1." lotras para o sexo masculino!

A utilidade, pois, e necessidade deste pro-
jecto são Intuitivas, e eu não preciso fazer sobre
ehie mais consideração alguma.

Outro projecto qmle vou offerecer crea igual-
mente unia cadeira para o sexo masculino no
districto de S. Sebastião da Chacara, termo do
Juiz de Fora.

O Sim. PAULA ltAMos:-E' uma necessidade in-
dechinavel.

O Sim. T0LENTiN0:-E' para admirar, Sr. pre-
sidente, é mesmo para lamentar, que este dis-
tricto, ipezar de iiu:nenso, populoso, habitado
por fazendeiros abastados, que está muito nas
condicões de ser uma boa freguezia, no entan-
to ainda não tenha urna cadeira de las letras!

Eis porq mie venho abusar da attenção da casa
(iséo apoiados) fundamentando esta medida.

Tenho final mente mie apresentar outro projecto,
que julgo ser de utilidade publica (Lê).

O SE. DRr1oND: -na de lhe ser diflicil susten-
til-o.

O Sim. T0LENTIN0:--Procurarei fazei-o, sem,
porem, ter a veleidade de convencer ao nobre
deputado.

0 Sim. DiIUM0ND:-Eu quizera que o nobre de-
putado propmizesse uma medida geral.

O SR. T0LENTIN0:-Eu vou apenas dizer o que
penso; o projesto tem de passar por tres dis-
cussões; e, coo da discussão nasce a luz, tal-
vez o nobre deputado possa rue convencer de
que estou cai erro.

O SE. C. DE OLivEiimA:-E' augmento do orde-
nado do procurador fiscal?

O Sn. T0LENTiN0:-Sim, senhor. -
O Sim. C nis ÚLlvElimA:-Já é occasião disso?
O Sim. ToLitrermNo:-Mas attemada o nobre depu-

tado que, segundo o projecto, esse funccionario
não terá mais porcentagens, nem custas, que
reverteráõ em favor do cofie. O augniento é a-
penas de 600$ re., quando as porcentagens ecus-
tas montão a mais de conto de réis; já vi que
a província até lucra coui esta medida.

Ditas estas palavras, aguardo a discussão para
responder á argumuenta ção que o nobre Jepu-
fado pelo 2 0 districto produzir, e então tal-
vez inc convença de que seo modo de pensar
é o melhor.

Por ultimo tenho de otlèrecer una requeri-
mnento, e neste ponto creio que o nobre de-
putado ficará contematissimo comigo, porqne não
venho de maneira pereniptoria e decisiva soli-
'citar qualquer despesa.

O SR. C. DE OLIVEIRA:-ISSO nos agrada.
O SR. ToLErsTmNo:-. . .e sim, apenas, pedir o

estudo de urna questão.
O SE. C. DE OLIVEIRA:-Vamos ver.
O SE. T0LENTiN0::-Existem, creio eu, na pas-

ta da comnaissão de instrucção publica uns do-
cumentos, que dizem respeito á ex professora
da Piranga, 1). Rita Cassimnira da Gama Laborão,
Sr. a que no exercicio do magisterio prestou
rehevantissimos serviços áquehte miiunicipio, conto
o sabem muitos de meos cotiegas.

O SR. F. PEIXOTO: -Apoiado.
O Sim. ToJ,ENTlrso:-Esta Sr. , é de honestidade

exemplar, é viuva do prestante cidadão Antonio
de Padria Jloirigtmes, pie talvez fosse bem co-
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nhecido de alçuns dos nobres deputados da
opposiçào.

O SR. C. GAIA:—Era um boto homem.
O SR. T0LENTIN0:—Era um cidadão prestavel,

C morreo, pode-se dizer, na indigeneia.
O Se. DeuaioNri:—Muita gente boa morre tia

ind igencia.
O Se. C. GAMA:—Até Camões. (Riso).
O Se. CAETANO (;AMA: —i:sse é porque era poeta,

e essa é a sorte d'elles.
0 Se. i'oi,ENTiNo:—justament.e,
Mas, fiquem os nobres deputados descansados,

eu não Nenho pedir nenhurn favor, venho ape-
nas apresentar os seguintes documentos, que me
forão enviados, e requerer que o Si'. presidente
os reinetta à lilustrada coinntiissào de instrucçào
publica, para que esta os estude e dê a res-
peito seo parecer.

LT .is voz:—N,, o é melhor ã 2, 0 comomissão de
fazenda?

O Se. T0LENTIN0:—Ig11orando a que comniis-
são deern ser remettntos os documentos, faço
um requerimento em termos geraes, e digo à res-
pectita commnissão.

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leitura
o seguinte

Projecto se. 60.
A assenabléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Ar). 1.0 A sede da paroclua do Moiro da

Garça passa para a do districlo do—Papagaio-
ficando o districto do—Morro da Garça—perten-
cendo à parochia do Curvelio.

§ 1. 1 Fica annexada ao districto e freguezia
do—Papagaio—a parte do districto de—S. Gon-
saio das tabocas—que civilmente pertence ao
naunicipio do Curvelio.

Art. 2.° Ficào revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 8 de Maio de 1876.—J. Eu-
frozino. —R. Silva—O. Vai/adão. —Paula Ra-
mos.—F. de Oliveira.—J. Campos.—M. Pache-
co.—G. de illendonça.—Evaristo 1lfac/nado.-
Tayoba .Iunior.—P'. Peixoto.—A. Penido
Caetaao Gama.

ORDEM DO DIA.
Compromisso.

E' approvado em 2.a discussão o projecto n.
13, cuja votação licára adiada.

Segunda leitura de projectos.
Tem 2.a leitura, são julgados objecto de deli-

beração, resolvendo a assembléa que não Sejão
impressos nem copiados, e ficão sobre a mesa
para entrarem na ordem dos trabalhos, os pro-
jectos ris. 52 e 53.

Institutos de menores artifices.
Entra em 1.a discussão o projecto ri. 34, cre-

ando um na capital, outro na cidade de Pouso
Alegre, e outro na de Montes Claros.

0 S r. Dru m ond: —Sr. presidente,
ao iniciar o debate sobre este projecto, preciso
de toda a henevolencia da casa para adduzir as
considera ções que actuào em meu espirito para
impugnal-o desde a sua 1.a discussão.

Sr. presidente, o illustrado autor d'este pro-
jecto, apresentando-o, deo-nos copia dos eleva-
tios conhecimentos que possue, e ainda mais
uma vez testemuntio do patriotismo que oenno-
brece, de extremada dedicação á provincia em
que nasceo (apoiados): louvo-o por este acto.

Porem, Srs , se na discussão de medidas d'esta
iniportamicia nós nos deixarmos guiar somente
pelos impulsos do patriotismo, talvez tenhamos
muitas rezes de sacrificar outros serviços igual-
nente importantes, a que tamnbem nos cumpre
attender.

Sr. presidente, é incontestavel que este pro-

jecto, encarado pelo san lado moral, é impor-
tantissi mito, pois tem por tini garantir um futu-
ro decente á meninos desvalidos que, muitas
vezes, por falta de educação, por falta de quem
lhes guie os primeiros passos na vida, tornao-
se homens ivaprestaveis, e ate prejudiciaes a
sociedade.

Por este lado o projecto merece a aceitação
da casa.

O Se. C. GAMA:—F,' até inatacavl.
O Se. I)EUMOND:—Mas, Si'. presidente. se. isio

é verdade, tambem não o é menos que, tratando-
se de mnateria tão importante e que téemn de ac-
carretar não pequena despesa, devemos ter, muito
em consideração o estado financeiro da provin-
eia, attendendo-se à outros serviços ja decre-
tados.

() projecto estabelece grande numero de func-
cionarios pala a creacào dos institutos, com or-
denados annuaes não pequenos, e ali torisa o pre-
sidente da pro meia a despender desde já a quan-
tia de 80 contos de réis.

O Se. X. DA VEIGA:--Não apoiado; o nobre
deputado não too COmO atten çã o o projecto.

1) Sim. F. DA VEIGA:—OS' 80 Conto.,, cobrens
todas as despesas do primeiro anuo.

O Se DRUS1OND (lendo) —Pica o governo desde
jd creditado na quantia de80:000000 para cc-
quisição de predios onde funccionera os zus/itu-.
tos, funda «lo das respectivas of/icivas.

O Se. F. DA VEIGA:—ÀmI iante.
() Sim. DRuuoND (continuando a ler):—.. . e-

saaieutenção dos mesmos estabelecimentos durante
o 1.0 anuo de sua exitencia.

Pois bem, os 80 comE's, de que falia o pro-
jecto, são, por assim dizer, a despesa relativa ao
1.0 anuo..

0 S. F. DA VEIGA:—Nos aunos seguintes serã
muito menor.

O Se. i)l1u1oND:—. . . mas nos annos seguin-
tes a despesa subsistirá ainda.

Ora, Sr. presidente, se considerarmos que
todos os dias se apresentào aqui emendas, auto-
risan.io despesas não pequenas, que mi provincia
já se acha eompromettida com os creditos que
tem sido abertos ao governo para serviços já de-
cretados, e que as forças do orçamento mio os
coniportão, por certo que a assembléa, em vista
das cmrcunnstancias difflceis que atravessamos,
se acanhará uni aceitar este projecto.

Me parece, Sr. presidente, que seria muito
mais curial, muito mais prudente, que o ilimistre
autor d'este projecto o tivesse trazido á discussão,,
depoi s, que a nobre 1 . a comniilssão de fazenda noa
tivesse apresentado o orçamento.

Então poder-se-hia apreciar mais de perto as
cmrcumstancias financeiras em que se acha a
provincia, e se estas podiào comportar a despesa
a fazer-se desde já com o estabelecimento d'estes
institutos.

Mas, se nós não conhecemos as forças da pro-
vincia, se ignoramos os compromissos  por elia
contrahídos para satisfa ção de despesas autori-
sadas eqime não figurão no orçamento, é claro
que não podemos, desde já,votar o presente pro-
jecto, reconhecendo a sua procedencia.

Incontestavelmente é digno de encomios a
moveI que levou soo autor a apresentai-o: toda
e qualquer medida que tenda ao desenvolvimen-
to inteliectual de nossos concidadãos, a depa-
rar-lhes na sociedade urna posição mais isernpta
das dilliculdamles da vida, a elevar o rirei de
sua capacidade moral, traz em si o elemento da
aceitação.

Mas, não podemos encarar um projecto desta
ordem somente pela proeminencia que delie re-
salta, pela sua face moral; devemos tambena con-
siderar que, para que elie se converta em lei e

ltm'ulu? á oe i''.ulttJ, mtmlmimmrnsíe que eco autor
spm'ra, e que, saiu duvida,, serão s;n ilaul os pela

l m m'ov i ncia, é ne'usea rio que esta dmmepenmla não
liquena t i m iantia; porque, se pedirmos ao go-
verno geral animarão para idéa tão agigantada,
eslomm certo de lime seremos tratados como o mies-
lmn ComO que temo sido até hoje olbada a nossa
provincma. (Apoia(los).

Si'. presidente, o que mmmc ínlnljtm de ir até
ao nobre deputado, abraçai-o e fehcital-o pela
apresem tacão deste projecto, é o estado incerto
lis finanras mia proviucia. Se considerarmos

mjume dizem is relatorios apresentados á esta
rasa pelas ad muinistrações anteriores, se atten-
lmrnmmos n'is palavras j udiciosas, fundadas cio

otticiaes, lmle aqui temo sido proferidas por
iimiiamios, miuer da miiaioria, quer da minoria,
mão podemos deixar mie reconhecer que infeliz-
mmami)e o nosso estado financeiro não com-

floria as despesas que exige um projecto de tal
mimou Ia.

0 Se. F. DA VEIGA:—Não apoiado.
() Sim. C. GANIA:—MUS o projecto automisa o-

de credito.
0 Sim. i)imcamoNIJ:—Encam'ai-o-hei por este latiu.
Aqui tem sidosido apresentados projectos que

tarnlmeimi exigeni grande dispendio; tanto assiiii
mie seos autores, re estando que o orçamento não

comimporte cmii si margeni para satifaçàu dos
mesmos, tem tambemn pedido a habilitaçao para
o governo dos mimeios precisos pala occormer ti essas
despesas. l'lsl,m mnesmna faculdade, que a assemn-
hléa legislativa procura crear em beneficio tia
admmminisiraçào, deve-mios acanhar a respeito do
presente projecto, porque nós não temos conlie-
cimento do quantmem a que se eleva a cifra pe-
dida peia tsseiiibléa, habilitando a admuinis-
tração a occorrer a Certas despesas.

Seul que temaliamnos conhecimento dos dados,
nos f:m(-ào comimpreliender o quentura a

gastar-se colo a satisfação das medidas, para
que o presidente fica amitorisamio por lei, inten-
do que não poderemos desde logo ir votando
a passageni deste projecto para 2.0 discussão.

A sua utilidade pelo lado moral resalta à
primeira vista.

O Se. F. DA VEIGA:—Então pelo lado material
não leu) utilidade?

O Sim. l)ecimoND:—Tambemn pelo lado mimaterial
acremli itt mimi e relunda o projecto cio vantagem.

0 Sim. E. na Vummma:—E' do que se trata.
O Sim. 1)imuMoND:—Masconsiderando o projecto

sui confronto co:mm as finanças da provincia, in-
fmlizioente os resultados a colher-se podem
s e r taes que mio esteja elie em posição de outros,
lime a asseinbléa provincial de Minas deve de
preferemacia attender.

0 Sim. CAETANO GAMA:—O nobre deputado quer
pôr de qummrmitena por ora.

O Se 1)ImusloND:—Nào, Si'. Mas para mnimmi é
fóra mie iiimrida que a necessidade miiais pai pi-
tamm te, a que a asseinhléa provincial de Minas
leve atteniler desde já, é a regm.mlarisação de sua
iacà) publica. Salmeimios as vantagens que decor-

remo de uma viarão perfemtamsaente estabelecida.
A provincia de Minas não tema estradas, ou por
outra, não tem os conditetos faceis para prover
á promim pia subsisiencia dos mineiros. Os genei'os
auimimenticios notavelmente tem attingido á um
preço elevado, porque aquelies que os transpor-
tão mercados consumidores não encontrão
verdadeira viaçào...

O Se. F. DA VEIGA:—Tudo isto aconselha a
creacão do; institutos.

O Sim. I)ersioNn:. , . tutão comam diversas dif-
ticuldades, que cumpre sejão de promnhit a memimo-

idas pela mssemimIt'a prov imirmai mie Minas.

O Se. CAETANO Gaara:—F,' uma nutra necessi-
dade a satisfazer-se.

() Smi. i)imUmoND:—E' a primeira necessidade
da provmnci;i, e esta necessolamim temo-nos levado
aqui a , pedir quotas não pequenas e me parece
sermo votadas pela assembléa. Mas se nós votar-
mitos estas qmmotas queime attemidemn do perto à numa
n'cessimiade mmmtpn''seindivel, á primeira necessi-
dado vital da iroincia de Minas, qmmolas que
devem ser consumnidas em diversas zonas da pio-
vincia, teremos mamais ou menos sobrecarregado as
fontes de riqueza da provimacia, e assim, mimais ou
menos, emimpenhado o soo orçamnmnto.

O Se. CAETANO Gsaia:—Mas esta é uma despesa
que para o futuro trará grande economia aos
cofres.

O sim. I)RumoND:—Acredito que esta despesa
redunda ema grande economia para o futuro.

O Se. F. na VEIGA:—Emn tina futuro maiuito
proximmmo.

O Se. l)imuamosn:—. . .e mesmo em uni futuro
nsmuito proxmo. Mas se esta medida for amuada

para immais de um atino.
O Sim. F. na VEIGA:—,lá tem sitio nmimitmm adiada.
O Sim. l)imm;aioNn:— . . . se esta mcmi mia tivesse

sito apresentada depois que a asserimimiúa provin-
cial se achasse habilitada comia os mlamlmms forne-
cidos pela comrmummissão de fazenda, para ajuizar
do estado das finanças(Ia provmncia, então inc pa-
rece que não haveria razão para se produzir con-
tra dIa a mninima contestação.

o S. X. DA Vica;—A renda do ultimo exer-
cicio foi muito superior á om'cada.

O Sim. r)iIUMOND:—Respo iaderei ao aparte do
iilustre amigo. Mas não podemmmos ainda conhecer
o grão de força das linamicas da provincia, por-
que (e nem eu disto incre 0 a illustramla commnis-
são mie fazenda) cOa ainda não apresentou o seu
trabalho. O laico distincto amigo, deputado pelo
uiesmmmo d istricto do Sr. Veiga, mios tt ise que ama
exercmcio ultimo a renda mia provincia foi muito
superior á sua previsão. Era questão que eu pre-
tendia deixar para ventilar na occasiáo em que
o orçamento entrasse eisa discussào, porque nisto,
que se diz retida mia provinci mm, infelizmente foi
computado o emn prestimo contralmido pela pro-
vinema, e se nós deduzirmos do algarismo das
rendas apresentadas o emprestimo contrahido
pela provincia, veremos que, infelizimienti, não
houve tal excesso de renda sobre a de s pesa, e
que pelo contrario esta provincia, infelizmente,
ainda uma vez se houve coima delicit. Mas isto é
apreciaçào que eu reservo pari demonstrar na
oeeasiào cima que o orçamento entrar cria discus-
são: esta computado como renda da pruvincia o
emimprestinio con trahido por dia.

O Sim. F. Da VEIGA:—Mas está tamuabem coinpu-
tado Ganam despesa.

O Sim. I)imcaioND:_Ninguemn dirá que um emia-
piestmmmio seja Unte de riqueza.() eunpreslimmio,
ao contrario, devia ter sido esc.ritimramlo nas ver-
bas de despesa e eiatmio desceria o uivei da receita
mia provincia.

(O Sim. F. DA VEIGA:—EM uma (,, outra.
O Sim. C. GAMA:—() emmaprestimmio taumibein pode

produzir riqueza.
O Sim. AaiAeAL:—Bem applicado.
O Se. 1)ituMoND:—Alas o ernprestimo não é re-

ceita, ainda que possa produzir fonte de recenta.
O Sim. C. GAIA:—Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA:—Não é tão absoluto assim

como V. E.U. quer.
O Se. DRUM0ND:—O enaprestimno é um onus,

que pode depois ser ausortisado e até produzir
resultados beneficos. Mas, encara-lo debaixo de
seo verdadeiro ponto de vista, é um encargo.

O Se. X. Da VEIGA:—E' imumaa questão incidente.
Sim. [)immMo'çD—F' Uni i imemmhemate.
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Sr. prstterie, se use fose pCrUUttRtu apre-
ii pI'uj'clo tios SOIIS (livei'Si(s artigos, eu dcc-

certa a detalhes e mostraria que existem netle
te rios 1)01! Los 'i us 1 !aI) )( )dC o tu erceer a aI teu ção
da cas4. I'deria ainda iiuiigriat-o 	 elo lado de

0 ii. X. DA \TEI);A._Oli!
0 Sri. DilusioND:-- ... porque ele projecto of-

fende direclamente cio um de seos § a u mato  g ril.
() Se. F. DA VEIGA:—Efls que?
1) SR. l)ituioxu:—O projecto diz que os Ii!rno-

r:s artitices não pmleràõsei- retirados dos ins-
ti (til is antes de alti ugirein a idade de 21 annos,
)i!laii(l)) ÍI(S tituos torta tet geral (Ji1C sujeita a)

110 todo o cidad:to, (jUC attingii' li) iii-
nos.

ti Sn. F. DA Vere.t:—Creio quee nsts parte
a tintratliccài.
O SR. l)nutorçn:—lla sem duvida.
ti S R. F. DA VEIGA—Nao oflètide 5 lei dI

COi1seri1ifto, porque esta livtso(liese está salva.
O Sti, l)itmioxit:—Onde?
Poderia a!ma considerar o projecto debaixo

de (litro po tIo de vista, isto é ewquanto aos
lures, cio que estes institutos deveui ser ere:t-
dos.

0 Se F. DA VEIGA: —isto é riais proprio para
a 2. discussão.

0 S. l)ItuioND:—Poi isso deixo de parte esta
Con imteraça) para na 2.0 discussao apreciar de-
vidamititl o projecto, e procurarnethorrl-o.

O Sri. F. DAVEicA:—ús aqui estamos pala
isto.

() Se. l)F!CMOND:—NàO é mais do que o desejo
(te ertier a provni'Ia de Minas à altura cio
que deve estar, que rua leva a fazer opposic:to
ii este projecto desde a sua 1. 1 dscussão.

O Se. F. DA VEIGA:-- • Por este meio não ira de
elevai-a.

0 Se. l)ituaroND: —E' somente o desejo muito
natur5l (te vir o equilibrio de sua receita coto a
despe-a e de tivral-a de encargos futuros, (]UC
possão nos acanhar no exercido das attribuicoes
quee o acto ad di ci ori:t 1 nos lia conferido, que iii e
leva deste a 1.' discussão a oppor-me á passa-
gem (leste projecto. E se o seo illustrc aritor irão
se contrariasse e não enchergasse rias rumbas pa-
la ias o menor vislumbre de querer entorpecer
a niarcita neste projecto, eu lhe pediria licença
para apresentar uni requerimento adiando a sua
discussão.

() SR. F. DA VEIGA:—Para as katendas gregas.
O Sim. l)msuoloND:—. . até que fosse apresei!-

tado o orcauiento pela digna commuissào de fa-
zenda.

0 Sim. X. DA VEIGA:—Isto não adian(a nada.
0 Se. 11. SmLvA:—Apoiado.
O Se. l)iitMOND:—. . porque estariamuos cer-

cados ie n:eios riais amplos para podermos
preciar suas vantagens de accordo com as finan-
ças da provinicia.

Por eiiiq u:into, Sr. presidente, são as otiser-
vactvs (Pie Inc cumpre produzir a respeito (leste
projecto. Não tevão elas, couro ja disse, o
nino desejo tle entorpecer, a sua discussão, nem
Lio pouco de frustrar as vistas grandes que leva-
rao eco autor a ufl'erecel - o á apreciação da casa.

Vozis:—M luto bem, muito bern
Veri/icação de poderes.

Achando-se sobre a mesa o diploma do Sr.
Aureliant Marfins de Carvalho Mourão, o Sr.
presidente convida a nobre coniuiissào de poderes
a dar' com ur'gencia o seo parecer.

O Se. M. DA 1-tochA, por parte t,t ('offluij5SO
de poderes, apresenta o seguinte—

Parecer se. 38.
A comriiissà de poderes, á que fui presente

o dipi ma do Sr. Dr.Atireliano 31 1m Luis de Cai'-
valho Mourão, deputado eleito pelo 4. 0 districto,
tendo- o confrontado cmii todas as actas dos di-
erso coilegios do mesmo districto, e irada de-

parando que c invalide, é de—parecer—que seja
re:oriliet:ido deputado pelo 40 itistricto desta
iti'v neta o Dr. Aurcliarmo Martins de (,arvat!io
Mourão.

Saladas cciiimissutes, 13 de Miro de 187b.-
JI. da Rocha. ---1'. de Gouvia.—Euarislo A/a-
citado.

Posto , iii dmscussào, é approvado seio debate.
Achando-se na ante-cala o Sr. Mourão, é re-

:ebiit_t corri as frinttmdades do estvlo, presta jii-
ra rico to e toma assento.

() 	 ar-1os Aflonso. (Não te-
moes este discurso).

() 	 Fraiseiseo (ia
Sr.

Veiga:-
 presidente, o disctim'so que :tcil:i ti' pi'tfi'ir

o nobre deputado pto 2 . 0 distrito nitacis
1 tio u-in e!

S. Ec., depois de, com toda a benevoten'ia eIenerosidade, lirigrr-tile patan ras lo 'ilPomOjit
1) 	 R. h)iruimoxn--F'iz justiça.
(IS SR. F. DAVEIGA:—, . que tire li0ongcariúo

sobre mudo se não fossem sobretudo 1ev idas a
seo cavattierisnm i o, PIO (ltd lhe sou profunda-
incute grato, recebeo na ponta de baionet is o
liuririmie projecto que tive a honra le stmbrnetler
á apreciacáo da casa.

Mal'avtiiiou-uie tanto riais este pi'i)cedifllt)titi),
quando e verdade qu, já pcI 'egirniento, e já
Pelos estytos não emrterronn pidos da casa, na 10
discrissio de qualquer projecto lista-se simples-
incute do sire utilidade em geral e de sua coos

ntucio,lidal.
O mi. 1 ) i(u)roND:—lu encarei a utilidade de

accordo com o estado linancei ro da provi nca
() Su. F. DA VEIGA:—iJ nobre deputado, assim-

raitudo esta poslvão franca e decidida na 1.0 sus-
cusSãj tio projeto, embora não o qtuzcsse dizer
a herianrieti te, de modo i inplicit o oppoz-se até á
sua utilidade!

Conipreliende V. Exc., Sr. presidente, a minha
admitira ào, pois eu estava Itabi tirado a ver todos
os 10005 collegas, e corri especialidade arlmietie
que coto tanta distincâo acaba de occnmpar a tri-
buna, aceitarem sempre coto enthntsiasmno tudo
quanto diz respeito ao desenvolvimento da me-
truecão do povo.

ELI , Portanto, não podia esperai' que, logo na
sua 1.' discussão, este projecto soilresse guerra
tão iva Coroo a que time foi íiioNi,la pelo nobre
deputado.

O Sri. l)mruaioxn:—Jã expendi as razões que inc
levao a fizer opposicào.

OS Ir.  [oLENTr\o'Ias cite lia de se convencer.
O Sim. F DA VEIGA:—O nobre deputado, aios-

trando-se niians realista do que o rei, riauifestomm-
se excessivan-ente temeroso acerca tio nosso es-
talo lirmaceiro, passando cru seos receios muito
ateu) do administrador (Ia p rox iti dia, t ue é o mais
cornpitetite para conheci esse estalo e saber
qtiaes is despesas que ctoporlào os cofres pim-
bIt dos.

O Sim, V(LLADARES—() Sr. Vilta tia Barra não
sabe.

O ii. F. DA VEit;A:—Comn certeza teto ele-
mentos pala conhecer disso msiel Is or do que qual -
que!' de itús.

O SR. X. DA VEmOv:—Sens duvida. Dispõe de
todos os dados olliciies, e isto o habilita.

O Sim. VALI.ADAriES:—Nunca veio á Minas, veio
agora zÓ pais fizer eln'içúes. (Não apoiados).

O Sim. A. PENrDo:—Não se pode contestar itie
é o raiais competente para conhecer o estado da
PrON meia.

II 'a. Vo.tvti: 	 \íi	 --•' it'mitec são 	 OS

nos rep ri ema ti n [es.
O Sim. PrmEsiDENTE:— 1 lemiccio,
O SR. F. DA VEres: —\ tem'i'ou ao nobre depu-

t:isho a despesa de 80 tontos Coro a acquisiào
lo pred ios, fundacao lis officinas e cus t dos

esialielecitiientis, tlntrarmtic o primeiro alui) tIo
sua existeii:ia.

Admira que o nobre deputado, que leu!, sé
miusta sessào, minado imicdrdas para Cuja execu-
:10 os c..fres ptmlilfios terso de despemolei' piei-
t'i; t s muito mais avultadas do que esta.

1 Sri. CAETANO Gaoa:—h)é-lhe por ali  que vai
ninuto lieni.

SR. F. DA Vzina:— ... tpte (te urna só vez
tiectio 90 contos para urna estrada.

() Sri. I)iirMoND:—MaS provem a necessidade
los concertos d'essa estrada.

0 Sim. F. DA Verta:—... que tem repi'ttdas ve-
zn proposto Crear:áo de cadeiras, concerto de
sln aPis, construcção de pontes, que certamente

,n'rretáo despesa , ; admirou-mie, (ligo, que o no-
tire dep.tailo se tiarrorisisse Lauto coimi o, reta-
[iv inr'nctc, i nsignificante dispendio de 80 con-
to ,; p r'a a fundação e mm u temi ao de tres i ris tm -
t nt Os (li) menores jirtiticcs!

Sr. presolcmste, V. Exc. leve lei' observado
Inc o nobre deputado tem para si que sé aqumtto

s1nme ti pm'opoe é pie esta pem'feitiitiemite jn!sti[r.
nado. Apoiados'.

0 SR. Drruaio.\D: —NãO apoiado
O Sim. F. DA YE1(;.(—S. Cxc., que ordmtuaria-

mente aqui exige doCunnett Los, _r'aim!er1tos, e cat-
:u los :i l ro pos i Lo de despesas mmnsm g tu iiea mitos, eu-
mil vimos quando se tratou da quota te 2:U0000n)
para satisfu'ão de urna maecessrdade palpitar! te da
uidade de 5. Sebastião do l tm aramso, tem vindo

o dispendio dc quiraticis muito avultadas,
esquecendo-se rio entretanto de que iguatuiemate
devera justilicar esses gastos corri os mesmos do-
i:imnremitos que tirito exige de seos coliegas, da
sc( cioria, bem eu t nU ido -

Embora cmii meu conceito a discussão esteja
correndo cnn teirerto incompetente, pois estamos
descendo a mimauciosidades do projecto, o que
só é proprio e admissivel ua 2. z, discussão; dou)-
tudo eoiupm'etiende V. Exc. que eu preciso acom-
panhar paripassu ao nobre deputado para res-
ponder ás suas obser' acões.

Quando fundamentei este projecto, citei o ex-
emplo especialmente de urna provinicia onde uru
instituto d'esta ordem tem progredido de mmianei-
n'a admniravel; e, se as observações que então fiz
1 ivesseiu merecido a attencãt o dio nome deputado
Pelo 2. 1 districto...

O SR. 1)mtcaroNu:—Prestei toda a (te (pie é dig-
no o nico collega.

O Sim. F. DA VEIGA:—. . dias o inhubiriào de
vir hoje fazer cavado de batalha da despesa de
S0:00o000

Então eu uiostrei que a provincra do Maranli áo,
temado de renda apenas cerca de '732 contos, vota-
va para seo insti luto de menores artilices a quan-
tia de 79 contos e tanto, ou tirais de 10 1% d'aquel-
a quantia.

(lia, se isto é verdade, é claro sitie a provincia
de Minas, dispondo hoje de renda superior a
2,000:000$000,naia fatia ile mais se despendesse
200:000000 Coifi estaiuelecisnentos nlsli ordem.
Entretanto tiemn uni real se gasta entrenós com
o ensino profissional, sem duvida de muita mii-
porta adia. 	 -

0 Sim. l)iiusJoND:—Mas esta provindia carrega
com on tis inc não temi i a tio Mai'ant ão.

0 SR. F. DA VEmG.v:—Mostre-tfle V. Exc. quais
são as despesas que tenm esta provincit e que não
sobrecam'regào a do Maranhão ?.

ii SR. \ iLi,ÃDAIiES — lsSO oinuimli ao nobre
ieputa tu.

0 Sim. F. 1)5 eic,s:—Pclo contrario, incumbe
Lq uemii fez a aflirnraacão.

0 Si, [.,4i voxeo: - Ao nobre deputado que
l/. o pirullcto

(1 SR. F. DA VEIGA:—OS iiolo'es deputados não
vem a sua solidariedade ao ponto de se reuni-

i'eiii unha ruim, niest!io quando o 51)0 coltega
mIe opposicão,baldo de razões, affirnma proposiçõei
que duvido possa provar. O nobre deputado (I!55e
que a pro\ inicia do Maranhão não carrega coisa
tintas despesas comno as que pesão sobre a de
Minas: eti pergunto que despesas são estas, e os
nobres deputados emitenidetn (]tlC á iiiiiii cabe a
obrigacão itt imiostral-as! . . . 1'.' urna togica siri-
guiar.

(Ha muitos apartes).
Mas muito pelo contrario é a verdade tios fac-

tos, e para condescender com a illusti'e opposi-
ção, lennbrai'ei una despesa que tem a prv-iucta
tio Marmnli-jo e que entretanto não pesa sihrum a
de Mmmias. Aquehia provincia vota annivalmente
unia certa quantia á titulo de giisaniento pira as
ivati'izes; é urna despesa imnfalluvel de tolos os
antros, e que não tem a pros iucia de Minas.

0 Sri. C. nt OLIVEIRA:-11a a verba—culto pti-
hlio-00:u00000.

O Sim. F. o.s VE1GA:—Pem'dt'm-mne V. Exc., taão
semi ao caso (isco aparte. A despesa de guisaii!eia-
Los á que rima i'eiiro é unia despesa lixa, constan-
te, a orlei—auxilio á matrizes—lã tarobeiti ex-
iste Coroo aqui: dá-se áquellas matrizes que mais
Precisão para reparos .e, como cria Minas.

Mas, Si'. presidente, voltando ao objecto que
nos deve occi! pai', é fora de duvida que a despesa
de 80:000j000, emprega- l os cnn institutos desta
ordemmr, de maneira alguma pode inspirar esses
receios de que se mostrou possuido o illustm'e de-
putado que oecuipou a tribuna.

Corno sabe V. Exc., Com!io o nobre deputado
mesmo sabe, esta despesa é assim avultada
sonriemite no primeiro amuo da execução da lei,
porque havendo dmspenidios extraoi'ditiarnos corri
a acquis içáo de predios e com a fundação de
oflicimias, é intuitivo que o primeiro a moiotemo
de sei' miiuitu) mais omieroso aos cofres publieos,
e eu sou o primeiro a reconhecer este facto, use-
vitavel rio começo de todos os esta betecimuuentos,
ruas desde que elles estejão nmnontadus, desde que
comecem a ftantciumaar, do dia mesmno cm que
tiver principio qualquer destes institutos, a de s

-pesa lia de uiimriiiiuir, ainda que pouco, mas dclii
eras diante sempre cru grão ascendente.

.1'simo Os mestres de otlicio que forem con-
tratados licão trabalhando nos estabelecimentos,
o seo trabalho iica pertencendo á provinicia,
e este trabmllio -ou seja empregado em obras
m!luuicipaes 011 proviniciaes, ou seja feito para
particulares, caso erra que será retribui o por
estes, verti sempre a diminuir a despesa.

Os aprendizes, fluidos os primisetros tuiezrs, já
se tornão auxiliares; de sorte que o trabalho
delles unido ao dos respectivos mnesti'es terá
muito maior valor do que teria o dos mestres
isoladarnente. (Apoiados). Lua consquericia,
imaestflo rio 1. 0 armo, em que cites aturdi nitio são
sersão aprendizes, já auxrliào, já atigmentão a
receita que os rnesti'es por si sós farnão. Vé V.

xc,, pois, qie desde os primeiros rIbis te sua
u'xistericia, por isso niesnio que lia trabalho
productivo, a despesa tende a uinmniuir. ir . O maior
dispenilio, o que mais av ulta, é frito coei a ac-
i1uisiçâo de predios e coui a fundição de offl-
cinlas; é urna despesa minica; feita rumos vez fica
feita para sempre, e a provincia não perde
porque, se uhisperade algum capital, adquire
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predios de valor correspondente e ciii condi-
es de prestarem-se ao servio publico. lá

'é V. Exe. que, só altendendo-se a esta razão,
tem s red uui do à talvez i ' e nos da metade es [a
verba, que tanto aterrou ao nobre deputado.
(Apoiados).

I'ntretanto, é minha cinvicção que, ainda
que 1 ivessernos de despender annualweu te estes
8:000, e que desta quantia irão rcsertesse
aos cofies a rnininaa parte siquer, estarianros
sobejamente compensados pelas vantagens lu-
contes taveis e incontestadas que teriainis de,
annualmente, adquirir, um certo numero de pc-
rarius aptos e educados para os serviços de or-
dem mriaterial, de que tanto carecemos.

Disse-nos S. Exc. que a provincia de Minas
sobre tudo e primeiro que tudo precisa de es-
tratas.

Não vejo em queque o projecto, que subrnetti à
consideraçào da casa, de qualquer uroilo contra-
rio este desideratzrrn; inuito ao contrario; pois a
provirrcia creando Institutos onde se vão habi-
litar operarios de todos os oflicios, não tem de
algum modo se habilitado tarnbemn à nmellror la-
zer as suas estradas? não tem-se habilitado a
fazei-3s mais barato e mais comnmnodaurente do
que até aqui ? Me parece evidente que sim.

(fia diversos apartes).
Os nobres deputados tiucidão o naco pensa-

mento. Não disse, acima seria capaz de dizer, que
a provincia tique parada, não faça rias s estradas
até que teubarmios operarmos dos institutos.

ti Se. C. FF0NS0:—Pois li o que o Sr. Ii. r-
momrd procurou demonstrar.

II Se. F. DA VEIGA--O que o Sr. I)rtimnond
procurou demonstrar foi que a nossa unica e e'-
cusiva necessidade era estradas, e é comia esse
eïctusivismno que eu não posso concordar.

Si-. presidente, continuando o nobre deputado
na sua argumentação, permuta rue lhe diga,
piuco cataerente, nos r sse que ser a muito mais
acertado que eu tivesse esperado a apresentcão
do orçamento para depois, á vista deite, m'-
metter à coiaideracão da casa o piojecto de Iae
tratamos. Ora, Si-. presidente, se tOm aceito o
principio p roclamado pelo nobre deputado, eu
time peco l.cenca para o convidar a retirar da
mesa todas as propostas que S. Exc. tem feito:
acho tallibem piadente, até mesmo acertado, que
S. Exo. guarde estas propostas que teria feito,
até que estejamos discutindo o orçauneratu, a ver
si este as pode comportar.

Mas, S. Exc. pretender que eu só guarde este
projecto para depois do orçamento,apresentan-
do-nos entretanto todos os dias projectos que
dizem respeito á despesa, sem esperar aquelt-
occasião que me aconselha corno a mais oppora
L1 ia, não acho justo.

O Se. DnuMoNo:—Todos os dias não, apre-
sentei só um.

O Se. F. DA VEIGA:—A creacão de cade -rs
não angurenta a despesa?

0 Se. l)RLM0ND:—Foi só unia.
0 Sim. E. DA YEiGA: —Tenho slo a Nsigna-

tora do nobre depu:do cru mui Los projectos de
pontes e estradas &.

Vê, pois, V. Exe.qe suas razões de adia-
mento não Procede,,,de modo atganm.

O Se. C. AFFONSO:—V. Exc. tira unia con-
clusão muito mais lata do que as premisses.

O Se. F. DA VEIGA:—Corjmo?
O Se. C. AFF0NSO: —Pelo facto de se discutir

só uma despesa depois de feito o orçamento,
não se segae que não se possa discutir e au-
torisar despesa. Não podemos decretar esta des-
pesa senão depois do orçamento, por que então
é que se cor .i iecerão as forças do cofre.

O Se F. DA VFiva:—Se a despesa de 80:000

30 pode ser dec.JaOa de, is mie cu tr peida a lei
do orcamnento, com maioria (lo rasão a despesa
mie 06)000000 lar mi bern nãm ) deve ser decretada
senão depois rio conhecido o orçamento: nada
riais logico. Entretanto S. Exc. irão quer esta
cormsequericia inevrtavet: é só em relação a este
projecto que quer ter' estas cautelas, e isto
tratie sua aia vontade cru relação ao mesmo.

Não Posso puis inc conve.cer da sinceridade
comi que o neo itlustre amigo diz ter enttiusi-
asmiso pela idea capital d'este projecto, negan-
do-lhe, porem, tudo quanto é preciso para sua
realisação. E' até ineomrrprehensivel.

O Se. DRUMOND:—EU apcnas lembrei a neces-
sidade do adiamento até que seja presente o or-
çamento.

O SR. F. DA VEIGA: —Disse mais o nobre depu-
tado uue as Ricas contidas 110 projecto erão agi-
gantar as. ()ra, Sr. presidente, não tia censura
riria sorri rasão. As ideas contidas no nrojecto

estão até acanhadas. Alguns amigos àá parti-
cularrrmeirte trverão a bondade de inc dizer que
o ensino profissional não está com  anipliru-
de que fora'rara desejar-se.

Eu mesmo r esde que o formulei reconheci a
necessidade de dar maior elasterio á esse eu-
amimo, lia, por eXCilIlito, a falta de unia cadeira
de geometria, e urra outra de elementos de ptry-
siGa e cimmnaica, que me parecem de sumiria rati-
1 idade.

Eiatm'etaia tu, muito pensa amuen te restringi
tudo ao strictairiente iimdispensarvel, e isto só
couro brim de dmnnmmnumr a despesa; porque, se
corri estas restrieçoes o nobre deputado averba
• projecto de nluslo dispendioso e app:rratoso,
• que seria se eu o tivesse organisado corno
ju l go, e serra certamente, riais conveniente? S.
lxc. entao lar-nos-hra aqui lamentações as mais
profundas a respeito do nosso estado financeiro.

Urna outra asseveração do nobre deputado re -
fere-se ao grande n

umero de empregados que,
emseo juizo, erea o projecto. Nada mais iri-
furaiado. S. l.xc. nareee ter esquecido o que Io.

Feo ao nobre t eputarlo, que rue (li ga utiluni meiode evecutar p raucaminente o que ternos em vis-
ta corri o projeto coram uni pessoal ainda mmc-
nor do que o e stabelecido. Senão velamos.

Crea-se urra director accumulando asfune-
coes de thesouremro e uru subdirector á quem
perteneerni tamnbemmr as func ções de escri turario.

ti an. Velra pariEs: —Estu notando mio seo
discurso o seguinte:—o nobre deputado só trata
te mostrar que o Sr. Drunnorrd foi incolieren
te e rnào trata de provar a lmproeedencia de
seus agumnentos.

O ir. F. DA VEIGA:—Estou refutando como
Posso e se não consigo fazei-o ao gosto dos
nobres depu dos, é porque não tenho forca para
testo.

Corno diza, e sou forcado a repetir, Sr. pre-
silente, chrme ido a atteicão d 0 meo itiustre
mimirgo o Sr. Valladares, para que veja que não
estou sim p les mentemostrando 	 i mreoherencia
lo Sr. Drurnond, umima prova de que não tem
reino S. Exc. cmii coniderar apparatoso o pia-
ii dos institutos é que, pelo contrario, se de-
feitos teur elie neste ponto, é justamente p0:' ser
acanhado e excessivamente modesto, tanto que o
lugar de d i rector está reu'aido ao de Lhesourei_
ro e o de subdirector ao de escrjturario do
esiabelecimisen to.

Ora, este pec1 aeno numero de wlecionarios e
e a accuniulação de lunc ções prova o que? O de-
sejo de economia e o lirme proposito de só au-
torrsam- o que 10v Stricaaneimte necessario.

O lugar de coiiiinissario do governo provincial
mau tem retribuição al g uma. Pois queria assina
procede pode ser acoimado de querer gestar

y i iniituu -te aumeeurentmm uienmnleure.adainente ,i
 pumbliea9 l'ors é exicerardu pari o director

mIe num estabeleci incuto testa orde111, 41lue temia
urra trabalho semi inlerrupção, mie dia e mie norte,
o ordenado de 1:600?

O Sim. C. GAMA—l'rOva o desejo de Ormieçir
para continuar.

O SR. F. DA VEIGA:—E' justamente o desejo de
comimeçar na esperança de que pouco a pouco
ire mimos aperfeiçoando e com p letando como for
melhor. Reconheço que está de algum modo aca-
ntaaito o plano que adoptei; irias o adoptei muito
reilectida e propositalmente, porque as institui-
ções apparatosas, mie iuxu, não são, por via de re
gra, as que preslão melhores serviços. l)eveuaos
eommreçar modestamente. Depois de uru, dons ou
tres arirros da existeracia destes institutos, a ex-
periencia, que ê a melhor mestra, nos virá de-
mnoumstrar quaes são os eurpregos precisos pana
se crear, quaes são os augnimeutos rrecessarios, não
ú em relação ao ensino profissmonal,coirio 

a
 qual-

quer outra ordeiri de imaellrorarrreatos. (Apoiados).
Sr. presidente, o nobre deputado, posto que

dissesse ser enthusiasta de tudo quanto tendia
para o desenvolvimento moral do povo, mostrou-
se, contrario, de urna maneira que rue sorpretieia-
doo, aos usstitutos de artmtices. Não posso corri-
pretrerider conmo é que se quer o desenvolvimneiato
morai de uru paiz e se tema cor:mgemn dc,por ruo-
ticos tão improcedentes, negam a utillade de es-
latmelecinrentos desta ordem

O Sim, X. DA Venua:—Serã o caso de se dizer,
corno o instructor: —Pé direito, urine! o esquerdo
nau se nova! dobrado, mnarctaa!—(riso).

O Se. M. FuLGENcro:—Mnmto berra.
O Se. F. DA Vrimea:—No seculo que corre, Sr.

presidente, é geralmente aceito e preconmisardo o
ensino profissional, corri)) o maisprolicuo e ale-
quado pira o geral da populaçào. Lerrsbro-mnae de
haver viste mli) quadro, devido ao pincel de unir
pudor americano, cru que se representava o se-
culo XIX, isto é, ( -o seculo das luzes, o seculo dar
instrrecçào, o seculo do vapor e do teiegrapho, o
sevulo los grandes comaanattiimrematos, sob a ligara
te um operario lendo urrr jornal. E cifectivarsiemite,
Sr. presidente, é esta a allegoria a raiais perfeita
e, se, entre nós, não é dia ainda inteiramente
exacta, devemos rios esforçar tolos para que o
seja, o riais breve possivel. O operario de nossos
dias raàm deve saber só o seo olticio, precisa ser
mim houaenm de verte instrucção, que conheça seus
deveres de cidadão, bern como seus direitos, isto
muito principalmente nos pamzes livres. E' de
desejar-se, que cite antes de ir para a forja ou
para a oflicina, leia o jornal diario de sua locali-
dade e procure inteirar-se do corno vai a cousa
publica, do corno marctaào a administração, os cru-
pregados cnn geral &, porque só assina é elle
digno de pertencei- a unir paiz livre. (Apoiados).
Para isto, Sr. pre si de nte , é necessarro que o ira-
bilit2maios, isto é. que lhe ministremos meios de
se tornar.

O SR. VALLADARES:—SÓ assim é que se torna
digno de tomar parte nos itegocios do paiz.

O Se. F. DA VEIGA:—.. . um honieun de bons
costumes, com habitos de trabalho e com mirra
em-lo grão de instrucção, que lhe pernaitta assu-

mir a posição que lhe cabe nas sociedades mo-
dernas, e a contiiauar o estado de cousas presente;
aliás, este de:idera.tirm será sempre urna utopia.
E', pois, preciso curarmos muito especialmente da
educação popular propriamente. Insisto sobre
este ponto, que me parece digno de toda nossa
attenção. (Apoiados).

O Sim. VALLADARES:—A emancipação poRfiem,
sena odesenrvolvirirento, intellectual é tão absurda
corno a ernranacrpação civil. (,4poia(Ios).

O Se. F. DA Vrimnaa:—Estou dc perfeito ac-
cor lo.

do parece, que em vista destas coriidera Os,
nemnhnmnina razão teve o muco collegr part logo na
1 .' discussão deste projecto, quando só se devia
tratar 10 sua utilidade, o receber na ponta das
baionetas e oppor- lhe toda a sorte de objecçóes
para mine elIe não sigam os tramites lgaes. Não
poupou-lhe, acua mesmo a pedra de inconstitu-
cional.

O Sim. I)eudioNnn:—Eu disse que mire parecia;
posso estai' cru erro.

0 Se. E. DA VEIGA:—S. EXC., dando-nos por
adiantamnenlo alguma cousa que lia de dizer- na
2.a dnscussào, lã foi procurar ursa paragraplro do
projecto ciii que, na sue opinião, achou unia rins-
posião insconrstitucionml. Esta disposr-ão é a que
diz rssinmn: á excepçào dos casos de expulsa ,, por
ineorrigiveis, os nmnenores admrttidos no instituto
irão poderão delie sahir senão lindo o prazo de
5 annos para os que entrarem corri a idade de 14
a 16 anmnos e de -i para aqnelles que entrarem
cotaa idade inferior a 14 annos. Feitas as vomitas
devidas, coneluio o nobre deputado que havia
hypothese do menor estar lã aos 20 anmnmoe, quais-
do a lcgislaçno do sorteio mnilrtar estabelee que
aos 19 amuos todo o cidadào a elle está .ueito,
entretanto, que, pelo projecto, os menores po-
deria estar no instituto até os 21 anrmos; e por-
tanto, disse o nobre deputado, o projecto é ia-
constitucional só e .±xclnsivamaieiate porque é
possivel dar-se a hypothese de haver anturomia
entre a lei provincial e a geral.

Ora, Sr. presidente, realmente semelhante ,, ob-
jecção não é digna dos talentos e illustraçào elo
nobre deputado; e quando cita prevalecesse, era
questão de unia peque na emenda reduzindo esses
prazos de 5 a ' aunos, de modo a evitar (liso te-
nhamos ira pro inicia estabeleci manentos cnn que
se possa dei' a hypottmese de estai- uru mndrvidmio
de 20 arrnos aprendendo ollicio.

Mas, cru verdade não vejo incrmravenienle aI-
guna cnn que a disposi ção continue tal qual está.
Acredito mesmo, que, si se vulgarisarenm estes
institutos, os poderes geraes, neo só o legislativo
corno o execirarvo, serão os priraleiros a prole-
get-os...

O Si. VA..LDARES:—E modificarão a lei.
O Sri. F. DA VEIGA:—. . . e, para acoruoar tão

uteis iustiluiçôes, nmodulicarao a lei nesse ponto,
porque acho que nenlauru prejuizo Ira em que
annualnaente se exceptuein do sorteio militar na
vasta extensão do império 100, 200 ou 300 cida-
dãos que, se não vão prestar serviço ao exercito
e á armada, nem por isso deixào de ser muito
uteis e de concorrerem para o desenvolviamtento
material do paiz e progresso das artes. (Apoiados).

Esta objecção, pois , urre parece pequermina,
alem de não ser occasiào opportuna de tomaI-a
cnn consideração.

Sr. presidente, não rue occorre nenhunira outra
objecao que o nobre deputado fizesse sobre o
projecto; mas, corno elIe promnette occupar-se da
mnateria mais detidamente quando vier ar 2.1
discussão, reservo-me para então responder,
corno puder, não só aos argumentos do nobre de-
putado, como ar quaesquêr outros corri que for
honrado pelos nicos illustres collegas.

VOZES:—Muito bem.
Não havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão, e é approvado nn projecto.
Creaçdo de districto.

E' approvado em 2.a discussão o projecto n
8 crearado uru distrieto de paz rio lugar deno
minado Sete Cachoeiras, mumiicipio da italiira.

Categoria de freguesia.
E' approvado erra 2.a discussão o projecto n
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Ç), JP dá a categoria de froguzia ao dislricto
d' paz do S. Sibasttão do Rio Prelo, tia parocliia
tIo (ta:itlaé.

(oinarcas.
São qipi'ovadas, cada uma por sua vez, por

nii;iiittuidade de i otus, as ilopusiJes não sane-
tonadas tis. 2150, 2160, 2214, 2224, 2225

2228, creando diversas cuimiarcas na provincia.
Nata itmai havendo a tratar-se, o Sr. presi-

dente inarra a ordem do dia 15, e levanta-se
a sesSao.

16. 0 5lSSk() ()l4L)INAItIA AOS 13 DE MAIO
DE 181(1.

PIIESIIaENCIA DO Sim. I:AMARA.
SIJMMAIII O:_EXPEDIE\TE.__DjSCitS.SO e projec-

tos do Si'. Tolenliao.—Discui'-or e requeri -
mento do Sr. C. de Oliveira.—Discursos dos
Sus. 1?. Silva e Valladai'es.—pareceres (te
co;amissões._.ijrdeui do dia—Reforma do se-

mento.—Dj'carso do Si'. Valladas'es.
A's 11 horas(ia manhã, feita a chamada,

acliào-se presentes 27 Sus, deputados; faltando
'mmiii causa participada os Sus A. Penna e No-
guilia luim ior, e semparticipacão is Srs.
A ffuno, A. Pendo, .1. Penido, Paula Ramos e

lo.
À bre-se a sessào.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
ii Sim. 1. 0 SEctiETaimio dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.
Represen fação.

Unia dos habitantes mia freguezia de S. Gon-
sai, mia (ampaiilia, pedindo que seja elevada á
mategoria de 'ilha—A' cotIlmissão de estatistica.

Pelições.
Unia mie Francisco Escudero, director de unia

Ci mimpa nhia drama tica, pedindo um auxilio pecu-
llI;,FIm para que possa estabelecer a dita compa-
imimia nesta eapital._A2. 3 comniissào de fazenda.

Outra de Felicio Munia Pinto Coelho da (,'ti -
nha, professor de Congonhas (te Sabarã, pedindo
o pagamento dos vencimentos que deixou de re-
cebe:' de 3 de Novembro de 1871 a 13 de No-
veuibro de 1813.—A's coinunssôes reunidas de
imistruccão publica e 2,0 de fazenda.
() su. Ainaral:—Sr. presidente, tenho

de mandar á mesa doos requerimentos da cm-
inara municipal da Ponte Nova: o 1.0 pedindo
]2:T7S562 para a construccão da casa de ca-
mara, o 2. 1 solicitando que as suas posturas
tenlmão andamento, porquanto desde 1869 furão
(, lias approvadas nesta casa em 3•o discussão,
forao á eornmissão de redacão, e até hoje a ca-
tirara está sem suas posturas.

0 SR. YALLADARES:—ISIO é extraordinario.
O Sim. ASIÁRAL:—Em relação ao pedido dos

12:1785G2, feito pela camara municipal da Ponte
Nova,direi que aqueile municipio tem sido com-
detalrIcute esquecido pela assembléa provincial.

1) Sim. l)RcaioND:—,4 poiado.
0 Sim. AMAR aL:—FaçO justica aos seos mem-

bros; este olvido não tem sido devido a proposito
deliberado de não attermder-se ás necessidades do
mu nic il m io da Ponte Nova, mas porque mesmo
aqnette povo não tem sido pertinaz em recorrer
á assenibtéa e tudo tem feito até aqui com os
seos proprios recursos.

Por consequencia, enviando á mesa estes dons
requerimentos, é meo fi m pedir ás iltuslres com-
IlIIssmes de redacção e 2.0 de fazenda que atten-
dão henevmmlarnente ajustica do pedido.

() 511. l)iiraioxn:—Muito bem.
0 "ir. PRESIDENTE:—OS requerimentos vão re-

nwttidos, um á commissào de redacção, attenta
a exposicio feita pela amara municipal (te que

mm projecto já foi approvado em 3,a discussão, e
outro á 2. a comniatissão de fazenda.

Apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações.

() r. roisiuiiio:—Pedi a palavra
para apresentar á. m:uiisideraçao da casa dons pro-
jectos que passo a lei'. (Li).

A medida que acabo de subnietter á aprecia-
m.mo da casa é de sumiria utilidade: é a pretençao
Justa e razoavel de uma porção de moradores
da povoação de N. Senhora do Rosario, do
termo de Murmahé. A meação desta Ireguezia
interessa a unia g iande pai te daqueltes morado-
res. O numerodas pessoas que i'ectamão este
bem publico é uma razão sulticiente para provar
a minha asserção.

O Sim, CEsAumo GAMA:—S , ráo todos calhohicos,
mosto 1 icos, romanos?

0 Sim. 'roLENTINo:—siln, Si'. Eu d,-veria ser
tahiez o unicu que estivesse no caso de fazei' op-
posição ao projecto, na qualidade de sobrinho e
amigo do vigari. do Gloria de Muriahé, o co-
nego Antonio Manoel, aliás um dos caracteres
limos nobres que temos, e citlatào niuito presti-

mmloso (apoiados). FIle vae ter mnn prejuizo enor-
com a creacao desta fregmmezia, porque a ca-

peita de N. S. do Rosario é lilial mia matriz do
Glor i a do Muriahé, aonde o conego Antonio Ma-
noel é parochio, tuas conliecm;-o muito de perto,
e para prova do que digo envio á mesa junto
ao projecto k, attestado do conego.

ti sim. F. PEIXOTO;—O conego Antonio Manoel
é um cidadão muito respeitavei e geral nmentees-
timimado.

I) Sim. R. SILVA: —Apoiado.
ti Sim. I0LENTIN0:—Se o conego Antonio Ma-

noel de Fmgueiredo, o unico que soifre com esta
uiedida, não a julgasse necessaria, i'azoavel e
mista, mão daria este attestado, e ainda mais,

tmimio aqui no seio da representaãm) provincial
11111 sobrinho e ami go devotadissiuio...

VOZES:—E muito distinctmj,
0 bit. rOLENTINO -. , . alem  muitos aini-

gos, etle emmtend€'r-se-h ja comigo e com os ami-
gos que aqui tem para obstar a reahisação da
mmiedida.

ti Sim. F. PEIXOTO:—Apoiado.
ti S. ToEvre'so:—Mas, ao contrario, ao que

vejo, cite protege a idéa. ia veemn os nobres de-
putados que não sou suspeito, embora se me
considere em relaçã o á questao debaixo (leste
mau daquelte ponto de vista.

A medida é de urgente necessidade, por isso
espero que esta asseuibtéa a tomará na devida
cuimsideraeáo, fazendo justiça á aquelies povos.

() SR. C. DE OLIVEIRA:—O bispo foi ouvido?
ti Sim. TOLENTINO: —Ignoro se o Sr. vigario ca-

pitular foi ouvido a respeito.
O S. C. GAMA:-0 essencial é saber-se se isto

Ó, desmmienibraçao da freguezia de que é parocho o
Si' Antonio Manoel de Figueiredo.

O Sim. F. PEIXOTO:—E'.
O Sim. I0LENTiN0:—E' desnmeinbraçào do terri-

brio que pertence ao Sr. Antonio Manoel de
Figueiredo e está dentro de sua freguezia. Como

que seja, o projecto será submettido á 1..
e 3a discussão e os nobres deputados terão

occasiào de apresentar seos argumentos.
O Sim. C. DE OL1VEIRA:—Siui, Sr., e aguarda-

limos para essa ocasião.
O Sim. T0LENTIN0:—Quanto ao naco segundo

projecto, está no mlonmino publico que a instruc-
çàlm é mie nrgentissinaa necessidade e não careço
expenmlcr largas consideraçmmes para demonstrar a
necessidade de creareru-se as duas cadeiras do
sexo masculino mie que trata o ineo projecto.

( ) SR. l)nuMoçn,— Isto é intuitivo,vo.

São lidos e hicão sobre a mesa pala terem 20
leitura os segnintes projectos:

N. 61.
A asseinbtéa legislativa provincial de Minas

tjeraes decreta:
Artigo ummico. Ficão cmeadas duas aulas de

1 letras para o sexo masculino, sendo uma na
freguezia do Passa-quatro e omtr;i nas Águas de
Cachauibmi; revogão-se as mmispmmsicimes viu

Sala mias sessmmes, 15 de Maio de 1576.—To1en-
1i71,o. —D. Viotti. — Evaristo Machado. —Drmr-
snond.—M. Fnlyencio.—J. Eufrozino.

N. 62.
A assembléa legislativa provincial mie Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica eleado á fregmmezia o arraial

de N. S. do Rosario, tenho de Muriahé.
Art. 2. 0 ,. freguezia coumprehmenderã as ver-

tentes do Riu Preto e as do Ruo Semii Peixe, até
a barra destes dous Rios na fazenda mli' Manoe
d'Oli eira.

Art. 3. 1 Ficão desmumemimbradas do districto
de Santa Barbara as fazendas de Bento José da
Si] a Ferraz e Valentimn José de Gouvêa, e eis-
m'mmrporadas á fieguezia da cidade do Rio Novo.

Àrt. 4° Fica revogado o art. 7 da hei ri. 2107
(ti 7 de laneiro de 1875; revogão-se as disposu-
mOes cmii contrario.

S. II. Sala mIas sessões, 15 de Maio mie 1876.-
Tolentino.—F. Pezmvoto. —1?. Silva.—J. Rufs'o-
zimio.—O. I'al/adâo.

O r. (afldido de Oliveira:
—Sr presidente, ou em brevesbreves palavras lmmmi-
mlamuientai' o seguinte requeri mmiemmtu. (Lê).

Não é extranho á V. Exc. mliii: o legislador
de 1834, querendo dar ás aseemnbtéas proviiaciaes
elemimentus amplos para poderem dotar suas res-
1ipm'Iits prmivincias com as leis mais conveni-
imles ais seu progresso e grao de cm vitisação, de-

tm'rlmimnou que licasse a seu cargo a fixação das
despesas provinciaes, faculdade precio sa pala
mmja expansão forneceo-lhes o legislador cous-

tihimlnte os mmmeios adequados.
E' assina, Srs., que no art. 10 (3.° do acto

idmi icional se determina peremptorialnente que
(is presidenles de provincia devem organmsar
e remnetter á essas corporações o or çamento das
despesas a fazer-se com os variados serviços pro-
vllmm'iae, para 'sobre essa base se apoiarem os
lualmathmos legislativos que, mnanifmstanmlo-se ej
mi mmi periodo restricto e determinado, reclanmà6es-
sas infommnações preliminares e auxiliares.

t)m'a, insuflou-se esta assemmmbléa mio dia 25 de
Almri 1; são decorridos 20 dias de sessão, o 1.0
miz de nossos trabalhos está a expirar, e umo en-
tanto o admmministrador da provincia ainda não
remnettmo á esta casa a proposta que era de sua
rigorosa obrigação organisar e otrerecer, e que Já
de antemão devera achar-se preparada.

As consequencias desta falta são de duas or-
dens, e faceis de se conjecturar. i)etla resultão
prejuizos moraes e pecuniarios.

Actualmente, marchando tudo regularmente, a
provmncia gasta com seos legisladores não menos
te 80 contos, resumindo-se o periodo legislati-
vo ao praso rigoroso de dons mimezes, prm'lixado
na lei das reformas constitucionaes. la por pa-
iniolisumo, ja por decencma, devemno nos esforçar
para que estejão concluidos nossos trabalhos no
iiiii (lesses dous mezes de sessão, pois do montra-
rio almi virão as sussessivas pro' ogações, que
imuiportão outros tantos saques contra os cofres
publicos,ja tão carecedores de auxilio e não de
desfalque.

Alen, j ipsta primeira e natural conseqimencia
mia ttesimlia tio presidente ria prmmvmncma, lua outra
de mitos elevado alcance e é tine as lis serão
mal mmrgauamsadas, o trabalho será lum perfeito,
piar que o tempo será escasso pala mios applicar-
limos ao estudo e exame das questões Irnancei-
ras cm,lum mm esforço e cuidado á tine elas temam di-
reito; as miiscussõ's serão apressadas e mima-
pensadas, netmhumn estudo poderá ser foto. I)aiam
esses grosseiros erros, essas intercalações cou-
mteiimnaveis de disposições repugnantes ao bom
senso, algumas delias disparatadas, na mais ina-
portauute das leis ia provimicia, que devera d'este
recinto sabir escoirnada o mamais possivm'l de de-
feitos e \mcios, que só servem para descredito
mie nossa corporação, em detrimento da provin-
eia.

Estas consequencias funestas por certo não
se darimo se as cousas marchassem com a regu-
laridade legal; se logo após a abertura da assemia-
bléa ii presidente mandasse o sito relatorio, o
orçamnemito das despesas pro inciaes, e informa-
ções relativas á organisação da força oliciaI.
Se assmn se procedesse, as respectivas cmmis-
sOes ja teniào tido tempo de sobra p:mua estu-
dar essas bases, apresentar seos projectos, cuja
discussão ja dcve:a achar-se iniciada.

O Sim. CAETANO GAMA:—O projecto de força pu-
blica ja está organisado, e brevemente será apre-
sentado.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:— Portanto, cmmmprehen-
de V. Exc. que não é por espirito de opposiçào
ou movido por paixão partidaria, que vemitum),
formulando o moo requerimento, reclamnaro cmliii-
priuiuemalo da lei. Creia tine sou levado pelo in-
teresse da provincma primeiramente, e depois
pelo de nós todos, que nãm m esta mim ims a t udos apenas
á vida de legislamiores, que temimos outros traba-
lhos que nos reclamnão nos diverso,-; lmmmmutms ciii
que rios domicilamnos.

O ui. VALLADARES:—Para m i no não sim supponha
qmme vivemos mie subsidio.

O Sim. C. DE OLIvErisA:—Eml contio que nenhum
de nós vive de subsidio e nem tem gosto ou
interesse ria proloiagaçáo da sessào; mas para que
tal proollgação maao se dê com suas ronsequen-
cias naturaes, é antes de tudo necessario que
o projecto de orçamento seja mmpreentado, e
portanto que quanto antes venimão as bases para
a sua comifecçam.

Sr. presidente, as cousas vão marchando tão
mal, tudo vai ema tanta decadencia, é tão lapi-
do o d smimoronamento, que parece-iiie que este
atino nos achamos mais atrasados do que nos
anteriores. Eu me explico.

V. Exc. sabe que são indispensa eis para os
nossos estudos e discussões os balanços e tabel-
Ias da thesouraria pIov imacial. Pois bem: ja Ia
se vai una terço (Ia duraçào da sessão ordinaria,
e ainda não rios forão ministrados esses dodu-
mmientos de elevadissima importancia!!

Ora, se nos achamos ainda privados dests
poderosos meios de esclarecimento, para poder-
imaos detidamente discutir o orçamento, apreciar
a maneira porque forão geridos os negoclos pu-
biicos, e despendidos os dinheiros da provin.
cia, vê V. Exc. que ha seria necessidade de se
solicitar do presidente mia provmncia a remessa,
não só dos balanços e tabelias, como da sua
proposta de orçamento.

O Sim. VALLADARES:—E do reiatorio mio Sr.
Barão de Camargos.

O Sim. C DE OLIVEIRA:—Eu não acredito que o
!Ilustre Si'. Barão da Vihl:m da Barra leve a
mal esta exigencia, porque S. Exc. sabe que ne-
nhum poder offende a outro quandc usa de
uma attribuição constitucional. Qui suo jure
metitur neminem lm pdit. Desde que a :mssernbléa,
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para cumprir seo r andao le,:sla;vo, ur c . i t

orçamento fornecido pelo prrsidente ua pro iii-
era, e este ihia de reirre1t-o, deve ser provo-
cacto para cumprir seo de er, e esta pro\ocao
parte noite legiliniiriientc desta corporação,
que ao lado das fuucõcs legislativas teto taro-
bei a grandiosa missão de Velar ira guarita
da constituicão e das leis.

São tão intuitivos estes princi pios que não
posso conceber uue da parte da nobre maioria
parta urna voz l .e opposiào ao requerimento
que apresento. Seria este voto da nobre maioria
o pacto com a desídia, a condescendencia com
a infraccão da lei, e porcerto a nobre maioria,
que, mais que todos, teto o direito e o dever de
fizer cumprir a lei organica que nos rege, deve
votar pela passagem do moo r'queriinento, pi'iS
se elta é ruem governa, na phrase do nobre d
putado pe o 3. 1 districto, para legitimar ri s
go mb deve rur'rer que s'jão largamente ei-
dalas e discut das as questões que se prendem
ao e\errici) do mandato legrslati o, e mui espe-
cialmente ri orçarrianto da receita e despesa, em
torno do ual se agrupão tão variados prolrlemrs.

Vejo, r. pres;iente, tão carregado o nosso
horisonle linanceiro, tão embaraçado o nosso
futuro que, se não estudarmos com madureza e
calina todas as consequencias calarnitosas á re-
suliar do mao estado dos cofres, se não ernpre-
garbos irirolidas errergicas para conjurar a tem-
petaie, bern prrrxirno a banca rota virá sri'0-
trairieri te pesar sobre, a provincia de Minas.

O Se. I)rirTioND:—Sera o dies iru.
0 SR. C. DE OLIVEIRA:—A ssini, é do exame cir-

cumstanciado e nrinuncioso das diversas despe-
sas a fazer-se, é da inicOcão de uredirlas de Se-
vera economia dos dinheiros publicos, que pode-
rã surgir iiiii paradeiro a este mal tremendo que
ameça a s ociedade mineira. Mas este exame ou
estudo não podenos fazer, sem ir a proposta
do orçamento do presidente da provrnr ia; e pois,
em morre dos interesses da provincia de Mirras,
e não corno representante ce um partido em
opposicàrl, peço á assembléa que vote pela passa-
gerirde nico requerimento.

(1 SR. I)RioaD:—Muito bem.
E' lido, apoiado e entra em discussão o se-

guinte
Requerimento.

« Requeiro que se solicite do Ex,n. governo
a relriessa dos balancetes que leemmi de sei vir de
base ao projecto de orçamento provociai.—C.
de Oliveira. rr

Sr. Itodrigues i1va (Não
tenros este discerso).
(.)r. Va11adares (idein).
O Sr. aicdo de Oveira:

—Sr. presidente, depois do brilhante discurso
do nico iltustre coliega de districto, a materia
está esgotada; atem disso penso que o requeri-
urento está conderarnado, um dos chefes da nobre
maioria já se pronunciou nesse sentido, e assim
a sentença está conhecida mesmo antes de ser
proferida, contra os principios de direito que
irrairdão gu:rrdar segredo sobre as decisões antes
da birra o pirortuna para a sua publicação.

Está assentado que a maioria dos votos ha de
mais unia \t-z supplantar a justiça! Não extra-
nho e nem tire irrito, porque estou muito acos-
tumado a presenciar scenas semelhantes neste re-
cinto.

O SR. F. DA VEIGA:—EiilqUanto a minoria não
go curar a maioria, a cansa não vai berra.

O S. C. DE OLlvEuia:—Nestas circumstancias
venho á tribuna para mostrar ainda urna vez, não
á casa, Iroren á provincia, como aqui se enca-
rão os negocios mais transcendentes, como se

quer, conira todos os pnil c ItH OS , ( Ia ,' seio -
racter polrtrco a qualrjner moção, ainda á aquel-
la qu' visa ri exacto e severo crnrnprrrirnto da
lei, e se prende a assuniptos de ordem tinancei-
ra, acerca dos quaes devrão de saplrarecer as pre-
vent'oes de caracter partrdrrrio.

Õ SR. E. Da VEIGA:—Caractcr que o nobre
deputado foi o primeiro a dar.

0 SR. C. DE ttLrErLrA:—Sr. presidente, temos
de um lado o texto expresso da lei, o acto ad-
diciorr,rl, determinando que o presirlente da pio-
vinda mande a esta assenrbléa o orçamento das
despezas, e de outro lado a desidra, a incutia do
presidente, que teor se conservado ciii unta inac-
ção hrtoterael.

O R. li. SILVA:—A incuria.
O Sri. C. DE I)L1\ EiRa:—Ora, desde q u lii

este desdem ora de esperto á lei.
0 S ir. R. SILVA:—() que se contesta é que hajr

de sd e ir
O Sri. C. DE OLrEmisÂ:--. . .qual o procrlr-

meirto que deve ter a asserrrbléa? por certi,
lembrai ai) presidente que ir no tire fica bern,
couro parte principal da adirniiristracào, afron-
tar tão audazmente urna lei orgamnir'a, um pre-
ceito coristituciorral.

O SR.F. DA VEIGA:—Não apoiado.
O SR. C. DE OL1\ ErRA:—E rir mi, p ira j rrstrlicai

esse ri sdr'rim, essa incurra, podeot ser ir as ra-
zões a1rreerrtadas pelo rllrrstr'r' deputado re-
presentante do 3. 1 distrrcto.

o presidente da pvosrncra sabia que estava
marcado por- lei o dia 2ã de Abril para a ris-
tal tacão tia ass.'rrrblei

O n. C. GAnA:—Mas o que é a lei para quem
governa?

O ri. C. DE OLrvErRa:—. . . sabia que a sessão
legistatira dura dous urzes, não ignorava larrr-
bem, OU tinha obrigação de não Ignorar, que
urna pior ogação importa disperidio avultado
dos iiinheiros pubhcos, e que portanto só deve
ser determinada por motivos altairrente impe-
riosos S. Exc. tinha á sua disposição um ba-
talhão de empregados trublicos e repartiçures
montadas cm o appamato que oslintão as des-
ta capital; e pois não posso descobrir o mo-
tivo porque, dispondo de tantos elementos,
não tese tempo para formular o projecto de or-
çarrremrto e reirrettel-o a esta casa, de modo que,
logo que forão nomeadas as commissões, po-
desserri estas occupar-se coro esses trabalhos.

Sr. presidente, se percorrermos os annaes
de nossa asserrrbléa, 'remos que nos tempos
passados os admrrnistradores da irovincia sabião
melhor cuurpr ir seos deveres; entào os presi-
dentes, liireraes ou conservadores, remettião o
projecto de orçamento logo nos primeiros dias
de sessao. Alguns até o encurporavão ã seos re-
latorios.

Porque é que hoje não se procede assim? E'
justainierrte por causa desse descalabro, desse
mão esla10 da sociedade brazileira, por mais
de urna vez denunciado por mim, e que o nobre
deputado pelo 3. 1 districto não conhece e pro-
cura rigar. lia nas altas regiões ao poder urira
tendencia innegavet para a violação da lei, ou
brutal e abertamente, corno fez o Sr. Alfonso de
Carvalho, ou p01 inercia, desidia e indilidrença,
corno parece querer fazei-o o Sr. Barão da Villa
da Barra.

A' itico ver não procede defesa produzida
pelo nobre deputado, pois que tempo de sobra
tinira o adririnistrapOr para organisar o orça-
naerito e remei tel-o á esta casa, sobre tudo quan-
do esse orçamento, emregra geral, é copia do
que lhe é enviado pela thesouriria provincial.

Se a t\ pogr ahia, que terra contratado a jin-
pressão dos actos otliciaes, não teve tempo, o

qIe rieqo, par- r ruir a te r r r 	 e' trata, V. Exc.
1nriia erilr'nrt'r-e Pi trí'mnl:tr'irir'irtr' como o ris-
pci' 1 or rI 1 tllrrSOU i'ai'i,t, ex r g r' r) onTairre ato rires-
tiro em manuscrito r remirelte 1-) á nossa secre-
taria para o ulterior estrado e andamento e dcss'-
arte terrarnos tempo sufficir'nte para rnstrtunr-
exame accurado sobre a rrsatei'ia.

Esta questão de iiir[rressão ou não impressa<)
irada verti ao caso, e a deleza é inteiramente
destituida de valor.

O SR. F. DA VEIGA:—Não apoiado.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Portanto, penso que

estão de pé os argumentos da opposnção, isto é,
e evidente mesmo que o presidente da provincia
não tem sabido cumprir o seo dever.

Mas, diz-rios o nubr'e deputado.—A demora
não é excessiva por-que resta-nos ainda tempo
de sobra para o exaure das questões que se
prendem ao oreimuento. Engano, Sr. presidente;
V. Exc. que tini pratica antiga dos trabalhos
lesta casa sabe muito bem que quando se (te-
dica pouco tempo 1. confecção rio orçamento,
este perde o seo caracter, deixa de ser só a coo-
tataçào da receita e despesa, para tornar-se

'rer-darleira arca de Noé e abrigo de toda a sorte
de pretenções, anda as mais disparatadas.

O SR. R. SILVA:.—Não apoiado.
0 Sri, C. DE OLI\ErRA: — O orçarnenntoIrão é

3 rur'utidrr corri aquella elevação ão e 	 inucrosrda-
te une a magnitude do assunmnpto exige; tudo se
az com precipitação e de afogadilho. -

O SR. R. SILVA.—I".' sempre discutido rniuito
regu larrnente.

Ons. C. DE OLIVEIRA: — .., e a corrsequeneia é
ahir pcblicada nula lei que muitas 'rezes enver-

gonha o parlamento ruirnerro, por conter enxer-
tris r'xtravagantes, disposições que se põem elo
antagonismo corar a propria Constituição, e que
teor dado lugar á decisões da presidencia d' que
transada desprestigio e desar para esta asseru-
lrláa.De passagem lembrarei uma disposição da
lei ri, 2112, actualmente eu) execução. E' o art.
18, onde se manda entregar á caimiara municipal
do ouro Preto a quantia de 2:000000 para coo-
certos do ceniiterio e mercado, independente de
prestação de contas.

O Sri. R. Snnva:—Independente de prestação
especial de contas.

O SR. C. DE OLivEinu:—E' isto mesmo, accer-
to. A camara municipal requereo ao presidente
da provincia esta quantia, e S. Exc. negou-a di-
zendo que não cumpria sernethãnte texto da lei,
eruianada desta assemnbléa, por que era offciisiva
ria lei de l.° de Outubro de 1828.

0 S. VALLADAIIES: —Oh! é interessante!
O SR. C. DE OLIvEInsA:—Eis a consequencia

triste da pressa corra que se tratão n'esta casa as
ruaterias orçamentaes ! ! Se não fosse apresentado
o projecto de orçamento á ultima hora, se as
emendas formuladas pelos nobres deputados fos-
sem discutidas aqui com aquetla rninunciosi-
rIade e extensão que a materia exige, por certo
qualquer de nós, a propria maioria, saberia re-
pellir de sua lei principal uma disposição iriju-
ridica e não tei-iarnos então esse lembrete, uru a er-
rlarleiro lembrete do Sr. Pedro Vicente á asseur-
bIca, dizendo que não cumpria a lei, porque era
olTensisa. Vê pois V. Exc., Sr. presidente, que
e necessario que marchemos para um pernoclo de
regeneração, sendo incontestavet que nos acha-
nos cru urna epoca de decadencia e desmororia-
nrento, por mais que clame eia contrario o nobre
deputado ...

O SR. M. FuLGENCI0:—Não apoiado.
O SR. li. SILVA:—llei de clamar sempre.
0 SR. VALLADARE5:—Glama, ne cesses. -
O SR. C. DE OLIVEIRA:—. .. e para caminhar-

naus para a luz, para espancar as trevas, precisir-

tiros restabelecer 1) estado rrrrmnai rias cousas,
precisamos, faro' respeitar a lei. Cumpre que o
presidente da provrncia renietta á esta assr'mmibléa
ri seo ornamento. S. Exc., que pelo direito de
saucçár faz parte do poder legislativo provincial,
Irão de're otl'erecer-nos o deploma'eI quadro da
'rotação muanif-sta da lei.

O SR. R. SILVA:—Nào apoiado.
O Sri, X. DA VEIGA:—E para isso 'rá o lem-

brete.
O SR. C. DE OLIVEIRA: —Seja lembrete, seja

reclamação...
O SR.' X. DA VEIGA: —Ou reprehensão.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—. .. seja advertenrcia,

a questão não é de palavras, mas sim de cumpri-
mento de dever. Em virtude do acto addncional, a
assemrrbléa provincial temo o direito de liscalisar
a administração, competencia para tomar-lhe
contas e sabei- corno se despendem os dinheiros
publicos. Se a assembléa tem a attribuição (te
liscalisar o emprego do dinheiro, que é o suor do
poso, tenr tamnbemn obrigação correlata de exigir
do presidente a apresentaçao do quantum á que
pode attinigir a despeza. Não ha aqui exageração
partidaria, ha apenas ci exen'encio de urra incon-
tetrrvel direito constitucional. Si a maioria votar
pela não passagem do requerimento é que dará
prova de exageração partidária (não apoiados),
porque elIa posporá o texto da lei á sua condes-
cenclencia para colaa administração da pro\mn-
cia.

Ora, o tine será isto, Sr. presidente, senão
mais do que uma prova de decadencia? A maio-
r-ia não obedece a lei para harnaonisar-se com
o Sr. presidente, para não faltar-lhe coro a rIo-
cilidade de uro apoio decidido.

O SR. CAETANO GAMA:—Não apoiado.
O SR. C. DE OLIVEIRA: —Si isto não é decaden-

eia, se isto nao é enfraquecimento de caracteres,
então não sei qual o termo apropria do para tra-
duzir situações taes. Usemos de uma virilidade
que nos deve nobilitar fazendo com que esta ias-
tituição suba á altura em que a collocou a gran-
de geração de t834. Já estão tão cercadas as
attribuições desta casa que, se constantemente,
cnn nome da contemplação partidaria, formos
cada vez mais abdicando as nossas regalias, ema-
tão melhor é que lancemos mão do recurso de que
Cromwetl se servio na Inglaterra, isto é, man-
demos fechar estas portas e annunciar o aluguei
do edilicio.

Fica a discussão adiada pela hora.
Pareceres de commissões.

São lidos, e ficão sobre a mesa para entrarem
na ordemn dos trabalhos, os seguintes pareceres:

N. 26.
A cona missão 2.0 de fazenda, tendo exami-

nado o projecto n. 26, do corrente anno, edo-
cuinenitos que o acomnpanhão, relativos á in-
deunnisaçrno de 7:868$872 ao tenente coronel
Joaquim Bento de Oliveira, por prejuuzos soifri-
dos na construcção de mima ponte sobre o Rio
Preto, no municipio da Conceição do Serro,—é
de parecer—que o dito projecto seja submettido
á 2. discussão, tal qual se acha redigido.

Sala das commissões, 15 de Maio de 1816.—X.
da Veiga — F. de Oliveira.—Toleutino.

A commnissão de redacção é de—parecer—que
o projecto a. 2 seja submettido à 3,a discussão
com a seguinte redação:

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. unico. Fieão separados para o fim de
serem exercidos por deus ser'r entuarios os olTi-
cios de 1.0 e 2.0 tabeiliães do termo de Minas
Novas, revogada nessa parte a lei n. 18'75 de l
de Julho de 1872.
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1115 eowt1iisS()eS, 13 de Maio de 187G.
-2. Brandão.-X. ela Veiga.

A Cliii iiiião de redtecào ollerere paraa 3.
dis 'usào o projecto ti. , redigido conto baixo
se segue:

A assenibtêa 1eislativa provincial de Minas
Geries d creta:

Artigo tirileo. Fictto elevadas a categoria de
cid idea as villas do-SS. Sacrauiciito e Santa
Rita do 'l ui , o-coliser\ ando tu q u 1 a a uu c tu a
iflvocLào e esta a de cidade-\ n'usa de Santa
Rita; re' ugadas as disposiçoes emcontrario.

Sala das coninissdes, lã de Maio de 18'6.
-P. B,'aiidão.-X. da Veiga.

A couhiniSSão de redacçào offcrece para a 3.
dts'uião o projecto n. 8, assim redigido:

A asseinlult legislati a provincial til , Minas
Geras decreta:-

Ari. unico. A povoação deiioininada--Sete
Caule ei ras-ila pirocina da Paraliyia de Mato
Dentro, do inut!icIplo da Itabira, fica elevada a
caleg lia ele (listricto de paz, tendo por div ISaS
as que forem de tua cai! is pela respc ti' a cantara
municipal; revogadas as disposiões cm contrario.

sala Ias coniunissões, lã de i%Iato de I86.-
P. Llraedao.-X. da Veiga.

N. 39.
A u:oiiunissào especial, á qual foi presente a

pr pusi:á i nao saticcionala n. 21o3 de 29 de
Outubro de IS-i3, 1 ia ci ido-a cxi uiii nad i acuri-
da itie til e e as razões, porque não foi san cem-
nada, e:-

li Ia nulo que a actual  comarca de 1 lae -
peinl tu lrelieiide os termos de liaependy,
A ii ii oca e Pouso Alto, cujo firo civil já se acha
ins La la lo

(nsilerautdo que, em vista das actuiaes dispo-
sições judiciarias que fios regeu!, e tiutiossi ei
boa e jroiiipta administração de justiça cio una
COniatca de tres termos, por mais proxinias que
Sej io, attendendo-se à que, atem do iiiais, de cio
ha er, pelo menos, 4 sessoes de jury atinual :iient
eui cada uni:

Considerando que as demais comarcas proxi-
ruas são todas eouipostas de niais de nau termo,
pelo que se lhes poderá reunir o de Pouso Alto:

Considerando que nenhum dos lermos proxi-
mos se acha em condições tão vantajosas como-
o da Campanha, pela sua iruporlauicia, floreei-
mento de sua sede e elementos de prosperidade
que reune, pelo que deve ser preferido para Cr-
mur por si só uma comarca;

Considerando que nenhum inconveniente re-
sulta de ficar o termo de Pouso Alio 19 kilonie-
tros mais afastado da Christina tio que de Bae-
peníl, a cuja comarca actualmente pertence, por
isso que euui a formar unia comarca de dous ter-
mos apenas, ao passo que pertence actualmente
á uma de ires, de onde se vê que, pelo contrario,
desta alteração provem vantagens para a adnui-
nistracao d;i justiça:

Cunsidcraudo finalmente que o facto de au-
gmentarem-se as ilespezas do Estado com a crea-
çào ti couiarcas não é razão para se deixar de
:uttender á essa necessidade, quando reclamada
pela boa ;nlmnmnistracão da justi ça, o que ha de
mais iniportante para o listado, é de-parecer-
que entre a mesma proposição o. 2165 de novo
cio discussio, para seguirem-se os tramites pres-
'liptos no art. 15 da lei de 12 de Agosto de
1834.

Sala tias comnuissões, 15 de Raio de 186.-
Caetano Gama.-F. da Veiga.-F. Peixoto.-
J. Eu/rotino.-R. Silva.

N. 40.
A coinmissão especial, á qual foi presente a

prupsicao não saraccionada a. 220'? de 13 de No-
enibro de 1875, havendo exain nado-a e as

razues porqu não foi s'aneeunada; e, couiside-
rando não ser a niesifli u]euiecssaria,ii' leso
elite reune a no a dia de Ci laguazes á eonuatca
de Chá, logo que fosse ereaula, e já está san'-
ciunada a ereação d'essa comarca, nos lermos
tio art. 13 da lei de 12 de Agosto de 1831; tuas,
pelo contrario, é agora mueeessuria, porque li-
titia esse termo reunido as da Leopoldina pira
fornu are ii a co tua rca d'esse nu tu e; e de Parecertecer
-Que entre esta proposição de tio o em discus-
sao pita seguireiii-se os trainites pt'escri ptos no
art. 13 da lei de 12 de Agosto de 1834.

Sala elas couuiinissôes, 15 de Maio de 18'?0h-
Caetano A. da Gama Cei'qiueii'a.-,J. E. 1'. de
Bailo. -Francisco Luiz da Veiya.-J"a'ancisco
Peixoto de ilello.-J'. B. Rodrigues Sura.

A coninuissào de propostas e representações das
tiniras niunicipaes, á que foi presente tu pi'opos-

lida eaoiara municipal do A raxá, sob n. 15, ap-
pro ada Ciii 1." discussão, é ule 	 aticei' que seja
a mesma snbu 	 tuiettida 2.a, tal qual acha-se ru'-
digt da.

Sala das comunissies, 15 de Maio de 1876.-
1. Campos. -Tagoba .Juinios'. -Era), isto dia-
chado.

A' com iuimssusão de propostas e represenla('áes
ias cantaras tnunicipaes foi presente a prolsuslu
da carmiari da i)iainantina sol o li. 16, já uppro-

ala em 1.0 discussão: a conuiui.ssào exaiuimuiumiI-a
detidaii ente, é deparcer tine seja a dita pio-
posta subiuuettida á 2. LI discussão, tal qual acha-se
redigida.

Sala das coou missões, 15 1 Maio de 15'76.-1.
Campos.- i'ayoba Junios'. -lt'varisto diacho do.

A coou mui ssão de propostas re1ures'mu la:t
tias canuaras miiunit' paes. ii qiteni foi presen te a
pi's post a da caiu ira nu o ii ici p;u 1 eia cidade da 1h eu
Esperança, sob o. 30, appro a ia cmii 1. discos-
suo, ti ele parecer que seja a mesma solicitei tida
á 2.0, supprirnindo-se o art. 3 0 , passanio o 4,
a a rt. 3.1.

Sala elas comnmissões, 15 de Maio de 18'7fi.-]n-
'.ocencio Campos.-Tayoba Junios'.-Et'aristo
Jiac/iado.

A coiuinuissáo de pontes e estradas e 1.0 de
fazenda, á cujo parecei' já eslavão subuuiettidas
como una ollicico da Fixm. presiderucia, ele 24
ele Juniro do corrente anno, as plantas e or-
çamento da contrue ção da estrada entre as ci-
dadesIs Marianna e i)iaiuiantirua, e bem assim
oliiclos do inspector da tlicsout'aria provincial ti

director geral tias obras publicas, peças em que
ambos °sses chefes de repartiuées teemn decla-

ii Exm. presidetcia que, por falta do pre-
ciso credito, não se pode pôr mãos á essa obra,
quando lhe foi renuetlido tambem o projecto
n 22, de quatro assignatarios, os Srs. deputados
I)rui uuomiTd, ayoha e outros:

Considerando que é cmii verdade pessimo, rio
rigor da palavra, o estado dessa estrada, pelo
abandono em que, desde longa data, tem jasido,
entretanto que é por etla ainda assim, arros-
laudo mil difficuldades, que os povos ele mutila
extensa e uberrina região, entregues a varia-
das industrias, fazem corntncrcio, não SÕ entre
si, cmiii com esta capital e com o proprio lito-
ral, sendo que por isso reconstruil-a seria
orcori'er á unia necssidade a tanto tempo e tão
juslamente reclamada; são ule parecer que o
refrilo projecto entre em 2.a discusso, tal
qmmat está redigido, reservando-se a commnissuu
o direito de apresentar emendas no correr da
discussão, se tal for preciso.

Sal:idas comnuuissões 15 de Maio de 18'7O.-31.
Pacheco .-J. Etc frozino. -F. da Veiga.-R.
Silva.

Foi presente á 2. a comniuiissão de fazenda unia
representação cmli que a commissào encarregada

pi'mmm\ '1 .1 li'iut', 	 ii	 ti	 t 	 \i	 muititiiz 	 11,

'ielale de A lenas 1)1111 ti e'sla aemumiIeu nau an-
Imo ele dez cmmtto di' ris 	 iii t'ivor dts muen-

ionaiisluras, alieg:inl o
1.° Que ruão se truta It mumui simples concerto,

mias, de unia obra mmuteirttmuuetute no a, em que se
o de gastar cotei eertea.ti despezas de comutei,

mIe reis;
2. 1 Que, para dar cotuieço á essa construcçào,

ji existe em cofre lima quantia cinsieleravei,
'tudo da piedade elos fieis;

3. 1 Que, pira a realisação da obra projectada,
\isteni já mivateriacs de importante valor em ml-

sito;
4° Que, a igreja uivatriz de Aifenas tem dei-

\ado ii receber algumas quotas votadas ciii seu
,iiiN,ilio por esta assermiluluia, por se conhecer que
tua ;upplicação cin concertos era pura perda ou
esperdicio; e finalmente,
5•0 Que', durante os elezesete annos que se

e uutài mie sua reação até hoje, jamais o imnpui'-
unte' nuuiuie'ipio ele Alfenas, que concorre -iii

miuudo pita as rendas publicas, receheo uni só
'ai dos cofres 1mubl icos litura sutis obras:

E ei vista de todas as razões mencionadas, lo
A coiuumiiissãi 2.0 de fazenda reconhece sci'eun

ritdeir;us e lirnareuui justo e muito digno de
ii ra\ cl ilvieriniento o ulite pede aqmulttu miu
mumiss, e mumesimuo porque proceui;mento em tu-
iiario seria iníquo e inteiramente opposto ás

n t' iii as da i'er (md ão e iii i pari ia liii ade que esta as-
eiuuiuhé,i in'ai'i;u\ elnaenle se uiuupôe;a'd' c.ommu-

immissào de faze'unia é (te- pare c er-que se adopie,
o	 eiutnte

Projecto n. 63,

• 	 usseitublt"a legislativa provincial mie Minas
(,e'aes decreta:

Art. l.° Fiei con'dumlo um auxilio li' dez
'untos de réis cru favor das obras da nova nu-
triz da cidade de, Alt'eumas, o qual será enlregue
á respectiva eoinmiiissào Ciii (tons pagauienius an-
nuaes, da qmlanha de cinco contos de réis cada
mimo, deduzida da verba ele-obras publicas.

Art. 2.° Revogão-se as disposições em con
1 rari o.

Sala das commissôes, 13 de Maio mie 18'76.-
X. da Veiga.-ianocencio de Campos-Toleu-
tino.

Sendo dispensado de impressão, e copia, fica
sobre a mesa para entrai' na ordem tios ('aba-
111 os.

OlIl)EM DO DIA.
lendo-se procedido á 2.° leitura do projecto

n. 4'?, não pôde sei' julgado objecto de elelibe-
racám por falta de quorum.

Pesa-se á discussão da-
Altera çtio do regimento.

Lntra em 1.0 discussão o projecto n. 23, que
altera algumas disposiçies do reginuenlo interno
e addiciona outras.

O Sr. 'Vailaclares: -Si'. presidente,
ii lainentavel que homens que se dizem patrio-
tas, e eu creio que o sejào, alimentem tia seo
coração tanto espirito d' partido, tanta pre-
venção partidaria, que e'onstanlenuente poster-
guemn,atirerui ao lado os meios mais efficazes para
promover a garantia dos direitos de todos e o
progresso da pátria!

Sr. presidente, é minha opinião que o syste-
mima representativo offercce solidas garantias á. li-
berdade e ao progresso, proscrevendo o despo-
tismo onde quer que elIe se encontre.

Entre os elementos de garantia que o systema
representativo nos diu, conio limo corol lario mueces-
sano, como imita cnsemhuumnia logia li
rito que o doluina, umic'ntstuseiumu'mile

liberdade 	 ti irdimmna e a iii 	 mmip.tusa. E' por
iSsi) pie s'm aflue o 1u'it'laniento F'rtuncez dizia um

Podeis comutisitar-imos tIa, as
lilu'rilauls, p01 is suipprimil-as iod.is, mn;us dei-
\tii -lis apens ulumas, tu da tribuna ' a da impren-
sa, tine tus nuais serão, mais eles nu nos dias, re-
cuperaet as-»

()ia, corno ml izia, ii para lamentar que liomiiens
patriotas, ali nue mi tutelo em seu cotação pre en -
ções pai'timiarias, não vejão emti seris ad ersarios
SCOo o intuito systemiiatico de creat' ditliculdades
ao goeruo eu) sua marcha, mesmo quando pra-
ticão actos, que não são outra cousa, se irão o
severo e rigoroso cumprimento do dever.

O bit. R. SILVA:-Eui tenho í'eiio justiça muitas
vezes aos nobres deputados.

0 SR. VALm.DAIiEs:-Assim, Sr. prm'siden(e
dominado por esta prevenção partmdaria, o hueiti-
ramhu deputado pelo 3. 0 dustricto traz ii ml iscits-
s:uo omita reforma do seo tegimeento intento,
que, parecendo ver cmii seos àdvernarios o intui-
to de não consentir que a aeimninitraçáo camuii-
nh e que a assemnbléa deI ih're, smm ppri me cotu-
iulelaiuuente garantias indispeiusavei'.

II espirito desta ri'fom'umia transsud a a das cx-
pressões empregadas pelo sei ii lustm'e aulor ao
futadaniental -a. E' assim que o nulire tiputado,
pt'riniiia-tne que o diga, diu tom iniperiisu e
raivoso nos dizia:-ciumpre que as maiorias go-
vernem e dominem, e não seja licito ás oppose-
çes crear-lhes embaraços.

Era talvez occasião de entrai' em longas consi-
derações sobre esse direito das nuaioi'ias, sobre o
direito de soberania; mas evitarei estas indaga-
ções, porque as reputo iiuiproprmaslo parianuen-
to, e apenas, contestando a proposicao elo nobre
deputado, direi que vejo na nuaioriu o seguinte:-
uma força preponderante, e uma opinião geral-
incute aceita. Guino força preponderante, como
força nuiuierica, como elemento material, assis-
tirá por ' entuta ás maiorias o direito de gover-
nar e dominar? Sena duvida que aio. Como opi-
nião doniinante, geralmente aceita, assistirá por
ventura ás nuaiorias o direito de governar e do-
muinar? Por certo que não.

O Sri, F. DA VEIGA dá um parte.
O SR. VLL.tDAnEs:-. . . as muuaiorias não Leeni

por si o doou da infallibihdade,de sorte que o di-
reito de governar não lhes assiste, senão miaedi-
ante a condição deu justificarem cotastantetuiente.

O Se. F. na VEIGA dá una aparte.
(1 SR. R. S1LvA:-Apoiado.
O SR. VAI,LÀDARES:-Não senhor , não estou

defuidendo doutrina partidaria alguma; estou
det'endemielo o pensamento que anima o systema
constitucional representativo.

Mas.se ás mamonas nao assiste o direito de go-
ernar como força nuuaerica, nem tão pouco

conto opinião iuul'alhivel, a consequencia é que
elias teem obrigação restrieta de se justificarem
constantemente para que demonstrem que tem
por si a opinião que mais se compadece com os
legitnnos interesses nacionaes.

Ora, sendo assim, o que S. Exc. reputou deveu'
supprimrnr, dever ele uma vez proscrever, isto è,
estes emuibaraços á maioria em sua marcha são
urna consequetucia logica do systema que nos
deve governar.

Estes embaraços,que resultào da discussão; es-
tes embaraços que resultão dos requerimentos
que constantemente apresentamos no intuito de
fiscalizar a apphcação da fortuna publica e da
discussão dos projectos de lei que a maioria of-
ferece, não são, Sr. presidente, Lropeços que de-
vão dcsapparecer. 'faes obstaculos, se assim se
podem denominar estas cotitestações, suo unia
i'onsequencia logica dos governos livres.

Por consi'queuicia, desde que o honrado depu-
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t fazendo a sua expoicào dí' motivos, vio
ias contestações e pesquisas por parte da oppo-

siàu abusos que devïto desappareeer, razão eu
iiNi , pai' que de suas cxpressées eu não
podia deixar de deduzir o espirito da reforma
apresentada por S. Exc.

Essa reforiria, Sr. presidente, que, couro disse
o honrado deputado, tear por tini aplainar estas
diífleu Idades, não pode de nenhuma sorte ser
aceita, sem que a asseinbléa provincial viole de
frente os intuitos do systems de governo consti-
tucional representativo.

O SR. F. DA VEIGA da uru aparte.
O SR. VAr.J.aDariEs:—No pertence esta verda-

rIo á esta ou á aquelta eschola politica.
O SR. F. DA VEIGA:—Náo é sciencia, é opinião.
O SR. VÀLLADAIIES:—EU tenho expenilido ver-

dades scicntificas.
O SR. F. na VEIGA:—I{a duas escholas que at-

tribuem por essencia a infallibilidade à maioria.
() Sri. VALLADAIIES:—O que alumia a esehola

a que teatro a honra de pertencer é que a so-
berania de facto pertence ao povo, mas não
afirma o absurdo de que os agentes dos
poderes delegados pelo povo não estejao subor-
dinados [is leis da ordem moral, às quaes está
tambeir o seo comnmittente. lNingueni hoje se
curtira de contestar isto.

O SR. F. DA VEii;A:—Entretanto o que V. Exe.
tens dito é de alguma sorte contrario a isto.

O Sri. VÀLLADARES:—NfiO é contrario. Mas, eu
não vim aqui fazer u ria preleceào de direito pu-
blico.

• Sri. Mourio dá uni aparte.
• Sri. VALLADAIiES:—SeIiI duvida; não ha li-

beral que possa sustentar o contrario, só o po-
derá fazer algu iii despota. Esse dever o goverro
o cumpre por meio da discussão.

Do que hei dito, Sr. presidente, resulta unia
serre de garantias, que constituem o caracteris-
tico dos governos livres; as precauções eleito-
raes, a lrbrdade da tribuna, a publicidade dos
debates, a responsabilidade ministerial &.

reiu, Sr. presidente, ter expendido principios
inconcussos, mas que devem ser lembrados,
visto que a reforma planejada pelo nobre de-
putado pelo 3.° districto os fere profundamente.
As norões que domruto os governos livres ião
sendo hoje muito obscurecidas no Brasil.

Se fosse licito aceitar a doutrina expendida
pelo honrado deputado ou a que se deduz de
suas palavras.

() SR. li. SILVA:—A nossa doutrina é a mes-
ma.

O SR. VALLADAIIES:—. . . senão inteiramente
inuteis, completamente frustratorias todas estas
garantias e precaucóes.

O Sri. MouRÂo:—Mas o projecto não trata
(l'istO.

O SR. VtLrADAREs:—Chegarei ao projeto, o
nobre deputado está com muita pressa. (Riso).

O Sri. l)mivamoNn:—l)eixe ir devagar.
O Sri. MouRÃo:-5e eu não tivesse lido o pro-

jecto, acreditaria que era uru monstro.
(1 Sri. ViLCADARES—Pois se lêr ira de se con-

vencer d'isso.
As garantias que indiquei, Sr. presidente,

são urna consequencia dos principios que acabo
de estabelecer. Mas por ventura o honrado depu-
tado pelo 1. 1 distrieto em sua reforma respeitou
esses princípios? Absolutamente são.

O SR. 11. SILVA:—Sim, Sr.
O SR. YAr.LsDARas:—A' S. Exc. aconteceo o

que constantemente acontece aos membros de
seo partido. Sempre que se incumbem de tornar
effectivas idéas que irão lhes pertencem, que não
se achAo escritas ria bandeira de seo partido,

não sei se por fatalidade ou se por tendencia
do espirito...

O sri. MorriÀo:—Ha conlrerencia de riléas,
não?

O Sri. C. DE OLm\,iriA:—E' urna predisposieão.
O Siu. VtLLADAriEs:—. . . por unia predisposi-

ção de espirito, como diz o honrado deputado
pelo 2.° distrieto; acontece que os membros do
partido conservador cmii vez de tornarem urna ver-
dade as doutrinas iiberaes, as torturão completa-
mriente.

O SR. AarAIuL:—Apoiado.
O Sri. VALLADARES:—E parece até uns plano

politico de ilesrnoralisar as doutrinas que im-
pugnão por suas teirdeucias, mas que diante
das luzes do secuio não se animão a contrariar
di' frente: por este macio cois( , guem desmorali-
sal-as na pratica.

O SR. Morrmão:—Isto é urna accusacão atroz.
(1 S. E. na VEIGA:—SàO os que tema real isado

as reformas mais liheraes que ternos.
() SR. C. uri OmavEmrit:—iNfio apoiado.
0 Sii. VAuADusEs:—Adrniro como se diz tios

tão desemiibaracadarnerite, quando a nossa hrsto-
ria politica aIim está a protestar! Ahi está a ri,-
for ma judiciaria, naqual se procurou de pro-
posi to appl icar as iiléas libemae; de manei ri,
que cItas teciu sido desmoralisolas na pratiei

0 chefe iuvisivel do partido conservador,
sempre que se tornão urgentes as reformas libe-
raes, coa lia a sua realisacão á esse partido.

O SR. F. DA Vemua:—Quemri é este chefe invisi-
v eI?

o SR. VALLADA1IES:-0 titulo de chefe mvi-
sivel for lado por uni ineurbro de sco partido.

O SR. F. na VEIGA:—Só conhreco chefes vi-
sri eis.

O S11.YALLADAIIES:—POiS alguem já se gabou
de que o partido conservador teria por chefe o
imperador.

O) SR. F. Dl VEIGA:—V. Evc. moesuso não acre-
dita nisto.

O SR. YALLADArIE5:-05 factos mire hevào a crer
nisto, posto que, segundo a constituiçào, não
devera ser assim.

O SR. F. DA VEIGA:—Nem proclame estas idéas,
porque nos são muito convenientes.

O Sri. C. DE OLivEmrsu:—São convenientes ao
nobre deputado?

O SR. F. na VEIGA:—Semn duvida.
O SR. VALLADARES:—EU registro o aparte. O

nobre deputado até não podia dar este aparte-
-Que lhe aproveite.

Os verdadeiros amigos tio rei o deviào conven-
cer de que cite não pode ser chefe de partido
alguns no imperio, sem comprometter a institui-
ção nionarciaca.

O SR. F. DA VEIGA: — Não apoiado; não vejo
inconveniente alguns. Destas acquisiçôes dê-nos
V. Exe. muitas.

O SR. VALLADARE5:—SejàO muito felizes com
citas.

Mas, corno dizia, Sr. presidente, o honrado
deputado, aceitando uma theoria preconisaria
pelos publicistas e plalosophos hiberaes, tom-
raou-a completamente inutil. Falto da represen-
tação das minorias—consagrada na reforma, ruas
de modo que não dará resultado.

O SR. E. DA Vmei:—ão apoiado.
O SR. VALLADAItES:—Foi consignada na re-

forma essa idéa, umas não produzirá resultado.
Eu demonstrarei isto mais tarde.

Considerarei agora outro ponto da reforma,
isto é, o que diz respeito á verificação dos po-
dere5.

Entendo,Sr. pre'sidente,que as assembléaspro-
vinciaes mia verificação de poderes mie seos ruem-
bros não podem fazer politica, não podem dei-

air tI se etmriniiireii titiO r li iii todo ir seu
rigor; o contrario daria ciii resiritrilo que os
iiiemhros, aos qnaes são confiados drjrhirmrsas pelas
camnaras apriradoras, senão os verdadeiros elei-
1 ti 'iii

O) Sri. Mour'o:—Àpuiado.
1	 R. F. na VEIGA:—EStammios de accordo.
() Sri. VALLADAIIES: Daqur resulta a necess i

-dade mie garantias eilicazes e capazes de impedir
os abusos que o espirito partidario muitas vezes
tein praticado em nossas assembléas.

[orno dizia, Sr. presidente, é incomitestavel
une as assenrbléa, corriquanto sejão livres, se-
girado o acto addiciunat, na apreciação dos pode-
res mie seus mrrennbros, corurtudo essa liberdade
não as co 1 loca ai rira da lei. Te ris-se reconhecido,
corri toda a razão, a irmperfeiçào do systemua
ritual mie venilicação de poderes, que põe os
merirbros da opposição em posição usais que pre-
'iria diante ti rrraioria. Por maiores que sejão
OS esforços por ruarte da maioria para proceder
coiri corrupleta sencão de espirito ria verilicação
de poderes, não o conseguirá.

Porem ri no br( , riep ri tami o, rir z ia eu, preten-
dendo, talvez, por meioo do syste rua do voto ti]-
completo, dar . garantiu [u opps mção, i rir mcd ia ti -
mente annullou este principio com outras mciii.
las, que collocão a ririrroria di assemrhléa cru comi-
dimes nrimmito peiores do que aqiteilas em que se
acliavão pelo r'girrrento antigo.

tI SR. AMAr IL:—Apoiado.
(O Sri. Vr mm,AruiriEs:—. . . isto, pelo que res-

peita á verilicação de poderes
O) Sri. Mouiiio:—A verificação de poderes pela

propria assemnbléa nunca pode ser perfeita.
O SR. VALLÂDAriE5:-1)eos mios livre delta feita

pelos triburuaes de justiça ! Adio muito boa fita
aqui iriesuro (riso).

O nobre ueputado, autor do projecto, que
pareceo ter enim vista melhorar o processso de
verilicação de poderes rio sentido de dar garan-
tia aos que recenem das urnas a honra do rirara-
dato, evitando, quanto possivel, os obusos que
se poelem praticar nesta casa em consequencia
da iulluericia do espirito partiitanio, o nobre de-
1iutrdo, digo, talvez na melhor interação, forniu-
too unia reforma, adnrattindo uru principio bons
e aceitavel, que daria comisequencias muito ellica-
zes e salutares; mas imumediatarriente o annullou.

Na parte que diz respeito ás nossas discas-
sões, arunullou completamente o direito que as-
siste ás minorias de tiscalisar a marcha ria admi-
nistração, e examinar se os dinheiros pablicos
são despendidos legalmente, ou se o são seria re-
gra, e sem conta, como muitas vezes acontece.

Ora, Sr. presidente, constit'rirrdo-se as assemrr-
btéas provimiciaes de pessoal tão pouco numeroso,
eu não sei mesmo, passando esta projecto, o
que ticará sendo a opposrção, o que virá dIa
lazer nesta asserribléa! V. Exc. sabe que cru
vista da exiguidade do numero, tornando-se
faciliriio o aceordo ou conluio previo para uns
muitas vezes iiaconfessaveis, estas assemnbléas
poderia muitas vezes converter-se em verdadeiros
conciliabulos.

O SR. F. DA VEIGA:—OS chefes lrberaes não
pensarão assim, accusarão o Sr. Visconde do
Rio Branco por querei augnreritar o numero.

O SR. VALLADAriES:—Accrrsarao-no por não
estabelecer mimar systema regular, por querer
augmentar a representação de algumas provia-
cias para satisfazer à exigencias infundadas de
representantes dessas provincias, nas quaes o
governo manda eleger gente que lhe conveni.

Tal augrnento seria mais um elementoelemento de cor-
rupção e de desuroralisação para o parlamento.

O SR. E. »a VErGA:—Quando forem governo,
acharão bom o iugmenl:o.

- O sim. Vir.jruiri:s:---Sem duvida, or que
os chefes lnheraes não podenr ter confiança nos
horsaecs tio partido rio nobre depmrtado.

O Sri. F. nt VEIGA:—Os seus cinrreligronarios
é que pmrserao obstaculos ar:, augnnrento.

O Sri. VALLADARES:—Porque não contiavão na
retormrra e nem no modo por que dia serra
executada.

Ora, sendo facihimno o accordo na asseauhiét
provincial, visto que seos membros são pou-
co numerosos, o nobre deputado cora sua re-
fonnntr não faz usais do que suppriiisir a faculda-
de da opposrção apresentar os requer inisentos
nesta casa; por que a maioria legislará a seu
gosto nos pnirríeiros dias da somaria, e nas 6.a
e sabbados não ipparecerã aqui.

O Sri. F. Da VEIGA da uni aparte.
O SR. VALLADARES:—Não procitule a invocação

do regimento da camrmara dos deputados. Os sitos
musemnibros não são em pequeno nmrnirero, corno
aqui; não obstante, são celebres as paredes do
seu govei mio mormente aos sabhados...

O SR. B. SILVA:—ISSO riem  parte principal
da reforma.

0 SR. VALLADARES—. . . salvo ocaso de algu-
rira imite.nelIação, por que seria indecoroso aos
ntiiiiistros deixar de haver sessão.

O Sri. Mounso:—Mas esta reforma temn de du-
rar uru anno só?

O SR. VALLADAIIES:—Não sei aque vens este
aparte. Eu não defendo interesses do nico parti-
do, ruas a regularidade dos trabalhos da asseur-
bléa de rumba provincia. O projecto snipprirne
as discussões dos requerimentos.

O SR. E. DA VEIGA:—Não suppnimne.
O SR. VALLADARES:—DiZ elhe era uru de seus

artigos—para uue qualquer requerimento ou
projecto seja ai mrrittrdo, é preciso o apoiarasento
de 5 deputados pelo menos.

Parece-me que é o apoiamento previo por meio
de assignaturas. Desejo que o autor da reforma
rue diga qual foi o seo pensamento sobre este
ponto.to.

O SR. 11. SILVA: —Sem duvida, são necessarias
as assignaturas.

O SR. VtLLADAIiES'—Eis atam unta interpreta-
cão do autor da reforma, provando que o projecto
viola o principio da liberdade das discussões
nesta casa.

O Sri. R. SILVA:—ISSO ja existe actualmente.
O SR. C. na OLIVEIRA:—NãO mostra no regi-

mento.
O SR. R. Siuva:—() apoiamento é sempre ne-

cessario.
O SR. VAL' sDauiEs: —Não tia no regimento dis-

posição de tal natureza, Srs. A' qualquer depu-
tado i licito recorrer à seos colEgas para obter
assignaturas como garantia de bons exito, mas
lambem pode deixar de fazei-o. A reforma diz—
Pa qsealquer requerimento ser admil tido neces-
sita ao apoiamento de 5 deputados pelo menos.
Pelo regimento cria vigor o oeputado lê o reque-
rimento, fuiadamnenta-o, e segue-se o apuiannerito
para poder o requerimento entrar em discussão.
aegundo a reforma, é necessario, para que o de-
putado possa apresentar e fundamentar o reque-
rimento, o apoiamento de 5 deputados pelo rrre-
nos. Se não é esta a genuina interpretação, como
afirmou o digno autor da reforma, teremos cnn
tal disposição uma inutilidade; porque, pelo re-
gimento cnn vigor, já o deputado lê, fundamenta
o requerimento, e segue-se o aponarriento pari
entrar o requerimento cru discussão.

Portanto, Srs., ou ternos aqui urna disposição
inutil, ou unia innovação irisustentavel e das
mais funestas.

O SR. AM%r%L:—Lê-se e fundamenta-se o re-
quieri1iento, e depois é que ha apoiamnento.
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'n. VALLADARES:-11t0 sugeitar os UiCffl-
111) daoppusição principalmente á um acto de
\rd:idjr:i htrriirltio, é obri gai-os a inentlrgar
W11 ipoiauiuto pre iii de seos adversarios para
)()t pO5ii) duliipri r O SSO dever.

Se a opposieào não tiver nesta casa o numero
de deputados exigido pela reforma, de certo li -
cara impossibilitada de cumprir o sUo devi-.

(is rcqucrimiiciito-, que tiverem por tini tisca-
lizrr aailfliiliIstrai:ã), indagar  da applicação do
dinheiros pulil irOs, dos abuscs que deites se ta
ze:i,, os rquerii entos potiticos ou de opposicào,
com certeza nã. merecerão d'aquelies, que sus-
(então o goveru , o apotarnento previo exigido
pelo projecto d 	 sfo nua.

Sguriilo o reri actual 11:10 se dá o mesmo.
0 deputado op1..croudc apresenta o requeri-
mento e o fu o da metal a. Fundi rnentando o req rie -
) lO Ii ti) 

d enuncia  o abuso e prol! i ga-o
Si' o reqierlrne Ao é regeitado iie limi'ioe,o depri-

1 tem cunipril. o seo dever, isto é, tem de-
11)101 til o e profligado  a a (tentado ou i itc lo in-
(olivrilenle praticado pelo governo

• Su. AMORAL: —A poiado.
• Sri. VAILADARES:—FiCa provado que a re-

restririgio extraordinariamente a diseu-
sã , cc reei lii de umaa raner ia revoltante o di-
rerii opie assiste às opposi çôes de liscalisar OS
iihis itt aOil))ii)istraç)O e o emprego dos dinhei-
ros 11111)1 (ros.

Qira l i ii ã apresentação dos requerimentos, o
projecto restringe esta apresentação ás sextas-tei-
as, olevenilo tor lugar a discirssao aos sabbados.

o 'u. Aar trru:—Apoiado.
n. II. Si Lo .o:—Apiesentar e fundamentar

0 Sri. VoLLarxaEs:-3a se sabe, quero não
tiver :1 felicidade de obter o apolamileoto plevio,
nula requererá.

As sessões de sexta-feira e de sabbado serão
muito prohlernat:cas, para não dizer, licão sup-
priritilas. Só pelo gosto de ouvir accusa;Ôes ao
go irrio, credito que a maioria não tornará o iii-
cimiiirmodim de vir á esta casa.

(1 din:it e obrigação cine tem a apposição de
e 'a ninar lis actos da ad rui nis tração, a reforma
snpprnhm, cOmo disse.

ti projecto, portanto, desconhece um principio
cardeal tIos governos livres, que é o direito,
ilào só direito, é urna necessidade, que teto o
p:lrtilo Ciii OOSIÇO, de constituir-se censor e
liscal tio governo. l-' unia ncessidade até pira
que os governos sejào nloratisados.

O SR. Ii. SiLvo:—Esta suppressão da censura
e fiscal i.açào  serà a consequencia de um abusoabuso e
V. Exc. ;ião deve argumentar com os abusos.

O SR. YALLADAiiE5:—Penso de modo contrario.
Quem lesgisia para homens de partido deve
e intar com abusos e procurar o quanto humana-
iiii1te possível prevenil-os. Será uni abuso, rimas
eu emnprazo ao nobre deputado para vel-o cio pra-
tica, se a sua reforma passar.

-' sua possibilidade e mesmo facilidade resulta
principalmente da circuinstancia de serem as as-
sernblúas provinciaes coristituidas coro uni pe-
ijiiUfli) ultinero de deputados, accrescendo trie
riem todos comparecem. Por isso mesmo com
facilidade e ciii pouco tempo estabe tece na-se re-
lições intimas entre seos membros, apparecem as
condescciidencras, é faci'imo o accordu para não
haver sessão.

Iin qual t) as assernbiéas de proiucias forem
compostas de tão poucos membros, as paredes
serão tacers de se conseguirem. Fsta reforma vae
poderosarímnte concorrer para tal abuso, a falta
de sessão nas sestas-feiras e sabbados será a sua
conseqilencia fatal.

Como todos o sabem, pelo regimento actual a
1. hora te sessão é destinada á apresentação de

requerimentos, projectos e indicaes Dentro
d'esta hora os deputados da opposr l so cumprem
O SCO) dever, íxamiIinan)I() os tetos da administra-
tão, denunciando as violações de lei.

Para cohibir algum abuso, que por ventura se
dê por parte da oppO5iÇãO nO exercicio oi'esta
sua atiribil cão, a maioria pode requerer o encer-
i'oiieflto ia discussão, ou, corno se diz cmii rios-
sasassernbléas, poda lançar 	mão da rouca (riso)

Quinto à veriticação te poderes, como disse,
a reforma actual, cri vez de tornar unia reali-
dade a decisão das urnas, respeitando o direito
de seos eleitos, mormente dos ir.ernbos da op-
posição, que nào teetui a garantia do numero,
contra o espirito parlidario, torna ni:mK que pi -p

-aria a sorte tios eppsrrro1ar'tas.
0 SR. K. Sir,vo:—Isto 1 1 1 1 0 m é precise 1:-

111 	 ns liii.
() Sou \'ALLADOiIES:—lur 	 t)r))orastr;lrli. 	 ",ào

elilmltio Drlposi . r 	 ào posaque iIsS1 iiiuionstrar.
Diz a reforma, Sr. pr'esrihrit, que o 1 se-

crelarro orginisará una lIsta dos depmit ulos du-
vidosos e outra dos deputados não duvidosos. A
lista dos dipritutos duvidosos será ciroposta da-

i iqucl Is, a respei ip maUs apeireçrto quacs-
gomei' confro(açde.c. V. lr. vê, Sr. presmiterate, a
porta arimpla, que se abre aqui aos abusos.

Qmiali1irir o:iilestacai) collor:o mii lepitailo rei
classe tios otepululos duvidosos! Vai cite para
a lista, que é orgaiiisuta pelo 1° secretario,
altriliuiçrio esta que lhe faculta miii arma alia-
incute perigosa. A má vontade do secretario,
crua li ira da rol oria , pode bastar ni tu las vezes
para culloo:ãr iiiii deputado na listo tios te pula-
dos duo idosos, lista esta, que será approvamla pela
assemnhiéa. Uni SIiiilti5 protesto nas tutoras
eleiedes, perante a carilara apuradora aqui do

I i ro Preto, será sul! ic i e iate pari, seg e o dii a re-
forma, cotlocar umn deputado legitimo na lista
dos duvidosos. Tendo esta lista de sei appl'oVi-
da pela asseniblúa, a reforma não diz si haverá
discussão, e si em virtude delia o deputado posto
em duvida poderá obter ganho de causa e passai
para a lista dos nao duvidosos.

0 SR. Mouiioo:—Uma vez que seja resolvida
a duvida, passa.

0 Itri. VALLADARES:—Á reforma não falia cnn
discussão. V. Exc. vi, pois, corno a reforma
co II ici es t tecia liii CII te os membros da o p posi çá
em posi;ão mais ipre precaria perante a caloria.

oSim. Mot:iro:—l.' uuia meforrua permanente.
que tanto aproveitará á maioria hoje, que é con-
servadora, como a iva 01) á, quando Id r li bcra 1

O S. VALLADArIES:—O nobre deputado não
venha corri esta coimsilleraçào, porque nós, Imbe-
raes, temos a honra de sermos a opposrção per-
llialieiite neste paiz.

• Sio. Mourmio: —Por vezes teeico dominado.
• S. VALLIDARES:—A presença do partido

liberal ((O poder é simplesmente mmm meio de se
levar por draite esta comedia do systerna repre-
sentailo o. A peruianeoeia do partido liberal no
poder não vai atem de uni quniqnenflmo.

O SR. MouRio:—Não apoiado.
O Smi, F. Do VEIGA:—MA5 este é cheio.
O SB. VOLLoDoroEs:—Sirn, porque felicita o

paiz.
O Sri. MOURÃO dá um aparte.
O SR. VALL%DARES:—ESUI convencido d'isto ?

Cojn o mico cliapéo Y. Exc. iaão faz barretadas.
esteja certo. (Risadas).

Como dizia, Si'. presidente, a r forma coltoca
o membro da opposiçào em condições precarias,
dando ao 1.0 secretario a attrihuição de, em vir-
(ride ita qualquer contestação, cottocal-o na lista
dos duvidosos, lista que será approvada pela
maioria.

Ilemmi, sendo assim, pergunto: qual a garantia

la iepresenii:ã ii:lim)i)i', que o hinridi
leputado consigna (moi Oco priqeci, Si, ni('ilramiie
qualquer rontesliçliu, pode ser ilrmiaivala testa
asa ii opposição toda? 1 )esmte i1mre SC SI mh 1 que

qualquer contestacão clillocara á asserrrhléa pro-
o imacral em uninimll.dade, cousem valora ou libe-
cal, não faltará no partido vencedor queum se iii-
rouba de forjar cliulL'sla os contra a eleição )im

deputados tegmriitmos, e, minediariti: tais contesta-
i des, estes depu Lados licaráô ininhidos de tonaa-
ri-ria parte na c,mnmumliss:ao vermticatora de poderes.
1' o que dispõe o projecto.

ti SR. R. Simvo:--\s eleições podem ser todas
-ntestaotas - a minoria til' mmiars elementos de
Irlar contestações.

(1 Sim. 'o OLLoDoinrcS: — Por i h( ie 0 liliflOilil tem
im:iis elementos? Quaes são as consequencias mie

iiiu reforma que se presta á abusos como este ?
SR. Mounão dá um api mie.

ti SR. VALLADAIES:—l.ste aparte não é parta-
meotar, por ISSO não o posso tonliar em conside
ação

1) S R. Mourião: --V. Exc. ja faltou aqui em
raciliahmoltis e conluios, que equivalemo a isto

mesi lO).
SR. VALLo0AluEs:—Náo fiz mais oho que tirar

o: inseq uencias do projecto. ii nobre oloputacto
cru sua vez de faliam', e emitão sustentarão P' -
l e i. Não precisa estai coiist:nmtemnerlt ter-
romopendo-mmie, i assim obrigando-me a ir mais,
ioge tio que cri pretendia

Dirá o Imonratho deputado que a refornua é liber-
nua, Si'. preiilemite, porque coiasmgnou o systemfla
li voto mmmcornpieto miii da represemitIcão das imim-
aorr as.

Mas atti'ola-se a que, enu virtude de qual
com) tetacfto , que sempre tia ole recahir so-

lime os deputados da opposição, sejão estes li-
cries ou comiseroalloros, licão chies pruo ados do

direito de fazerem parte da comnmiarssão dc p0-
(leres; licamidti assim nuitilicada a representação
las minorias. Por cormseqmmemlcra a maioria, comis-
hturimdo-se Com) umomimmim idade, terá necessidade
de simular urna divisào, elegendo rr_amorma e mi-
ralli'i a da comi miuissao.

O SR. R. SILVA:—A opposiçào tem o mrmesimmo
recurso em  con1ram'ro.

O SR. 'ALLODARES:Na0 teni. Aimnmttmmido,
por ar'guriientam', que tenha, V. Exc. vê- que
uma re for ria a tin o pei'mni tie semelhantes ah nua is
0(1 t:xtravaganrias não pode sem' aceita.

ii Sri. R. Suva dá um aparte.
ti Sri. VALLAOAiIE5:—Não nmclhiora, supprmmmie

os requeriimmeritos coimipletamnerote, e só parece,
moas na realidade não dá ás mamonas represen-
tante na com mnissao de poderes, o ol mae , liel o re-
gimneu antigo se poderia consegur cmii certos ca-
sus, 5611) que a maioria tivesse mmieios de iuu-
pedir.

Ficaremos cio peicres condiçoes. Comi eflei-
io, como o nobre deputado 5abe, pelo regi-
lucmi lo actual, unia simples representaçào, curo
ainda lia pouco foi eno tada à co o mmli Ss ao de po-
leres, contestando o direito que ternos aos li-
gares que occupainos nesta asseinbhéa, assrgnada
pelo Sr. 1Iotta Pacheco, n:'oo era bastante poro
nos impedir de occorpar um lugar na coinivamssão
de vei'ihieução de podres, e proclamar a silo lii-
co mnp ti lii 1 idade como contratad i. la Nè V.
l:xc. que o regimento actual dá muito maiores
carantias, porque não tolero que unia simples
representação, como a dos Srs. Moita Pacheco e
Assis contra nmaimn e outros, possa irohimhjir ole ser
Notado para a cormllmlissão verilicadli'a mie pode-
res á uni deputado, que saloio trriomnphiotate tias
lutas eheitoraes. A mmiiss:mo da assenibtúa. Sr.
presidente, não é facilitar estes abusos, nem dai'
eractoammças e acorocoar á estas prctenções a dei-

edo's feitas no 5('iii das conamissões. Quem for
)hl'rrohado no fileito eleitoral, resigne-se (Apoia-

0 Suo. R. SiLvo:—V. Exc. está laborando cmii
mlii equivoco.

O SR. VALLADARES:—NàO estou, per doe - iiue V.
Exe. Diz a reforma (lê): 4. 0—Dos deputados da

.' hisia serão (os irão duvidosos) escolhiitas, por
escrutimaro secreto, contendo cada ceduta su-
mmiente dois nomes, duas comnniaissões de tres miem-
bros cada unia.—Sào estes os roncos que podeniu
ser eleitos.

0 SR. R. SmLvA:—Sornente os deputados (te
eleição não contestada é que podem lazer parte
da eoiimnrmisão, 'nas os outros tolos votão.

0 SB. ALLADAREs:—NãO digo o contrario, af-
hii'nao pie não podem sem votados. Peço a aI-
teiuçào lo nobre deputado. talvez mais tarchi
alguiamum sustente que o d'pu tado, que não pode
receber voto, miaturaimarente noto pode votar para
coumauruissão de poderes. E' um ponto importante
t ine não mime parece bem claro no projecto.

ti Sri. II. SILVA:—Pode votar.
O mo. VOLLADÃRES: —O projecto não e explr-

eito á este respeito.
• SR. R. SILVA:—Pode tornar-se explicito.
• SR. VALmADAmoEs:—Mas, pergunto eu ao no-

bre deputado: não lia incohaer'encma manifesta CIII
mão Se peitïmittir ao deputado que tome parte

oeslaS comianuissões, e se perniittmr que vote para
ellous't Não tia incoherencia em que certos depu-
tados no possão fazei' parte di: unia comumiruis-
sào, que não decide dehíiaitivamente da legali-
dade tios diplomnas, e possa votar o parecer da
conunissão, olninullanido diplomas?

OiJ podem assugilar uru parecer, que termo de
ser submnettido á appm'ovaçào da asseuahléa; mas
podeimi votar á favor ou contra . o pareceu'.

i\ào podem opinar por macio de uni parecer
pela mil chade de una diploma, ruas poilemma corri
SISO voto aianultat -o.

Somi de opinião que todos aquetles que tevão
á mesa um diploma ,devào tonal paute nos D'a-
ttaltmos prepai'atorios; que somente sejão pri-
vados ite votar quando se matar de seos respec-
tivos dIplomas, ou de questões que directamente
lhes imiteressein. Faço estas considerações so-
mente para demonstrar a falta che systerna e de
eohaereuicia ne s te projecto.

Os deputados duvidosos, repito, farão parte
da asseinbléa, approvaràO ou reprovai':iO pare-
ceres tia coumuiaamssãO.

1-la todas estas incoherencias.
Eu entemudo que o systema actual é mil vezes

preferioet.
Orou, suppoolianaos que são contestados os po-

deres de todos os joenabros da opposiç:oo: pela
reforma não podem cites fazer partia das comii
missões de verificação de poderes, e nestas ci r-
cuiuistancias, pergunto, colide lica a representação
das uminorias?

O Sri. R. SILVA:—E' que o nobre deputado
pensa que não se recuará romanca diante tio abuso,
nem diante de urna eleição perfeitamente tegi-
tinia.

O Sri. VALLADAuES —ldu creio que não se atire-
sentou nesta casa unia eleição) mais iegitnnmia,
mais pura do que a minha; não obstante , V. Exc.
sabe que o Sr. Motta Pacheco e o Sr. Assis Mar-
tins representarão contra dia coro todo o desem-
baraço, e esta assemnbiêa sabe que oicruora houve
para que eu fosse reconhecido.

Estava eu, por este facto, segundo o projecto
otue discuto, tocado de incapacidade paro lazer
parte de mima comnuaissão de poderes: o iaiesflI()
se dava em relação aos nicos cotlegas da oppo-
SiÇão. Neste caso, onie a representação da mi-
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nona? í)esapparecia comple isinente. Sundo o
regimento actual, ou porque os adversartos, pen-
sando bem, enteridao i no a coununissão d ver-
Íieaçào de poderes não 	 unia comunissão poli-

ou porque as forças entro maioria e tomo-
ria estejuo mais ou menos equilibradas, a oppo-
sição pode ser representada nas coinunissóes de
poderes.

O SR. X. na VEIGA dá num aparte.
O SR. VALLADAI'S:-E' justamente a razão

porque eu prefiro o estala quo, porque este não
tira ao deputado o direito ( e votar para as com-
missões, neto de fazer parte deltas. Entre nós,
pela exaltação partidaria, tem se entendido que a
coriluilissão de verificaçã o de poderes m po!utica,
e e colhe-se á dedo, conto se diz vulgarmente,
os 1 eiiibros exaltados para fserein justiça poli-
lica á seus adversarios.

Eis, Sr. presidente, as considerações que tenho
a fazer contra a reforma regimental proposta pelo
honrado deputado, representante do 3. 0 districto.
Peço á illustre maioria que reliucta sobre a aia-
teria, que é importante; e se por ventura se acha
dominada do jemtnrotico intuito de melhorar o
regimento interno, dará a des ida consideração
á estas pounli'raeões, sitimplesumente pelo seu bom
fundamento, esquecendo-se que forão p rodnzid
por mimo humilde liberal. Não apoiados).

r z Es:_iuito bem.
A discussão fica adiada pela hora.
0 Sim. PRESIDENTE marca a ordem do dia se-

guinte e levanta a sessão.

ACTA DA HlUNIA() AOS 10 DE MAIO
I)i' 1816.

PRESIDENCIA DO SR. (' 'MAR.\.
A's 11 horas e meia da manhã, feita a chama-

da, aeluào-se presentes os Srs. (.amara, M. Fui-
gencuo, 1). Viottu, Caetano Gania, F. Peixoto,
Cesario Gania, C. de ()lis eira, .1. Augusto, Eva-
risto Machado, Appresentaçào, X. da Veiga, F.
da Veiga, J. Eufrozino, T. de Gouva, Paula Ra-
ritos, e G. de Mendonça; faltando coto partici-
pacão os Srs. O. Vailadão e Nogueira .lwiior; e
seio cIta os Srs. lunocencio Campos, 'fayoha .lu-
nior, Amaral, M. Pacheco, A. Penna, C. Afiou-
so, Vailadares, l)rumond, R. Silva, Tolentino,
M. da Rocha, A. Penido, J. Peiiido, E. de Oh-

eira, P. Ilrandão e A. Mourão.
O R. PRESIDENTE declara que não ha sessão

por falta de numero legal.

IL-SESSÃ0 ORt)INARIA AOS 1 DE MAIO
1)E 18'76.

PitEsiDEucia DO Sim. CAMAP'..
SUMMARIO: -EXPEDI EiE.- Verificação (te p0-

deres do Sr. Ananias.-Observações e projec-
to do Sr. R. Silva.-Dicersos projectos.-Pa-
receres de commissões.-Ordeun do dua._2.3
leiteira de projectos.-Pareceres sobre propo-
sições 'ião sanccioaadas.-Indemnisação ao
Tenente coronel Joaquim Bento de Oliveira.
-Alteração do reqimento.-Discurso do Sr.
U. de Oliveira.
A's 11 horas da manhià,feita a chamada, achão-

se presentes 29 Srs. deputados; faltando com par-
ticipação os Srs. A. Perna, O. Valladão e No-
gueira Junior, e sem elha os Srs. Cesario Gama e
J. Penido.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O) Sim. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte:

EXPEDIEN fE.
Petições.

Do tenente coronel Manoel Joaquim Goiries

de Figueiredo, pedindo mo. .loria por (3 annos
para pagar o alcance mio ex coilector mie ltouizo
Alegre, João Xavier de Paula Ramos 1 lorta. -A
2.3 commissão de fazenda.

Do capitão AntoniG l)cmetrio Gonsalves Cor-
rêa, para que o projecto n. 58 do anuo p. pas-
sado lenha novo andauiieumto na presente sessão.
-A' niesuima Coiflmissào.

De José Theodoro Moreira para mine sua l)e-
tição do antro p. passado, cio que solicita tinia
iuidcmiinisação dos prejuizos que sofireo na con-
strucçào da Ponte sobre a Bagagens, seja mIe novo
touuiada em consideraçào.-A' mestria corninis-
são.

Do capitão Jcão Francisco da Silsa Martins,
fazendo igual pedido ácerca dos prejuízos (jilO
sotireo na construcção da ponte sobre o Rio l'm-
ia peba, no lugar denominado Geraldo.-A'
mesma commissão.

i)e João Manianrmo Rodrigues Teixeira Penca,
para que seja autorisado a construir tinia ponte
sobre (i no lugar denoumuinado Fon-
seca.-A's comunissões retinidas de pontes e es-
tiam i as e 2.a de fazenda.

O Suu. APPRESENTACÃO manda á mesa o diploma
do Sr. Ann.mnias Manuel Teixeira, deputado elei-
to pelo 4° districto, e declara que ii ummesuno já
se acha nesta capital.

O Sim. PRESIDENTE convida a conmnsissão de po-
deres a dar parecer sobre este diploura.

Apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações.

O r. ktodxigu.es !1va:-Sr.
presidente, '.ou enviar á mesa um projecto que
diz respeito á construcção de urna estrada de
ferro de bitola estreita que, partindo da estação
da Serraria na estrada de ferro de Pedro li,
terminar no Espirito Santo do Mar de liespanha,
passando pvla cidade mio Mar de Hespanha, po-
dendo a linha ser prolongada futuramente, quan-
do se julgue con'.eniente,até o erraial mIe S. João
Nepo mim uceno.

1, , sli estiada consulta interesses reaes da Ia-
vomua, (apoiados) aproveita unia zona da nsatta
onde a producção do café é abundauite, e a exis-
lente só bastaria paia compensar as despezas
que corri esta estrada se tenha de fazer.

V. Fixe, sabe que os muiimcipios do Mar de
Hespanha e Juiz de Fõra, mais directamente
consultados por este melhoramento, são os mais
productores da proviulcia; (apoiados) o que se
coltige evidentemente pelo quani um que reildein
as respectivas coliectonias, apezar de não ser sul-
ficiente tal base para se aquilatar de sua riqueza;
os generas de exportaçao não pagão os mlireutos
nas collectorras, tuas mias recebedorias.

Sendo tão foi-til a zona percorrida por esta
linha, facilmente se counprehende que os juros
que mm provincia garantir nau trazem onus muisup-
poriamel; sua concessão tem por tini unicamente
compensar as despezas feitas corri o adianta-
nu-mito dos capitaes, durante o tempo da con-
strucçào, antes mie funccionar a estrada.

E escusado alongar-une agora em considera-
ções, mesmo relativas á exequibilidade do pro-
jecto e á outras condições da emnpreza, niateria
(JUC se acima perfeitamente desenvolvida no pro-
specto que acompanha e projecto que oflereço.

E' dispensado de impressão e copia, e fica so-
bre a mesa pm"'a entrar na ordem dos traba l hos o
seguinte:-

Projecto a. 04.
A assemblêa legislativa provincial de Minas

Gerais decreta:-
Art. 1.0 Fica autorisado o presidente da pro-

vincia a conceder , por cincoenta annos

l i	 \ I lt , gw  	 hcmmmí'iscm Eis-
mr:m mie 	 %sN 	 'ommemm v Pelo 	 lllimrm	 Paes

Lii' ou a quem mimelh rIs cmimiuçõe otiereciu
pira coimstrucco, uso m gozo de unia linha for-

de PiLha esluil:m, umtr a Eslacio ' tm a Serraria
mm estrada mie feiro mi 	 P. Pedro li, o arraial do

Santo do M r do lIspimm fia e m cmdamie
ol nome.

1 1 	E garmntido 131110 mi'i	 smmimre o mmm -
ilal imiaxirumo lo 2.800:000 	 emmmpmegado na flui-
sucção di estrada.

2. 1 Fica sai'. a aos conmessiouiarios numa
/01 privilegiada (ti, 20 te lonmetros para cada
amo mio eixo da tinia.

Art. 2.° Fie o em ogadas as disposições em
mm li armo.
5 mia das sessões, 15 te Maio mie 186.-J. Au-

Silva.--F. di' Oliveira.-Caelaamo
i;omna-O. Vai/mmdão.

mm Sum. R. SILVA, momo relator da L - eomnnns-
mim' fazenda, apresenta o seguinte:-

Projecto i.
A cmnmnlssao 1 a de fazenda:
:onsidersndo a i tis ufliriencis das quantias vota-

mis para os sei'. içes atiemadidos nos ums. 1, 2, 4.
1. art. 2 da lei mm. 2112 de 8 mie Janeiro

IS-d5, ciii consequencia de se verificarem duas
reimrmloes mia assemnhmlia legislativa provincial sob

0Ifl0 do exermmcio financeiro regulado por
isa lei, é de-parecer-que seja suhmettudo

assembléa mm seguinte projecto de lei.
A asse rmibléa li gislati'. a im no'. i nemal de Minas

0raes decreta:
Art. unico. Fica aliei tu o credito de 92:000

p.ra oecorrem'-se á iumsulTic'iencia das '.erbas mion-
ltnles do ant. 2.° § 1°. n.°' 1, 2. 4, 5 da lei a.

212 de 8 mIe .iamueuu o de I85: revogadas as mis-
pmicôcs cru contrario.

Sala mias coumirmuissoes, 13 de .Iammei ro de 186.
- 1.1 . Silva.-J. Emmfrosino.-F. Vezqa.

Dispensada a impressão e copia, fica sobre a
mmiesi para ui bar na orlem dos tralmmlhios

O) Sim. FVARISTO Macuiino, por parte das com-
mmmis'ões mie poderes e ccclesmastica, apresenta mm
segumrmte

l'rojeclo e. (5(5.
As cmimimuuiisões reunidas de poderes e ecclesmas-

imea, à quem foi presente a petição cia irmmianmla-
mie (Ia santa casa mie naisericordua da cidade mio
IV.ioffin, cmii que pede appro'.açào mIo compro-
omisso por eila organisado, tendo exaumunado mm mlit,

mmmpromiso, e não encontrando urregrl andado
almmrmma e nona dispo'íções contrarias ás leis e
Is mms costumes, so de parecer que se adopte mm
°emunte projecto:

( mmssemi hléa leeisbati'.a prom meia! de Munas
1 ,elam's decreta

Art. unico. Fica appro'.ado o compromisso
la irmmmanmlamie (Ia santa asa de nmisenuc.ord ia da

mimi:mde do liomli mi, tal qual, corno foi organisa-
mhm, re'. magalas as disposições cmii contrario.

,aIa das coneunissôes, l -i de Maio de 180.-
J:ram'islo ilachado.-T. de (íommvéa-JJ. da Ro-
/mu.-Getulio.- l'olentiizo.-,]. A mryusto.

l)ispeumsada a impressão e copia, fica sobre a
ilesa para entrai mia ordens dos trabalhos.

ir MESMO SENHOR, pmmr parte da comnmnissão de
mlmi,tas e representações das m'amnaras, offerece
e 'mirimintes projectos:

N. 6.
A comninissão de propostas e representações

(li , amuaras ununieipaes, á quem foi presente a
mi posta da canuara os unicup:mI d'esta capital,

propondo auguameulto mie ordenado mios eummprm'ga-
IS da mesma camimara, depois de examinar accu-
rmmlàrimeitte a dita proposta, é de parecer que se
jIm j mie ii piom-elmm 	 mlii li.

Sala mi:ms ceinmmmmeõm's, 15 mim" \laiim mie 1810.-
Je,moei'imeimm (ammjmo.m.-- 'I'ayoba •Jmimi,oi.-/i'raris-
lo Jlac/mado.

A :mssemmmlmbma legisl:mIim a pro'. inm,al mie Minas
Germes, selar' proposta mime canis mm municipal do
0111-,, imito, re'smmlm P.

Art. 1° Um actmiaes vemicmemito mio secrela-
m'mo e mmmmmalummensc mimi camlmara mnmmilicipal do ouro
Prelo Imelim amig:umeimtados comim mumais 20 9. annmial-
nmm'nte. mi mio liscal coem umais cetim mil reis au-
nuars e o di porteiro com nm:mis cincoemiti 11111
réus tammilmeim auanummes.

Art. 2° Fica restalmelecido o emmiprego de a-
mo mimlmeiro, que imecumnulari as i'nncões mIe con-
tinuo, commu mm mencimnento anmival mie tm-esentos e
sessenta mmlil réis.

Aut. 3° Ilevugão-se as disposições era ermn-
tra rim).

Sala das emminmissões, 15 de Maio mim'
Iusmmocencio Campos.-Tayoba .Junioa'.

N. (58.
A cmimmmmissao mie propostas e representaçimes

mias camaras ummmnicipaes. á quem fmmi presente a
proposta cia caruiara municipal d'esta cidade, sub-
metendo á apprOaçào desta assemnbléa a res-
ta uração de diversos artigos da lei provincial n.
'9 de 21 de Junho mie 1856 e a mevogaçim mio
art. 3.° da resolucão provincial n. 915 de 1 de
.Imimmlio de 1858, é mie parecer qmme se admmpte o
projecto jmanto.

Sala das cmimimmissões, 35 de Maio de 185m5.-
Invocencio Campos.- Tayoa Jmmnior. -Evmaris-
lo Jíachado.

A assemnbtéa legislativa provincial mie Minas
Gei'aes, sobre proposta da camnara municipal do
Ouro Pieto, resolve.

Art. 1.0 Ficão cmii seo inteiro i igoi os arts.
1. 0 2.°, 3 0 e 4. da resolução provincial im.
mie 21 de .Iunho mie 1856 e o regulamento mie 13
de Agosto de 185v, approvado pela portaria da
Exmn.° presidemmcia de 29 de Setembro do mies-
teso anno, excepto o art. 10, que se acha alte-
rato por disposição posterior.

Art. 2." (O praso de sessentmm dias, muarcado
no art. 1.0 da resolução provincial me. 2185 de 2'l
de mNms'. m'nmhrmm de l85 para a cobrança de foros
cuimm o reimnie de 30 ?, ISca ampliado por mais
qmiatro meses, contados mia data da preseímto Di.

3,o Fica revogado o art 3° da resolu-
çãoprovincial mi. 915 mie ' de .lunhmo mie 1858 e
mm'.is mli posições cmii contrario.

Sala mias coinrimissões. 15 de Maio de 38'76.-
lan acene/o Care1mos.- Tayolma li e ice.

N. 69.
A cmiii missão mIe propostas, examuiinando a que

lei apresentmda meIa cmmunara municipal da cida-
de mie 5. Beuito mie Tmuuiamiduii, no semitido de se-
reni additadas is respectivas postmuras,-é de
parecer-que sC adopte o incluso projecto mie
resolução.

sala das commnissões, 15 de Mamo mie 18?6.-
Taqoba Jms,zjor - Evarisfo Ji q elmado . -Innocee -
ceo Campos.

Resolvendo a assembiéa que Dão sejão imnpres-
sus mmcmii copiados, feio todos sobre a mesa para
entrarem mia cirdeni dos trabalhos.

O) Sim. P. IIIiANDÃO, como membro da commis-
são de redacçio, apresenta o seguinte requeri-
minto.

A' coimamissão de redac'ão forão presentes as
proposições n. 2150, 2160, 2214, 2224, 2225 e
2228, que tendo deixado de ser smmnccionadas
pelo presidente da prom meia, o feno por esta
assensbéa usos termos do ant. 35 (la lei mie 12
mie Agosto de 1834.

Considerando que taes proposições devem por
emimi n,mtureza conservmmr a redacção pni mnittiva,é mie
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parecer e i' Pt l t I e r (u e sejão rrtiiell idas SLrt-
tina t iri serei-ti copiadas taes quaes, afim de
eguireui os lermos da respectiva lei.
Sala das comnuiissões, 16 de Maio de 186.-

P. Brandõo.—J. Peaido.—X. da Veiga.
E' sem debate approado'
O SR. EVARISTO Maciiano, por parte da com-

missão de poderes, apresenta o seguinte:
Parecer n. 41.

A comnulisSão mie poderes, à quem foi pre-
eiite o diploma mio Sr. major Anuanias Manuel

Teixeira, deputado eleito pelo 4,0 districto d'esta
proviacia, tendo-o confrontado comia todas as au-
llieutivas dos diversos coltegios de que se com-
põe o referido districto, e nada encontrando
pie o posa invalidar, é de—parecer—une seja
reconhecido deputado pelo 4.° dislrtm:t ml'esta
prm\' miicia o mesmmio Sr. major Annanias .ilanoel
Tom xei ia.

*ala das comnmissões, Y7 de Maio de 18t3.
----/caris(o Jlacloulo.—M. da Rocha.—T. de
(ioer'e.

sorri debate approvado.
O SR. PRES IDENTE declara deputado pelo 4.°

distrieto o referido senhor.
Foi lido uni ollicio do secretario do governo

envolvndo a proposta de orçamento para o ex-
ercício linanceiru de 1$T7-188.—À' l.a com-
miissào d p fazenda.

0 Sri. X. DÂVEIGA, por parte da 2.a comuns-
s to de fazenda, apresenta o seguinte—

Projecto n. 2.
A 2." commuissão de fazenda, á quem foi pre-

sente a inclusa petição, em que Severo Barbora
Oliveira .lunioi', professor publico de instruc-

o pri lia-ia da freguezia de Antonio Dias desta
capital, pede a esta assemubléa lhe mande cois-
lar para sua aposemataderia 6 annos, 4 meses e 18
dias, temimpo em que servio no exercito e na se-
cretaria militar da presidencia desta provincia:

Considerando que pelo 3. 1 art. 1.0 da lei n.
2138 se ruanda computar por um terço para
aposentadoria dos empregados provinciaes o temo-
0 que elles tiverem de serviços geraes:
Considerando mais que fôra uru precedente in-

sustentavei e desuioraiisador modificar apenas
como favor individual uma lei promulgada ha
poucos enezes apenas; mas:

Considerando tarubein que por omissão da re-
ferida lei miào deve ser considerada certa ordena
de serviços, de que cIta não cogitou, quaes os
prestados pelo supplicante na secretaria militar
da pm'esidencia da provincia, que como os ge-
raes deeui ser coto justiça computados por
rim terço, de accordo, senão com a letra, ao me-
nos com o espirito da citada disposição legis-
lativa:

Por estas razões é a 2.a corniamissão de fazen-
da de parecer que se adopte o seguinte projecto:

A asseriibléa legislativa provincial de Minas
(raes decreta:

Art. 1. Para a aposentadoria do professor
publico de 1.0 letras da freguezia de Antonio
Dias, desta capital, Severo Barboza de Oliveira
.lunior, será contado por um terço o tempo de
sei viço pr cite prestado na secietoria militar
da presidemicia desta provincia.

Art. 2. 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das commissôes F de Maio de 186.—X.
da Veiga.-7'olentino.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos, resolvendo a assernbléa que não seja
impresso nem copiado.

0 Sr. irritmoild:—Sr. presidente,
pedi a palavra para ofrerecer á apreciação da casa
nuns projectos, cuja leitura von fazer, e ao mes-
mo tempo mula requerimento, pedindo informa-

«ões ao governo mia pro\incia a respeito de um
facto, que cliii mire ser apreciado pela casa

O SR. CAETANO (sai.:—'1eniios obra.
O SR. E)rruioND:—Nào lia obra, é apenas una

desejo mimnocente e louvavel de sermos esclareci-
dos a respeito de hill facto que publicou o Diario
de Minas.

Vou lo r primeiro o projecto, que depois fun-
damentarei. (U).

Sr. presidente, ao chegar hoje a esta casa, re-
cebi do cidadão Cypriano Antonio de Paula, ac-
tualumemate residente na villa de Santa Rita, mima
carta, pedindo á esta assemblóa a transferencia de
sua fazenda daquelle mulicipio para a freguesia
mia cidade da Ponte Nova.

• SR. Mor:RÃo--\ firma está reconhecida?
• SR. l)iiuroxn:—Alem da carta, que receio

particularmente e cujo signatario nau precisa da
garantia de reconhecimento, a que alinde o inco
distincto coilega, deputado CiO 4 0 districLo, ac-
cresce que este cidadão se dirige á esta assenm1mka
por uru requeri mento, do qual resaltão as razões
que lhe aasist 'in para pedir a separação mle sua
fazenda daquelle municipio para este.

Si. presidente, entendo que estas medidas,
que eonsultào somente o interesse de conimodi-
Jade daqueiles que as solicitao da assemiilmtéa pro-
vincial, não d vem nem precisão ser largamente
fundamentadas para serem sujeitas á apreciação
da casa. Mas, o atino passado, nós vimos que
S. Exe., o Sr. Dr. Pedro Vicente de Azevedo,
quando administrador desta provinema, estabe-
leceo urna regra, que se desvia dos principios
adoptados até entao pelos seos antecessores,
quer do credo liberal, quer do credo conserva-
dor. S. Exc , o Sr. Dr. Pedro Vicente de Aze-
vedo.

SR. C. DE OLIVEIRA:—De Ijornerica miaernoria.
O SR. DritnoND:—Sern duvida nenhuma.
O SR. A. PENID0:—De memoria muito respei-

tarei.
() Sri. DiIUM0ND:—Oh!
ti Sin. À. PENiD0:—Seni duvida nenhuma.
ii SR. uinuaroNn:—. . não desejando que se

convertesse em leis mimedidas desta natureza, aqui
apresentadas pelos membros da opposição, para
negar a sua sancçào lançou mão de considerandos
futeis, e que até chamarei ridiculos.

0 Sie. Mouriio:—Está se desabafando.
(1 SR. l)IICM0ND:—Já me desabafei longamente,

quanto S. Exc. era presidente da provincia. Eu
respeito muito o parce sepultis, deixarei ao lado
os actos de S. Exe., como administrador desta
provincia, da qual não é mais cousa alguma, fe-
lizmente. Mas quero mostrar as lazões que ac-
tuarão então para que essas medidas não tos-
serp. sanccionalas.

Ha alguns apartes).
0 SR. DriuMoNn:—Conao dizia, o Sr. Pedro

Vicente, magoado pela posição que nesta casa
assumiio a opposiçào a respeito do modo funesto
porque S. Exc. geria os negocmos da provmncia,
não achando, apesar do amplo -arsenal de que
dispunha, meios com que podesse atirar-nos
o peso de sua odio0idade, sabendo que a opposm-
ção não tinha aqui apresentado projectos de tal
alcance que pudessem, com razão, deixar, por
circmi;ustancias especiaes, de ser sanccionados,
para corresponder á esse sentimento inconfessa-
vei, que o dominava a respeito dos actos da op-
posição, entendeu ser a occasião asada para se
vingar de nós, negando saneção á medidas da
natureza destas.

O Sn. E. DA VEIGa:—NàO apoiado.
0 SR. l)riUMOND:—Não ha negar. A verdade se

evidencia dos factos passados aqui; e, si o imolei
deputado se achasse presente então e apreemao

1	 tc ecos 	 m!-. coli eHi 	 se mIarão, não
o ariimmiaria a dar oucjlmamile aparte.

O SR. F. DA VEIGA:—U Sr. Dr. Pedro Vicente
podia ter apreciado mnai as cousas; purcimi com
certeza não negou sancçãu iI0S motivos a que
aliude o nobre deputado.

0 SR. DRUMOND:—A' este aparte responde elo-
1uentemnentea posicão, em que se colioca a maio-
ria de então: nenhurmi de soos membros se anima a
lime interromper pira defender o Sr. Pedro Vi-
eemit.

O SR. M. FULmENCIO:—Já tem sido cabalmente
defendido desde o anuo passado.

0 SR. F. DA VEIGA—l'. o nobre deputado mimes-
mio ja declarou que não quer ser interrompido
1 mil apartes.
II SR. I)RuMoND:—Quando elles tardem a es-

olarecer-nos, eu os aceito, e acho até louvaveis;
,lo contrario não têem explicação.

0 Se. E. DA VEIGA:—t) nobre deputado não
1 ule pretender da maioria apartes esclarecedo-
ios, e sini como protestos.

Ó Sri. MomRÂo (lã uru aparte.
O SR. [)RtioNn:—Não me perturbão; mas aI-

!immas vezes, por suas iinmpertinencias, tornao-Se
mimo rrecid os.

O Sri. F. DA VEmm;:—.iá vi' que nao se deve
lamirai' do nosso silencio.

1) SR. I)IIUMOND — NàO qmmero com isto mtiainar
lo impertinente ao nobre deputado pelo 4 1 dis-
tricto, não obstante inc parecer continuar fleuma
mi s ystema do anuo passado, de apartista tenimivel,
a! que na maioria nao tia outro de mais força.

4) Se. MouRÃo—Isso é gracejo.
ti Se. DrivamosD:—Nào é gracejo; o nobre de-

;miado tende sempre a deslocar-nos das lis-
emissões.

O SR. TOLENTiNO—A theoria do nobre depu-
lado é só para os outros.

O Sri. X. DA VEIGA:—Quando algum coliega
alia, ninguemim interrompe mais do que elie.

O SR. 1)itnmoNn:—A svmpathia, que voto ao
nobre deputado, é que me leva a dar-lhe alguns
apartes.

Sr. presidente, o Sr. Pedro Vicente, dizia eu,
por este sentimento, á que acabo de referir-me,
procuro mi vingar-se da opposição negando sane-
ção ás suas medidas, tão simples, como aquehlas
que por S. Exe. deixarão de ser sariccionadas, e
une eu espero hão de passar na casa por dons
terços; porque realmente, para negar-lhes sane-
cão, S. Exc. não teve uru unico fundamento. Mas
hoje, podendo ser que o Sr. Villa da Barra tam-
bern entenda procedentes essas razóes, vou fun-
damiientar estas medidas com as considerações,
que se deduzemtios requerimentos apresentados
a esta casa pelos peticionarmos , solicitando a
transferencia de suas fazendas.

Principalmente aquelie, que pede sua transfe-
emitia do niunicipio de Santa Rita para o da
'imite Nova, o faz porque, sendo a 

homem
liso, torna-se-lhe ditilcil o eunipriwento dos

deveres civis, quando para isso lhe seja neces-
-sri) sujeitar-se a viagens longas, inconveniente
quo desapparece desde que cite tique lmerten-
indo ao municupio da Ponte Nova, que está

pmuximno de sua fazenda.
Demais, Sr. presidente, desta transferencia

miÏo resulta a nminima alteração nos limites desses
Imis municipios.

ti SR. F. PElxoTo—O nobre deputado pode
cariri til-o?

li SR. DRuamoND:_Garaflto com a petição que
foi renaettida.

0 SR. F. PEIXOTO:—Uffla simples aliegação da
parte.

1 Sim. I)iWM0ND:—Me parece que a allegaçào

la iiiii cidimlã) coiispicuo e (liStincto, que vem
pedir á casa este favor, não se recente da falta a
que allude o illustre deputado.

Tenho ainda de offerecer outro projecto de
igual natureza e é o seguinte. (Lê).

O Sri. Mourião—O nobre deputado quem tor-
maar o termo da 1 latira mima verdadeira prmm-
vinda

ti Se. t)nsuMoND:—Meos desejos a respeito de
sim engrandecimento não locão ás proporções
dos desejos mnanifestalos pelo nobre deputado
em relação a S. João d'Ei-Rey.

Sr. presidente, a Iransferencia, que por ole)
interimiedio, pene o cidadão Pereira 3 uior, de
sua fazenda denomni nada—Cabo de Agoslo—Ilim
miimiimimipio de Santa Barbara para o da Itabira,
se acha pei-feitamnemite justiticada pelas rars'
que esse cidadão allegm rim requerimento que
olleeco acasa.

E eu não me auinmaria a propor a desmern-
bração desta fazenda do imaunicipio de Santa Bar-
bara para ser aunexada ao da itabira, seio previa
annuencia do meu distineto 1 collega, ora ausente,
o Sr. Altonso Penna, porquammto trata-se de pas-
sar para o mao mumneipio territurio pertencente
ao desse nobre collega, ruas, corno disse, de ac-
cordo com elie, e com sua autorisação, é que
olireço este projecto cru sua ausencia.

Tainbeiii proponho a transferencia da fazenda
mio Turvo, da freguezia do Carmpo, propriedade
do Sr. rapitào João 1)ionisio da Costa Lage,
porque este distincto cidadão, com quem cultivo
relaçies estreitas de amizade, me autorisomi a
lazel-o.

0 SR. E. DA VEIGA: —Pouco a pouco transfere
uru municipio para outro.

O Sri. I)iiullOND:—Não faço tanto como o no-
bre deputado em beneficio rio feliz Pouso Alegre.

O SR. F. DA VEmGA:—Airada não peopuz comasa
alguma para lá.

O SR. t)ric1oND:—Sú rua magnifico instituto
de menores artiflees.

0 Sim. F. DA r E m ( v:_Nada mais.
O Sri. DRUMOND: — ... que recom:nenda o no-

bre deputado á gratidão d'aquelle mnminicipuo.
O SR. E. DA VEiGA:lamnbem propuz para

Montes Claros, lugar onde nunca fui.
O Sri. I)RuaIoND: —O nobre deputado é geitos,

sabe conciliar as cousas.
Me parece, Sr. presidente, que tenho dito

quanto é bastante para estas memedidas merecererma
o assentimento da casa.

Vou agora mudar inteiramente de norte, offe-
recer um requerimento a respeito do facto a
que á principio aliudi. (Lê).

O Sim. A PP r EsENTAÇÃ0:_POrq ue não merecia
a confiança do governo.

0 SR. MouRÂo:—O nobre deputado quer fazer
aquisição d'aquelle correligionarlo.

O Sim. VALLADARES: — E o nobre deputado está
confessando que cIte foi demittido por deixar de
ser seo correligionario.

O SR. PREsmDENTE:_Attencao!
O Sim. Dmeu1oNu:—OS Srs. deputados hoje estão

implacaveis para comigo.
Sr. presidente, ha tres dias, o Diario de Minas

publicou no expediente do governo a demissão
do Revd. Sr. Candido Augusto dei elto do cargo
de inspector da instrucção pub!ica da comarca
do Serro

O S R . MounmÃo: —Logo o nobre deputado per-
guntará porque S. Exc. levanta-se ás 6 e não
ás 7 horas. (Riso).

O SR. l)riulIoND:—Este aparte não está a par
da intelligencia e illustração do nobre deputado,
e portanto seguirei o meo discurso, como se não
fora pronunciado o aparte.
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(t SR. if rir n:—I soe actos são o resultado de
apreciaçies do governo.

O SR. l)IIUMOND:—Nós taritboiii podemos apre-
cia(-os.

Sr. preddente, de;de 188, epodia em que
aSsunrio as redeas da a(lininisti acão publica o
partido conservador!,.

O SR. F. DA VEiG:—Tudo vai mal.
4) 5K. I)iruioxn: -. . .com proveito para a cau-

sa pu h ica te ti exercido importante cargo
nonunicipro do Serro o Reverendo Sr. Cari-
ilirlo Augusto de Mello

• SR. Vaí.rADARES: — Muito digno.
• S. F. PEIXOTO:—Mnit.

Sn. l)iicsioxu:—. . . escolha que use parece
f  ilisIliraita por autor das verdadeiras conve-
iii nelas publicas.

0 ttevl. S i . . Canudo de Mdli, já pelo seu (a-
raeter sacerdotal, já pIa grande svinpattiia de
u l i t e gusa naquelte muniei e, se achas a prteita-
uiite rio ao (te puder ainda prestar curti ao-
tageuui o servuo a que se prestava. As suas
•s\ nipaliuias rsvelào-se no facto de ter, desde que
subiu ao go ertio a iuléa conservadora, S. Revun.a
ciii disliiiccão representado nesta casa, Lorliu
(pulado pros iriciat, os interesses immeduatus
do Serro.

ii 58. 'i.SLLADAIIES E C. ÂFF0NS0:—Apoiado.
0 SR. I)RnioND:—Si S. Revuii. a ainda desta

vez não pude continuar a representar os mesmos
irilressos, isto não redunda cru sua desvaula-
goni, porque uu por dons votos deixou de ser
eleito.

ii SR. Vtrianants:—Teve unia brilhante vo-
ir çào.

ii Su. 1)RUSI0ND: - E riingueiii dirá que um ci-
tiadão, que fui guerreado e guerreado cern em-
ti, Dlio, e que deixou de ser eleito por dous votos,
não dispõe de syunpathia, svuipathia que ainda
se revela einineiite desde que se considere a
hrilliantrssuma votaçao que obteve o mesmo
ttevd. nu niluniciplo do Serro, em que de 90 e
tantos eleitores, que comparecerão, S. Reviii.a
ohte o 50 e tantos votos. tira, si o inesnio Re d.
s acha nestas circutinstancias, de verdadeiro
centro da svuipaltiva no uuiunlcipio do Serro, si
seos corretigionarios ainda cuntinuào a dar-lhe
provas da considerarão e do apreço (IUC merece,

certo que o acto do governo foi inconveniente
o anti-politico. (Apoiados).

0 SR. CAETANO GAMA — Está atirando oanzol...
O Sri. DIIUMOND: —Inconveni ente, sim, porque

esta deuiissào importa para o serviço publico
rins verdadeiro sacrilicio e para este ii istincto ci-
dadão uni (lesar.

0 SR. VALLADARES:—E nem ao menos se usou
tia delicadeza da demissão a pedido para com
o Si. padre Mello, o que se usa aliás para cern
11110 ui:UiauiO.

O SR. IM. PACHECO:—ISSO importaria trina inen-
tira.

0 Sri. 4. AFF0N5O:—MaS mentira muito em
uso na região ullicial.

0 SR. l)IWMOND:—E o inconveniente desta de-
missão sobe de ponto desde que consideramos
que S. Iteverendissivaa foi deinittido das func-
cões que exercia, logo após o acto desta assern-
titia que annullou o diploma de que foi por-
laitor. Parece que desta casa partio pressão co-
bre o goerno e que este não teve renaedio
senão intltgir a tão distineto cidadão uma pena
tão severa quando preenchia perfeitamente a
missai de insp. ctor dessa comarca. E, Srs., O

inconveniente ainda resalta mais do que se ti no
Diario de umas, quando diz que esta demissão
foi dada pelas razões que actuarão por parte
tio director ia instrucção publica para que se
a desse.

Ora, Cri entenul 	 rurilíurilo 	 tItio :i
provincial de Minas, iii ulec zelar minto te
perto as conveniencias publicas, que se estre-
mece cem dedica ção pela insteucção publica,
que deve lar:ienar profundamente actos de vin-
gança da natureza xote, dvs ter razão e
razao procedente para conhecer dos mo-
tivo; que levarão o Or. director da instrucção
publica á pedir que se fulnitinasse tão distrricto
cidadão corri urna pena acintosa apoiados da o»-
posição).

O SR. F. lia VEIGA:-0 Dr. Leonidas, director
da lnstrucesu: publica, é uni caracter niturtiu serio,
que conheço a uni tua ara nos e de quem tenho
ouvido dizer que não tem potitica. ' se bem
que a opinião dminante n'esta capital é que olte
é muito liberal, e portais lo Dão pode ser sri
peito rios sobres depuulados

O SR. C. DE 1 ILIVEI uia:—l)zem que cIte é 1 i le-
i-aI; luas se o é, não sei.

O SR. M. PACHECO:—E' liberal adiantado.
0 SR. I)RusroNli: - E' liberal ou conservador,

Sr. (ir. Motta?
1) Sri. F. DA Vioa:—Não sei. Euui todo case

fica provado que não é fonte suspeita.
() Sri : AFFNso:—O tine inc sorprehiendu (

o silencio com que se ouve unia ' erdadeira nt-
Ironta feita ao Sr. padre Mello e o corno e diferi-
de ao Sr. Dr. Director da instrucção publica,
l u te ruão se sabe se é conservador ou um.

O Sri. I)IiusroND:—( ) Sr. Dr. Veiga ja nos dis-
se que é conservador.

() SR. M. PAcriEco: —A demissão dada ao re-
verendu Sr. padre Melto irão foi por vingança,
irias si rn a bem do serviço publico.

ozEs:—ílls oh!
0 SR. PRESIDENTE:—Attenção! A discussão não

pode continuar com tantos apartes.
ti 50. l)RUMOND: --Ou conservador ou lúeral, o

que iii certo é que o Si. Dr. Leoiiidas Marcondes
de Toledo Cessa, na qualidade de director da
nistrucção publica, tem procedido de maneira tal
que uu lia de fizer descer e descer ruiu ito da p0-
siai) em que se achava collocado. (is actos do
Si-. (ir. Leonidas, corno 111 ector da instrucção
publica, pruvão perfeitamente que Ira da sua
parte o desejo de que dIa se aniquile, porque, se
S. S. desejasse que a instrucçãi publica se elevas-
se e nio se abatesse ao ponto cru que infeliz-
mente a vemos atirada, não teria por uru acto
niconveniente, ou em satisfação á exigencias me-
nos fundadas, que talvez lhe fossem feitas, pe-
dido a demissão do Reverendo, a que me retiro.

0 'ii. CAETANO GAMA:—Trouve consequenetas
tão vastas este facto?

O SR. DRusIoND:—Sem duvida alguma. E' una
facto que desperta a attençào e que por sua es-
pecialidade uleve ser perfeitamente conhecido,
porque realmente não se autorisa a demissão de
uni fuinccionario disti acto por motivos qualili-
cados, tia poucos dias, por nico collega pelo 4,0

districto o Sr. A. Penido, corno pueris. Só uni
mutis o de puerilidade poderia levar o Sr. Dr.
director da instrucão publica a exigir esta de-
missão.

Para que dIa se desse, seria preciso que hou-
vesse motivos fortes, motivos scrnos,desidia, ornA-
são de cumprimento de deveres por parte do Re-
verenulo Sr. padre Mello, que . ltevn i . a deixas-
se de curar da instrucção publica ria circumscrip-
çào em que exercia a inspectoria. Masacoin-
cidericia de S. Rev i a.- ter sido demrlti lo, Ioga
que a assenr1blía aurtultour o diplouita, de que foi
portator, nao deixa de manifestar estranliesa e
rima est runilresa procedente para os que cd inte-
ressão pelas cousas puluticas.

IMito dizia, Sr. presidente, o Reverendo Cara-
dido tk, Metlo, por amor de sua dignidade, por

alibi- ihi seo puurrdmmnoe, por artur da lrinqinliui:i-
de de sua conciencia, em necessidade de que
usles factos sejão pci-.ini te esta casa elucidados
pci leita rue n ti. E' iiii-der que es te vis 1 uiuhre de
desidtt, que esta macula, que os poderes COfls-
tituurdos pro:urarau nilurrur a S. l(evu i .0 , FeV y

-tão ri aquetles d'onde ufov cio; é ainda necessa-
rio que nós prestemos á niquelle cidadão a cüii-
siileraeão e respeito de que u digno, respeito
que merece pelas suis qualmitad s, quer corno sa
cem-dote, quer cima cidadao. E' mister ainda
que estes factos se esclareção, mesmo por amor
ii) rmiuniciprolo Serro, vei-dadeiro baluarte (to
partido conservador, cru que o Sr. Candido de
lietio tem antigos dedicados; que se cunheca o
titio tia atlr;itla tine o governo procurou ati-
ar-lhe.

14 Sri. VALLaisÃtEs:—PeIa5 costas.
1) SR. I)riunoND:—Esses rmieios, indecentes tal-

vez, que derao lugar ri. esta demissão, precisão
ser conhecidos e apreciados pelos conservadores
loriturricipiu do Serro.

4) Se. C. AlueoNso:_E tia proviricia.
O Sri. ()iruMoND:—. .'que tino feito e conti-

melão a fizer do sr. Candido de Mello o i erda-
ilsuro centro de suas operacões politicas...

• Sri. VALLAD.vires:—Apoiado, incito beto.
• SR. I)ilt:sioNo:—. . porque esta casa não é

'ruijteteru)e halo tirar a cor política riem o di-
1 uIunia de chefe a qualquer ciJadnuu cru sua lo-
calidade. Se o acto do governo quer dizei' que o
governo irão reeouíhrece mais no seu ex-delegado
CuiididO Augusta de Mello o verdadeiro chefe
do partido clii srvad or no Riuoicipio do Serro,
A está toda a população que lia de protestar con-
[n'a, lá está o testemunho ruiuitu signiuicatim o de
53 \utos, que recibeo S. Revrn. a para deputado
provincial, quando era hcustilrsado, quando antes
nesta casa se dizia que S. fievrii. se  Iriteressata
pelo pi-tido liberal, asserção que o uuuirncipio itt
Serro oão ac, , itou corno procedente e cmii sira
u:ntraposrçào proeirruuu dusiurigirir e de maneira
muito sigiliticativa o seu verdadeiro chefe. Eis
ahi porque o partido conservador se espliacela
todos os dias e seus elementos tendeur ri unia
dissolução: é porque unia falta de tino patitico
procura victinimar os seos mais distinctus orna-
iuueittos. (Apoiados).

ti SR. CAETANO GAMA:—Então deve merecer
nipprm ação do nobre deputado. (Xão apoiados
(ia minoria).

1) Sri. 1 )iruanoNn: —O acto injusto, lira a q uerri
rir, deve ser estrgnaatisado nesta casa.
0 Sri. C. AFF0NS0:—Certauseuute.
ii Sri. I)ric1oND:—NÚs nos achamos aqui coram

5 uurirriediatos representantes da provirieia para
ioinarinos conheci ruela tu destes factos e não para
u'rrrzarrnos os braços, fazer enuflexóes e dizei
amese á tudo quanto partir de palacuo. r Vivos
'poiados da opposeção).

0 SR. CAETANO Gasna dá uru aparte.
() SR. DRUM0ND:—Trata-se de um acto do po-

der executivo, que pode ser apreciado nesta casa.
u:is rios achamos aqui com limites perfeitamente

discriminados pana ventilarmosestas cousas,
pura conhecermos o cunho de direcção que se
iriuprinrme aos riegocios publicos, para chaniarnios
o governo a contas severas, todas as vezes que se
apartar do caminho que deve seguir. Estes actos,
filhos de sentimentos que chamarei inconfessa-
icis e que se procura de proposito encobrir, hão
de ser apreciados e devidamente analysados nesta
rasa. Eis aqui a missão que nós represemitaramos
mio ystema parlamentar. A missão da opposição
e imnportantissirna; pede reparação para aqueiles
ri quemui entende que ri una offensa se ir rogou; pede
explicaçuàes, quer conhecer a fundo o modo pelo
qual os neguemos publmeos Su' duigeras; Clirtiinl a

contas as autoridades todas as aezes que dias se
destisão daesphera em que devem girar. Por-
tanto, itós aqui reprtrsentarmios uni papel pr emi_
ruente e a sul proenidut'iici:m no caso atual é evi-
dente: elucid e-se ou que o Sr. Candida Augusto
de Menu foi onimmsso mio cuumipi'imnemi li de levei-es
lime lii cabia zelar, conto inspector da imms-
trucção publica da cunilarca do Serro, ou que esse
cidalài foi victirnia de sentimentos menos justos,
alvo que attirigirão seos desatlectos Da discussão
lia de nascer a luz e do embate das opimaiões,
acompanhadas dos factos e dos esclareci ineratos
que por parte da inaiinia cuuiipre sejão dados, tia
do provir o conhecimento dos motivos que auto-
rmsarào estademnissão. (Apoiados).

Srs., estas observações placidas, que acabo
de Produzi ", são incito convenientes, unesrumo
ã administraç ão. E' necessario que os presiden-
tes, ou seja Pedro Vicente ou Barão da Vilta
da Barra, que os inspectores da instrucção pu-
blica. ou seja João Pedro Morethzson ou Leo-
nmdas Marcoudes, conheção bem que seos actos
estao suJeitos á nossa apreciacào, á indagação,
á analyse, e mesmo censura severa, todas bis ve-
zes que elles attinjào proporções que ott'endãuu
as c u invenieracias publicas, e direi mesmo, o de-
coro individual.

O SR. M. Pacueco.—Mas o que lamnenato e que,
Seul ter ruiOtivo para censuras, se temi tini fazeI-
as por esta fornia.

O Sim. l)rausloND:—Eu (aumento que o nobre
d e putado, que conhece perfeitamente esta ques-
tão, time dê semelhante aparte, qu:iiadui sabe
que a minoria, occu panado hoja a tribuna, pruu_
tini-a iteseuiaperahar, no alcammce de surus terças,
o uoniproiui iSSO que comi ti-alio peraui [un aquetles
que a nnansda rio para aqui! ).lpoiadoe,

li Sim. M. PacmiEt:o 	 outro aparte.
ii Se. DKUSi0ND:—NÓC unir viemos aqui corte-

lar o Sr. Villa da Barra, e se isso matei fora nw-
cessarlu, Pu , portador de uru diploma, conferi-
do por eleitores libem'aes, me. i'etii'aria d u casa,
por quanto, o nrueo !imn é zelar o mnandato que
mime foi conferido para fazer opposicnie, porenim
cnn ternuios ratiavenierates e decentes, e jamais pana
comi verter esta euler riu Pin pelourinho, em  ime e

se açoitem as reputaçôes. (Junto lmesn.
Eis as regi-nus, que me forão impostas pelo

mneo mandato, e que eu procuro u)servar.
0 SR. M. PACHECO:-0 nobre deputado está

no seo direito, censurando e até accusando;
mas e preciso que o fa ça com base solida.

O Sri. DRCMOND:—Sr. presidente, embora eu
não viesse cá para entoam lôas á administração,
todavia não desejava dirigir-lhe censuras; ruas,
já que as circunistancias rue ohrigâo, eu devo
fazei-as, e entendo que ainda assim correspon-
do á contiamuca que em ruim depositarão os nicos
r'omuimnittenles. (Apoiados da minoria).

rorrao dizia, a reputação do funccittnario pu-
blico é uma Joia inapreciavel; é una patriruronio
que o individuo deve zelar com todo o cui-
dado, e portanto não se pode dar demissão á um
cidadão, sem que cite tenha faculdade de, por
qualquer meio, de que possa lançar mão, pe-
dir ao poder severa reparação da offerasa que
semelhante demissão possa acarretar (Apoiados).

O Rvd. Sr. Candido Augusto de Mello, que
foi offendido em sua dignidade, que vio ser-
viços prestados por tantos anrsos e com tantos
sacrificuos desccnhecidos pelos poderes consti -
tuidos, tem necessidade de que este faett se elu-
cide.

E, pois, nós, que aqui representamos a rui-
nona, que tamnbemii podemos apreciai' a mora-
lidade ou iniamoralidade que presida a actos
da natureza deste, tamnbenrr(levemos zelar os
bri os e a dignidade dos funccionarios publr-
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li	 São Ie)Stas a ii rgcui, devemos pedir ix-
licições, [)Ora que a luz se faça (J1uto b»ai).
Eu, portanto, p i'u oco a ii us Lie ina lona pata

tI ieussào deste equeri incuto, atteudeudi que
irão sacrificadas as coii' enieticias pubticas, e
que um cidadão di sti HC lo, ornamento de sua
classe, acaba se ser oiieuIilo pelos proprios
representantes de suas i !ias.

O pundonor, os brios e a dignidade do ci-
dadão, quer CJu1O parLictilai , quer couio fune-
ci navio publico, pelem e teeii direito a re-
parações, que flão IW podciii ser negadas; e eu,
ciii nome dessas qualidades nobres que furai
atacadas pelo acto da dciii issão fulminada co-
Ira o ILvil. Sr. A. Ele MIlo, pe,o e\plica õee
á nobre cd ria. Jfiiito bem dci minoria)

piado e posto ciii discussa o o síguint-
Requerimento.

ltequeiio que se peca ao governo a segu mli'
iii f o'

Porque foi detiittido do cargo de inspector da
iiiirui:ào pulilica da comarca do Serro o ltevd.
Candido A ugusi o de Mello.

iia das siies, 17 dc Maio de 18f5.-Demt-

A dIsrnssão lica adiada pela hora.
F'ieão sobre a mesa os seguintes prcile r to: -

N. 70.
À assnibia legislativa provincial de Minas

t ieres ilecroti
Á ri. 1° Fica pertencnrio á froguezia do

Carmo, do iiiluieipio ia Italtira, a fazenda denv-
uimriiit -Cabo de Agosto-de propriedade do ci-
dadao Frateisco de Paula Pereira j unior, des-
iiieiimhr,iila do inuniciiiio d Santa Barbara.

Art. 2 1 Fica pertencendo á freguezia da ci-
diii (Ia Ilabira, de0useinbruda da do C arnio, a
fiziiiila ilniiinnada-Turso---d' propriedade do
cdalào João Dionisio da Costa Lige.

À ri. 3 1, Bevogão-se as disposiões em con-
trario.

Sala ias s°s5ões, I de Maio d 	 1876.-Dei'-
mond.

N. 71'
A assemiib!óa legislativa provincial de Minas

heraes dcreta:-
Arl. 1.0 Fica pertenceidu ao ilistriet, ile

p' tio A mparo da Seria, frcguezia parochial da
Ponte Soa, a fazenda de propriedade de Cv-
jmriiriu Antonio de Punia, dcsuiemiibrada da fre-
gueziu do Anta, termo de Sinta Rita.

Art. 2.0 Reogao-se as disposições eims con-
trario.

Sala das sessões, 17 de Maio de 1876-Deu-
mo9sd.

Achando-s ,_, na ante sala o Sr. Auanias Manuel
Teixeira, Ieputa'lo pelo 4.° dtstricto, ha pouco
reconhecido, é recebido com as foriiianda']es do
est lo, presta juramento e toma assento.

Pareceres de commissões.
0 SR. CAETANO GAMA, por parte da coiunmissàO

especial, ulfercee os seguintes pareceres:-
. 42.

A coiiiimiissào especial, a qual foi presente a
proposieào n. 2166 de 25 de Outubro de 1875.
iiã sanccioiiada, [mas ernIo exauiinad -a e as ra-
zões por que não foi sancciunada, e:

ionsiderando que a razão unica da não sane-
o desta proposição foi a de constar ã presideri-

e a da prosincia que a transferencia de algumas
fazendas de uns para outros termos, que abi se
faz, nau lo reclamada pelos proprietários das
nisiii:is, condião que julga unica alleridivel
para se desfa l carem uns uiuhiicipios em prejuizo
de outros, e se alterarem suas divisas naluraes:

Coisileranlo 	 esta a rio onica. 90'

e I'liriitmsr lues niedida s , por isso ue lae.
pedidos são muitas vezes filhos do capricho e da
laixã, que não podem prevalecer contra o in-
teresse publico, ao passo que muitas vezesas
cn'enien das publicas reciarnão taes medulas,
milita in, , sino quando iiài pedidas, e até contra-
riadas pelos individuos a que dizem respito:

n5ideraiido finalmente que é á assemobléa
qo' compete mais directa e razoaveliriente ava-

a coii eniencia e vanlagetii de tacs medidas,
1 a 'citcncia ti' pedidos a respeito, por isso
que é a elIa que são feitas, e são is seis mem-
bis, Iedmtiiuos representantes do povo, do qual
xci e ni um nianitato, os usais competentes para
niecerema suas necessidades e prinvipainoute

receberem pedidos de qualquer particular, sobre
asumpto que lime ii terese, o que tu lo no pode,

nu liticado pelo simples facto de constar á
pcesi alicia, por informações lieliit as atinar/e,
mio ter havido por parte deste ou daquele iii-

iliiduo rcclaiiiarão la iwdids idoptila; é de
-parecer--qee entre esta proposi , ão ti fim 1)
clii Tiscussao para ter rn lugar os tram it's pres-
cript a no art. 15 da lei de 12 de Agosto d
1834, nu icanionte quati ii aos arts. 1.0 o 2 1 , visto
que são procedentes as i'azuies ti' ro sancr.ào em
retiiào ao ar(. 3°.

Sala da SCssOCs, 17 de Maio de T876.-('ae-
tomo (lCiOri -1/orla .Jc,iior.-J. Rufeozino

5. 43.
A coinmissu especial, á qual foi presente a

proposição ri. 2189, nã sariccionada pela unica
r,iz;-iI, constante II de'pacho da presilencia de 23
de l)ezeiiihro ile 1875. exarado na mesma propo-
lei):

1 .olls!derino que a asseniblia usa de urna
miicouleslavel mtlrmhmlicsi coiisliluciinal, iteler-
mi iamm:lo a comisiruccão de qualquer obra dentro
ila pra incia iii que exerce a sua acção legis-
lalmva:

Conside ramido que, embora não consignada na
lei do orcainento a necessaria quota para a rea-
tisacào de taes obras, todavia é alerto ao go-
verno o respectis o credito, desde que o poder
competente resolve a sua factura, e até deter-
nona o quantum:

Considerando linalinente, que a referida pro-
posi ç ão, se bem importe unia simples autorisa-
çào, para ser cumprida a juizo do governo, con-
sultndo os recursos pecuniarios da provineia,
não se torna n°01 inutil, n°tn mie i tu possivei
ex e cução, porque nunca são mnuteis as medidas
tomadas pela assembléa na orbita de suas at-
tribumçdes, principalmente da natureza das que
se contem nesta proposição, cuja necessidade
só pode ser bem avaliada pela mesma, composta
dos representantes immediatos do povo, e resi-
dentes nas diversas localidades, neni de impossi-
vel execução, desd e que as obras nella mencio-
nadas podem ser pagas pela verba-obras ru-
hlias-e de preferencia a outras, corno urgentes,
é de-parecer-que a mesma proposição entre
mie novo em discussão para seguir os tramites
prescritos no art. 15 da lei de 12 de Agosto te
1834.

Sala das coinnnssões, 17 de Maio de 1870.
-Caetano Gama. -F. da T°emqa.-F. Pei,rn/n.
-.1. Eufrozino.

Ficão sobre a mesa para serem dados para a
ordens do (lia seguinte.

t) aiusno SENHOS, por parte da rommissão de
estatistica, offerece para entrarem cri 2 . a discus-
são os projectos ris. 4, 5. 6, 10, 14, 19, 21 i' 21.
todosdo corrente moo.

Ficão sobre a mesa para entrareum na ordem.,
tios trabalhos.

ti 	 e . E v sit ISTO 31 seu no, pOr p,1111' iia de p -

lo is, 	 tlerece p:lm:1 	 ilha! 	 clii 2.	 disllisSiili, tal
como se acha reiligmili, ii projecto n. 29.

Fica sobre a mesa para cii trirc na ordvin dos
tialcilhos.

O SR. P. BRANDÃO, Ir parte da de ielacção,
Elirec' redigil' tiara entrar til 3.' 1 ;sc'mssão o

pr elo ri. 9.
lira sohre a tu e i para entrar na )ril( , iii dos

1 ri Ia lis.
l)jtl)lM 1)0 DIA.

2. leitura de projectos.
i°ew 2. Cii Iri, são julgados objecto de deli-

1 ração, resol moio a asseiiaDiéa que ii ao sejio
impressos nem copiados, e licão sobre a iiwsa

lii entrarem iii ordem dos trabalhos, os pcjec-
IS ris. 47. 48, 49, 56, 53, tIl, 02 e o de ti. 6.

Pareceres.
lntrao ciii discussão e são sem debite appro-

\ idos os pareceis ris. 39 e 40 da como missão es-
pe cial sobre as lis não sauccionadas ns. 2207 e
2105

lndemnnisação.
Intra cmii 2.' discnssari, e é sena debate appro-
lo, por escrutinio secreto, o projecto n. 20,

qkw uian Ia inde,niiisar 10 teiselite coronel loa-
1 Bento de Oiiveiia a quantia de 7:808$8'72,
1 . rejuizo que soffreo na eonstrimcção da 1nh
,Ire o limo Prelo

Alteração do regimento.
:ntinua a 1.' discussão do projecto ti. 23, que

ai teia alguma ,, d isposiuocs do regimento interno,
e midiciona outras.

O Sr. andicto de (Miv eira:
-r. presidente, mmmi das mão nienos preciosas
te :mqui istas da s s tema parlamentar e, por certo,
a loa foruma que doo á confecção da lei. Outr'ora,
miii reginmen absoluto, partia a lei da cabeça do
iiionarcha como Minera armada com Lonas as
suas peças. Qiandi inui to precedia-a, corno que
a justificando, um preambulo devido a uni .1 oão
ias regras ou a i ui umarquez de Pombal. A lei era
lesses tempos unia especmc de nisterio engen-

drado nas altas regiões do poder, donde descia ao
pomo, cujas uorriius ia reger, corno unia imistami-
O rica mutação, sena a previa coliecta tios ele-
nientos propeueuticos (Jm(c pudessem instruir esse
povo da mnoditicaçào que se operava mio direito
nacional.

No systeiima parlamentar ])cru diversa ii a ela-
luraçào da lei. 1.' ( , lia largamente discutida, had
suo respeito o debate i:omitraditorio, clitiqie a
nicas, antagonismo de upinoes, resultando de
tudo uni li mn grandioso, tudo tendendo a que o
acto iegislativo constitua-se verdadeiro deside-
ratum social, sendo, nao filho da vontade capri
cliosi ou isolada do legisiaõor, poreni u ia re-
verberação em sua iutelli gencia das iidas e aspi-
rações que tluctmsãi na sociedade e que, por assim
dizer, evaporuo-se dessa mesma sociedade ate a
aluira em que está cite coilocado.

Deixando-se inspirar por tuo elevados prmnci-
pris, tem as coostiluiçoes dos paizes livi es de-
terminado que nos parlamnentos a lei rumo se pio-
mcc de improviso e rapidamente, como umi me-

eeóro, poremn sim que seja tão moetliodicamnente
desenvolvida e elaborada, a ponto que se emitem
is tramasições bruscas a a sociedade seja que a
na norma que se lhe vae impor e o resultado
de sua legitima aspiração.

1) SR. A. PEN1D0:-Asseguro ao nobre depu-
tado que este é o desejo de Lodos nós.

(.) SR. C. nu OLivtinit:---Nao duvido, porem sei
tamnb-mn que o que estou dizendo é exacto.

tsr. presidente, é fora de duvida que este prin-
cipio não pode ser contestado pela nobre mimaloria,
que bem eomnprehende que do debate, do choque

das ilias m pie niemil pros ir li is ujmie se unot-
(Ico ás ulrcuumtamucias do pauz.

i) SR. A. lENiruo:-lSso é sabido.
ii Sim. 0. ia. Omivumuia:-Frmitiori o nobre dcliii-

lauto ulmea que saiba, estou Cli mlii direito, la-
zendu mil aprermiucãi; mão e°tomm fIlando pari o
imitar' depimtalo, e m ii para a casa e para a pro-
mncimu. Cicio que psa apresentar minhas ilém'

rormio emitnIer.
0 Se. A. PENIDO:-E eu sou fazendo as olu-

servasóes que entender.
0 e. 0. DE OLIVEIRA:-E' eu não quero qmie

o nobre deputado uie dum apartes, que nada sig-
niticmuo. Sr. pres dente, V. Cxc. vuja que mi não
quero apartes, e que o regi nmento os prohilae.

ii'I R. À. PENiDu:-Posso dai-os, e mio lia nin-
n ueni oiais aparlista dia que o nobre deputado.

ti Se. C. Da OLIVEIRA:-Qu 1110 eu os der ao
soo discuiso, use do uiesimao direito, mas agora
d ' claro que miào os quero.

ii Se. À. PENmoo:-POIS hei de dal-os qusandu
qumzar.

Sim. C. mau OLIVEIRA:-E eu não hei de dai'-
lhe0 attenção, principalmente porque só se rhs-
tnigucmmm pelo soo tomim inceumimnodatis o.

ii Sim. I'iiEslDEaTE:-i-;u ja tenho por diversas
ezes pedido aos miobr's deputados a observincia

do regimento, mimie prohmhe os apartes, permnitiin-
li apenas dar-se-apoiados ou não apoiados.

0 Se. C. nu OLLVEIiIA: .-Sr. presidente, é da
dis:ussáo, é do exame das mnaterias sujeitas á deli-
berrai dos corpos legislativos, e uto seu estudo
accuralo, que pode-se conseguir o melhoramento
ca legisiacao, a coiistituiçàu) de uni direito ver-
dadeirimniit normal e que se amolde ás cir-
cuiiist,imicias peculiares mi cada povo, circuuis-
tamicias que clepeuideiii do seu progresso, civili-
saucuui e desenvolvimento, e tantuein dos princi-
plos eternos da adenda, que jamais podem ser
postergados.

(is duos autores da lei que constitue hoje
essa preciosa regalia provmni:iat, chamn:ida acto
addiciomal, bern eoumiprchenderão a subiiinidade
desta doutrina, desde que, eregindo cmii corpos
legislativos os antigos conselhos geraes da pio-
ameia, não perinittirãio que cites arbitrariamente
podesseni exercer o mandato legislativo, e,ein con-
trario, limitarão a esphera da ousnipotencia desses
corpos legislativos, lixando una numero mlii munio
de discussões de cida projecto, com interinedios
lixos e outras regras bem vonlieciJas para a te-
liberação em comnmuui.

E' asmmn que o art. 11 1.0 di lei de 12 de
Agosto de 1834 dispõe que, pelo menos, a 3 dis-
cussões deve ser sujeita toda a uiedida legisla-
liam que neste recinto houver de ser iniciada.
Pode a asseinbléa estabelecer nula nor.a de re-
gras que regule suas sessões e seu Riodo de pro-
ceder no seu regiamematiu interno, é lhe facultado
prover Iivremsaente sobre a marcha do serviço 1-
gmsltiso. uiasmsão pode af:istar -se do texto consti-
tucional, isto é, não pode reduzir a menos mie 3
as discussões.

Vejo nesta cautela um pleito rendido pelo le-
gislador constituinte ao grande principio da pu-
blicidade, e a esta baila umaxirna do systc:xia par-
lanientar de que as medidas iniciadas nos corpos,
legislativos nevem ser discutidas, examinadas
cireumnstanciada e detidamente, antes de assumi-
rem o augusto caracter mia lei.

O que pretende porem o projecto n. 23? FIle
destôa inteiramente desse principio salutar, e
rompendo de frente cern o idealismo do direito
parlamentar, afastando-se das doutrinas aceitas
pelos mais elevados expositores desse systema,
como que receia a discussão, busca evitar esse
exame e estudo da lei no soo estado emubrionario
e, se moio corta as tres discussões constitucionaes,
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para litil 	 1aIIia-ii 	 olipite ii
iii,t avel:nente pt 	 á fornia p orque as eiiiii-
Iradas opiniões deveni-se exteritar nesta casa.

Si. pie si eiite, do conj une lo fiar monho tio
p r j e ii 23, ilo eco sy e te na (raiiss uda uma

lua prituuldial, que preside e domina toda a ua
ueilaccão: ' —se ITiu Lodo cite uni desejo manifs-
tu irlenhussuiuuo uI parte da nbr maioria ou
do autor (b. projecto, de supptantar neste recin-
to a vi iz da ppos!eào

1 Su. UETIiiO:—'Não apoiado.
O SR. C. iw Oi IVEI IA:—. . . permitlindo e sem

rebuco que o taL ido vencedor possa fazer pas
e cairo triutuipliul sobre as rumas da op

o, sem pie a esta seja dado o direito de
protestar, ou de cohiquislar a quintão ni santas
j1tuas da palavra.

	

.t.t suippru nu id 	 tu apreseiitaào e disctisào
liaria do reluieliment se iiudicaóes,

SR. R. tivu:—\ão apoiado, apenas tran-
Ice.

LI S. C. nu OLIVEIRA:—.. .j,`J acabando-se ou
procurando-se acabar com a discus^ao que se

rende ás moções de urgencia
iu. H. 'ui.a: - Proi, idencia muito ruecesa-

rua.
Se. C. DE ()LmvEi lia:— ...ja coaretaudo ao

d e putado que pedir o adiamento o direito de
II ar, ( fie in manifesto que a n obre maioria re

eta-se da luta ou quer fugir do debate pira mi-
pai, idarnente proseguir na tarefa que acima de tudo
:uiijdeia isto é, dar expansão á esse furor le-
gislatiu) insaciavel.

() 'n. H. SILVA: — % luta tios adiamentos é
que não queremos.

O SR. C. ru OLuvEmua:—Sr. presidente,nào comum-
prehcndo corno o nobre deputado, cujo espirito
de justiça por mais de unia vez tenho reconlie-
elo e proctaniaulo,

0 Sim. R. SILVA:—Agradec muito.
0 Sim. C. nu Omjviuij:—. . tenha-se divorcia-

do ri tão elevado movei, manifestando-se tão
severo contra aquelle.s que nesta tribuna pie-
tíndreruu exercer o direito da palavra, a ponto
tal que limite a faculdarme da discussão ar
piitado que pede adiamento, prejudicando-o nas
vezes de faltar.

() Sim. R. SILVA:—Jsto é secundario.
O S R. C. DE OLIVEIRA:—() adiamento impor-

ta urna verdadeira excepção dilatoria muito
usada no foro.

Ora, Si. presidente, V. Exe. sabe que pelo
facto de ir a parte com excepção dilatoria, ella
não perde o direito de apresentar contestação
á replica que lhe está reservada para e poste-
rior exercucio. Mas o projecto n. 23 quer exac-
tamente o contrario, isto é, o deputado que pede

autuariuento, isto é, que declina da discussão da
nuateria no dia cmii que elta foi posta no deba-
te, porque precisa ii estudar e reilectir, porque
precisa muitas vezes colher documentos que
s iria f i, para esclarecer a seus coilegas, fica no
entanto sacrificado na sua vez de usar da pala-
vra pelo simples facto de haser apresentado o
co requerimento.

O Sri. H. SILVA:—Nós todos sabemos o que
os requerimentos de adiamento significão.

() Sim. C. DE OLIVEIRA-- Sr. presidente, já não
basta à nobre maioria o soberano recurso do eis-
crranient 1 , (te que dia pode valer-se proficua-
mente em todas as occa,iôes, não lhe satisfaz
a prepotente rolha; é preciso ainda que se tottma
á opposieáo o exercicio do direito constitucio-
nal tpie lis, assiste, e que Constitue sua missão,
di' fisculisur nesta casa não só a maneira porque
a lei é obelecida, porque os preceitos da couus-
titiução são respeitados, como principalmente
de exarni nar os rietus do governo, do governo

que 01) ab r i u ir sua maioria parti ulefez:t,
ru.a.s que tarrub'ni deu e contar mui a ivarr:mtia
e ei tica dos abusos que pratica e não pode dei-
xar de praticar, porque não é iwpeccavcl.

1) Sim. CES i.iuio GAMA —Apoiado.
1) Sim. C. DE OLmuEmRA:—Ora, Sr. presidentce

qu 1 ('porventura o meio efficaa de que polerra
tu; nu., valer para fazer o exame e a Cenrn-
is attos gou ernanientace? E', por certo, por Va,
dr rerluerirslerutos, é pelas peticuues que dirigir-
nt o tu ilesa sulicitajido inforunaçujes sobre o at)iu-
50 (uru riietti1 o, que se institue o debate, trava -

a lota r provoca-se o jtui.o da opinião puldi-
ci. Pois fiem: quando é ios requeritiienl.s
que r.,ta a principal arnma da oppusicão pari o
ds'euuipenho de sua uiiissào liscalisadora e de
igilancia, quando são elles o umiais porieros

r rotruiruiento que a sabedoria tio actual regimnen-
ti enfiou aos que se serità.' nestas bancadas,
pama que uicessuiutés denunciem os attetjtados
er uiumuiettiios em nome da lei e contra cIta; eis

o autor lo p rojectoecto mi. 23, de pro posi tu, li -
mita a d jus dias unmcos da semana a apresentação
Is requerimentos, e assim descobre uni meio

frusta atoriu do exerciciu ria faculdade poderou
Ia opposicão.

Eu i lie, explico. Sabendo a nobre maioria que
os sahbados sao unicamente destinados parti o
ea:tue e debate destes requerimentos, sabenulir
que esses duas não te-cru te aproveitar ao anda.
umuento das mii diulas que iniciou e porque se in-
Iressa, etia que muitas vezes quererá e dar o
escautalo que tal debate pule pro'. ocar, porque
os abusos publicados e analysados poderia ser de
tal natureza que de sco exame resultem serios
corlmprorirettimnent ) s para os agentes do governo,
te 	 uto irá a asseruibléa e fará perede, na gíria par-
l,iiriemitar, ficando d'est'arte a opposieào tolhida
de descer á detida discussão desses abusos, pa-
tentados pelo exercício da faculdade de apre-
sentar requerimentos. Será isto, Sr. presidente,
o que nos aconselhão as boas praticas do systenia
parIa tentar? Será este uru proceder que se coa-
dune, como a actual ordem de coumsas, ordeiri que
trarussuda até da recentmssinsa reforma eleitoral,
imposta pelo Irmiperador a este povo? Não, Sr.
presidente. Quando nós ventos que da parte dos
altos poderes do estado, que da parte dos melho-
res pensadores deste paiz, lua urna t usdeucia e
terudencma lotmvavel de repeltir as cantaras inani-
uuir's; quando nós ventos que o proprio partido
comiseruadur e quem pretende e inicia o systeina
da representarão das mruinorlas, eis que o nobre
autor tio projecto s Ulupriune esta representacáo,
porque pêa-1 fie o exercmcio de suas faculdades, 'por
que amunulla-liie o papel fecundo a que é destina-
da, consentindo-lhe apenas que silenciosa e impo-
tente assista a todos os desvarios do poder e á
toda ,; as manifestações da maioria, ainda niesmito
nas suas consequemlcias mais funestas, tudo isto
em nome de um direito de governo que á nobre
maioria ninguem contesta!!

1) Si.. CAETANO GAM4:—NãO acontece isto isa
i uro meia de S. Paulo, onde existe esta disposi-
ção regimental.

) siu. R. Suva: —Nem na cantara uns ulepii-
tados.

0 Sus. CAETANO GA)iA:—O nobre deputado ar-
gunienta com os abusos.

0 Si,. CE5tiumO UAM:—Este abuso se. lia de dar
mui tas vezes.

Li Sur. C. DE OL1vEm:—t inconveniencia da
innouaçao, que aprecio, revela-se altamente Co
com o argumento de que servio-se, isto é, di: que
cmii o abuso não se deve argumentar. Não é as-
sim, antes, em contrario, Sr. presidente, enten-
do que é justamente o abuso que se deve pre-
'enir quando se legisla para homens defeituosos,

pua rsruua 	 sr;c.ierl,rlr' iliw Itt; 	 ouse t.'tslencmas
ruràs, rçuu' muàu e psrIr'ultu, uprr esta 	 utlit.0 a co-
,tinies oermla'oes, e, 	 iii,lo, I I I iii	 ri pre-
eettr) legislativo uIu 	 r e st;uto tu; 	 exeruel) tio iti-
reilu puulmtieo e ao (is lis l;ucuriiade t rliscrii't-
nirmas dos partido:;, em regia dm51) tu a tudo
uatir á adversturirus u ruruuuirmiolos.

Sr. pr e sidente, não digo que' a maioria actu ii
da assermiblda prvumtr'rtil, em nau inomentü dado,

tulha-se daparede aws sabbudos para evitar ocx;i-
rue e discussão dos acis da aduaamnistrauo'io. Po-
rern irão pule a nobre umimioria suppor qtme amima-
nirá, temilia de ser subtitrtiuta por emuergulruuenos,
por exaltados, que deixermi-se possuir de timn
espirito de iimtoteraumci:i extrema, que os leve ao
emprego te lodos ris r, , cursos para iii tu ti li sar
ris esforos de ului:u o1r1uOSiCàO que exeerào?

Não poderá, Sr. presidente, emanar da arimuum-
ris tração um acto tão ai taro emite eeeamidat oco.
UM Crime mie naturesa tal que a propria misamo-
ria leis lia interesse em que a luz sobre etc mio
se faça, cru que o debate não se agite, porque
ri 'este debate [em de provir o desprestigio d e
caracteres, a rrrina de alguns tornes? Nesse ei-
s desesperado não seria une trio um recurso sa-
mrtar essa deserção das sessões 	 os sabbados,

e não seria elta exigida pelo dmre i t de defesa
dos parti . OS que não deveis pretender ser) ti i -
ruI o?

LI Sim. VALLADARE5:—Nu10 que não lia aqui re-
querimento quis tique adiado e volte ã discussão;
rustretamito não leinos ainda a rmsedirlti que se comi-

ugisa mio projecto.
O SR. li, SmLvi:--Ao menos Icreumios a legalm-

l ad e.
0 Sus. C. DE OLIVEIRA:—SãO estrie as conse-

umenc ias lastimosas que eomosigo poderá trazer a
iriprãut dita ;ii s postu:áru, que demnaus a mais é
a erdaiteir:i alista de dona guines; assurur 'onio
piul' lioj' feriu' a imuimsoria liberal uomit assenti)
uu'esta casa, anuamilã invertidos os papeis, tarnbemiu
pod' i'ecalui,' e reealuir estronrlosarumeut sobre
1 rmuaioria, russms vir'ttmmia de suas luropnia s si-
s eririaules

LI Sus V.\Li,ADARES:—A miolirus maioria sabe qrme
ciia é governo permanente.

II Sim. F. PEIXOTO:—Não lia tal.
O Smi. C. nu Oi,ivummu:—E nem avan;o mui pa-

raul xi.), uru externo o sonhoir) de mi tu mitra pista. Sr.
presidente, não desconhece V. Exc. que rir) sys-
cii ia parlamentar as mmmiii ir ias tente tu por m

unte e por direito a tornarem-se maiorias. Pelo
uleivate que travão sobre os variados problemas
que se agitão na sociedade, pela tc,imiemra porque
encarào as graves questões sociaes, dias buscão
p puiarisar-se, pm'ocrmrào incutir no espirito das
Lss.ses populares, isto ri', do povo, ulite CIII ulti-

um amsalvse é uneun governa, que assuas ideias
são as melhores, as mais proticuas e condu-
centes ao desenvolvimento do progresso e liber-
dade.

Todas as minorias aspirão e tem o di-
reito de aspirai' ao poder; de dia em dia vão
augnieiatando ens forças, ganhão terreno, e sobem
rio conceito publico até esse supremo momento
cnn que comrquistão a direcção política tio paiz,
porque, victoriosas tias urnas, eles adas pela opi-
nião, ó deitas o governo, que deve ser e não
é outra cousa senão o transumpto da vontade
nacional, legitimamente enunciada

Ora, se este é o principio cardeal do syslensa
representativo, nós que tratamos de miiouiiiicam'
a lei que vai dirigir os trabalhos legislativos
desta assetnsbiéa, devemos por certo deixar aieiss
os preconceitos partirlanios..

0 Sim. li. SILVA:—Apoiado.
1) SR. C. nu Ouvunus:—. . . para pura e suas-

plesmulente cmli':) rar o ugi meuto mntiu'no e rir)

um cudug ii juistur'a que a Ir' ser ;ul)plmC,itlO, não
hoje que O partido u'unsei'saIom' ostenta se do~
iiiinando a eitimat'ão;usas auuamiliá em (tire as
srusru,is p.ulcnmi iiul:ur, em qnie ti tramueir'( ^^ 'io de que
105 Lute i pode. Operar-se i'ipurlauneurtr' titu' is es, -
uSa 	 )ta o iirllnixo to gi'auide iuiagi('o que
ri rm'tgr'. DaLi a inumtaçào, a maioria que hoje se
ost.e. ta pujante issuuuurá o papel que uui'a re-
trresenttluitos, de atitaias a igilarites, de guardas
ardentes da lei e da comistituição.

Se ass. un é, Sr. presidente, tu nobre autor do
projecto devia colloctiu'-se erti unia espliem'a sul-
perto' z 1is prroccupa ç ões partidam'uas, devia ruão
leimibm'tu'-se s omente de que cumpre que o go-
verno d:us maiorias acentue-se eisem'gico e pro-
fundo, pirelli ignaimtsente encarar para as pobres
rmiimnonias, ás u i n iaes se quer dar uma entrada
legal tios re e irilos parlamentares; devia pensar
q, si é a maioria quem governa, Com ttmuio lia
mtisutes a qnmri esse goa erruo está sujeito, porque

cite não ri', n'ris pude ser absoluto; ruão, Sr,,., seu
governo está regulado pelos principio ,,, de di-
reito, ria justmca, e esses priumcipios maismfeetào-se,
mI,io (liii 'au miei te pe l a forca numuse rica, pelo re-
sultado das votarriues, rumas tamubemn e grande-
rileufle pi-) exaumie, pela discussão mias medidas
iniciadas.

Eu mm;uo quero que as maiorias vejão-se intei-
ransemste privadas lo exercicio de seus direitos;
não, dias uievemms governar.

Ii Smu. tt. SmLvA:—Entretanto, a poucos dias
til murou-se de que eu o dissesse.

O Sim. C. DE OLIVEmIIA:—. . porem náuu despoti-
camente e si uni con s titucional e partauuueistarrmieus -
ti', isto é, concedendo á opposição liberdade de
rlisctissào. aconspanhiudo-a nessa disuissão, ex~
plicando is rlefemsul'mido Ser) goveriso.

Mas, Srs., é isto que pretende o nobre de1au-
talo coiii seu projecto de i'efom'usia regi mi ie mi tal?
Não, a suippressào tios requerimento ,,,, a vaivuta
musais poderosa e etlicaz a que se sou:crrm'e'a,op-
posição para denunciar os abusos do puder, é
tinia rol/tu parlamentar, rolha vexatoi'ia, dispeis-
sai eI, porque a que ja está consignada na lei
actual é rumais que suiiliciente para contei' os dcc-
varios de uma opposicão que fosse exagerada,
e tudo pre'.entlesse cínbaraç:ur.Para qnur' tanta eaamms-
pressão? Pois ja não existe a faculdade de en-
cerrar-se o debate sobre qualquer projeto após
quatro discursos, sendo douus de ruhupusIç;uo?
Meos Srs., comia essa arma poderosa não pode 
nobre maioria triurmmphar de tolos is oiietaculos
que porventura lhe sejão creados pela opposm-
ção? Para qute pois meios mais severos u' ao
mssesnio termipo ineificazes? porque, bem sabeis,
quauitlrt a cousipressào ri' xtreisaa, quando todas
as aalvnlas estão reprimidas, é que lia as grais-
(les explosões, é que as catastroptses se precupi-
1:0 tudo esmnagimido sob seu foi'tnidavel peso. Nau
é esta a verdade que iltuuuiinu o grande pharol
da historia politica?

O Sim. CAETANO GAMA:—i) nobre deputado não
deve pregar esse principio.

O Sim. C. DE OLIvuuitA: —Nào estou pregando,
mas é a consequencia da commipressào.

O Sus. VALLADARES dá um aparte.
O Si.. C. DE Ouveiva:—Setui duvida o direito

de revolução e legitimo, tem seu fundamento na
natureza humana, e para a sociedade náru é outra
cousa mais do que o direito do cidadão que se
defende quando atacado injustamente. A ninsia
severidade, a compressão extrema, trazem após
si a repulsa usais ou menos energica e acentuada,
conforme a força do ataque.

Srs., dizia uns notavel escriptor que, quando
tini povo se vê tolhido nos meios de manifestar
publicamente seos pensamentos, etie recolhe-se
ai) sil encio, emstrega -se te rssacliinaçrises (Ia noite,
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c.n,pin ,, 1	 rrIrlriaiiros, conjura nas
alia is arinas (Oro que \ae derribar o poder.
I)eixii a livre manifestação da opinião, deixai

o direito rio exame franco e detido a mis que
viemos aqui em nome de uru partido oppri ruido,
não leveis ao excesso, ao desespero esse partido,
que aguarda seo dia de sabir victorioso das ur-
nas, e que nã pode ver seos representantes,
seis eleitos, redr'zidos ao papel inglorio mie assis-
tu cm, impotentes, á consurnrnaçao de tortos os
erantalos e attentados cru nome da lei.

Desejo e desejo cordialmente que no eaanie
lestas arduas questões, que se prendem á re-
forma do regimento, esqueçamos uni momento
nossos papeis, e nos lembremos de que legisla-
rios nao perante a assembiáa provincial consti-

urina como hoje está, ruas como pode sei-o ciii
mirim futuro mais ou Irienos prox aio; isto i:',
utramos em vista não só os direitos ria maioria
tire governa, co rir o ti tu berma os da o ppOs i cão

r im alui está no seo posto para denunciar os
ataques leitos contra a lei, as violencias c(mtl}iiiet-
iriis pelos agentes do poder.

• SR. it. SILVA (lá tiro aparte.
• Sri. C. DE OLi\ EIiIA:—EiI admiro que o no -

fire deputado, cujos principio a este respeito ja
tem sido externados, não attenda para o resulta
do final, para o alcance ultimo, que pode ter
essa sua suppressão da hora da apresentação de
requerimentos nos diversos dias da semana!

E riem para justificar semelhante suppressão
polo e invocar o exemplo da camara dos de-
pitlos, porquanto não se pode comparar aquel-
a amuara, que tem 122 membros, coro esta,

que tem apenas, 40. E' sabido que quanto mais
ririrrieri rso.s forem os corpos deliberativos mais
difflcilnmente se farãô taes conchavos.

E iiemimais ahi estão os annaes dessa camnara para
mostrarem que atli mesmo quasi nunca lia sessão
aos salitrados, salvo uma ou outra V ez em que se
annnncia unia interpelia ção, porque certarriente
Imeur mal andaria o mi mmistro que aconselhasse á
sua maioria o recurso extremo da parede, para
evitar a explicação de seo proceder.

0 Se. VALLAD4RES: —NàO ha paridade entre as
duas camaras.

0 Sir. E. DE OLLvEirrA:—Nenhuma.
E, corno acabo de dizer, V. Ex. sabe que as

combinações em corporacões pouco numerosas
são mais faceis de se realisarerim, e Icem nmai
proiieuo resultado do que naqueilas que se com-
poerim mie rim aultarIo numero de membros.

O SR. CAETANO GAMA:—E nas outras assem-
hiéas prouinciaes, como a de S. Paulo, onde
existe essa disposição que tem produzido mag-
nitieos resultados?

O SR. E. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, na 1.a
discussão apenas se trata, segundo o regimento,
da utilidade e constitucional idade do projecto,

mmmesrno neste exame generico,e per smmrrna
eapi(a,eu posso mostrar que o projecto õ incons-
fito iommal, pois vai de encontro ás disposições
ria lei de 1834, que tra çou-nos regras para o
exercicio do mandato legislativo.

Não é extranho á V. Exc que as assembtéas
provinciais, como corpos legislativos, substitui-
rão os antigos conselhos de proincia, que exer-
crão funcçnes meramente administrativas, e subs-
itrrirão em virtude do texto expresso do ar[. 1.0

ria lei de 1834.
Dispunha o art. da Constituição relativo á com-

posição e marcha dos conselhos de provincia, o
art. 8, se me não engano, que não porlián ehles
tomar deliberação alguma, nem celebrar sessão,
sem que estivessem presentes metade e mais urra
rI o seos membros. Esta disposição está em vigor
co-vi da letra do acto addicionat e pelo accordo
unanime rios publicistas que escreverão sobre

,-i irmateria, por 	 \ermrrr, o	 . \ ir'riihie iii'
gmla\ (tire não ponte ser srIpeitu ;'I riídre mirar,-
ria.

Ora, o projecto que se discute fere de frente
esta disposicào expressa da Constituição, isto é,
mietermiur que se possão tornar deliberações aqui
independente da existencia ria metade e mais
itifi (los membro ,,; ria asscmmnbiéa.

Não ieciamo,ahi está o 2. 1 do art. li que diz
m in e a 4 noções mie prorogação rias sessões serão
votadas pelos deputados presentes, qualquer que
seta o seo numero.

• SR. VALm.AD.srrEs:—E' uma deliberação.
• Sim. E. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, como

pode tegatrmmente funcciunar esta assenabléa e de-
cidir questões sujeitas á sua votação, seni que
eslejão presentes deputados cru numero de 21
pelo rmiermos?

ii Sri. U. SILVA - Então tarimbem o regimento
ria coroara dos deputados revogou a Constitnrçom
nessa parte.

O Sir. E. DE Orivia: —A Constituição o pro-
liibe expressament e , e, se isso está consignado
no regimmmemrto da caniara (los deputados, direi
que esse regimento n'essa parte contem una
disposição repugnante ao preceito constitucional.

Si. presidente, e tão expressa e terminante a
plirase ria Constituição, que não sei como se
possa consignar em urna lei secundaria e regi-
mental, que se deve filiar sempre ao pensamento
constitucional, a doutrina do artigo com que inc
occupo.

Nemmr se diga, Sr. presidente, que estas deli-
berarões referem-se a questões somenos, por
quanto a prorogação da sessão põde trazer resul-
tados prejodiciaes á provincia, pôde precipit:ir
a votação das materias vencendo a opposmçà
pelo eanaço phisico, tnntitisar,du e consumin-
rio o tempo destinado ao exame e estw 10 á que
temo de se applicar a mesma opposicão, que ecu'-
tamucule não remo faltar aereamente, que fora
d'aqui tamnheni trabalha para bem desempenhar
0 seu dever.

A prorogação de lacra, pois, pode ser rnuita
vezes unia medida grave e de rmláos resultados
para a provincia.

E veja o nobre deputado a consequencia de sua
austeridade. 12, 10, ou 6 deputados, que é o
nrrrrmero que se acha ordinariamente ria casa à itt-
tinia hora, itetiberão sobre a continuação da
sessão pelo tempo qtrc thes convier, podendo
rmmesmnu convertet-a cru permanente.

0 SR. R. SILVA:—E supponha a livpothese (li,
tirita protelação decidida e acintosa.

O SR. C DE Oaivumria:—A isso eu poderia res-
ponder. valendo . me do seo argumento, que com
abusos não se argumenta, que não se deve pre-
suppor que as opposições manifestem tendencias
tão abusivas a ponto de embaraçarem a maioria:
mas não quero valer-me (lesse argumento. Emmn
contrario, tenho para mim que o legislador deve
prevenir e acautelar o abuso que já está prui-
visto desde que a maioria já tem no regimento
actual . o meio annultatorio das protelações da
opposcão com o direito do encerramento do'
debates: podem quando muito dous oradores con-
sumir dous dias na discussão de uni projecto.

0 SR. R. SILVA:—E.um requerimuenlo di'
adiaomento em cada discussão, que lambem porá'
soifrer quatro novos discursos?

0 Sri. E. DE OLIVEIRA:—Mas a maioria, logo
depois do 2. 0 discurso da opposicào, profere duas
Ora tres palavras em resposta, preenche a solem-
nidade regimental, e um deputado, 'le fermila erra
punho, apresenta o requerimento de encerra-
mento do debate.

Vê dest'arte o nobre deputado que a maioria
tem meios mais que etlicazes para corrigir e con-

em' o ahriur qw , por' \ emriumra Imarin da opposcão,
oro detrimento das medidas que tiouvrr de ini-
ciar.

O SR. CALTANO Gasri:—Lsta medida arrola não
corrige.

O SR. C. DE OLrvEmrri:—Corrige perfeitamente.
0 que não posso e concordar com a constmtu-
eiouialidade da uredida consignada no art. 2.°
§ 10. .•t assemnbiéa não pode deliberar, sem mine
esteja presente metade e mais uru de seos ruem-
bros. E' deliberação tudo que se refere a de-
cisão das diversas qmuestàes. quer sejão de or-
dena omi tegistati' as. Por consequencia, é ira-
'omastitrrcronumt o projecto que consagra essa vo-
tacão sem qimorum.

0 Sim. 11. SILVA:—Isto que é preciso provar.
lI SR. E. DE OLivErIlA:—Sr. presidente, quan-

rio o nobre deputado orava fundamentando o
seo projecto, dei-tire mim aparte do seguinte

 rim presente de gregos feito á oppo-
smcao.—tteferia-une á aquelta parte que procura
miar entrada nesta casa á instituição do voto
incompleto. Ilontem o meo nobre coilega mie

rpoeo , talento tmrilbamite a quem respeito
(1 Se. VALLADulEs:—Muito obrigado.
) SR. E. DE OLIVEIRA:—. ..ja largamente neste

sentido discorreo e creio que deixou tucirla-
irmente demonstrado que o voto incompleto,
consagrado mio art. 1.0 pala a COrnjrOsiàm) da
'omurnissão verificadora de poderes, não impor-
lava necessariamente dar entrada mia comiauiis-
são a uni memnlrro da opposição, era apertas
nina burla, unia ittusão ou miragem para emiga-
miar os iiacautos; que bem examinada e con-
siderada, outra cousa não era senão tirais umil
macio de compressão, urna at\ ela para o arbrtrro
prepotente. Examine-se o contexto do art., con-
frontem-se suas partes, algumas deitas até una
lauto s bitinas, e, para o espirito calmo e me-
Itectinlo, dahi o que resulta? Hesulta apertas que
:i mmraioria hei armada de um poder ni iscruciouia-
rio para arredar do direito de ser votado a todo
e quatquer membro da opposição.

O Se. 11. SiLvAr—Não apoiado.
ti SR. E DE OLIVEIRA:—Basta que qualquer

rios nobres deputados da maioria ponha erra
rinmiida a validade do diploma dos deputados da
opposição para que sejão estes lançados lias
listis dos duvidosos (Ha alywias apartes).

Sr. presidente, como ia dizendo, pela doutri-
na mio projecto a nobre maioria teria o direito
de eu, urna votação previa decidir sobre as tis-
ias formuladas pelo Sr. 1. 0 secretario, isto é, a
nobre maioria pode preliminarmente approvar
orireprovar as diversas eleições, antes de ser o
e\,nmfle feito pela comnrnissào. Está isto eonsrg-
nado no art. 1.0 § 3.° que diz (lendo) a No dia
seguinte e cru vista das actas, reclamações, au-
rauncios, protestose outros qnaesquer doeu-
rrrentos referentes á eleição ultimamente proce-
lida, organisará o 1. 0 secretario uma lista, que
-'rã approvada pela assembiéa, rios deputados
'ur el eição nenhuma duvida suscite, e outra
lista daquetles cuja eleição sotlra qualquer con-
estação. »

Sr. presidente, a arguuentaçáo é muito síria-
pies e poucas palavras bastão para sua exposi-

no.
1) l.° secretario tem o direito de cornpnitsar

as actas, de examinar as queixas, reclamações e
uleumuocias em relação á eleição de cada deputa-
do, cujo diploma tiver sido apresentado, em
sirtuãe deste exame, que pode ser dominado

lo espirito partidario, cIte orgaírisa duas lis-
tas, uma dos deputados que considera hqui'Ios
e outra daqueiles cuja eleição entende ser liti-
giosa ou disputada. Estas listas são apresenta-
das á casa, isto é, á nobre maioria, que as alr-

prova omm rejei la; lppu'ova, soruomatc, porque a
opinião mio secretario representa a da maioria.
Pelo facto da approvaçáo da lista tios deputados
duvidosos, e se cIta se compuzer dos seos nomes,
o qnle é possivel. estão os membros ria opposi-
Çãur excluidos de fazer parte da eomnruissào ve-
rificadora mIe poderes.

Logo, Sr. presidente, embora o voto incoin-
ptetum esteja consagrado no texto lo art. 1 . 0 da
reforma, corra tudo este roto incompleto pode
não approvertar á opposição, pode ser comple-
lamente burlado.

Em todo o caso elte só valerá comia permissão
da maioria. Meos Srs., acho que bem maismais sabia
bem maisrurais harmnonica corri a tnduute do systenia
representativo é a doutrina do regimento actual,
que dá direito ao portador do diploma de apre-
sentar-se nesta casa, intervir nas sessões prspa-
ratonas, netias votar e ser votado até o chia que
sua eler,ão seja nultificada, depois de discussão
em que intervemia. E esta disposição da lei actual
é, corno já tive a honra de dizer, (te alta sabeduo
ria; o portador do diploma está na posse e, com-
dizem os jurisconsultos; rneUor est coizdietio pos-
sidentes. Elte surge neste recinto enviado pelos
votos de seos concidadãos, tem por si a presumnp-
cão legal e,emquanto o contrario não se julgar, é
o genunio e legitimo representante do povo.

0 Se. R. SILVA:—Pela reforma elte intervem
lambem no debate.

0 Sa. E. DE OLuVEIitA:—LOgO, esse portador
de diptouna,em quanto não for denioristrado o vi-
cio de sua eieioáo,é o legitimo deputado, e nesse
caracter tem o direito de intervir, quer corri a
palavra, quer corar o 'voto, cria todos os debates
que se agitarem. Mas pela reforuma o seo direito
e tolhida desde que, posta a sua eleição erra dii-
uda (e pode ser posta de rima maneira tão facii e
subtil!) cIte e Privado do direito de ser votado para
nremrabro da courmissáo. Vê, pois, V. Exc. que
esta doutrina mio projecto (teve merecer flOVO
exame e revisão de seo iltustraulo autor e da no-
bre maioria, e crê loque se o nobre deputado
pelo 3,0 drstriclo estiver possuido seriamente,
'ouro snpponho, do desejo de murelhomar o regi-
mnento, S. Exe. d-oe elinaínar a medida que vai
restringir o direito do portador do diplomima, po-
dendo fazer sentir seos mãos ell'eitos, não apenas
sobre o partido liberal hoje erra minoria, mas
tarimbem sobre o partido conservador, que ama-
nha talvez tenha de assistir á mutação do scena-
rio.

Si'. presidente, visivelmente é de alta incon-
u'emm ieuaeia e de nenhuma vantagem essa extraor-
diraaria faculdade que se pretende dar ao secre-
tario, de orgaraisar as listas em virtude do exame
das actas e diplomas. Faça cite corno actual-
mente apenas unia relaçào de tontos os diplomas
ollárecidos; sejão esses diplomas o gula da as-
semrrhtéa para o reconhecimento rios deputados,
mas não se (lê á urra membro da mesa o perigoso
arbitrio de tançar suspeitas, eminu nciar um juizozo
previo sobre a validade das eleições, forrruiando
listas que a assernbléa approvará, porque não
quererá dar um cheque ao secretario por ella
eleito. A' meo ver ainda nesta parte claudica o
projecto que analvso e melhores são as disposi-
ções do actual regimento.

Creio e penso mesmo com o nobre deputado
que o actual regimento protege em extremo as
depurações, que podem provir ou da sorpreza ou
da violência, corno muito lisura disse S. Exc. Mas
não é com estas medidas, que são meramente
itiusorias, não é com esta substituição do pro-
cesso que se presta á burlas, que pode-se refor-
mar o abuso e corrigir os defeitos do regimento
actual. Em quanto a maioria levar-se pelos prin-
cipio,, de jcrstica, em quanto cita for dotada de
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aractsre t,es (j ue reputem o reconhecimento
de poderes um acto de magistratura, os rigores
são Iouteie, e as prevencies dispensaveis; a
dignidade prupria, o seu ti miou lo (te j ustiç.i innato
e que tú p(}dei'(iSO actua ciii todos nós, será o
muco pliarol jue a gumaríi em suas decisões. Mas
desde tio a tua iorua,por lima teiudoneua da epuca,
por unia pi'edispstção de espirito ou por urna
decidencia de seu partido, deixar aviltar-se de
tal sorte o espirito te justi ça e os sentimentos
do pudor ao ponto do fazem ceder estes elevados
moveis ao redo:noiuitio das paixões partidarias,
então, Sr. presidente, ti. 'hurmia providencia va-
lerá, os votos terão de decidir e as depurações
pela violencia ou sorpreza surgirão, mão grado
todos os cuidados, nião grado todos os meios
prudeuiciaes e cautelas de que vatr-se o regi-
imiento. Não são, pois, estas reformas, que nada
signticào, que poderão zelar o direito dos dei-
Es do povo. Esta., meforiuias poderão sei' burladas
amanhã pela maioria caprichosa e estes limites
que se lhe poemmm não são nenhuns, porque, emntirn,
cru analse, são sempre as maiorias que
Omiutipotentes e soberanas decidirão da validade
das eleiões, exerce-ido urna facutddade, que a
juopria Constituição não Hinitou.

O Sri. R. SILVA':' —Semii duvida.
O Sim. ( . DE OLIVEIRA:—Logo, não reputo con-

venientes estas providencias do projecto, porque
cItas ruiu farão dt , sapparecer as depurações e uleiil
trarão Cumilu resultado eliminar do reconheci-
mento de poderes os argumentos que por unica
t' rtaleea tiverem a violencia e audacia doriu-

0 -ui. H. SILVA:—Fazeni desapparecer coiïi-
ptetarneumte.

O SR. C. DE (JLmvEiuiA:—() que pois fica em pé
no SeO HOVu projecto?

SR. R.SILVA:—Fica o mnelhorauinto.
0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Fica cmli pé pura e

simplesmente unia burla para a Opposicào, isto
é, consagra-se o voto incompleto e erige-se cite
cio svsterna regimental d'assemiabléa, nas o voto
inco mpletotu é untei ranueri ie sacrificado, perínane-
cendo o direito que feio o secretario te oi'gailisar
as listas de deputados, classificando suas eleições
e ja como juizo previo facilitando o serviço das
depurações.

4) SI;. AMA1IAL: —Apoiado.
t SR. C. DE OLIVEIRA:—Assim, antes subsistir

o regimento actual com as suas imperfeições,
antes deixar o reconhecimento pela sorpreza ou
violencia do que substituil-o por isto, que é unia
nivstificacào e que jamais se pode considerar
mel horaumento.

Sr. presidente, igualmente entendo desneces-
sana e vexatoria a reunião dos deputados em
sessões preparalorias 8 dias antes do marcado
para a i poca da mnstatlacào. Faltão por mimo os
factos. 1.' assim que nesta sessão o reconheci-
mento de poderes foi tempestuoso. Agitarão-se
grandes duvidas sobre a eleição de varios dos
nobres deputados, agitarão-se questões juridicas
de elevado alcance, que se prendiào ã applicaçào
(la novissinia refornia eleitoral; pois bem, no
3,o dia, tendo havido diversos e longos debates,
furão reconhecidos os poleresde deputados em
numero tal que na epoca marcada para a aber-
tura da assermibida foi esta iiustallada.

Assim não descubro razão para impõr-se-
nos o sacrificio de aqui comparecer 8 dias an-
tes do peruodo legal, com prejuizo de interesses
e negocios à nosso cargo nas diversas localida-
ds em que residimos. Se ja é una penoso afan
para nós, que aspiramos à esta honra, con-
servamo-nos nesta capital durante o periodo
constitucional, para que elevai-o e estendei-o,
sem uma iiscessidade urgente e imperiosa? De-

mais, se o reconliecimenti não se fizer dentro
mios Ires dias, tambsm nada mie mal provirá tio
adiamento da sessão por mais dons ou Ires dias,
seio necessidade de alteração da regra ora em
vigor.

1 Se. R. SILVA:—V. lIxe. ja está na 	 ilus-
e ri s sã o

O Sim. E. DE ClLuvEmimA:-Estorl na 1. 	 e mos-
trando genericamente os defeitos do projecto.

0 Sim. R. SmLvA:—Genericamnente?
(I 	 CAETANO GAMA:—Esfà fazendo a arialyse

uuiams mitinuticiosa que é possivcl.
4) Sim. E. DE OLIVEIRA:—Ainda repito: consi-

dero corno uma expansão do sentimento predo-
minante do nobre deputado a doutrina do art.
2. 1 4,0 S. Exe., na formulação de soo projecto,
possumo-se de uni verdadeiro ferro' panico; con-
siderou a uauorua suiYocada, Vio-iu esn(aada pela
protelação da opposicão, e rudemnente tolhida
nos seos meios ceinstitucionaes de governo. Par-
lindo desse falso supposto, e tudo olhando atra-
vez esse prisma failaz, o moo illiistre amigo,
como todos que encarão os factos sob um ponto
de vista exclusivo, carregou o sobresenho, e
com as medidas restrictivas. como o cerceamento
da discussão, com mima severidade excessiva,
substituto, rio inhiuto de renielial-o, o mal que
eia Iodo id(a 1, que só existia eui soo espiri 1),
por uni muito mais real e pslpavel, o que imite-
tizimuente vai sobre nós terrivelmente fazer-se
sentir.

Sr - presidente,  pala que a exigencia da assig-
natura de cinco depritailos para a furmdamentae to
de ilin req mieri meu to?

0 Smi. AMSmmAL:—'\lmnca se realiia.
ti Sri. E. na: ()LmvEmme:—Para que essa slen-

nilad, q tio encerra uma compressão em retacão
á txlerna'ào de um direito, que a todo o deputa-
do assiste só polo facto de fazei' parte dota t'im-
poraài?

4) Sim. H. SmLvA:—Nào precisa assignaturas.
Sim. VALLADARES: - Pois o nobre de1rmtato

l(imleiii doo essa interpretação.
0 Su. li. SILVA:—Foi porque não comoprehemi-

itt bem a sua pergunta.
0 Sim. E. DE OLmverRA:—Smmpponha Y. Exc.,

Sr. presidente, (1 110 a opposisão conta apenas 4
imuenubros, lime o requerimento que cita pretende
ollereccr tem por fina denunciar abusos da ad mmii-
i sI meio; por certo nenhum membro da maioria,
que apoia essa administração, se prestará a lar
sua :mdtuesão ao requerimento e a assignal-o, aliiii
de que seja cite admuuihtido e discutido.

)) Sri. X. DA VEIGA:—Nessa hypothese, se a
opposicào não encontram' na maioria um mnernhro
para assignar o soo requerimento, tambemn não
encontrará 3 deputados que o apoiem, e assim
não poderá elte ser sujeito á discussão. A assigna-
fura simplifica o trabalho.

O SR. E. DE OLmvEIRA:—Não ha tal. Pelo re-
giuneu actual não se exige a assignatura de cinco
rmieinbros para o apoiamento. E' verdade que da
corruptela das boas doutrinas neste recinto é
oriunda a opinião dos que pensão ser necessa-
rio esse apoiarnento, porem, mesmo adrnittida
essa corruptela, o deputado tem o direito mli
só cormi a sua assinatura offerecer mimo requeri-
niento, discorrer largamente sobre ehte na hora
designada, denunciar os diversos factos que tom
emista expor ao publico, e depois é que cite
será apoiado, ora deixará de sêl-o.

Esta é a marcha actual e que o nobre deputa-
do quer substituir pela disposição do art. 2. 0 do
sem) projecto, onde se exige que, para que uni
reqimermuiento seja admittido, ou possa ser apre-
sentado fundamentado, é necessario que o pre-
ceda o apoiamoento de cinco deputados por meio
de assi(natnras. E' esta a interpretaçào lilteral,

ao 	 0)111 (lii' moe o-
li

	Se o mubre Icjiuiado lisess'—para u	 lisim ' -
é preciso o ipialiimt 	 lo 	 iii

cnlO serra a reproducã(Io liii p:il lameittar á
que alludi; mas disso positivatnerite:—nentiuui
rol I :erimnnnto poderá si' admimithito se;ii que le-
nha (i 	 de cinco de1ulados, isto é, mil
deputado por si só não tem o direito de apre-

req ueri oeimtos e fundamentai-os.
() Sri. tETANO (;AMA: —O nobre autor do pro-
tu não fiz questão de palavras.
0 Sim. E. DF, ()i.ivEmr4a —Mas parece-me que a

pli rase é iimipropria e presta-se a esla interpreta-
, cmnjas comtseiueulcias perigosas se podem

ii rj e lu ia m'.
0 SR. YALI.ADARES:—De duas uma, ou a dis-

tI imiutil,ou a interpretação dada pelo
ador é erdad'irã, e esta é fatatissimaaa.
0 SR. E. DE ()m.mvemmmA:—Yé-se pois que tenho

r.mzáo emdizer (time neste projecto ha umam fito
tu Ilo, mmm mclii a cli co, a s ulioca ção das di seus-

t'S.
4) Sri, II. Sirva: —O nobre deputado é que está

ttiiiIiiavehico, imnpulamido-nie uiilemicôes que não
titio.
O SR. E. DE ()LrvEmmmA:—Esta tendencia perigo-

sã, este pomitu de vista exclusivo que denunciei,
aula de novo se revela mia doutrina tio § SL do
mmiesimio art _c.°, que Lista dos nsq ueri isentos te
ahiaimiento .Ahi se exige igualmente que a lilo-
ão de aliamimen li seja apoiada nas 1.s e 2.

ti iscussões por 3 deputados, e ria 3. a por 10, para
tio possa ser ti sentida.

Ora, não imiu porta esta exigemacia raiais ii uma
mimmm til e infantil severidade erigida em mmmemo de
gavemmio? Nio é a uoamuifestação do pensamento
dituimaute do nobre deputado, que tudo encher-
gá alravez de mliii prismiu partitario, que, e Joio

liso, só ré a minoria creantlo enmbaraços á
ttauonia parti o eaereicio de suas func;ôos te-

gislalivas, moas que não quei' ver nunca o outro
lati, isto é, o esmagamento da opposiçao?

4) Sim. ii. SILVA da urna parte.
4) Sim. E. DE ))i,rvEieA:—Não polereverter. Ar-

eminemito colo as ideas consignadas mio seu pio-
jeel, mostro que o nobre deputado, revestiu-
lo-se (te extrema severidade, de austeridade itum-
pliravel para corja a opposição, quer reduzul-a ao
papel de comopam sa, mondo, silencioso e impotente,
e no entanto diz que reverte a apreciação!
It'nfio tensdeneias oppostas, quero que haja ti-
herdade de discussão á par da concessão de
meios de governo para a maioria, e o nobre de
pulado diz que reverte o argumento! Não com-
prehendo!

0 Sim. R. SILVA: —Não tome em tanta conside-
ração o aparte, não vale a pena.

4) SR. E. na OLIVEIRA:—Não posso deixar de
hizel-o, nina vez que considero muito o nobre
lepri lado.

Ainda na parte que diz respeito á discussão
dos requerimentos de urgencma se manifesta a
lena lencia que tenho procurado combater.

r) inline deputado quer que sejamos parcos
cio palavras neste recinto, quer que façarumos

ais do que fatiemnos. fies, atou verba, parece ser
sua movabrisa. Emum parte sua doutrina é ver-
daleira; irias tarnimemn mli certo que a lei, sento
dli todo o seu complexo o resultado hmarmnonico de
diversas idease comiabinações, o fructo da elabu-
m'a:ào em comnnsumn, é preciso que seja prece-
d ida de estudo e da denionstração de sua rasão
iI ser, e isto só se faz por rmaeio da palavra,
porquanto, como disse a principio, só corri o
dmoque das bicas, tia luta das opiniões oppts-
las, é que o melhoramento tio systerna legisla-
,j\-0 ile 11111 p0\ 't podt , SI' operar.

Asinm, a mip t re s Ia dlti;sàt cmii cerlas
tiuiterias é niumlas vezes ummm perigo, alem de si'
unm ataque ctiultra o s y sfemima pmrlamuintmr.

Pi da 	
Sr. tresidente, a tmrgencim reqnme-

11(1,1 por unI le1itmtado da maioria um mtmiitrii
e [ad intuitiva, é ião evidente que possa cimm ti-
cutudaile penetrar em nosso espinho, e illmmmiuimmal-o.
Muitas ezes só 1tOiO debate, só em vistavista das
cstdermçóes que furem feitas a respeito, é que,
;i 	 se poderá convencer tia conveitiencia
la votação da reclamada urgmncia.

1. nemu, Sr. presimienle, mia discussão de taes
nuoçes poderá provir um recurso protetatorio,
ou embaraço para o exercido (to mandato tegis-
ativo, pois que nós, que ja termais alguma pra-
tica dos trabaths desta natureza, ja tleveuimos
ter obsertado que durante os dous aitns lia le-
gistatui'a limada, bempoucas urgeiicias fr.mo ri'-
ti mmcii das e liem poucas discutidas; no as ad uni ml -
timido mesmo qu o sejão, alui está mm tmttiile
eoitsmgtiado mia lei actual, que dctermamn.t tini , mias
quisbàes de ordetim, havendo 4 discursos, o tIre-
silente pode neg.tr a palavra a qnaimmiei' ihepmi-
tad o para exterm ir soo perasarnemi tu; otarimbe num
cumpre notar-se que a mmmateria, por simm pro-
prim natureza esteril, rcstrmnge o debate.

O Sim. R. SILVA:—Quatro discurssos podem
consumir unia até duas sessões.

0 Sim. E. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, a fixa-
ção do tempo mitarcado para o deputada profe-
rir seu discurso é ainda uma violencia imitole-
ravel ao direito da palavra. Quer-se traçar li-
iumits pira o deputado externar sutis bicas, quer
se constraimgel-o a ter o relugmo sempre aberto
diante de si para resumir sua an'guimmemitmeào ac-
comnimudanmtlo-a ao pu'aso legal, como dentro de
utmm quadro estreito.

Eomru efleito, momm'car-se meia hora pari fura-
dainentaçát de um requerimento ml real tum-n lo um
acE de commmpresão seum nome.

0 Sim. II. SILVA:—[,", deixa-se depois a thiscns-
são ampla.

O Sri. E. DE Oi.mvaiima:—. . . pomqnie tia reque-
rimentos de tal natureza que demnariduo longo
tempo para o desenvolvimento das diversas nua-
terias que a cIte se prendem. Alem d'isso lia
urna diversidade infinita na organuisação las in-
tett genicias. O talento, como o Protlmeu iii tlnco,
reveste-se de iimiiunaeras formas. Se rins, mais
felizes, podeni exprimir-se com atticrsmo e
concisão, que reconheço ser mim, dos ornamentos
espirittiaes do nobre deputado; em outros pre-
doiimn:ia tendeocia em extremoextremo opposta. As idéas
lesses na sua externação revestem-se de uma
prolixidade extrema, ou por defeito de espirito,
por luabitt, tendencia, ou por qualquer outra ra-
zão , de sorte que são-lues precisas iuimiuineras
palavras e grandes rodeios para a enunciação
do pensamimento.

E', pois, doloroso que para esses, que lutào
comum defeito psychologico, ainda a lei venha
ser rigorosa, restringindo o tempo que pod'tmi
despender mia tribuna.

O Sim. F. PEIXOTO:—L' para cohibirens-se desse
defeito.

O Se. C. DE OLuvErrlA:— .Nào; penso atiles que
ha ainda nesta inmaovaçào o (leseravohi iiimenutt
d'essa tentencia, que se manifesta mia intelligeti-
cia do nobre deputado, que a domina, e cuja ori-
gens, se me não ihiudo, é o terror trafico de que
elte se deixou possuir, julgando seiripre ter di-
ante de si uma minoria caprichosa, fanatica e
proteladora e que por todos os meios procurasse
entorpecer a marcha da acção legislativa da uuuaio-
ria.

Como dizia, lia requerimentos tão importan-
tes, que para o desenvolvimento de sua musatenia
o permuto de meia mora é imasulliciemmtissrnuio. Siap-
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In
ponha V. Exe. que se ;rata de denun'iar um
atientado grive, cuiemeltilo por iiiii iaiagi.Irado,
e que o deputado teiii necessilale de referir-se
e citar peças de um processo volumoso para
m istrar que falia com conhecimento de causa, e
na) aereamente, pie flao inventa, mas SILO SO
expõe a verdade...

O Sa. CAETANO GAMA:— E o que lia de lazer na
discussão?

O SR. C. DE (tL1VE1JiA'— . . . para isso o tempo
de cosia hora é por certo coinpletanient: escasso.

em pre:aleee a observaçào com que acaba
de oje li nrar o nobre 	 putado pelo 1.0 dis-
tricto, rq ue, sendo preciso o apoiainento de
cinco o inbrus para poder o requerimento ser
ad mi: ti o á d isc ussào(acei tand o ja a em onda), no
dia em que a opposicão estiver reduzida a qua-
tro me .ihros, a discussão hei restricla a meia
hora apenas, isto é o prazo consignado para a
furidanienLaão.

E', pois, u:n medida funesta que deve ser
banida do projecto, e que assim como hoje of-
fende á minoria liberal, amanhã pude ohleiider
á minoria coeservadora.

Sr. presidente, este projecto até é i:Llpoiitico,
porqu', colFiquanto o chefe ni isivel do partido
conservador dê gata:: tia poderosa da periuracio
no poder do mesmo parti ti , co ui tud o, quem
j) de prever as cataslrophes? Quem pode advi-
nha:' as evolnçces que teto de haver neste paiz
e em consequencit delias tracisformarein-se as
sCeiias? Quem pode julgar-se seguro cieste coar
tormentoso da vida publica? Pode amanhã a no-
tire maioria ir para estas cadeiras occupar nos-
sos lugares e sei' incumbida a execução d'esta
i'eÍirii:a ai partido liberal. E' assim boto tudo
acatite ai'; cumpri ,,pias na o fazer-se do regimento
a ruia de partido.

() Si:. Il. SILVA:—A inda quando tenha de scn-
lai'-:ne nessas cadeiras contra ii: i ci nunca serão
necessarlas essas medidas.

Si:. C. DE OLIVEIRA:—Se inc dominasse id:'n-
ticu pauico, se eu visse tainbein tudo atravez
essa exageração do principio da autorilale, te
110 1 ' Jeixou-se possuir o nobre deputado,gracas ás
ueocupacões de seio espirito, deixaria que pas-

sasse seio observações este projecto, porque até
pela ordem normal das cousas, a menos que não
ltqc: ci intervenção do grande magico, o chefe
iuivisivel, é mais natural que seja li partido li-
beral que::: amanhã tenha de governar.

Mas, Sr. presidente, entendo que em relaçào
ao regimento interno devemos ahstrahir lota!-
mente das prevenões partidarias, deixar-mo-nos
ii luminar pura e simplesmente pelos rigorosos
principios de justica, isto é, saber e confessar
que a assem bléa provincial faz parte do systeuia
parlamentar, tem sobre si a tarefa legislativa e
assim é conveniente que cai seo recinto haja
debate, que o choque das opiniões se dê e que a
minoria t'nha occasião de manifestar-se com
i&luelia amplitude e franqueza a que teu: direito
e eco que consiste sua missão.

O Si:. AMAi:aL:—Apoiaclo.
O Si:. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, a nobre

miiaioria n:iÍm governa com essa ocnni potencia
Cliii O pha n t:is i u e d escreveo o ai i to r tio projecto;
á minoria tamhem pertence uma parte governa-
men tal no sy.sterna parlamentar e o proprio acto
alilicittnal a consigna. Nós sonos os guardas vi-
gilantes li Constituição e lias leis, isto é, nós
niailria e minoria vimos para este recinto não
só para consultar os interesses do povo dotando-
o das lis que melhor se antollein ãs suas conve-
nieni'ias e seu bem estar, como temos o grandioso
liii: de confrontar os actos dos poderes consti-
luuilos com a lei, de examinar a maneira porque
estes poderes deseinpenhão os elevados encargos

llií:s são conlialos, e sta magna tarefa mais
1 iclaineiite pertence á opposicão, ex-vi de sua
propria org.uiisaào e posicão.

Nós aqui tinos o direito de examinar os abu-
sos, de denunciar perante o tribunal da opinião
publica, perante os altos poderes do Estado, os
atlei:aulus que contra as leis forem conamettidos
pie diversos fuoccionarios. Temos attribuiçóes
pltc,ts tacmibeuii, Sr presidente, e não mera-
mente administrativas, conto alguns espirito, oh-
secidis proclauntio; tecuos o direito de erigi:' tios
eco tribunal do j:istiea, e em Uni momento lado
fizer applicacão da lei penal.

0 Su, AMAi:AL:—Àpoiado.
0 Si:. C. DE OLIVEIRA:—Si assim ê, cumpre

que ambos os lados da casa estejão revesliul;
das faculdades necessai'ias para o deseinpenliu
do grande mandato. Si a nobre niaioria quer lei-
os ciieios de gos erno, quer não ser ecnbai'au;auia
na elahorac,ão dcil ei, cumpre-lhelie por seo turno
consentir que a opposlcão tenha os meios de sa-
tisfazer seu liui constitucional, isto é, que aquiel-
les iliu, i'cpresentão uma fracrão iuiipui'lanlu: do
paiz, aquelles que nwiI,1s vezes represecitão t
riiaioria, mas maioria que foi sipplioiada pula
cilipi-essão, pelos 111105 corruptores do podei-,
aqui tec:háo sua valvu la, aqui tenitão occasião de
expandir-se e de fazer ouvir a voz tios opprimi-
dos.

Será este o desideratum, Sr. presidente, a que
quer o nobre deputado attender Guio o seo pio
jes tu? Não; quer j ustamente o contrario, quer
re.tringii' esta uiauifesta-ão, que:' limitar este
directo pica fazer reverter todo o fructo da viu-
lencia ecu beneficio da maioria, (Iue; já teto meios
tãu eflicazes, tão procciptos, para jailiais icniuobi-
usai-se ante difficuldads creadas pela opposicão.

1) SR. R. SILVA: —Está se discutindo a uti li-
dado geral deste pi'oje tu) lia dois dios,

Si:. \TALLADARE5:E' porque sua reforma
não es lã em exec ii cão.

0 Sri R. Suva ufi ain aparte.
0 Si:. VALLADarm ES: —Creio que a demonstra-

ção que se leio fei lo aqui compensa.
0 Si:. 11. SILVA:--Ali! sem duvida; mas seria

mais regular tia 2. ,1 iii scuss ào. Tenho apreciado
incuto e hei de responder.

0 Si:. C. DE OLivEli:a: —O ar!. 2.° 12 do pri-
jeito é de alta inconveniencia; tolhe ainda o
di -ei 1) d a opposir.ào. Para que, Sr. presidente,
esta disposição que veia a adio issão de iiioçães
que ixigeiu iiuiueuliata decisão, não se achando
na casa numero ligal de deputados?

A este respeito até peço ao nobre deputado Ii-
ceu;a para dizer que este art. destmoi do como-
plexo lo siSo svslecna, isto é, S. Exc. não pre-
suppõe o abuso, suppóe que legisla para uma
sociedade de anjos, para uma corporacão inca-
paz -te afastar-se ucu só apice tios preceitos le-
gaes.

Ao mesmo tempo, porem, que S. Exe. assim
eialuoide, transferindo a discussão tios requeri-
nieci los aos sabliados, introduzindo uni voto
inco mpleto, ilhisorio, S. Exc, como esta dispo-
siçã esqueceo-se das suas doutrinas e modo de
apieiciaião. Para S. Evc., que considera a maio-
ria ii peccavel, não pode em uni momento dado
não haver na asse:ubléa numero de deputados
e pio' consequencia não se deve aimmittir a
hypothese.

Coco etl'eito, Sr. presidente, não é dever nosso
estarmos aqui presentes duracte as 4 horas re-
giuuentaes? não temos todos a olariga:áo de,
leste recinto, acompanhar os debates desde o
mocu'n tu em que elles se ecicetão até o instara-
te eco que V. Exc. Luinuncia suileunciemnente a
consmlmcnação da hora?

Assim  nobre deputado não pode dizer, des-

canto de seis prini'ipios, que quaci lo não
houver mia cai imuiero d' ulu' 1 iulriteoiiÍiuiecl-
's para ci'liberaeõe:s não poderão —r

l;ilis 	 cucocuu's que exi ,1ãi 	 iun;cieiliala 	 teusão.
gcindo eco modo (levei . , é essa suppusiàl

iii ossivel.
Vè, pois, V Exc., Si' presciente. pie este

r t - lei e ser ei miii nado, porque não se laai- -
oonisa. com osvstcitia do nobre deputado, que
ci relação á sima maioria vê tudo alravoz de

riu: prisula dourado, isto é, acredita que legisla
Ira mina sociedade de anjos, tendo para si
uie a maioria é santa e iuvipeuceavei e que numa-
cl se afastará da livaha de seos deveres.

Não u me incmmcubo de desfizer a illusão, mas
cml, :i uricolieru'ucra

s, I':xuc. OrlO quer ar rida que se d:scutào ques-
es que podem vir por alguns instantes rio-

Ir; rular a miirirch i das mmieltdas dadas ecu ordena
li cli::. E' assicn qm:e a; cniçues d cisliamnento,

A.," de p rife rencia, mie irgsmicmrm, clã) serão ulis-
cit ii ao ou apresentada, na casa u( ia id u orlo
cume:' 21 dispuitalos. Deixando á cular'gemn a
leal inf,tllibililr,de da maioria, hilha apenas de
iii exagero partiilario, posso garantir (1UC essas
noções sendo intoircijueiite burlciLlas, mimillihica-
ias; a opposiçào e a propria maioria beco pou-

e ;o vezes podei-ão exem'cei' o seo lircilo te re
lierr r pretrecaciru, urgenci: ouadiamento, pois

que é sabido (filie ante os factos, conioclles são,
e dão no inundo das idealidades) que eco rrgra

.m'al os iieiubros da assecuibléa deserlão tio sa-
ião durante a discussão Estão aqui durante a
liura iias votaeões. Quando se trava odebate,

não ser um ou outro apaixonado, ou alguem a
quem o assuminpto mais directamente diz res-
iito, retirão-se e vão ti-atar le seios riegocios:

tola é a realidade nua e crua.
llein vê V. Exc que passando a neforuua,

lem'ecmmos completamente supprimido as questões
'ativas aur geucias, aliarnento e preferencias.

0 SE. CAETANO GAMA:—Àbi não se higum'a
doa reunião de anjos, inas de peccaioi'ucs.

0 SE. C. DE OLivEiiiA:—Estou denunciando a
iiieoherencia do autor do projecto. Para miiinl
ri maioria, é sempre una grande peccadora.

Ora, Sr. presidente, e mesmo que este não
fosse o fado real, o facto Fie tolos os dias, cm
louca counbinacào instantanea, inda da propria

)posição, podera ser prejudicadas taes niuções,
que ás vezes tem seio valor, até mesmo politico.

Suppocllma V. Exc. que um deputado pretende
apresentar uru requerimento de urgencia, ou
preferencia ou adiamento; não convindo, reli-
mão-se os outros membros, e p il-o imiipossiliili-
lido de exercer seo direito. Com  mmcmla retirada
ambinada e u'apida neutratisa-se esta faculdade
cie teui o deputado de vir requerer, a alteração

,ia om'dein FIO dia.
Eis o coroilario natural da disposição comi-

' cgnada no art. 2. 0 	10 do projecto.
A orgiuisat'ão desse mesmo projecto suggere-

coe unia reiiexà qie não deve ser posta ti mar-
l ei ri.

Sabe V. Exc. que o reginaeato actual deter-
mina que os projectos sejão r'digiulos em artigos
concisos e breves, seu i 1ireacnbelos e r ada um
'omiten:io mima ii'ca uni preceito. No entanto o no-
bre deputado em :ic:ta reforma desta trancenden-
lia e que deve ser largamente examinada, re-
u]u:z-la apenas á dons artigos, fazendo diversas
'umhdivisues, concatenando debaixo de uni só
titio niaterias heterogenucas e oppo4as. E' ainda
li ci: abuso, é um manejo de que valem-se
is maiorias para precipitar a 2 ciscussào;
isto é, a 2. 0 discussão, use é articulada e acia-
letica. u' nu:llifiu-:cíla inteiramente pelos Ot)VOS usos

p im'tIlu 	 li n,bm-e ni'uionia, qume evita II debate,
r';lc-Luilito 	 maorn;ei:ntiu ii mim:ioei'u de artigus

im: g mi'mil.milm seu -iystíoiia O (ti-lo Ao ciii-
-.eqdlensci;io l ' ota innuVarão já se leemiu feituu lar-
OridiCum 1,- 'euitir.

A obscuridade nas leis naoilernisoimnas ibm está
l m rum'a patentear como é inconveniente semelhante
m'g,i:lisae.io, toda confusionaria. A reformc dei-

tonal, ci i'et'or'mna do elemento servil, a rcf&unuui;i
judiciaria,icmaria, a reforma do alistamento militar.
eomnpoemn-se de mnuito poucos artigos e de urna
exagerada mnuitiplicidaile de , irias cio todas
Pilas nota-se um ohscimrantisnio, muuuta completa
ana rcti ia; de sorte que deu bá ti tolas mis p ri miei-
pio.s de -harmonia e clareza que devem 	 tmresiulir
a boa 	 da lei.

Qumecil com a irregularidade solrre não é só o
imilerprete, " rurincipalmuente o povo, éaqmielhu'
para quem a tei foi feita e sobre u 'iii os ellem 5
d' sua exu-cuiçãui vão rer.atiir. Os mmirigislrads
lutão como verlad' i ris emimli.iraeos mia applieação
(Ias rgna ii;: reforim:a julli;iai'irt, o povo nu sabe
e01110 seis direitos são d'hiumrduis, cremilumimii de nós,
jurista mnescmao, po te verdaieim'ainent' interpretar
essa lei il - alta icnportanc:a, porque dia está
aumabigua, revestida de plar'ases não ji:ridmcas,
para o que não pouco ucontnihcmio esse prejuizo.
O cmiesiuo quanto á execução (Ias outras r'formnas
que ei:mimmierem. Se os projectos fossem divididos
i , in artigos reduzidos, cmacisos, cada Dcii destes
artigos seu-ia por se-a turno mcxa i n i nado, cada unia
de suas ilisposições comparadas e apreciadas,
corrigindo-se beco mais facilmente os defeitos.

Um artigo que com preliecule 20 e :10 § não
pode, na 2,1 discussão, ser apreciado ou todas
as suas partes, cmii todos os sos membros, com
aquella clareza de espirito e largueza :is vistas
(IUC a maguii Lide do assucnpto reclama. Eu att mi-
Titio gmandecnemite á este sstcmn de redacção de
nossas leis as suas acnbignidades e ohsciim'idades.

l'em sitio de deploraseis conseqm:enu:irms esta
orgamaisação tios projectos que com poucos artigos
e nucnerosts, se evifao as largas analyses e os
iniipeeilios oriumiulos Fie una discuss;io prolonga-
da, são sempre sacrificados emmi suaclareza, cima
seio tedo imarucionico, inhiltrando-se neles até ano-
malias condemnaveis.

E por certo assina deve acontecer.
Tendo mirmia multiplicidade de idéas para conca-

tonar eco nicles só exposição, não se pode fizer
completa an:ilyoe dos diversos paragnapimos, por
quis tal estm:cio fatiga, as exigencias da natureza
phizica sao imperiosas e não permittem uni exame
accurado com detrimento de seo bem estar.

0 nobm'e deputado ainda despresando estas re-
gras de prulencia e só querendo precipitar o de-
li-ate, reduz a reforma icnportantisimria que pro-
põe-nos ã deus artigos, confundindo nelles mate-
rias diversas, agrupando em um só todo assumnp-
tos que leumandão exames distimactos um especiaes.

Sr. presidemate, não duvido que o actual regi-
mento precise de modificações e alterações; tenho
mesmo para numque elIe não é perfeito e que
comquanto elaborado sob os auspicios do intel-
cias dis tine tas, por aqueiles veneramilis patrio-
.tas da primeira legislatura após o acto aulllrclouat,
todavia, pulo influxo (]os tempos, cio ',ista das
di: ersas circumnstancias tia sotciuodate actual,
bem diferente da de entào, cIte erri alguma comi-
sa destôa tios mais sãos principios parlamenta-
res.

O idealismo de hoje é diverso, houve por assim
dizer unia revolução immensa no mïimindo tias idéas.

Este regimento feito por homens sem mmaalicia,
por espinitos ju s tos, austeros e de v imia imitei-
reza não se adapta mais a esta sociedade estra-
gila, e- a esta corporação ccii ijtid o ('s1uiri LII de
iic-liio ra;iipêa aum;laz pr sIic' 	 lod; 	 o
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mentos, ten lo forca bastante para supplanlr a
jiropria lei,

iloje que lavra a corupcào em larga eseala,
hoje que o primeiro magistrado do paiz é quem,
ce lendo á verdade, in umbe-se de apre goar no
ai Lo paria incuto, Cio um momento solcinuie,
une antes de tudo cumpre reformar-se os costu-
ice, é necessario prever-se o abuso, acautelai-o e

cslahelccer meios de se o combater. Convenho
pCi feitaroente, Sr. presidente, que a nossa so-
ei dauls, raniernente adiantada em seo deseu-

Ii imento material, inuiL tem perdido de suas
:oligis virtude 	 moraes e civicas; os caracteres
se trio rebaixa, o, a decadencia costumes é
ii a sei, e asi m a lei, qualquerque seja, deve co-
gLir, antes de tudo, que tem de ser applicada
liii urna sociedade ja algum tanto estragada, e

um reclama energicos correctivos.
.\ simplicidade da., doutrinas do legislador

de 18:35 é hoje inadnaissivel; precisamos de
estabelecer novas regras corro que para uwa no-
va associação; mas não é com essas liuiitaçàes, essa
munia severidade, essa compressão extrema das
minorias, que será consultado o grande desidera-
iam; não é pela restricção do direito da palavra,
nem pela iliusão apresentada como verdade, que
se poderá restubelecer a verdadeira doutrina par-
lamentar e ga rm ti r o triuni pho da verdade Ao
luto da grande reforma dos costumes, facamos
uma legislação despida de paixões partidarias,
legislemos, não encarando nossas affeiçóes parti-
culares, nossos interesses de momento, porem
sim o futuro, procurando erigir em lei preceitos
que dirijio não só a maioria como a minoria,
que aproveitem não só a quem governa corno a
quem liscalisa, aquem denuncia abusos, a quem,
mais d o que á maioria, precisa dar garantias
legaes.

Meos Srs., o regimento 1 um terreno neutro,
exirinlio á pohtica, é a norma de nossos traba-
lho ,.,, e deve ser redigido debaixo dos elevados
impulsos da justiÇa e do direito, e nunca sob
a rteleteria influencia dos sentimentos apaixo-
nados dos partidos. (À/imito bem da minoria).

A discus'ào fica adiada pela hora.
O Se. PRESIDENTE marca a ordem do da se-

guinte e levanta a sessão.

18. a SESSÃO ORDINÁRIA AOS 18 DE MAIO
DE 18'6.

PRESIDENCIA Do Se. CAMARA.
SUMM ARIO:--EXPEDIENTE.--ApresenIaÇÕO de

projectos e requerirnenlos.—Discurso do Sr.
C. de Oliveira.—Pareceres de commzssões.-
Ordem do dia:-2. a leitura do projecto si. 64.
—Posturas das camaras de Ja,quary e Rio
Noco.—Pareceres sobre proposições 'imão sane-
ciona das. —Estrada da Diamautina ao Cur-
vei/o. - Terrenos municipaes. —Restricção de
lei.—Cadeiras de 1. 11 letras.—Credito supple-
mesztar.—O//icios de justiça.—Categorias de
cidade, districto e fre,quezia.—À1e/horameno
de vencimentos do procurador fiscal.—Dis-
cursos dos Srs. Drimraond, Tolentino e Caeta-
no (lama.
A's 11 horas da manhà, feita a chamada,

achão-se presentes 30 Srs. deputados; faltando
com causa participada os Srs. A. Perina, J.
Penido, Vailadão, Nogueira iunior e P. Bran-
dão.

Abre-se a sessão.
E' tida e apoiada a acta da antecedente.
O Se. L° SECRETARIO dá conta de seguinte:

EXPEDIENTE.
0//ficios do secretario da. provincia.

Uni de 11 do corrente, transinittindo unia re-

presentação da cam ra municipal de Pouzo Alio
—A' cominissão de proposlas.

Outro da mesma data, rensettenlo um pro-
jecto da cantara do Juiz de Fora, alteranlo o
Seo codi go de posturas.—A' mesma comrnissào.

Outro dc 12 do uiiesuno ujez, communicando
que na mesma data furão exigidas informações
ácerca dos motivos de nao havei-se installado
ainda o hospital do Sr. dos Passos do Juiz de
Fora.—Fica a assemblãa inteirada.

Outro de 13 do naesrno nez, rernettendo 40
exemplares do relatorio de S Exc.• o Sr. fiaras
da Viila da Barra, presidente ria provincia —Fica
a assernbléa inteirada.

Outro de 15 do mesmo mez,remettendo a plan-
ta e orçamento dos concertos da estrada desta
capital á Diair_antina, ria parte compreheudida
eiulce Serro e S. Gonsalo.—A's comnumissões de
pontes e estradas e 1.0 de fazenda.

Outro de 18 do mesmo muez, enviando a iii-
formarão exigida pelo art. 11 § 2. 1 do acto addi-
cional. —A' conmmissão de Forca pi' 'd ica.

Representação.
Unia de varios habitantes do municipio de

AlIenas, reclamnindo contra o imposto ul, novos
e velhos direitos sobre contratos de compra e
venda de bens te raiz. --A' 1. a conimnissão de
fazei da.

Petição.
Urna do coricessionario da lei n. 215 de 1875

para que lheseja concedido alterar o traçado
da linha de boiads concedida pela mesma lei;
e bem assim mais 10 annos de privilegio alem
dos que lhe forao concedidos.

O Se. AMARAL manda á mesa o seguinte re-
querimento:

Requeiro que de novo entre no expediente
um oficio da liresideucia de 12 de Dezembro de
1874, sob n. 136,coui os papeis que versão sobre
o pedido de indeimunisacão feito peto cidadão
Antonio Caetano ia Fonseca, arrematante da
factura de um caes na cidade(Ia Ponte Nova. »

E' seio debate approvado.
Vae á 2. a couinussao de fazenda.
Apresentação de—

Requerimentos, projectos e indicações.
São lidos e licão sobre a mesa para se pro-

ceder à2. a leitura na sessão seguinte os projec-
tos ris. '70 e '71, que forão apresentados na sessão
anterior.

0 Se. EVARISTO MACHADO, por parte da com-
missão de poderes, apresenta o seguinte:

Projecto si.
A comuinmissào de poderes, em cumTiprimentm

dos deveres inherentcs, ollerecms á considera-
cão desta assm'mhléa o seguinte projecto.

A assenibléa legislativa provincial de Minas
Geraos decreta:

Artigo unico. Na legislatura de 18'78 a 18'79
vigorarão as disposições da lei n. 2089 de 31
de Dzernbro de 18'74, que mnaiou o subsidio e
a ajuda de custo dos deputados da assembtéa
legislativa provincial; revogadas as disposições
em contrario.

Sala das commissões, 18 de Maio de 1876.
Evaristo Àíceehado.—M. da Rocha.-7', de (s'osi-
via.

Cl` Sr. 'Tolentino:—Vou, Sr. pre-
sidente, offerecer á consideração da casa este
projecto. (Lê):

Creio não ser preciso entrar em largos des-
envolvimentos para fundamentar esta medi-
da, desde que digo que tanto tio Baependy como
no Pouso Alto, lugares alias ilorecentes, não
existem boticas : e, alem disso, que estes mdi-

vi limo: e:ijeilão-ee, r"enuir' 	 li	 iuuulusria:r coo-
igualas nos reepctis 	 i''çimlammi-mítos. (Apoia-

s/os).
E' lido e fica sobre a mesa tua ri L m 2 . leitura

1 seguinte
Projecto si. '74.

A assembléa legislativa provincial de Minas
tierues decreta:

Art. 1.0 Fica o governo autorisado a conce-
ler cartas de pliarmaccntmcos aos cidadãos Ar-
tinir Pereira de Noronha, Antonio José de Sei-
as tumor e Manoel Nogueira de Sã, residentes

cmii Baependy, e Mauuoel Pau o de Mendonça,
morador cio Iou-o Alto devendo preceder exame
de pratica, qmum será feito rias referidas cidades
por unia coiuuiissào nomeada pelo presidente
da pi'ovmncia.

rt. 2. 1 Fieâo revogadas as disposições em
mmi lia ri o.
Sala das sessões, 18 de Maio de 1816.—To-

lentino.— Viotti.—F. Peixe/o.—Paula Ramos.
—Caeiaeuo (Iama.—Tayoba Jzmuior.—R. Silva.
—X. da Veiga.

1) SR. . DA VEIGA,por parte da 2.a conirnissão
mIe fazenda, manda á mesa os seguintes projectos:

N. '75.
A commissão 2 . a de fazenda, tendo examinado

:i petição dirigida á esta asseiiibléa pelo tenente
coronel Manoel Joaquim Gomes de Figueiredo,
1 1 111 que este solicita moratoria por seis atinos
para pagar, na thesouraria provincial, o alcance
do ex collector de Pouso Alegre, João Xavier de
Paula Ramos Horta, e perdão dos juros e mul-
tas em que o mesmo houver incorrido, é de--
parecer—que se adopte o seguinte projecto:

A assemblúa legislativa provincial de Minas
Gerses decreta:

Art. 1.0 Fica concedida usoratoria por seis
annos ao tenente coronel Manoel Joaquim Go-
mes de Figueiredo, para pagar o alcance do
ex coilector de Pouso Alegre, João Xavier de
Paula Ramos Horta, por cite afiançado, relevan-
do-se-lhe as multas e juros a que é responsavel
o mesmo collector.

Art. 2.° Revogão-se as disposições cru con-
trario.

Sala das consniissões, 18 de Maio de 18'76.—X.
da TTeiguz._E. de Oliveira. —Tolentiuo.

N. '76.
A commissão de fazenda, á qual foi presente

a peti ç ão do capitão Francisco Antonio do Car-
MO, ex empregado da secretaria da presidencia,
em que pede a gratificação de 900 pela com-
missão que lhe foi confiada de vedar o extravio
de bestas novas:

Considerando que o peticionario em Março de
1862 foi encarregado pelo inspector da thesou-
rai'ia provincial de fiscalisar e arrecadar o mari-
posto sobre bestas novas e evitar o extravio das
mesmas entre as recebedorias de Caldas, Cabo
Verde, Jacuhy e Guaxupé, em distancia de
540 kilomnetros desta capital, e que para perfeito
desempenho d'essa importante commissão, e
cumprimento das instrucções que recebeo, esteve
quasi uns anno por aquellas paragens, percor-
rendo constantemente todos os pontos dos men-
cionados termos para manter a necessaria vigi-
lancia:

Considerando que o peticionario, não só não
recebeo gratiticacão alguma em remuneração de
tão importante trabalho, que traz forçosamente
augmento mie despezas e sacrificios, á que não de-
vem ser obrigados os funccionarios publicos,
pelo que muitos outros, em attençào á isso, as
temia percebido, mas nem ainmla recebeo quantia
alguma a titulo de ajuda de custo, que lhe era
devida pelo mi ne dispõe o arE 64 do regmilamen-
tu a. 25, corno se vê dos pareceres e informa-

ções mio inspector, fiscal, coutailr e outros func-
m:momiarius da 1 hesmuraria: 	 -Con s iderando, linal moente, que a irasigui licante
quantia mte 100000 réis, que receheo o peticio-
narmo, não lhe foi dada, nem ciii remmiuneraçào de
trabalho pela comnlmnssão que desempenhou per-
feitamente e com vantagem para os cofres da
provincia, como se vê dos documentos juntos,
mui coiiio auxilio de despezas de viagem, luas

coroo gratificacã pelas quantias que arrecadou
de diversas recebedorias, moino lhe foi recom-
mendado, pelo que qualquer individuo, niesmcm
como lia' [teu lar, tem direito á dIa, é, mie parecer
que se altenda ai pedido da quantia d, 900000,
proporcional às leguas que percorrem esse fumim:-
cronario, e que luira isso se adopte o seguinte
projecto:

A assemamhléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo unico. Fica desde ja concedida ao ca-
pitão Francisco Antonio do Carmo a ajuda de
custo de 900000 pela comninissão de velar o
extravio de bestas novas e arrecadar o respectivo
imposto entre as recebedorias de—(allas—Cabo
Verde—Jacuhy e Guaxmmpé—de que foi encarre-
gado em Marco de 1862, e o presidente da pio-
vmncia a mandará pagar, sem embargo do tempo
decorrido; revogadas as disposições em contra-
rio.

Sala das commissões, 1'7 de Maio de 18'76. -
X. da Veiga.—Tolentino.—F. de Oliveira.

Sendo dispensados de impressão e copia, Ircão
os projectos sobre a mesa para entrarem na (ur-
dem dos trabalhos.

O SR. X. DA VEIGA fundamenta e uumanda á
mesa o seguinte requerimento:

« Requeiro gire sejão renaettidas á conimissão
de instrucção todas as proposições relativas á
instrucção putlica, que não forao sanccrona:tas
pela Exrn.a presiderscia, afim de sobre citas, e de
accordo com os mie mais projectos que estuda,
formular unia medida geral.

Sala das Sessões, 18 de Maio de 18'7fi—X. da
Veiga.

E' apoiado e se;n debate approvado.
O Sim. PimasmDENTe:—A nobre conmrnissão espe-

eial terá a bondade de passar á comnunissão de
instrucção publica as proposições mie que trata o
requerimento.

O Sr. candido de Oliveira:
—Sr. presidente, antes de tudo, de coração agra-
deço á V. Exc. a contemplação que para comigo
teve, dando-me a palavra nesta hora da apresera-
tacão de requerimentos.

Emquanto a reforma do regimento proposta
pelo nobre deputado do 3. 1 districto não se con-
verter emn lei, eu aproveitar-me-hei deste impor-
tantissimo direito da opposição para vir doa] to
desta tribuna denunciar os abusos comnmettidos
pela admnimmistraçào na execução das leis, no des-
empenho do dever constitucional que lhe assiste
de fazer que a lei seja, não leira morta, não uma
phrase vã, mas sim una preceito imperativo e sa-
grado, que deve ser acatado por todos, desde o
povo, sobre quena eila exerce sua acção, até á au-
toridade, o agente do poder incumbido de dar-
lhe vida e execução.

Vou apresentar á. mesa o seguinte requeri-
mento. (Lê).

O Se. F. DA VEIGA:—Forão publicadas no jor-
nal offlcial.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Não mlesconhece, por
certo, V. Exe., Sr. presidente, a discussão havida
mia camara temporaria a proposito da reformuma
eleitoral que baixou com o decreto n. 26'75 de
20 de Outubro de 18'75.

Esta reforma, Sr. presidente, que ao lado do
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grande e radical v iin qu e ul nuil lhe lotas as
qualidades pelo fito de ler ainda deerelailo a
eleliláti dons gr:tts ou indirecta, com preteri-
ção lo vertl,idei't anheio do 1,aiz, da mais Icei-
tinia asplrt'o deste poio (lOS i'eclaiva e insta
pela eleiço directa, esta refotina teto incottie-
tavel nien e a tg ii lo IS &lis pOsiçtIieS boas, aI guinas
providencias saltitares, de que trasiuz a iii-
tenção deiieihtrar-se e aperfeiçoar-se o nosso
processo eleitoral.

O Se. F. DA VEIGA:—( )r, graças!
O Se. tI. De OervEtRA:—.Ião aiuesquittliado,

tão tI'':tcretIitadii e iesinraitado, a ponto de
que a p leirão não era nai'» rio que unli taiça iii-
digna, vond p tollada pelil consenso ilnattinle dos
partidos.

([ia rarios apartes)
Sr. presidente, deixando á ri' .rgein os louva-

veis rttellioramentos, á que r,-se,-se o art. 31,
coma dectetritão das i ricorilpal i hilidades parla-
mentares.

0 Se. VtLL.snAitEs:—Que esta assernblia já re-
vogou.

1) S. C. 1W Oeiveiea:— ... não querendo nesta
oeç'astào lazer a apologia desta salutar restric'ào,
que lauto e amolda á 01 Ide do nosso s stetrta
representativo, que antes de tudo quer a livre
inttiih » slaçào do voto, (culto pala tttitn que ir 11W
nitiasei ritelhoramento aqueiie que couusigrt
trouxe a nova lei, tirando da eouipetettcia ia ad-
ttiitiislrarãt o rrvarne e a decisão sobre a marcha
e recularliailetia ,; qualitir'actàes feitas pelas mesas
Fiar 'liiaes e juntas montei pacs, outr'ora COflC-
tios itrluuliclpaes de recursos.

R',din'uite, Si. presidente, foi esta faciillade,
e\ercirla discricionariamente  e sem piras, unta
d,isarrtias mais potirosas de que valerão-se os
partidos para defraudar a liberdade d' eleições,
para ttnliilicar a vontade das maiorias arran-
jando inoa maioria asco gosto, maioria inteira-
uiioit ti lit leia e ci'eada sob os influxos si instros da
prrjttl'iite ontarle dc ntandàes locaes, aierr tarios
lt'i giverno. Sol) qualquer pretexto, ainda o
tti:t is Iri lo, o poder administrativo, personiti -
tido no presidente ria provi ocia, anituliava litura
quilili'açào que não tinha vicio nenhum nota-

ei, qir' não tinha nenhuma irregularidade sub-
stancial e que exprimia o verdadeiro est.rdo tia
opi otã 	 rthtiea da iocali'iade

ti R. 1 EstRio GAM:—lsto tI iucontestael.
0 SR. (1. DE OLiVF.ui1A:—àO ir estranha a

Ex'., Sr. presidente, a serie lnrtulnera de actos
do pintei' administrativo, declarando nuilos coro
os tienos aceitaveis fundamentos os trabalhos das
tini as de qualificação.iticação.

Eia, conto já tive a honra de dizer, esta facul-
dade do presidente da provincia tona poderu-
sissiina arma pohtica, pois que servindo de ui-
sti'uiitsnto ás influencias partiriarias do lugar, a
todo o tempo podia-se com auxilio delia declarar
nialias certas e determinadas qualificações man-
dando-se lazer a eleição por aqiueila que melhor
se prestasse ao manejos de seus agentes e parti-
distas, á tudo dispostos,coto tanto que um inglo-
rio triuirtphio fosse ebtido erigindo-se minorias
unsigniíicairtes em grandes maiorias artiíiciaes.

Muitas vezes, e uni ti facto mais natural,
dons ou ires annos depois de feita e ultimada
tu na qual ilteáção, eia aitnullarla na vesperada
eleiçao, só para ter lugar esta por urna anterior,
já inteiramente esquecida e caduca.

A nossa historia othicial olterece imuaensos
exemplos ilesas factos, que entristecem , e que
])emcaracterisão o nosso estado de decadencia
tatu ica.

4) escandalo subio tanto, tornou-se tão es-
trondoso, que o legislador de 185, cedendo ao
Peso tia opinião, vio-se obrigado a tirar da coto-

petnr»ia do prd r r alittinktralivo esta faculdade
di, inter ir na rgankaçlr e marcha dos trabalhos
das juntas parocliia's, pira eomtfial-a rt iiiti titili'r
prth'i' constitucional, a um poder i evesirrlo de
garantiassobrias para se prrirrmiitctrir roto inteira

d e pemtdencra e imttparetalidade, e acima lis ot-
lluxrrs da paixão pai'tuiaria. 1'.' este o podei' ju-
ti ictario pie, arredado hoje rias lutas poh ticzs
p1' facto rie sua incompaliltilisaçao, que, re-
vestido de pio pe tuid ade, e não po 1 e titio Mais,
c mi o seu firo privile g iado, ser exposto aos
capricho.s e pers'gut:ões (]tis matolões da to-
tal idades, temsltoejos eleitrentos para elevai-se
á altura em que a C , )nsLituição e as leis organicas
o teto rsollocatlo.

O Se. Csautio CaMA: —Ainda não ir t';o iuide-
pent] e o te nuDio a Constituição quer.

4) Sui. C. 1W LivEtit t—Ura, se esie foi o de-
sideral tua do it au' ti itt (Ia nobre ut a o ria, e é o
que está consignado na lei que uttod ificou nossa
legislaeao eleitoral, eu não suppunlia que essa
lei, que essa reforma, proittuIgada lia pouco mais
de é rrezes, fosse tão de prortrjrlt atacada, tão
vioientartrente oll'ertdida cio suas tttais salulares
disposi'ões.

() Sui. Csautuo GAmua:-111 muita cousa que se
faz para iutgiez ser.

0 Sii. C. DE ()j.ivuuit,i:—Já irão ore refiro ao
acto praticado por esta assetitblira que, conIra
textos expressos e claros, aqui deo entrada a fone-
cionarios incoilipativeis, e arredados itnperatt-
vatirente da, luctas ei'itoraes.

1 Se. PRESiDE\TE:—Observo ao nobre depu-
tado que não pote roais aventar essa (1tIestàO.

O SR. C. De OLIVEIRA: —Sei que ir caso julgado,
e o u'egi rrtento, que respeito, veda-ne apre-
ciai-o, por não tire assistir a faculdade de di.s-
eu [ir o 5 encido.

0 Se. CAETANO Gtaj,s:-3lest110 poi que ja foi
muito discutida,

II Se. C. 1W OLiveiRa:—... mas Y. Exc. não
terá conto oti'ensivo tias disposições regnnentaes
o rsxarie que vu fizer de actos reiterados do Sr.
Ilarão ria VilIa da Barra, quis em diversas dcci-
ates t'rit-s' postc caprichosa e s uolentaitiente
cio contranlietão coto a leu, asso unindo attu'i boi-
ções que por dia lhe forão tiradas e confiadas
prisatisainente á magistratura.

0 SR. GE'vt'Luo:—Não apoiado.
0 SR. C. DE Oeuveueaa:—S. Exc., empieint

dotointio tia lei de I8'75, para a qual collabou'ou, á
qual grandetnr'nte deve sua presença nesta pro-

meia, pois que diz-se que cio garantiu o impe-
rial cciii pronrisso, e dar iíitpleuuieuato ao empe-
titio de honra; S. Exc., digo, chamou a si attri-
buições do poder judicuario, e iuivadio a esphmera
da triagistratura, para declarar incompetentemen-
te umulios os trabalhos de algumas juntas paro-
cii iacs, decretando uiulhidades sem forma alguma
de processo, sem as garantias que concede a lei
aos interessados, sern a discusrro e provicação
dos interessados.

Peo licença 'L Exc. para ler alguns textos
do relatorio do Sr. Barão da Vilia ria Barra. Diz
cite (Li):

« Ilavendo o cidadão Augusto Moretzsohn,
eleito membro tia mesa parochial do Ouro Preto,
toittado parte nos respectivos trabalhos, não es-
tando aliás incluido na lista dos votantes do anuo
passado, o que importa nuihidade resuitauite do
vicio da instrhlaçào da mesa, por não poder fazei'
parte deita aquehle que, couaquanto eleitor da
parochia, não esteja nella qualificado, designei
o dia 21 te Maio futuro para de novo reunir-se a
mestria j tinta. Diz ainda:

Couaiinunicou-me o presidente da junta da
parocbia do Descoberto ter-se constituido a mesa
respectiva com violação da lei, por isso que, oh-

urdo os cidadàr »r eleitos igual numero de soto,
tio se proceiiiro ao ilt'..'ttipite, e, ter-o' ,tte,ir rhtss
i,ilo cio uno Si lis rir ri lamina r i o tida ai4a dos
r.thaihtnis e a tI'amt,ri'm1'ár nl,m iii sial dris so-
roles.

Foi vista disto, ie'ortiutmettthri que se precedesse
1 rios a reunião ir 	 ira 4 de .iurmlmo p. It titio, ir

\ imtda tlen'ian'oui utuilInis tis trabalhos das juntas
I,' itnionio Pereira e lh:t1ieur d'lis as, rtesuguando

1 para nos ris rermiutoes, notou se sê do ttuesnto
niatorio, á folha ' 24.

'ir, pois, esta asse rir til ir .t que, lias cuido as rei'e-
L tiaS juntas p rron:ltis, depois de eiert is e uns-
I.rlitdas, rlario trine ri e ate t'oneluiinlr 	 eos lua-
r rlltrrs, ri pi'Sstili'nte li pios tulr'ia, selo que os te-
li ,os regulare '» e legaes t'itssero emuiprgrtitos, °i'iui

r ritterseumão e thccmsaii das jwrtas mtiunmerpaes,
rrr/,r's de diu'emto e i'elari'tr, aninull ru, ex-proprio
einrte, o tm'ahalltri da qrtalmtir'ieio, mmutei's indo au'-

Ii' iria e iocrirripcteuitcrnente neste sem'vço af-
'11:1 tu tu'o't i'utncr'iouiai'irts, tIa esphmera do podei'
rtrltcr,ri'ii Pr' aitvttieOte.

i a, pi'u'gun ti, 'iii lace desta invasão do pin-
li' rtltititti,tr,tlis ri, onde lica a garantia comice-
Ii nt pela lei d 157r rios partidos poim ticiu lesle
itt., que timiltrmo agora ratio para ver que 5505
ir r r'ilo politicoo se achas ao couifiadus não ri

a irrtoimstaçãri pai'ttdaiia e caprichooa, porem
- ir ri á mima gis tia 1 ui'a, a um  podar t IId e pemud co te

nlru'autcemro aos odios rias facções?
Si'. presidente, se este frtctua não constitue uni
lii ia lo grave, mil ri tarj ue contra a re!'oi'rna

Icitorai que o partido conservador se ruicui:rtbio
d apregoar couro a que melhor eouusuhtrt as Criu-
s 'mtieitr'ias actuaes do paz, cotara não sei n) que
suJa s iola ,'ào de lei, cotar) neio seta de extra-
tIrai-se a contmrruaçao das íalsrlicaçõrss do voto,

d,ms actas falsas, das eleições a bico nie peuuia, e
5 ii o peso da coruipressão e das depuriiaes, pois

ir a tem, violada sem rebuco, e irirpotente pira
oimter os dn'ss anos de urna socieda ir' que a não

res1ei ia.
Vamos apreciar o acto do Sr. Barão da Vida

da liam ra, Cru face do texto expresso da lei que
crou e delintio as nullmdades. rI inda nesta parte

a lei deixou de ser easuistrea, isto ir, lmunmtriit os
is ciii que o poder publico pode dcelam'au' a

rei e"»istertcia de sictos esseuictieS da quairiica-
rir, ir promaunciar a consequente nulfidade.

1,51:15 estão tio pu esente reduzidas ri factos po-
lts os e consignados Cmii textos expressas. Ah!

''Ia o art. 1.'26 que Laxatmvamnemmte os niemi-
lia, tirando o arbitro que outrora existia

rrr'4e assltumiinto e que foi causa de tantos abusos
ritanejos mmidzcemmtes, cçmo já, tive a honra de

rir ser-v os.
.t lei, porem, foi tão previdente, e é essa urna

ias suas bondades, que nau oLslauite a especi-
Iir',içnio laxativa das mrregulrtm'idaries que vieião
ir processo da qualificação, casos lia eni que ei las
ijao presaleceruo. Itetmro-uime a reslrmc çao con-
tirite do art. 88 do re g ulamento, onde se lê:
ri Ciii oentl im mm caso. . . .
Vir-se, pois, que o legisiador, mui seriamente

si' impressionou cummm a theomma então cio regra,
kl, , por qualquer motivo poder-se pronunciar a
nmrtilidaire de uuua qualilicação, alterando-se o
trabalho das juntas competentes para fazei-a,
ni coto o limo de se attender aos umianejos pohmti-

sus das influencias das localidades, e para tudo
acautelar, atem de consignar os casos restrinitos
'mmi que se pode nuiliímear esse serviço importara-
tissirimo, declarou positivamente que as proinrias
mmullidades, mesmo por dia compendiadas,madrrs, uiào
1rres aieceu'ião se não inhluisseuu substancial e es-
sn'ncialniente no processo da quaimhicaçao, em seo
rum 1 tanlo.

(tia, pergunto, pci' ventura são nioti sos sutil-

cie til r '5 para se invalidar ri tini 11 umai i Ucrt çio os
auie g rdni '» Ind Sr. Barão iii Vulia da Ilau'i'a»?
Certo pie utári.

II ctLir]l n Augusto Morelliz » iioii tem as qua-
hrl;tde5 de eleitor, e pois estava mio caso ihe lazer
part ,iri junta, porquanto ri quahrrlatte di' eieilou
não rrnimsiste no facto rmccmilematal de estar-se qua-
liliciinlri cru mira deterininada parocitua, pou'êtim
'm iii mia i'inncuu'rnsmmcma dos requisitos constitucio-
ulres.

0 que a lei rlu"r é que o individuo, que não
leio 40000() le renda, e não ir elegisel, tinto
possa fazer parte da junta itau'ochiat conto mmiesri-
i'mo ou htu'r'smdeuil', rimas não exige que eslija qum-
lmlicado mia fux'guezia onde for eleito para tal fim.

E' o tnre resulta tia cnnlithiina(nmo de ilms'i-'rsis
textos dnnlla e mui particulnirmmtemilc de sai'uis ihis-
pnsit'ocs das instrucções expedidas pelo poder
executivo para sua execuçào.

Assirum, uieitm a lei no ser) art. 1.° § 26 o. ti,
uir'mn o i»egn aio 'mito baixado com o decreto n.
(509'? uios seos am'ts. 9 7 14 e 86 § 6, exi gein que
para poder ser immeimubm'o da iixesa paror'hiial iieka
acham-se o cidadão qualificado na, panrcimma, alui:-
nas 5' iletertuaimia que teu lia elie ri capnmcmdanle,
a; qualidades dc eleitor, o nitie p01' certo é lute-
ueuite.

Creio pois tine contigo os nobres deputados
hão de citiuvir que não e procedente o mootis o
apresentado pelo barão da Vilia da Barra. '1
i]uattdri fosse procedente, perguimtr) cli: a quem
ri rim p3 te s mui mcii » a respe m tu? a quem  cctrt pe te
promirrumciai'-se? E' ao podem' j udiemam'mri, é á j uu rita

mtruumitrm1t,tI rtms1ii'etisa, ir ao juiz de iln'i'itu com
recurso para ri rnsIa:ãcr. 1) texto da lei ir tão
claro que nnio Cotti tnrelmi°mmlo t » rimimti 5' prussni 11õ1'
uro duvida a sua n]msposiçao.

O bot. LEsARiri GAMA: —Este ir que é ii primi tu
primmei1ral.

ti Sim. C. DE OLIVEIRA: — Dispõe o ari. 1. 1 mio seni
§ II mm. 40 	 Lê.

A' junta uunnicipal compete:
Ouvir e decidir Gomil recurso miecessariu

para o j rmiz de direito todas as queixa s , demiuii-
cmas e u'ec lntmtirioes que veesai'eiti solo » ' a rt'gmm-
la mi darle rioS trabalhos das junta,  tam'nrel t m:ies,
assim ir imito tomar eonh icei iii ei tu —ex- o/fiem, e
soro o rnesmno recurso, de nn i assqu l »r mrrgutariria-
des, viemos ou unI tidades (lume descobrir tu pro-
cesso dos tu'abalhiias das juntas paroclimarrs. »

o SR. CAETANO GaaiA:--lsti é a respeito das mie-
cisões.

O SR. C. DE OL1VElRA:—ãrt,Sr., é sobre qila-
hlieaçuàes. (Continua a lêr) i Se porem  ilet'isào
ersar sobre irregularidades e s trios que impor-

teu) mmiii liii ar] e da qui iii cação, lia será recursorso
ulecessaruo e Curti effeito suspensivo para o umiesulmO
trmhaunal (o da relação).

lia ainda rirais textos como, entre ommti'os, o tio
art. 1 § 11 mi. 14 e mias instrucções os artigos 64,
80, 81 § 2. 1 , que esclarecem perfeitamnr'mite.

O SR. CAETANO GAI,s:—Se emitu'rtde assimtm, esta
cmii cuntradicção com o ari. 1.0 §2.°.

O Se» C. ue OLIvLIRA:— 'iauito é esta a inter-
pretação juridica e unica que se pode dar á 1cm,
que o proprio unimlisterio actual tem - se julgado
incompetente para proferir decisões em unaterma
de processo e marcha da qualificação.

V. Exc., lido conto ir nos jnarnaes, des'rz ter
visto quis hão sido dirigidas ao mmiunisterio s'aruas
consultas sobre duvidas suscitadas pelos juizes
de paz e juntas parochiaes (lo ninnieipio neutro,
e o governo Imri com rasao declarado á esses func-
cionam'ios que cumpre-lhes proceder de coi:for-
tmodade coro a lei, dando ás partis os recursos
legaes, não hite competindo nauta decidir nem in-
tervir.

O Se. CAETANO GAMA dá numa aparte.



O Sri. 1'. DE tulivEinA:—t lei rei'ere-e a irre-
gol rid:tles, erro; e vicios na qualificação. Não
sei ctiiio o nobre deputado, jurisconsulto, como
re(iuliec0.

O Sri. ' CAETANO GA1A:—Muito obrigado.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—. pode assim pensai'

em face da lei, que tirou ao poder adinnistratio
essa :itlriliuição, transferindo-a para a iiiagistra-
lura. O proprio elemento bistorico da lei me
favorec.

Houve larga discussão ciii ambas as casas do
parlamento, e ainda quando elia não houvesse,
a piir;ise & clara e imperativa: a junta municipal,
o juiz de direito, eis os funccionarios que dcci-
dei, sal o recurso pala a relação, tão someli te.
Cumpre que este negocio seja tirado a limp'
porque a proseguir-se nesta serie de atienfados,
ilOu amanhã o presidente da provincia julgar-

se-lia ciii direito de inter ir, não mais sobre os
tralailis tias juntas de qualificação somente,mas
suo sobre os das juntas viu nicipaes, não mais
sobre a qualificação, mas sobre a propria eleicão.
A atttiltuicã que lhe foi tirada, de proferir dcci-
os sobre as eleições de vereadores e juizes de

Paz, cmli iurã a subsistir, confiado o go erno lia
niai uia lo que fite é licito violar impunenente
a lei.

Sr. prcsiilente, não posso com animo despre-
Von ido encontrar amo meio de defeza para o ba-
rij da Vifla da Barra, pois jue S. Exe. está col-
lado riole uni texto explicito da lei, que diz
que :mo juiz de direito compete proferir decisões
sobre as irregularidades da qualificação, isto t,
a lei determina que é o poder judiciário o uimico
co mpetente para exaiuiiiar o processo de qua-
lificacão, pina notar-lhe as irregularidades e ex-
plicti-as. No emtaiito S. Exc., no pleno doini-
rito da reforma feita pelo seo partido e promul-
gada pelo iuinist p rio de que e delegado, não se
importa com essa conipetencia da magistratura,
não se inconmtiioda com a prolubicão que foi-lhe
feita is iiitrvii' cru tal assumiipto, e decide ew-
abrupto, decide sem processo, seio exame, ex-
calliedru, sobre a validade do serviço das quali-
ticacões, anniil laudo-as e marcando novo dia para
que as juntas de novo funccionein.

Entendo pois que o 111U requerimento Hão
Pode ser reprovado pela asseuibléa, que deve sei'
a primeira a desejar que S. Exc. externe com
franqueza os fundamentos de suas decisões.

O Sri. (:.SETAN0 GAMA:-0 nobre deputado tan-
to ja deo a entender que os sabe que o está cen-
su rando.

() Sri. C. DE OLivEiRA:—. . . que apresente os
motivos que o levarão a julgar-se competente.

O SR. CAETANO Gais:—Etn sua opinião foi 11111
abuso,

O SR. C. DE OLivElriA:—E, concluiuio,tentio a
liomira de mandar á mesa o nico requerimento,
certo de que nto se enchergará neile exagero de
partido ou altitude hostil da opposicào ao actual
alininistrador. houve uma violação de lei, hou-
ve obliteração di normas de urna reforma no-
vissinia, e apenas em começo de sua execuçào,
houve mima invasão na esphera do poder judicia-
rio, e esta invasão é tão grave, o attentado é tão
notarei, que custa-me a acreditar na existencia
delle. Desejo, pois, que o presidente da pio-
vincia tenha ocasião de defender-se, e de ritos
ti-ar que houve engano completo da parte da
opposlão denunciando do alto (lesta tribuna tão
estrondosa postergação dos priucipios de direito.

E' lido e apoiado o seguinte requerimento:
Requeiro que se solicite da Ixn i . a pr''siden

eia copia dos actos, em virtude dos quaes fo-
rão declarados nulios os trabalhos dasjuntas pa-
rchiaes de Antonio Pereira, Ouro Preto e E)es-

oberto, e designados outros dias para de Oo\ O
coimiecarein ellas a funceionar.

Sala das sessões, 18 de Maio de 1876.—C. de
Oliveira.

0 SR. CAETANO GAMA:—Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE:—Fica a discussão adia-

da pela hora.
Pareceres (te co omissões.

SR. F. na Vriiu.t por parte da de iuslrueçào
publica, offerece para entrar em 2.a discussão
o projeto n. 34, creando institsi tos de menores
artil ices.

O SR. X. DA Vriina, por parte da de redacção,
otIerer' redigido para a 3a discussão o pro-
jecto ti. 26, e por parte tia 2.0 de fazenda oh'-
roce para a 2.0 discussão o projecto o. 18.

F'mcàu anibos sobre a mesa para entrarem na
ordemim dos trabalhos,

O Sri. EVARiSTO MA:IIADO, por parte ila de po-
tires, offerece o de ri. 12, para entrar em 2'
discussão.

Fica lauibeum sobre a muos:i para entrar tia
ordem tios trabalhos.

ORI)l:M 1)1) DIA.
2.a leitura de projecto.

Tem 2. a leitura, é j ulgailo objecto de deli la'-
rasa, e, dispensado de impressão e copia, lira
sobre a mesa para entrar na ordem (]os traba-
lhos, o projecto n, 64.

Posturas.
Entrão em l.a discussão e sem debate passão

para a 2.1, o projecto n. 35, contendo artigos
additivos ás posturas cia canara de Jaguarv,
o de n. 36 coo te Ii do o regulauien to da pra
ca de mercado da cidade dc .Iaguirv; o de
n. 50, contendo artigos de posturas mIa caniara
cio Rio Novo; o de ir. 51, conferido 1) i'giumeit-
ti) interno desta mesma cantara.

Pareceres.
l':nti'ão em discussão e são sem debatedebate ap-

provados os pareceres da cornmissào especial
sobre as proposicites irão sanecionadas tio ris.
2166 e 2189.

Estrada da Diamantina ao Curvelio.
Entra em la discussão, o sem debate passa

para a 2.°, o projecto n. 52, que autorisa o go-
verno a despender até 10:000 com os repa-
ros desta estrada.

Terrenos municipaes.
Entra em 1.a discussão, e sem debate passa

para a 2. 0 , o projecto n. 54, que autorisa a
catiiara de Ubá a permutar corri Igtiacio José
de Barros um terreno de sua propriedade por
outro.

Restricção de lei.
Entra em 1. 0 discussão, e seio debate passa

pari a 2.a, o projecto n. 35, que declara que
terá somente effeitos civis a lei que dos-
meitiltra o territorio da fazenda de M. Fortuna-
to Ribeiro, do Curato da Piedade, para a pa-
rochia da Meia Pataca.

Cadeiras de 1.— letras.
Enlrão em 1. 1 discussão, e sem debate passão

para a 2.a, os projectos n. 5, creando unia ca-
deira para o sexo masculino na freguezia de S.
José tio Picó, e n. 58, creando outra, tambi'ni
do se-,:o masculino, no districto de S. Sebastião
da Cimaeara.

Credito snpplementar.
Entra em 1.a discussão, e sem debato passa

para a 2.0, o projecto ri. 65, qu' abre o creli-

ii lit, u(2 ( - o ffl—z 	iii 1 O mmisiifiit-temmeia
ti 	 li; p roas s'r 1 ta 	 li r'rt's'ml:iràt prneial til

irenle oxercicit.
Officios dajmssti-a.

Entra em 3 • 1 mhocuseão, 5 e, ,em iebato adop..
lado, o projecto ri. 2, que revoga a lei que temi-
[tio is oflicios do 1. 0 is 2. 1 ti belllães do trino
ile Minas Novas.

Categoria de cidade.
Entra em 3a discussão, e é seio debite adop-

tado, o projecto n. , que eleva á categoria de
ritade as viLas do 55 '-sacramento e (li , San ia
Ria tIo Turvo, esta com a denominação de Ci-
Lute Viçosa.

(]reação de districto.
[ntra ermi 3a discussão, e é seui debate adop_

liln,o projecto n 8,que crêa mci districto de paz
ri,) lugar denominado Sete Cachoeiras da fie-

uezta da Paralivlrt de Matto Dentro, til miei-
pio da Itabira.

Categoria de freguesia.
Entra clii 31 discussão, e é seio debate adup-

talo, o projeto n, 9, que eleva á freguezia o
ilistricto de paz ile S. Sebastião do Rio Preto,
tia freguiezma do ltambé, municipio da Conceição
lo Serro.

J[elhorameuto de vencimentos.
l:nt iii (, , li 1.a discussão o projecto o. 56, (100

eleva a 3:000 os venci meu tos do procurador li ,,,-
ii tia thmssourai'ia provincial.
O r. Druiiiond:—Sr. presidente,

Sinto muito ter ainda uma vez de oppor-me a
uni projecto, que traz a respeitarei assignatuu'a
d ecu distineto amigo e eollega o Sr. Tolen-
tini; umas em meu espirito aetuào mazões pode-
rosas, para que eu, desde a 1.0 discussão, negue
o neo voto á este projecto, e procure entorpecer
a sua marcha em todas as outras, se por acaso
a asseinbléa não tomar uma medida mais lata,
titio comnprehc'nda os dentais fuiiccionarios da re-
paitição em que é em pregado o procurador fiscal.

• SR. TOLENTiN0'—POis :nantle emenda.
• SR. l)iuuMoND:—Sr, presidente, todos nós

sianhiecemos os serviços que prestào á adminis-
locão qua'sqner funccionaris tia orbita de soas
attrmbuiç(ms. Ora, se essa classe distinct:i, que
mão t mmi uni fui furo risonho, porque na rea fila lo.

néli se acha convenietitemnente consultada, une-
ii''' limita medida que possa mais ou menos gi-
riuttir-llie uni futuro, é certo que a casa proce-
dei-á inconvenientemente adoptando este pio-
cela, e deixando á margem outrosoutros funcciona-

ris igualmente dignos de sua attemtçào.
Me recordo de que, o armo passado, discutia-

tia -se a lei de oi'çainento, um iltustre deputado
da mtiaioria offereeeo uma emenda, que tratava
(le consultar com justiça a classe dos emnpregatios
Itunilicos...

4) Sri. AIJAiIAL:—Apoiado.
O SR. l) iiUi1OND. - . mas esse distincto de-

putado não procurou estabelecer atua medida
excepcional, que se tornasse odiosa, como o hon-
rado deputado pelo 3. 0 districto.

E, Sr. presidente, se nós apreciarmos os ser-
i : os que pres tão, tias respectivas repartições, e

nas classes que occupão, os diversos funcoiona-
ris pubiicos, chegaremos ao resultado de que
outros funccionarios, não tão alto coltocados,
prestão á provincia serviços igualmente relevami-
ti - , e talvez mais fatigantes do que aqueiles a
que se dedica e procurador fiscal; porque é fora
te duvida que as obrigações deste não são tão
extensas como as daquehles.

E' assim que nessas repartições se estabelecem
grilos a que atttngeui os funcciunarios que SC

tingueni pelo se ame ree'i men ti. Nós já teitios
estalielt'-jtlm ii :ireesso, e esI' é tini int'emt tiro
Par: ' o imlu'eion-ar!u distinguir-se no t'mmtnpt'iumi'nto
tio ocos d'veres.

Mas, se esta inedida, jtte aliás não deixarei de
qualnical- de justa, foi apresentada por nu'u 

ri-

lustre collega, elIe devia compreheitder ciii seu
esclarecido juizo que os outros futiccionarios da
respectiva repartieão tainbemn são digitos tia
attencào desta casa.

Porque é que o nobre deputado não quiz ser
logico no sr'o procedimento? porque entendeu
que só e procurador fiscal era mais di gno da
nossa attençào do que os outros funcciutiarios?

OStu. CAETANO GAMA:—Pode propor qualquer
medida, que será aceita, se for igualmente justa.

O bit. !)ilcMoND:—Porque não veio o nobre de-
putado mostrar que o procurador fiscal teto encar-
gos muito mais elevados elo que qualquer dos ou-
tros funccionam'io?

Sr. presidente, ainda o projecto se torna ob-
jecto sie analyse desde que não saltemos qual
foi a base, em que seu illostre autor se hirinou
para elevai' o ordenado do procurador fiscal a
mais 600, tirando as porcentagens e custas que
este empregado percebe no exereicio de seu em-
prego.

O SR. CAETANO GAMA: —Nào lia augmento, ape-
tias se dá ordenado fixo. E esta a unica altera-
ção.

0. SR. Diiuiioisu:—O nobre ileputado, autor do
projecto, procura lixar o ordenado do procurador
fiscal, quando já o estava por lei anterior, que
tanibem lhe dava o direito de percebei' os pro-
ventos do seu cai-go.

O bit. CAETANO GAMA—A provincia até ganha
Coui isso.

O SR. l)riciioNn:—Mas, para que o nobre de-
putado offerecesse este projecto, necessariammicnle
teve a seu alcance bises que o levarão a for-
mular esta substituição.

Sr. presidente, se, como diz o nobre disputado
pelo 1.0 districto, os proventos que percebe este
funccionario se chorão a amima cifra maior do que
aquella quis foi computada pelo illustre autor do
projecto, realmuenle, a não sei' uni excessivo pa-
triotismo da parte do Dr. procurador fiscal, não
vejo razão que o leve a desejar a diminuiçao d'
seus veitcimnentos.

O Siu. CAETANO GAMA:—Por causa da dihhicul-
dade de cobral-os, Jifficuidade que desappareee,
desde que ;i cobrança seja feita pela thesouraria.

O SR. l}RCM0ND:—Mas o nobre deputado sabe
perfeihatiiente quequerir procura oceupar uni
emprego publico ileve carregar com lis suas
van tagens o desva ntagens.

O SR. CAETANO GAMA:—ISSO é outra cousa.
O Sri. R1:MoNn:—Se o Dr. procuridui' fiscal

aceitou esse cargo, é porque lime parer'o ianta-
Joso, e portanto deve carregar coto as vantagens
e desvantagens que resultem de seu exercicio.

O SR, CAETANO GAaiA:—Mts, desde titio se eu-
contra um meio de que resulta vantagem para
cIte e para a provincia, não lia razão pura re-
cusar.

O SR. l)tivatoxn:—Mas para demonstrar que
deste accordo, que se celebra por via deste pro-
jecto, resultão vantagens para a provincia, S.
Exc., quanto apresentou o projecto, devia tel-o
feito acompanhar dessas tabehlas, que deniiuns-
trão que os proventos durante o anno na reali-
dade se elevão a uma cifra superior a 600000.

O SR. 'foLENTiNo: — Ait j veia o nobre deputa-
do com a sua costumada exigencia de do:unien-
tos.

O SR. l)RUM0Nn:—Sena duvida. A palavra au-
torisarla do nobre deputado me merece tuuitti,
mas eni. niateria de jactos o nobre d'itutado
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lia li	 nee,lr-me lUte pordia liflii les 	 Cr(-
dit 	 li' sua palavra, tanto itiaiS une este piuJee
to 'e refere a cin\erSii do c,,mmiSà 	 em aug-
ine ti de vencimentos Ia ordem daqueles a
qu 	 ice referi.

() -ii. Ctuauo UAMl:—t.Sta eubranç de cu-
tas depende inu to da ativiitiule e das liahulita-
çJes (lo prouurador liseal.

1 Sn. DItiMcrsu:—L,Sr. presidiile, se na
ri tililale houve da parte do illusLre deputado
um Isto dczejo de aquinhoar sulsicientemente
eu f, i ieuiunoio, S. Ixe. teeria taiuibem lan-
çar seus olhos para a classe dos fuoccionarios
ii

	

	 pio meia de Minas etc suas diversas ra-
S. ic. de cria lembrar-se de que

iii lii nica classe mais digna da atienção da
as enuljléa pro incial do que a do professorado.
S'ão indivituos que na sociedade prestão ser-
vos relevaiutissiuiios, seru iços que tendem ao
desenvolviiiento inlellectual e a depurar ao ci-
dadão no seio social unia posição niais digna.
Ira, se nós lemos na classe (los funecionarios

alguns destes, que são mais dignos da ininiedia-
ii ai lençào da assembléa p°' incial, eu folgaria
muito nais que S. t'1c., em vez de ter apre-

til:do este projecto, id icasse unta iiedida
ril, tendente a elevar o professorado na pro-

dieta, por que realiiien teos professores são
liiiiieiis q 	 tque gastão ida a sua mocidade no en-
sino publico e entretanto com as difliculdades,
(lu(! etieonlráo pais se aposentarem,  não podeiti
as S uas familias sequer contar coisa uni futuro,
não (ti rei (te esperanças, mas cem tini futuro
mais ou menos garantido.

0 SR. X. DA VEIGA:—Nesta parte, nluito
apoiado.

() Se. l)RUaiOND:—Em qualquer das outras
classes o futuro não se antolha tão tugubre
como a r speito dos professores puiblicos.

0 Se. X. n.s VmGA:—Apoiado.
ii 5H. I)isuaiosn:—l' para ah i que devemos

lo preferencia convergir as nossas vistas.
istes são os funceinarios que todos os dias

ciii perante nós clamar paraque suas necessi-
dotes sejão attendidas, e a assenibléa provincial,
talvez que com verdadeira dor do cora ç ão, tem
letxaIo de attenu]er á seus reclamos, porque
realmente as forças do orçamento não eo!iipor-
tão esta despeza.

Pois 5 nos, conhecendo na realidade que es-
lis íuneeioitarios são iiuito mais dignos da at-
tençio da asscmbtia provincial, não temos ainda
consultado as suas conveniencias, como é que
vamos desfalcar as forças do orçamento em pro-
veito de outro funccionsrio, que não só recebe
miiuitu iiiaior ordenado, como pode, Dão só pela
usiçàoque occupa na sociedade, como mesmo
pulas antagens (1UP decorrem de seu enipre-
g, ter a esperança de um futuro inale risonho?

'uão posso e nem desejo aconselhar o ilius-
tre deputado na apresentação de qualquer pro-

nia tia projectos que, militas vezes pare-
cendo a 5(115 autores risonhos ã primeira vista,
todavia diante da discussão se tornão incon-

nieiites. lia natureza deste é o projecto apre-
s pnldo pelo il lus ti-e deputado, porque se for
ciiv-rtidu em lei por esta asseiiibléa dá direito
,i classe dos prfessors a nos dirigir as
se iiiiites palairas: Vós attendsis de preferencia
á aqueltes, que se acliào melhor consultados lo
que nos, entretanto que nós, que não temos
esperança de um futuro, prestando aliás á so-
ciedade sers Iços muito mais relevantes, não so-
mos atlerididos por vós. Estas palavras hão de
eehoar coiii aiiiargor no fundo de nossos cora-
ções. (Apoiados; muito bem).

Vuk amos, pois, Sr. presidente, nossas atten-
ções desde já para a classe dos professores; dei-

xemos que eses, que s" achão niellior eonsulli-
aguardem que as cireutuslancias da pro ri-

e a se tornem mui5 prospu ias, que as forças d
orçamento se ampliem, para então puderem
atiendidus por esta casa. Sendo assun, Sr. pri-
silmite, entendo que não existe a niiniiiia utili-
iladu.

0 Se. CAETANO Ga MA:—MaS o nobre deputado
nu pt imu ipio de seu discurso corifes'ou que ora
1 lSO

(1 Se. l)isuMoNu:—Ànipiia: -se a todos, e
da digo,digo, tendo em attenção as forças do orça-
meti ti.

a sua utilidade, como já disse, não deve
ser encarada assim ao largo, mas cru confronto
com outras circunislanCias. e nós eiieararlilos a
posiçao critica cmii que se aetião outros luise-
ctOliarios, se encararmos que o cidadão que
exerce as funcçoes de procurador fiscal pela ver-
ba, jue se consigna no orçamnen lo, e pelos pro-

colos que decorrem do Seu cargo naturalmen-
te se acha mais ou menos attendido etc suas
cunvuniomielas, nau podemos deixar de reconhe-
cer desde já a inutilidade desde projecto. (Is
projectos cuja utilidade cão se contesta são
aquelles que da sua leitura a fazem altar; umas
nao só la leitura (leste projecto cc deprelrende
a sua inconveniemicia, como ainda das palavras
apresentadas pelo seu iltustre autor, que nada
d is ciii sua justificação, natural incute porque
se acanhou conhcct não que o mesmo projecto
era inconveniente.

O Se. 1oi.uaiaao: —Lu o fundamentei.
0 Se. 1 )mivaioND:—Nos sabemos que muitas

vezes os generosos sentiirientos, que aetuào cmii
nossos corações, nos lesão a satisfazer ex;gen-
cias que nos são formuladas, e então, pala cor-
respomidermiius à, essa confiança que as pessoas
em nós depositão, apresentamos um u outro
projecto, sem queque todasia deixeiiios de reconhe-
cer a sua inconveniencia. L' da natureza d'estes
o projecto do iltustre deputado.

ltealmmiemile, se a assenibléa prosinciat de Minas
abrir nica excepção odiosa da natureza d'aquelta
que estabelece o quas'tum para o aluguei de casa
da cadeira de nistrueção secundaria na ci-
dade lO Mar de [-lespanha, a prosimica de Minas
se Collocart eni cim-cuiiistancias de coro razao
seu censurada por aqueltes que para aqui tios
riiantarão. (Is nossos coroou lentes nos recomu-
niendão especialmente que attendanios áviação
publica e a imistrucçao publica. E5ta exigencia,
que elles, mios fazem, tanibein foi reconhecida
pelo Sr. presidente ia pi os meia, e entretanto é
parti se estranhar que os deputados da maioria,
quedevvm acompanhar a administração, que não
se de eiii cotiocai' cci oppOSiÇtiO a seus actos,sejão
os primeiros a vir apreseiitar a esta casa projec-
tos, que tentem a desfalcar as forças do orça-
tuent-i, de maneira que as vistas do presidente,
qua;itoá instrucção e viação publica, não possão
sei' satisfeitas.

Se o nosso orçamento apresentasse unia face
tão risonha que, feita a despeza ordinarma nelte
consignada, ainda tisesseinos grande margem,
de milaneira que serviços importantes, que por
tolos são conhecidos, podessiui ser apreciados,
então eia muito natural que estes projetos fos-
sem apresentados e passassem n'esta casa. Mas
eu peço ao illustre deputado que attemida á no-
siçào de outros funecionarios; que altenda ati-
rnitaçtio das forças do orçamento e que attenda
especialmente á salutar observaeào, que aqui
nos tom feita pelo Sr. Barão da Villa da Barra,
quando chamou a attemaçao da casa para a viaçao,
e instrucção publica. (Muito bem).

Sr. presidente, vou apresentar uni requeri-
menti, para que o projecto apresentado pelo ii-

tisr	 1	 L 	 iili	 d 	 ejti reimeltilo
emi1uuis5 	 li	 tizenla, lira,	 1	 eu-

cionar o orcariiemitm, em 	 i,ti ilm 	 forcás dO
iiOsIilO, tomam' suo i mieiliili tntpl i ar 	 leit o dos
tmmnccinarius da repartição di- faz-til.	 iumcito
/jem, muito bem).

II mmseu rqnernnento e o seg uinle (Ii).
-. titio, apoiado e entra Ciii discussão 0 se-

Requerimento.
Requeiro que v a (o 	 mi. 56 a 1.d coni-

ti isso de fazeuita para que quando confeccionar
rei i neni tu, o tome e mc comisideraçao, a nipl iand o

tasor a lotos os empregados da repartição da
suuralia jir\ inemal, mediante as torças do
ti minto.
ala das sCSU'S, 

em 18 de Maio te iSbi.—

) r. 	 oiontino:Adciirou-file
\tm-irdinariamnente ver o nobre deputado pelo

iti'trictO ts tiritar-se contra o projecto que
discute!
(1 SR. 1) Ruuoo: - I-u apenas quero ge'mmerat i sar
favor.
• Sim. CAETAN O ( 1Aama.—E8se pouco.
(1 Si;. TOLENTiNO: — O nobre deputado, logo

Iptis d' dizer qii ti medida era justa, declarou
era mniitit!

Ira, Sr. presidente, real ciente cio vejo coimio
mIssa mumia cedida ser justa e ao imiesmno tempo

nao sCl util, por quantu o que é justo 01° pode
'i\ar de ser util!
0 S R . DRuaioND: — l ' porque nós podeuios en-

arar unia mochila debaixo de diversos pontos (te
s mstti.

0 bis. CAETANO GANIA:—Lnt ào não contesta a
utilidade?

4) 5H. I0LENTiN0: —Quando formulei este pro-
jecto, o fiz comiscio te que a provmncia lucrava
cmii a medita, uma vez que, como tolos sabem,
is porcentagens e custas que percebe o procura-
dor tiscI nioiitiO a riais (1e conto de meis.

()Se. l)mncMOND:—liu não sei, e ainda não fui
cmliv i'ncido.

() SR. T0LENT1NO:--S i o Robre deputado pmo-
curar por-se ao facto destes nugocios...

O S R . I)mscaloND:—O nobre deputado, como
tutor do projecto, é que tem obrigação de faz, 1-0.

4) Se. l0LENTIN0:—. . las de contiecer a ser-
lado do que acabo de dizer.

() Sim. I)mmuamoaD:—Efltão é uni de patrio-
lismmto nunca visto por parte do procurador fiscal,
deixar o mais pata pegar o menos.

O Se. T0LENT1N0:-0 procurador tiscal luta
coisa dificuldade para obter o pagamento dessas
porcentagens , ao passo que a pi-os macia não terá
difliculdade alguma para conseguit-o.

O Se. DRUaI0ND;—O nobre deputado não está
comubatendo o requeromiento, que e o que se dis-
emite.O Se. TOLENTINO: Estou mostrando que apre-
sentei o projecto em muito boa fé, e não para
proteger a mainguenm, e por isso não tenho mimedo
do examime da l. comimmissâo de fazenda, porque
estou certo de que dia, fazendo adevicta justiça,
tia de ilar parecer favoravel á medida.

O Se. VALLADARES:_Mefhda boa, não?
ti Se. CAETANO GAMA:—U Sr. Drumniond acha

tio boa, que quer generalisal-a.
O Sim. 1oLENTlNo —Ente m o nobre deputado

que eu devia propor o mesmo favor para os
demais funccionariOs publicos. Se o nobre (te-
putado offerecer unia ememada nesse sentido, e
u vir que deita resulta o mesmo bens estar para

a rovincia, pode contar coro o moem voto,
II Se. CAETANO (.\)1A:—NàO pode resultar.
oSio. ïoLETmxo- - • . e não e a primmmiri( \

que temiliu o prazem de soltar por momh bis do
obr' li'putido.-

4) Sim. l)mmmtlND:—t',u chaimio o moeu cllega
tara as forças do orçaniento.

0 SR. CAETANO GsamA:—Mas ti qmmcstao é saber
se est( medida vai omierar os cofres. Ubi 'jitestio.

O bit. foI.ENTmN0:—Disse o nobre deputado que
era mais comas eiierite que eu me houvesse 'e"'-
brado dos profesores pubhicos, e no emittmnlmi,
lias endi eu proposto, a poucos dias, cm mime-
llioranicn lo pala os professores da cidade(li)
Mar de Ilespanima, (i nobre deputado
foi o Primeiro a pronunciar-se contra a medida,
elevou-se ãs suas alturas, e l°' tini queria
barrar-nme coimipitamoente. (Riso)

Sr. presilnt, não lia neste projecto oil iu-
sidade alguimia, atem de que comia a sua tidp-
;ào ainda a pros'incma lucra.

() SR. l)mwaIoND:—uod est probandum.
0 bit. CAETANO GAMA:—Então, Si se provai', o

nobre deputado dá seu voto?
O R. t)RUMoaO:—Si se prosar que realmemi-

te lia s antagemil para d proviiicmít...
O Se. CAETANO GAMA:—Mas depois o miubre de-

putado selim com Lies exmgemmcitis a respeito da
jim-osa...

O bit. 1)ituaioNo:—Se houver uma tabettti.
O bit. 4AETAN) GAMA—I m a- a isto miào pode lia-

ser lalielta.
O Sim. IOLENTINO:—t'Oi' uimi calculo aproxima-

do, está eomilieeido que as custas e porcemitageflc
ito procurador fiscal smbemmm a mais te conto
de reis. (ira, sendo isto verdade, a provincma
lucrara como a mimedida e poi tanto esta não pude
ser taxada de odiosa, commio fez o nobre deputado.

O bit. DRualOND:_QUOdeStPr01u1m.
O Sim. T0LENTIN0:—ksta prosado, o pemor ce-

go e o que não quer ser.
Vê pois a casa qucnao ha prejoiso nemihmuni

para pro'imacia.
O bit. C. DE OLISEm1IA:—ÂSSeVer0 que lia muni-

lo.
O Smt. [0LENTiNO:—.. .e que a maaedida mião é

injusta.
O SR. CAETANO GAMA: —SC asses era lia de pio

var.
O SR. C. DE uEivEmaA: —k provarei.
O bit. 1OLENTiN0ICU terei o prazer de ouvir

essa prova.
O Se. C. DE Ommvuimta: —O cargo de procurador

fiscal ja está hemim pago.
O bit. 1OLENTINO —Sr. presidente, eu estou

quasi asseverando que posso contar comia o voto
do mllust-re representante do 2. 1 dmsirmclo.

O Se. lJmtuatOND:—NàO apoiado.
O Sim. [OLENTINO: — . . . o miobre deputado simum-

pre faz isto, lesamita-se, lumpugna iiimmihas medi-
las, faz mmm esearculmo mmmuito grande, e por tini
cede, é umcaracter justiceiro, sou o priimieiro a
reconhecer. Quando sejo o nobre deputado pro-
ceder assmic,lemmibro-uime d'aquel te vereiculii, creio
que é de Virgilmo: Luctantes ventos tempeslateS
que sonoras. (Rima).

O Sim. C. DE OLIIEI1IA:—[enha a bondade mle
comparar os serviços do procurador tiscal geral
com os que estão a cargo do da provincial: é bomit
dizer atguuia cousa nesse terreno para ver se nos
convence.

O Se. [0LENTiN0:—Aiimda temamos duas discus-
sões, e então poder-se-lia ventilam essa questão.

Por ora trata -se da utilidade do projecto e essa
já eu demonstrei.

ti Sim. CAETANO GAMA: —A utilidade já está pro-
sada, tanto que se disse que a mimedida devia ser
geflerica.

(4 Sim. T0LENTINO:—COiltio tanto na rectidão
que caractem'isa a La cotumissão n j ustiça desta
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rii r didj, que iàu nK, upponliu a que o projecto
O iliDt!i(l() a eSsa ivohiiiiiisSào, a COIiiIiiiSâu res-
p11 a, CoiilO reqlil'r o Sr. I)ruiiioiid.

'ii. C. DEOLIVEIRA:---ISIe projecto não
alr\eita ao Sr. l)r. João Pedro Mretzsohn

0 Se. ToLETiNo:—Nào sei; o prcjecto falia
do procurador fiscal e irão da pessoa que exerce
eIt cargo.

l'iu conclusão direi que confiei tanto na causa
que voto a favor do requerimento do meu illus-
tre amigo o Sr. Uru inond.

'l'e:iiio dito.
&) SiE,. Va11adat-e (Não temos este

discurso).
1'.' tida, apoiada e entra conjunctatnente em

discuss,io a seguinte emenda:
l'iui vez da 1. 0 coitinuissão de fazenda, diga-se,

2 "- Vailadares.
s) Sr. caetano aiiia:—Sr. pre-

sileite, concordo com o pedido do nobre depu-
ta l o que iniciou o debate sobre o projecto, mas
não posso de forma alguma aceitar a emenda ao
requerimento em discussão, alterando-o.

inten 	 que falta base ã esta edo	 menda. Tem
ei Ia por um tornar odiosa a medida a cujo res-
peito foi feito o requerimento que se acima Iam-
bem com discussão, afim de que elIa vã á 1.1 corri-
missão de fazenda. O nbre deputado acentuou
bem esta sua intencao, fazendo crer ou preten-
dendo demonstrar que a medida de que se trata
é toda individual, e que tende unicamente a fa-
vor cer o cidadão que actualmente exerce o cargo
de procurador fiscal da Iluiseuraria provincial.

ti SR. VALLADARES:—Não favorece a cite?
0 bit. CAETANO GAMA:—PeÇO permissão a S.

I';xc. para discordar de sua opinião e declarar
que o auginento de vencimentos que se consigna
tio projecto em discussão é do cargo, seja exer-
cido por Pedro, Sandio ou Martinho, seja qual
for o individuo. Se o Sr. [Ir. João Pedro Mo-
rethuzshuon deixar de ser procurador fiscal ama-
11114 , será o seu substituto que perceberá este,
augmento. t) auginento tem eiii vista as fune-
oe mnherentes ao cargo; o augrnento portanto

não é pala favorecer a este ou aquelle individuo:
eiii o redundar em beneficio de Lodo e qualquer

que exerça este cargo. Era preciso para prevale-
cer esta razão que no projecto se deciarassse
que o augmmiento era feito unicamente ao actual
procurador fiscal, e a consequencia seria que
sujo este favor moram, nte individual, qualquer
outro que o substituisse no cargo não o teria.
Mas desde que são melhorados os vencimentos
que percebe qualquer funccionario que exerce
este cargo, segue-se logica e necessariamente que
a inedid.i Dão é individual.

l' certo que o 1. 0 que vai gozar desta vali-
fogem será o individuo que estiver exercendo
o cargo quando se realisar; mas não se pode cun-
cluir dalii que a medida é meramente individual
e que vem unicamente favorecer a uni indivi-
duo; ou por outra: que só deve favorecer ao ac-
tual funccionario e que se o cargo vier a ser ex-
ercido por outro, esse não perceberá estas van-
tagens.

A medida portanto não é odiosa e nem in-
div idual, corno S. Exc. quiz fazer crer, e conse-
guriiteuuente eu não psso concordar com a
emenda que acaba de ser offerecida pelo nobre
deputado pelo 2. 0 districto, que baseou-a nessa
razão. Concordo com o requerimento porque
nunca lia desvantagem em que as cominissões
examinem qualquerqualquer projecto e einittão o seu
parecer a respeito.

Serve isto para esclarecer as discussões, por-
que as corninissões compostas de tres membros
e tendo o dever de estudar accurad:unnente e de

nmiomio desinteressado estas questões, trazem sem-
pre grande vantagem para a discussão. Concor-
do prtanto eu que vã tu projecto à La comi—
missão de fazenda, inas não à 2. 1 , por nào eu-
clirgu no proecto esta odiosidade de que o no-
bre deputado quer fazeI-o acoinpan bar, e que
o tornaria ria minha opinião inaceitavet, por-
que eu não contribuirei jaumiais com o meu voto
para que passem aqui uuiedidas meramente mdi-
iduaes e odiosas
ruão aceito a doutrina de que deve ser repei-

lida unia medida justa, e que vai aproveitar á
uni ou mais fumiccionarios publicos, só por umào
se podei' na mesma occasiào tomaI-a extensiva á
todos os outros; para isso seria preciso que to-
dos estivessem em identicas circu insta ncias, e
que a provincia podesse de urna só vez atten-
di' á essa necessidade: é o caso de dizer-se que
quando não se pode fazer tudo, faz-se alguma
colisa.

Eni relação a este cargo, dá-se alem d'isso a
cim'cuunstancia especial mencionada no projecto,
pIa qual se podem melhorar seos vencimentos
sem se onerar os cofres da provincia, O que
não se dá acerca dos outros empregados, entre
os quaes os professores publicos, que, entre-
tanto,eslào ainda muito mal consultados em seus
\ enciiuuentos,

Eu, portanto, votando pelo requerimento,vot
contra a emenda do nobre deputado.

Não havendo mais quem peça a palavra, eu-
cena-se a discussão e não havendo numero legal,
hica auiada a votação do requerimento e emenda
paro a sessão seguinte.

'lendo dado a hora, o Sr. presidente marca
a ordem do dia seguinte e levanta a sessão.

19. a SESSÃo OitI)lNARl. AOS 19 l)E MAlI)
1)E i8'76.

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA.
SUMMAII1O:--EXPEDIENTE. --Apresentaçao de

20'ojecto.--Observa cOes dos Srs. Caetano
Gama, F. da Veiga e Toleatino.—Reqmmerj-
mento alterando a ordem dos trabalhos dia-
rios.—Discursos dos Srs. C. de Oliveira, F.
da Veiga e Amaral.—Pareceres de commis-
sões.—Iji'detri do dia. —jJ,[elhoramenlo de ven-
ciozentos.—Discursos dos Srs. C. de Oliveira,
Caetano Gama e Valladares.—Alteraçao do
regimento. —Discurso do Sr. Drnmond.
A's 11 horas da manhã, feita a ctiammmaJa, acliào-

se presentes 29 Srs. deputados; faltando com
causa participada os Si-s. Joaquim Penido, Vai -
ladão, Nogueira .Junior, Pedro Brandão e Afl'oiiso
Penna, e seio participação o Sr. Motta Pacheco.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
11 Se. l.° SECRETARIO procede á leitura do se-

guinte -
EXPEDIENTE.

0//icios do secretario da provincia.
Um me 16 do corrente, capeando outro ia es•-

mana municipal da Ponte Nova, que diz respeito
ao orçaniento daquella municipalidade.—A' coro-
missão de fazenda municipal.

Outro da mesma data, enviando uma represen-
tação da carnara municipal da Diam antina, sobre
a necessidade dos concertos da estrada que liga
aquelle mnunicipio ao do Montes Claros.—A'5
comn!nissões reunidas de pontes e estradas e 1.a
de fazenda.

Outro de igual data, enviando uma represen-
tação da cantara municipal da vilta de Cabo
Verde, em que pede a reintegração das freguezias
de S. José dos Botelhos e Conceição da Boa Vista.
—A' commissào de estatistica,

lo	 l	 Ii'iii	 l/, 	 'm(\Ouuiiti) 	 copu
r'liti'ii pi'e.11 ji 1h'. riwie ml' lula,

acm co das oecurrenGia,, h,ivilas na i'uil' Nova,
por uccasiào de proceder-se aIIm mm a:mtamnei1t)
militar, e bem assim outras iimfonuiaçoes a res-
peito e que forão pemiilas pela assemulmlúa.—A'
queium Oz a requisição.

Petição.
Urna do professor de primeiras letras do Rio

Novo, pediulo um auxilio pecunrario para atu-
mineI mie easa.—A's comnmnissóes de insti'ucção pun-
I! mm:a e 2.a de fazenda.

São mais enviados á ilesa e lutos mim ex1i p
-demite:

Pelo Sr, Caetano Gama a pelicão do anno p.
passado, feita pelo chefe te sessão auldido á se-
imitaria tIo governo, Jacintho Dias Coelho, e o
projecto n 96 do mesmo anno, autrurisando o
j u'esid'nte a mandou' contar ao rnesnao para sua
aposentadoria o t'unpo que gozou mie licença.-
.' 2. 3 conmnissão de fazenda.

Pelo Sr. Amaral urna petição de Francisco
livmnes para que seja adirniltido a exame do 3,1
muimi 	 mio curso de pharmnacia.—A' coumimissào

nsti'uícào publica e (te poderes.
Pelo Sr. José Eufrozino o projecto n. 95 do

anulo p. passado, concedendo auxilio á muna '5-
'aiim projectada por Adolphm Pio da Silva Pinto

e .José Moreira da Costa—A' Comnriuissào mie es-
tratos e pontes e 2.a de fazenda.

is mmtaçào de-
Jteqmuerzmmmeatos, projectos e indicações.

)	 attario Garna:—Sr. prc-
siliit , pedi a palavra para apresentar o si,-
gitinte projecto. ÇLê)

Como sabemos, o bibliothecamio ia capital per-
cite até agora a gratilicação de 300000, ao
passo que os das bibhotluecas da Campanha e
S. .João d'Ei-Rey percebem, ha urmuito tempo,
a de 5OO.

E' até estm'anmhavei esta disparidade, por que
parece rasoael e intuitivo que o bibliothecario
da capital deve ser melhor reimunei'auio, pois é
de crer que esta bibl iotlmeca seja mima is impor-
tante do que qualquer das outras.

0 Sim. AMARAL E I)RUMOND—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—Porem, ainda consi

derando-as no mesmo pé de igualdade, re-
salta a injustiça relativa feita ao imihiliothecanio
da capital, desde que percebe pouco mais de
metade(Ia gratificado dos outros da provimmcua

Foi attendendo a esta consideração que se
consignou no orçamento que tem de vigorar a
elevação da gratificação deste fmmuiccion:m rio á 500.

Ora, se já se recomuimeceo a justiça ib , sta me-
dida, é rasoavel que cita comece a ter exe-
cuicão da data da publicação mia lei, entretanto
t u m, estando consignada na lei do orçamento,

uoderá ter effeito quando esta lei vigorar.
i  Se. VALLADARES:—NO está longe.
1 Se. CAETANO GAMA:—Mas, pelo projecto que

mpr'sm'nito, esse augniento conheça a realisar-se
desde a data da publicação da lei, o que adianta
algumns nmuezeS.

Nem se diga que esta medida é especial, por-
quanto chia lia de aproveitar a quaesquer outros
lmiiuiiuilhecarios que tenhão de substituir ao actual.
Aproveito a oceasião para declarar que é eile
digno de encomimios pela maneira porqime desem-
penha os deveres do cargo. Soui testem minha de
que a suma dedicação tem chegado ao pinto de obter
Im ros e jornaes gratuitamente para a bibliotheca.

II Se, AMA1IAr,:—Apoiado.
t) Se. CAETANO GAMA:—Não me sirvo desta cii'-

cuuimstancia para fumnlamenlar o projecto que
oIV'm''çm', porquiarm 1cm cIte tem por li um iguala r e

vcnrimummmilms tio corfu., o qu' iprvmmtmi'á o quem
mmm' 	 1 uic o ex 'mcci', porque ui: 'm 	 lia m':mzumm 1)41-a

ilili i) umuCim cargo sei inelhor mcmiii mi-rol 	 mias
cidades da Caumipanima e S. João ml'Et-ltev.

0 Sim, \T AI,m , Â DA m IEs . _l) izem que a bmtmiiotheca
de S. João é uma sinecura. Talvez fosse nmolhor
até suppl'imuir o 1 migar de bibi iothecario.

O Sim, CAETANO (ã,uii,v:—Desde que tia biblio-
timeca, é mmecessario li:uver bibliothecario, e este
precisa perceber alguma cousa, porque nimigueni
quererá servir gral ui lamente.

À respeito da bibliotheca de S. icuào milita
unia curcummuistancia, e é que dia qmmasi nemhumn
dispemidima u:uslmi as cifres pulmlicos, porque foi
legada eun tes taummemmto á proviricia por miii mmli-
vime que ali falleceo.

Creio que, cmii vista destas razões, não pode
deixar de merecer a approvaçâo mia casa cm pro-
jecto que teu luo a honra de otlèrecer.

E' titio e lida sobre a mimesa para tem' 2,3 lei-
tura mm seguinte

Prolecto ar.
ii asseuimbléa legislativo provincial mie Minas

Ger:mms decreta:
Ari. 1 . 0 O augiumento ao iuibhothecario d'esta

ca1uilui, votado na lei ia. 2:181, será pago desde a
data da publicação da mesuna.

Art. 3,0 Revoguo-se as miisposiçóes em con-
traio.

Sala mias sessões, 15 de Maio de 186,—Cae-
tano A. da G Cerqseeira.--J. E. F. de Britto.-
Evaristo [1achado - —Francisco Peixoto de Mel-
lo.—Drumond.—T. de Gourêa.—Olimpzo Vai-
ladão' —Domingos R. Viotti.—P. Ramos.

O Sr. FaneiseO da Veiga (Não
teiimmms este discurso).

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2 . a lei-
tura o seguinte

Projecto az. 8.
A assembléa legislativa provincial de Minas

(leraes decreta:
Art. 1. 0 Fica pertencendo á freguezia de S.

João Neponmm'ceno, ununicipio de Lavras, a fa-
zenda do cidadão iIamuoei Antonio dos Reis, si-
tuada na freguiezia do Cam'mrio da Cachoeira, do
mesmo mnunicipio.

Art. 2. 1 O povoado de S. José da Congomihai,
do mnunicipio de Pouso Alegre, fica elevado a
districto de paz, rnai'canclo a camara municipal
os respectivos timiaites.

Art. :3.0 Fica pertencendo á fregnezia da ci-
miade da Oliveira, desnieumbramla da mie Santo An-
tomo mio Amparo, a fazenda da—Tartaria—, pro-
priedade mIo capitão Carlos Ribeiro da Silva Cas-
tro.

Art. 4,0 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 19 de Maio de 186.—Fran-
cisco Veiga—J. P. Xavier da Veiga—A. ,iIou-

31. da Rocha.—A. 31. d'Appresentação
—Ananias 31. Teixeira.
O r. 'roleiltin.o:—Pedi a palavra,

Sr. presidente, para apresentar m'm casa umim pro-
jecto. (Li,,).

O Se. C. DE OLIVEIRA dá num aparte.
O Se. 'foLEN'nixo:—Sr. presidente, começo ja

debaixo de irmãos auspicios O nobre deputado
pelo 2. 0 (iistricto, o Sr. C. de Oliveira,parece que
não quer o desenvolvimento material.

O Se. C. DE OLIVEIRA dá una aparte.
0 Se. T0LENTIN0:—Pergunto ao nobre deputa-

do: não será de utilidade facilitarem-se as vias
de cornniunicaçào? O nobre deputado permitta
que diga—está desconfiado comigo, não sei por-
que.

O) Se. C. DE OemvEmns:—Ora! isto é que é in-
1 usliçm -
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0 S R. Toi.E'sTixo:—rt quaIqIF i' projecto que cri
ap;eente, V. Etc. vem logo dizendo que estou
cheio de fecuind idade V. Etc. apresenta ali 1 iii-
luares de riicili as e cii nunca procuNi couro
que etig.nalisar a V. Etc., são sempre is suas
me lidas recebidas corri agrado.

Peço ao nobre deputado que seja : liais justi-
ceir para comigo.

Ditas estas palavras, Si, presidente, procura-
rei fundamentai o projecto que vou subimietter á
consideração da casa.

O art. 1.0 é de urgente necessidade.
(1 Se. EvARIsTC) MACHADO:—Apoiado.
() Sri. TOLEsTisO: —A ponte sobre o Ribeirão

do Carmo, na fregueia da Barra Longa...
O R. EvAlrisTo MacuADo:—E' necessidade in-

derlinavel.
O Se. lOLENTiNO:—. . . é necessidade inilecli-

navel, cuuiiu muito bem riosnos faz sentir o nobre
deputado, meu coilega de districto. Esta tregue-
zm:m é tinia das que IIIaiS concorrem para o abas-
teciineri to tia poprrlaçáo da capital, e esta ponte
vai ser de urna utilidade extraordinaria tanto
á capital, coimio ainda á séde do uunleipio de
Mariarini.

E' de rrianifesta utilidade o art. 2°, que manda
construir uma ponte sobre o Rio Verde, no lugar
denominado—J nruniiriin—.

O SR. EVarilSTo MACÍIADO:—E' 11111 serviço re-
levante que V. Etc. presta.

O Se. toLENTiNo:—À ponte sobre o Rio Verde
é que da commuuicaçáo irnmediata do sul de Mi-
nas para os municípios de Passos, Jaculi e ou-
tros urruitos, é por atii que se torna mais facil o
transporte de gado para a côrte, e o transporte
de generos de comrnercio do sul da provincia.

O SR. EvAilisTo i%IAC1IADO:—Iste coinrnercio é
importante.

() Se. GEruLro:—Agradeco ao nobre deputado
o interesse que torna pelo Sul.

0 Sei. T0LENTIN0:—Elle é imito merecedor.
0 Se. E. DE OLIVEIRA:—V. Etc, parece que

está lançando mão de um recurso protelatorio.
ti Sri. TorENTIN0:—Não preciso ileste recurso.

A opposlcào é que gosta de protelar, a maioria
não. Não sei o que tem hoje V. Etc. com a
minha individualidade

0 S VAIJ.ADAREs:—E' um teiró com V. Exc.
ti Se. for.ENTIN0:—Supponho que sim.
ti S. i':VAIIiSTO Msciito:—()s reiterados apar-

tes é que estão desviando o nobre deputado da
fundamentação do semi projecto.

ti Se. T0LENTIN0:—Supponlio que o Sr. C. (te
Oliveira está intrigado comigo.

O SR. E. DE OLiVE1RA:—NAo apoiado, é urna
injustiça de V. Etc.

0 Se. Tol,ENT1N0:—Trato V.Exc. sempre como
merece, e considero V. Etc, corno uru dos
meus melhores amigos.

O Se. E. DE OLIVEIRA:—E eu tenho a honra
de tambemn considerar a V. Etc. como meu
amigo.

o SR. rol.ENT1N0:—Estou pois estranhando a
impeitiriencia de V. Exe. para comigo.

O Se. EVARI5T0 MAceAD0:—E' impertinericia
calculada só para perturbar a V. Etc.

(1 SR. CESAIIIO GAMA dá um ap irte.
O Se. T0LENT1N0:—Mas isto é rima injustiça.

Peco ao nobre deputado, é um favor miii ilo es-
pecial, que inc deixe chegar ao fim.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sim, Sr.
O Se. F0LENTIN0:—Como ia dizendo, a ponte

sobre o rio Verde é a que dá transito para a rece-
bedoria do Picri, uma das principaes do sul de
Minas. Já v V. Etc. que o art. 2.° do ineu pro.
jecto é de muita utilidade.

O Se. F. DE OLIVEIRA: —Apoiado.
O SR. TOLENTINO:—SI'. presidente, vou iam-

be m apre eu lar rim req ri cri nora li podindo que
se passv para a ultima hora a apresentarão rios
reqricm'immientos, projectos e iriicações, porque
ite ordinario gasta-se tolo o tempo corri elies e se
preteri, o andamento de outros projectos.

1 moeu requerimento é o seguir] te.
E lido e fica sobre a mesa para ter 2.' leitura

o seguira te
Projecto

A asseuibléa legislativa proi iricial de Minas
Geraes decreta.

Art. 1." Fica o presidente la provincia a'ito-
nisa lo a mandar construir unia ponte sobre o
ribeirão do Carmo, no lugar denominado Quin-
durrilia, freguezia da Barra-Longa, desprnmierido
para ISSO a quantia necessaria.

A ri. 2 1 ti governo mandará construir urna
pune sobre o Rio Vem-de, no lugar denominado
—Jmrrmurmerim--na freguezia da Conceição do Rio

r r i l , niunicipio de Itieperidy.
Art. 3,' Frcão revogadas as ulisposicões em

contrario.
Sala das sessões, 19 de Maio (te 186.—Tolen-

tino.—Ji'. Peixoto.—D. Viotti.—Er'as'jsto Jía-
ckado.—Annaviaç.

E' apoiado e entra cru discussão o seguinte
Requerimento.

Requeiro que passe para a ultima hora dos
traliailiis a da apresentacão de requerimentos,
projectos e indicaões, excepto nas sessões dos
salibados.

Sala das sessões, 20 te Maio de 186,-7'olen-
(iss0.
Ø. (a.dido de Oliveira:

— Si'. presidente, a O de Abril de 1835 foi pu-
blicada e encorporada á colleccão das leis pro-

rlciaes d Minas a resolução ri. 15, (lê) c i n cuja
1. a pagina se diz—

Resolução contendo o regimento interno da as-
searbtemz legislativa pro cincial de Minas (Jeraes.

Ato no art 106 dispõe-se:-
« Acabado o expediente, seguirá a leitura e

discussão dos requeri rnentos que estiverem sobre
a mesa, ou forem apresentados, e a leitura dos
projectos de lei ou resolução e das initicacões,
que tiverem sido ou forem enviadas á mesa, até
dar rumo dia, i

ti Se. VarJ.ADARE5:—( im'igindo-sc ao Sr. pre-
sidente) Nem V. Etc. podia aceitar semelhante
requerimento.

O Se. E. DE OLIvEiRA: --Vê, pois, V. Exc.,
que contra o requerimento apresentado pelo no-
bre deputado está urra artigo de lei expresso,
isto é, o regimento que preside á marcha dos tra-
balhos desta asemnbiéa e que faz parte ria legis-
lação provincial, que deve ser por nós obedecido
e repoitado, cmii quanto não for revogado pelos
lr:immimtes constitucionaes, determina que:—logo
depois da leitura do expediente, tem lugar a
apresentação e discussão de requerimentos, pro-
jectos e indicações, gastando-se neste trabalho
urna hora.

Corno, pois, o nobre deputado, com uma sim-
ples inocào, que não vai sotTrer as discussões
comastitucioraaes, uma indicação que não passa
por :3 discussões, que não é publicada, que não
pode :meumnir umri caracter ohrigatorio, que não
segue, cru uru, os tramites regulares, pretende
assim, tão profundamen:e, alterar a ordem das
ses,ões marcaria taxativamente pelo regimento in-
terno?

Sr. presidente, esta questão é da exclusiva
cormipetencia de V. Exc., sobre dIa não pode
fazem-se ouvir a voz apaixonaria da assembléa,que
nutre o intento occulto de niillif'icar a missão da
opposião; cumpre-lhe , como alto magistrado
parlariientar, como interprete da lei da casa, con-

i i i ri 	 1til 	 1	 leclilim com
:mil:Lo, ei, mui lace

li,	 tal miii mia 	 mole ser iii i tmla m l:l -
S R. F. DxVmsmm;m:—emii liii mIm.

1 . E 1»: mumr:imm:—. - isto m, se podia
iIietmiO mm seu anti propor a revogação do regi-
mmmi lo, sem preenchi incuto do requmsmtos consti-
limm:ior]aes. Não mosco acreditar que V. Etc. se
preste á esse manejo, inas se a Linha contianr;a

mina ilusão, melhor será que se mande rasgar
ele folheto, (mmostrando o reyimento) declaran-

do-se que a lei unica é a assemubléa, onde o ele-
mento partidario smrtloca o sentimento de justiça,
ode tudo é permmiittido, até a audaciosa violação

da lei escritita, cimmmilamito que a nobre maioria,
eilmre as rmmimaae mis direitos (Ia opposição, ostente

ijante sua imlimmcilea superioridade nummmerica
Cmi invoco so:mienite a imaiparena[idade de V. Etc.,

mie temmm de ap ml ici r a ici, e peço-1 tio que, em
nome mie sua digrmimlade de presidente, coniio se-
0,0 executor ria lei, decida se pode ser aceito

este req mmerinmento,qmie exorbita das faculdades te-
aes do semi autor, que se contrapõe ao regiinemito.
Vão apoiados).
A nLbre maioria temo o direito de propor a re-

toriiia do regimento; ia mtessa iniciativa usou o
mrmlmre deputado pelo 3,0 districto, e a sua reforma
ecEi em discussão. Porque assim procedeo S. Etc?
E' pom'qmie conmprelmenideo perfeitamente que ia-
ruins pode ser anteposta a '.ontadr da maioria á
disposi ç ão expressa da lei da casa; é porque
commpretnendeo que, para que esta assennhiea seja
mlmgmaa mio seu nmmmnme, deve, mia Jecreta ç ão de suas
lis, ao rmmenaos salvar' as apparencias. Bem poste
elIa aceitam e estabelecer mednilas vnolenlas, mimas
emimnpre que ao menos sejão revestidas mias cores de
legalidade; de outra maneira será, corno diz
ri Visconde do Urugmmay, converter cru verdadei-
ras reuniões ariarcliicas e tumnuiluarias estas cor-
porações tão elevadas, que forão creadas para
rmsermipentiaremn uns nmportairtissimnos, e que não

são ommmmiipotentes.
Não falto por mim, invoco unia autoridade

m inem iria do partido conservador, o Visconde do
Urrmguav, o para cite reuietto o meu amigo apre-
sentante do projecto.

Se o nobre deputado se desse ao trabalho de
Ir este cscriptor, outrora chefe de seu partido,
m eri:m claramente condemnmniamto seu proceder

Sri. Mouir.o: --Teima lido muitas vezes.
ii S il E. DE ()r,nvEmrmA:—() Sr. não pode saber.
0 SR. Mocejo: —E' homiimmim formmmado, e deve

W1 , 11dm)
SR. E. DE OLrvEmnA:—Nào é razão.

Corno dizia, rmrmaetto o nobre deputado ao Sr.
is(-,onde mio Urnrgmmay, e recornrnerrmio-lhe que,

leia a pane que se refere aos regimentos inter-
nos das asseniiblêas....

0 Sri. 10LENTmN0:—Temrho lido.
0 Sim. E. DE OLIVEIRA... abi verá qmme esse es-

cri pior (fiz que se os regimentos não são leis no
emitido technico, todavia tem força obrigatoria
para todos os ínemubros da assembléa, e não p0-
Iemsi ser alterados por meras n:oçêies das maio-
ri as.

0 SR. X. DA VEIGA:—Está perdendo seu tem-
po, porque labora em riria falso presmippasto.

0 S. E. DE í)m.rvEmRA:—Sei que estou perden-
do ralou tempo, porqmre estou convencido mie que
mete requerimento, que nem é escnipto por letra
do Sr. deputado que o apresentou, lia de passai',
porque assim mm quer a maioria, que se reputa
superior á tu to. (lia muitos apartes, e grande
mm(multo).

Estou persuadido de pie o nobre mlepiilad não
avaliou o alcance da medida que olTereceo, por-
que, procedendo sempre com refleti r, e no terre-
no legal, por certa não apresentaria essa altera-

ço sffmmisiva da em; serre amigos mannlarãma-ltm'a,
e elle a a,reeenatmamn, sem av:mlrar o semi alcance.
(('on/imi mão os apartes e contesta(,ões, e o Nr. pre-
sidente reclama a/tenção).

ti SR. CEermro (mM.t:—Ianato metia é verdade,
que o nmdmrmm mtepmitamio pedi a palavra trir'a fmiri-
mIa num lar uni projecto, e depímis mIe o fazer, Comi -
duro ímtlerecenmlo este requerim e nto, seria ter dito
miamla sobre cite.

O SR. E. DE )LrvErmrA:—Istá bemia claro, o mais
é comedia.

O SR. VALLADARES:—SàO certos homens que
querem passar por muito rigorosos, que irmerr mli-
birão o Sr. Tolentino de apresentar estm requeri-
mento.
- t) Se. E. DE ( lLmvF.rRm:—Quml é, porem, Srs., o
m miten um (leste requeri noema lo ? E' privam' a oppm si -
cão do (ilremim) ml clamar contra os atlenlados tia
amnioridade, e [l'i\ aI-a mio mlirm'rto, que amua um-
temia exerceo, de denunciar ci mimes conmmnimeltilos
pelo presidente mia provincia. (Apoiados e não
apoiados).

0 Smn. CAETANO GAMi:—l)a muinha parte declaro
que votarem por lonas as prrmrogacõee mIe hora até
u noite.

ti SR. VAI.L.AnArrEs:—Qmmerm nos vencer pelo
cansaço.

ti SR. E DE OLrvEICA:—Podenm até tornar a
sessão pen'mmlImmemito, se qnimzeremai, hão dc nos
achar pronnptos. 0 anuo é eleitoral, almi está mim
chuveiro mie projectos que satisfazenri caprichos
das influencias eleitoraes, e por isso se quer fa-
zei-os passar com preterição doe interesses mia
provmncia. Eis porque se quer tolher a voz da
opposrcàm, eis porque se quer prohibir o cxci'-
crcim) dm seu direito de Iisc:rlisaçào. (Apoiados da
minoria). E' este o fim unico do requerimento,
nefando attentidmm contra a lei, e acerca do qual,
Sr. presidente, invoco soinrite a autoridade de
V. Exc., m i ue é o regimnemito cnn acção, que para a
sua execução cm:mstitmre-se verdadeiro jmliz. Cum-
pre-lhe, como a lei da casa cnn frerate, decidir se
pode ter andamento um requerimento que viola
essa rnesmna lei, que, se oppoe ao seu texto.

1;' esta decisão mie sua exclusiva comumpetencia,
L, não posso crer que V. Etc. queira nulhificar
sua autoridade, pira triurcipho dos caprichos
violentos de mmmiaa maioria apaixonada. (Apoia-
dos da opposição, não apoiados da maioria).

0 Sr. iresidente:—Temiio deixa-
lo a cadeira por momento ,;, quando voltei ia
mm requerimieuto estava em discussão e por-
tammto vê, o nobre deputado que o appello que
faz para num ia é um pouco tardio. Entre-
tanto vou mostrar que outro não podia ser o
p m'mmeed i nmieia to da mesa.

Eomnno disse o nobre deputado, diversos arti-
gos do reginriemito, desde 101 até 108, tratão
(te dividir o tempo de nossos trabalhos, mas
mm art. 109 diz que quando a assembléa, por
mmiotivoe urgentes, julgar necessanio alterar mista
or&iii mias sesstaes, deverá tetermninat-o na ses-
são do dia antecedente, para que conste a tolos
os deputados.

O SR. E. DE OLIVEIRA:—E' só para ruas desig-
nados.

0 SR. PRESIDENTE:—Me parece pois que este
artigo pernnitte a apresentação de requerimentos
mia naturesa deste que ora se discute.

O SR. E. DE OLrvErRA:—Não é regra geral, é
só para dia designado,

O Sr. Francisco da Veiga
(Não temos este discurso).

O Sr. Amaral:—Em verdamle,Sr. pre-
sdento, é lamentavel o estado em que se acha
a opposição nesta casa, a qual ver-se diaria-
miierite ameaçada de absolutamente ruão poder
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eri,tir a 	 tias1iiõs 	 fla leitura dos piihli-
(1, entre ell's ti Viscou te de Ui'ugua, s'

No 
ii' a libierdade, 1' pala os corpos dcli herantes

a sua primeira necessidade.
'e. Cs.seio GAMA:—F' a alma l'elles.

() SR. Aiutai:—l)esde o momento cio quea
1 ilie dade impallidece ou se desvancc', impura
o lc.potisiiio.

Os SRS. CE5ARIO GANIA E CARLOS AFFONSO:—A-
pot ido.

0 Se. F. DA VEiG.:—Estauios de accordo.
Nii.gueni quer aqui suifocar a liberdade.
II H. AMARAL—Se de um lado as vozes da

maioi ia suifocão as fOSSaS vozes...
s Sus. F. DA VEIGA E MouRÃo;—Pelo contra-

rio.
O Se. AMARAL:— . de outro lado se nos attri-

hue o arrocho e a violencia, 'suando nós é que
soili is os violentados. (Apoiados da minoria e isõo
apoiados da maioria).

Sr. preiden1e, não é a primeira vez que te-
nho assent i n'esta casa. Joen ainda, occupei um
d'estes lutares. Fiz parte da maioria, e cio ou -
tras vezes da n!!nol'ia, e jamais vi violencias
iguaes á .' que hoje vejo.

0 SR l)eisiosu: —Apoiado.
() SR. ASiARAL:—Sr. presidente, fui membro

da ppo-icào n'esta casa no tampo (10 Sr. José
Bento da Cunha Figueiredo, e fui respeitado pela
casa. Taitibsui quando os dignos e illusti'es re-
presentantes do 51 disiricto alui estivrrão no
diiui tio l i beral, homens de quem com saudade
,ire recordo, e dos quaes ainda sou amigo, nós
to is liberaes fomos para corri cites generosos.
A ilialoria e minoria go.'arào (ias mesmas re-
galias, seio differeiiça alguma, salvo essas dou-
trinasas que nota e outra sustentava nas di mas-
sóe. Hoje em dia não snccede assim, a maioria
cerva a liberdade da minoria.

O Se F. VEIGA:—Mo apoiado.
0 SR. AMARAL:— .,quer, e não ja por-lhe uma

rolha, iiias uma bucha, Sr. presidente.
0 Se. Csaiiio GAMA:— Apoiado.
0 SII. Asiiiu:—Eu sou um d'aquelle que en-

tendem que o nosso re g imento deve soifrer alto-
ra , )es, tanto que quando o meu nobre amigo
o iliustre deputado que senta-se em frente de
miro, apresentou o seu projecto, eu o apovi e
disse que cli' eia necessario.

Mas, Si'. presidente, quão distante estou eu
de eonordai' coto a medida em discussão, se
até eu pensava que se devia augrneiitar nos-
sas liberdades, porque estamos no tempo d'dIas?
Nós vemos que o naonarcha, que os grandes
corpos deliberativos do imperio nos querem dar
liberdade, visto que querei!! a representação da
minoria.

O Su. F. DA VEIGA:—NÓS os estamos secun-
dando.

O Se. AMARAL:—Mas ao mesmo tempo que
os poderes superiores mostro quererem (lar
garantias ás minorias, é nesta mesma occasião
que os pequenos corpos deliberantes proclirão
tirar-nos toda a liIicrdade,proeuro arrolhar-nos,
e quicá lambem anioi'da'ar-nos.

O Se. CARLOS AFF0NSO:—Apoiado.
O Se. X. DA VEIGA:—Nào se trata d'isto.
O Se. ASIsRAL:—E' isto uma violencia feita

não só aos homens, como ás idéas, feita á liber-
dade, não da opposiçào, porem de toda a provi ri

 Sr. presidente.
VOZES DA MINORIA:—Muito bem.
O Se. C. ÀFF0N5O:—Sem duvida nenhuma.
O Se. X. DA VEIGA:— .-Queremos a liberdade

com boa ordem.
0 Se. AMARAL:—Desde o momento em que a

minoria não se puder exprimir, desde o mo-
gierito em que a minoria não puder fazer sentir

Ai pau as s iolencias que suftcem os seus comi-
ladãos, o que será ella? Será alguma cousa irri-
Soria, o seu lugar tirará i' 'duzido a bancos, á
disposiào da maioria.

VOZES DA MiNoIn.(:—MuitO beni.
0 Se. AMARL:—NO momento em que isto SC

dei-, eu inc retirarei d'este recinto. Srs., estou
aqui para exercer um direito qu inc conferirão
in'is coticidadãos, o d' i'epreental-os; e desvie
que eu não puder d'fender os seus direitos, re-
signarei este lugar, protestando contra a aiolen-
cia que me for feita e o paiz terá occasilo de
julgar que jamais quiz aqui accusar senão as
prevaricações das autoi'idades.

VOZES DA MINORIA:—Muito bem.
O Se. ArtnhiAL:-0 illustre orador, que mui

bem acaba de fallar, e cujos brilhantes talentos
sou incapaz de contestar.

O Se. F. DA VEIGA:—Oh! Muito agradecido.
O Se. AMARAL: —.porque. . pelo modo porque se e-

primo procurou atirar sobre nós aquilio que
veio(Ia maioria, porque a minoria não tem outro
fim senão censurar os abusos e desvios da adnii-
nisti ação. Elia teto erguido sua voz poderosa
para justificar requerimentos nwte sentido, mas
esses requerimentos, ou raitemn, ou ficão abafa-
dos! 1'euio sobre nós a força material, a mon-
tanha que cahe sobre o leão; somos fortes, mas
somos esmagados! (Muito bem da minoria).

E' verdade, Srs., que somos minoria, mas,
não praticti'einoS, como dissestes, o mesmo,
quando formos maioria, porque somos os sus-
tentadores da lei, porque sabemos que sem lei,
sem libertade, não ha justi:a, e sem justi-a não
lia sociedade. (Muito bem da minoria).

Simão estas poucas palavras de protesto con-
tra a violencia que se nos faz; saibi o paiz que a
iliaioria não quer que a verdade seja ouvida, em-
bora com a maior pruilencia. (Apoiados, muito
bem da minoria).

O Se. F. u.e VEIGA:—Quanto á forma, muito
bern, quanto ao fundo, não tem razão nenhuma.
(Não apoiados da minoria).

À discussão fica adiada pela hora.
Pareceres de commissões.

O Se. EVARISTO MACHADO, por parte da de po-
deres e 1 . a de fazenda, offerece corno se acha re-
digido o projecto n. 65, vencido ( ,,rir 1.1 discus-
são, para entrar em 2.a.

O Se. 1. DE CAMPOS, por parte da de propostas
e representações de camaras ntunicipaes, ottèrece
igualmente com a mesma redacção o projecto
o. 81 te 22 de Outubro de 183, contendo arti-
gos de posturas da camar-a municipal de Para-
catei e que fóra approvado a 31 do mesmo mez
e anno, afim de que entre agora em 2.°.

Ambos estes projectos Iie.ão sobre a mesa
para entrarem na ordem dos trabalhos.

ORDEM 1)0 i)IA
Melhoramento de vencimentos.

Procedendo-se á votação do requerimento de
adiamento do Sr. Arnaral, cuja discussão ficara
encerraria na sessao antecedente, é rejeitado e
bem assim a emenda.

Continua a 1 . a discussão do projecto n. 56,que
eleva a 3:000j os vencimentos do procurador
fiscal da thesouraria provini-ial.

O Sr. (rancliclo de Oliveira:
—Sr. presidente, quer me parecer qu3 o moeu
nobre-ollega e distinclo amigo apresentante da
medida ora em discussão não quiz dar-se ainda
ao trabalho de examinar o nosso regimento,
quer fite parecer que S. Exe. antepoz sua von-
tade ás disposições desse re g imento, pois de
outra sorte não teria formula de uru projecto
que vai de encontro á lei que nos rege.

1.s lá nel la r'scri ti) qi ie nenhumama medida seria
iniciada na casa, senão para (l,ir-se e\eeli-ão ás
disposições da Constiluiçã e do acto aldicio-
rial. flispóe mais a (lonstil meão que nenhuma
lei será feita senão por utilidade publica, e está
escrito mais nas obras de il lustrados j uri scon-
itftos que as asserubléas provinciaes não po-

dOun propor medidas individ riaes, mas Si)!) le-
isIar em geral e para o pOVO e não para nor

riladão determinado.
tI S. TOLExT1NO E CAETANO GAMA:—Esta irão
individual.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Assim,Sr. president(,,

parece que destóa destes pnincipios coinesi-
nhos e do texto constitucional o projecto nua
discussão.

1) SR. CAETANO G.SaIA:—E' se fosse individual,
o que é preciso provai'.

0 Se. C. DE Oaivemna:—O projecto é indivi-
dual,Sr. presidente,porque este caracter transluz
da phrase com que está redigido. .Ahi se diz:—
desde já ficão elevados os vencimentos do pro-
curador fiscal a 3:000000; isto é, o actual pio-
curador fiscal é o primeiro a gozar do favor.

0 Se. CAETANO GAMA:—MaS é ao procurador
fiscal.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sim;mas esta phrase-.-.
desde ,jei—o que quer dizer, Sr. presidente? Quer
dizer que esta medida deve iinnediatainente apro-
citar a aq ireile fuitccionario que está no exer-

cicio deste emprego,
0 SR. CAETANO GAMA:—E que desde já ci-

meça a aproveitar a todo aqnelle que exercer o
cargo.

0 Se. C. DF OLIVEIRA:—A medida é, pois, in-
dividual e, de mais, dissonante. dos principi s
financeiros que nos regem.

O Si. CAETANO GAMA:—Por ahi não vai bem.
O Se. C. DE OLivEIe,v:—V. Exe. sabe,Sr. pre-

sidente, que nós ternos o computo da receita e
ilespeza annual. E' na combinação das forças
financeiras da provincia com os variados ser-
viços provinciaes que pode o legislador fazer a
distribuição tias rendas ele modo que attenda á
.aqueltes que mais urgentes e inadiaveis forem.

Assim unia lei que decreta despesas deve
-empre se entender subordinada á lei do orça-
nienlo. Como, pois, Sr. presidente, quer o no-
bre deputado que desde já, isto é, no dominio
da lei do ortarncntu do exercicio de 1875 a 186,
possa perceber o procurador liscal os sus ven-
cimentos na razão de 3:000000, quando o le-
gislador no or-arnento marcou apenas a quan-
tia de 2:400000?

Creio desCarte não estar em erro taxando a
medida de individual.

LI Se, C. AFFoNso:—Muito bem.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—. .. e dissonante dos

princípios financeiros da provincia. A elevação
te ordenado só pode ter lugar marchando-se
parallela e simultaneamente com a confecção do
oreauiento, porque neste raso a assemnbléa tem
o direito de ele'am' as forças pecuniarias que
puzer a disposição do governo ãquetle grão que
rectanaão as diversas medidas iniciadas e ven-
cidas. Mas encerrada a discussão do oreamento,
convertido o projecto respectivo em lei, eu não
cornprehenlo que se possão alterar vencimentos
de procuradores fiscaes ou de outros funceio-
-iarios para se ir carregar com este augmento
uns orcamento cru ele execução, e limita-
]opor sua indole.

Assim o projecto do nobre deputado pecca
ab initio, pelos seus fnnlainentos; não lia har-
rionia entre cite e as diversas disposições que
e&'nilão alegisla-ão financeira (Ia provincia.

O Se. C. AFF'ONsn:—Apoiado.
ii H. C. DE (ti lVFrn\—Mle irão paGo aqui os

ii' f-' i tos que , is ele e de5taeão ,pi'ima facie,e Comi-
segriiniti'nioole a sua inintilmilade 1, inoportuni-
dade.
0 t n'mi no h m-e rol lega, semi autor 011 I 5 resen -

tanto sab riu i lo Leio eni que consistem as furte-
róes elo procurador fiscal; ri uni ernpr» que,
colar quanto importante, não demanda tão exa-
gerado estipendio. 0 procurador fiscal ao lado
das l'u!lccó es de agente do nhinisti'rio prla!ino, de
advogado da fazentla, temia salvo o direito de sua
advocacia, pode incumbir-se tio patroeinio das
causas diversas que lhe lorena confiadas; porque
deve ser advogado e, de preferencia, bacharel
formado.

Accresce que não tem o dever de concorrer
diariamente á secção do contencioso; sendo-lhe
facultado ahi comparecer as vezes que lhe aprou_
ver, não estando sujeito ao ponto, e nona a des-
cotos cmvi vencimentos.

O Se. CAETANO GANIA:—Em regra (leve compa-
recer á ri-partição.

O Se. c DE ULI\EIIIA:—Não tem brigarão,
porque a lei não Ih'a imn põe.

O Se. C. AFFoNso--lsto é do regulamento.
O Se. C. DE OLIVEIRA: —Assiiaa vê-se que ao

passo que o emprego de pretiralor fiscal é de
alta importancia administrativa, não exige de-
niasiado trabalho, não só porque o serviço res-
pedia o pode sei' feito no gabinete, c o mo porque
não ha aftluencia deIte.

Penso, pois, que o legislador consultou devida-
incute as cireumirstancias da provincia e a ml por-
tancia do enaprego, mnarcando-lhe o estipendio de
2:4OOOOO.

Lembro-me que fui procurador fiscal, não da
thesouraria provincial, moas da geral, por onde
corre muito mais avultado expediente. Nessa
occasião (não ha muitos annos, fio em 186'?), per-
cebia o ordenado de 1:800000 e eu entendia
que era muito sufliciente para a remuneração do
funecionario que exercesse o emprego. Ora, nos-
sas circun)staucias economicas não se tem alte-
rado tão notavelmente, a ponto de que apenas
com o interniedio de 9 annos...

o SR. CAETANO GAsJA:—J-ntàO concorria que se
tem alterado?

o Se. C. DE OLIVEIRA:—.. . tenhamos necessi-
dade de elevar quasi cento por cento o estipen-
dio deste empregado publico.

O meu nobre collcga me acaba de dar este
aparte: « Então sempre concorria em que tens
havido alteração?» Sim, Sr., admitto mesmo que
tem havido elevação dos preços dos generos de
1.a necessidade; mas esta alteração ja foi atten-
dida pelo legislador, porque o vencimento é hoje
de 2:40O, quando no moeu tempo era de 1:800.
Está, pois, satisfeito o preceito economnico, houve
lia cerca de dores annos um auginento proporcio-
nal á reolu-ào econonnca, e assina não me pa-
rece justificael a pretençào constante do pro .-
jecto que, prima facie, se afigura urna medida
de caracter singular.

o Se. TOLENTINO:—Ja expliquei hontem.o Se. C DE OLIVEIRA:—Bemn dizia eu, Sr. pre-
sidente,que o nobre deputado não desceo ás mi-
nudeiacias que se prenderia a este projecto.

O Smm. DituamoxD:—lstO é verdade.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — Se S. Exc., com o fino

eriterio que lhe conheco...
O Sim. TOLENTiNO —Muito obrigado.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — ... se tivesse dado a

esse trabalho, havia de ver que a sua medida,
co.tida na ultima parte do projecto, e que até
frei accresdentada ao mesmo com tinta diflerente,
contra o re g imento, é um verdadeiro presente
de gregos para a provincia.

Sr. presidente, no actual estado de nossa legis-
la-ão fiscal o que ha é o seguinte. 0 procurador
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l''A() III. 	 itt 01. i\IAI() 1)1: I8'6. 	 til 	 ti 	 .\l_\_Ji 	 iii	 Ii):.

fisuil 	 i'):fl\ e ex,'cUliVMilendo .1 cobrança da
ii ida	 tiisa liqiiiti:iils pli thosiirari:t e	 ar-
crie li 	 ti, tli eISC exact riS 1	 i'CSt O i1'Oj\ i'
tisc,i; piiiitii\ e j utitcialiiieiite esta cl_iiatici iii
juiz lOS feitos da fazenda provincial, e, cimo cc-
liii ncficão, pro lobete, a fazenda paga-lhe 2
da ai rertdaios que fizer. 1 Ira ' qual e a razão
que le\ 'ti ii Igislilor a cAipular esta porcen-
tag:ii para ti fiiiiccittiiario iii'uuilido de pronli-
ver a arrecadação do fisco?

iiiit e para is liii motivo de alia iinportan-
eia e iirtralislade. 0 legislador cog1loti da iinper-
feicá , iii fritjue,a da n itureza humana, e cou-

'icido justamente que nào ó só o rigido pci ii-
cipi lo cuiiipriilinto do dever filie preside á
pratica dos diversos actos da vida social, não
quiz prvscindir de uni outro inovei que tanto es-
tiiiiiiLi a nos s a aclis idade.

Esse um' ei õ o proprio interesse. O legislador
viu iitililale pari a proviilcii ciii promover a ar-
reced,tã judicial, (juiz que essa utilidade exis-
lisse laitbtiii para ti agente incuitibido tia arie-
cai] i;à, e iti-lhe a commisso de 2 , para,
altum do tuuipriinCnto do dever, e'.ciial-o ao tia
bali

O autor do priclo, porem, o que faz? Es-
pie - se da ti iii tri tia do 1 egis 1 ado r, esq uece tio
principio iii' itentliau, pie u.,io pode ser repu-
diado na vitl,i pratica.

O Sii. mETÁNO (aMa lá um aparte.
O Se. C. inc ()L1VEi HÁ: - ... . pie á margem as

iinperi i;ttes humanas e as tenlenciasda socieda-
de actual, jiit ilevieiiins aceitar com seus erro.s e
prtjitizos, e eleva o vencimento tio procurador
Íisc;il a :3:00O000, fazendo reverter em beneficio
da pios meia as custas e porcentagens que ora
percebe esse agente fiscal.

0 nobre depulailo que acaba de me honrar
com seu aparte, se tivesse a bondade. de acom-
panhar a iiuuha argutuentatão, notaria que cii
não deixei de parte esse movi i elevado; disse
que aleun tio principio do rigido cunipriuientt
do ti es e r , lia outro 1110V 21 de orlem secundaria.
Logo, 5 Exc. nao tem razão para vir como que
flui-si mina lado manco na minha argu inentacao.
E' de boa pohtica aceitar a sociedade com suas
inaperfeioes, o homem corricom seus defeitos, e con-
siderar que não legislamos para uma sociedade
de anjos, que des emos sempre presuppor que a
na tu reza huutiana não é completa.

Direi me.,ini, Sr. presidente, tine o incentivo
de ordem secundaria muitas vezes actua, em cer-
tos espiritos mais poderosamente do que o prin-
cipio do dever, e foi certamente por esta consi
deraão que o legislador amoldou suas priss-
cripçites ás fraquezas e imperfeições de nossa or-
ganisaç.ão.

O Se. CAETANO fiAMA:--Nesse caso será mais
poderoso esse incentivo?

0 Se. C. DE OLi\EII1A:—Nada posso aiflrnaar.
O Se. CAETANO GAMA:—EU ligo que em rela-

ção ao procurador fiscal não é.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Vé, pois, V. Exc.,que

mais acei lavei é a doutrina do legislador vigente.
O legislador cogitou dahvpothese, descobrio que,
ateu] do novel sublime do cumprimento do dever,
havia outro de ordem secundaria,secundaria, porem não me-
nos real,aqueile que se filia ao augniento do nosso
bem estar, ao desenvolvimento de nossa fortuna,
e comi concessão da eonmniissão uniu este niosel
ao da justia absoluta, afim de que ambos actu-
assem no espirito doprocurador fiscal, que por
um duplo motivo se daria pressa em realisar a
arrecadação da divida activa.

Se é esta a iloutrida verdadeira, porque o no-
bre deputado afasta-se delia, querendo substi-
tuir as poreentagens pelo augmento de orde-
nado?

() Si:. Cicsaiiio Gaia:--E que porceitageums
Nos joias dos tia captt;il não lia execução
nenlmn mmci.

() 	 e. (. ni-; t)iivEIRa:—\ãt ligo, Sr. presi-
dente, que estas uni uiii;t reilexies se appliquent
ao actual fti nein a ri, olas nós des' mii os pre se -
liii o a tpareci uento dc um pi o orador lista 1 que
só se deixe ivir por esse incentivo, e, a pi-e\ a-
eucr mi indicada refo ruia, esse fui cci ou a ri o pu-

dera cruzar os braços e deixar de prontos ei' as
arreataçóes, tudo só Ciii detrimento la pcos in-
cia, que não terá nem arrecadações, nem por-
ce ii tagens.

Diz-se, Sr. presidente, em unia especie do , me-
RiO ia[ que acuui pan lia o proj elo, que o procura-
dor liscal tem a seu cargo muito serviço.

(Ira, onde esse grande serv luo? Não o vejo,
porquanto no fõro judiciario o procurador iisca 1
apenas promove execuções contra os cotictados
no niumucipio da capi tal e contra os exactores
respousaveis paraconi o fisco: as arrecada. ôes
de impostos não pagos dentro do permiti linaji-
ceno de fúra da capital são promnovidis pelos
col lectoes municipaes respectis os, que as r luc-
rem Iier;nte as justiças ordinarias. Notam bem
esta distincçuio.

Na ii 'oco rad una ds feitos da fazenda geral,
o procutailor fiscal requer a cobrança exectmti\ a
omitia todos os col iec la los da provincia, de sorte

que ucuim a Seu cargo num expediente eoor:ume, qual
a correspondencia com as 0 collecttrias da pm-
iDeia. Mas na thesouraria irovincial tal não

se nitce
O Se. Mot-imão: —Mas é tamubeni uni orgão con-

sutis o da administração.
0 Se. C. DE OLIVEIRA:—. . . dai o procurador

fiscal promove unicamente a cobrança no teimo
da capital, e as execuções contra os exactores,
mica ,; privativas do juizu dos feitos.

O serviço, pois do procurador da th'souraria
de fazenda geral é muito superior ao cine pesa
sobre o procmim-ador da fazenda pm-os incial, no en-
tanto o ordenado daqueile é apenas de 2:800.

Acaba de inc dizer em aparte o nec distiucti
collega que o procurador fiscal é tamnbemmi orgão
consultivo da administração.

O Se. MoueÃo:--E preciso ter conhecimentos
especiaes para isso.

O Se. C. DE ()LivEmRA:—E outra itiusào Com
que se quer justificar este projecto.

O Se. CAETANO GaMs:—Entào seria mais iogico
o mmobre deputado opinar pela suppressào do
cargo, a prevalecer o que diz.

0 Se. C. DE OLivEmliA;—Nesta capital, onde
existe uma reiaão, e onde lia una procurador
da coro:, este, o presidente daquelle tribunal e o
procurador da thesouraria de fazenda, são os or-
gàos nu: is naturaes e mais importantes que tem
a administração para suas consultas.

O Se. CAETANO GAMt:—Se o procurador fiscal
provincial num é orgão consultivo da administra-
ção, e se não ha execuções, segue-se que o cargo
é inutil...

O Se: C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, aili
estão mis factos nos mostrando que o procurador
fiscal provincial, seja porque motivo for, não é
ouvido pelo presidente da pros meia ciii qnestões
importantes, e sim o procurador tia coroa sobre
os assuumpto;; q; e se prendem á dificuldade das
questões judiciarias, e o procurador fiscal da
thesouraria de fazenda em mnateria de legislação
administrativa.

E verdade que o procurador fiscal provincial
tem tauimbeua o dever, corno todo o empregado pu-
blico, de enaittir seu juizo perante a administra-
ção sobre aqueiles pontos eras que for omis ido,
mas ci que é innegavei é que raras vezes se
este facto, e portanto não ha afiluencia de tra-

11h5 lii	 li Ai 1pm	 '1 	 teci	 de scmlcimemm-

Va lendo-nme ainda de imita argumento imaeatlo
mii lados statistics,tlirei que a italidal de nos-

si dmvidaactiva, que la-e sei' cobrada não só pelo
procurador fiscal, c o uio fias dii ersas collecto-
rm'ts ia provi nci a, cmii 0 foros j tmmi mia mios, monta
a lS eonhts,aecumti mulada lia 40 annos,desde o dia

mmm que farão ercalos os impostos prtvincmaes,
desde o dia cima que se puz em execução o acto
mdl icionai.

lira, sendo assim, por que vae-se dar uni ven-
iumtmemmto tão elevate ao procurador fiscal para iii-
ii, miltir-se de uma arrecadação relatisamneute di-
ii mmmmmlt ? Eu quero, comum boas autoridades, que
5 Is ii pendie mn os empregados pululmcos citin
is til tatias quantias, Viril de que haja incentivo
p;mui as vocações, alitim de que os empregos sejào
procurados pelas intetligencias e não estejão á
mmmercè de qualquer ventliihào; umas não quero
yw se esbanje, que se decai vencimentos exage-
ralos, e, sobre tudo, injustos e singulares.

(luas as razões que deternainarao o noimrc de-
piml.tmlo a elevar assim  vencimento do procu-
maior fiscal? Pois o inspector da thesouraria, mi

e os demais eunprega;ios não téemn igual
dm ri tu ao auginen tu de seus ordenados?

-m - , ou ha necessm mia mie de se mm ug mmi euitame na os
nimimetitis(]os emiupregados publicos, ou não;

se li:, altemidamnos a todos, aceitemos a emnemmda
do Sr. l)rmimnond; mimas se a reinuoeraçào actual é
sufi demite, a medida é injustificavel,fere o princi-
pio mie igualdade desde que vae reverter em pro-

-itt mIe uuit sõ ind tvidmio,de cmiii sóemuprcgatlo
li Se. Moi-eo:—O actual procurador fiscal

itã t é vitalmime.
li Se. C. DE OcmvmmRA:—Vê, pois, V. Exc. que

ii enlio razão qimanilo digo que o nobre lepmi-
li não consmi itiu convenientemente as d ispi-

' les mio regi mim e nt t e tia constitui ão , desm-es -
pi 1 tu a nossa li, tào sublime, que só quer que
no evercmcmo ele noso mmtanl ato legislativo apre-
sfimtenios medidas de utilidade publica.

issa utilidadenãoesta provada, a assemmabtéa
i-ião pode culivelicer_s e de que nas circiumstancias
:t-tuaes tia provincia os medimos do serviço pu-
blico exmgemn que elevemos os vencimentos do
procurador fiscal.

Portanto, eu sentia-me esperando que a casa
praticará uni acto de justiça, rejeitando desde já
ets projecto.

'tem se (liga que itào convem repellmr um pro-
cctm em 1° discussão. 1' uma theoria perigosa.
0 tempo mie nossas sessões é tini 

1 
lado e pre-

cua de ser empregado na discussão dos as-
mm pI os variados e i importantes que são sujeitos

o nossa deliberação, e pois, seria uru erra gas-
taI-o corri mmiais detido exame de riiediilas que maio
se jmistificào pela necessidade publica. Estas de-
emmi ser rejeitadas logo na sua ãa discussão,

coto inopportunas que são.
Jfuito bem da minoria)
O Sr. actaiio Gaiiia:—Sr. pre-

silente, não é minha imutenção alongar-me na
d mmi55àO deste projecto, nuas unicamente res-
ponler ao nobre dmputamlo que acaba de sentar-
se, principal mente porque S. Exc. leu a smmlui-
la lionra de unia detida resposta a umai aparte. -

0 SR. C. DE OLIVEIRA: —Nada mais do que o
respeito á sua inteiligencia.

0 SR. CAETANO GaMA: —Muito agradecido... que
hommtern tive o prazer de dar a um dos dignos
membros da minoria, quando se discutia esta
miii teria.

Sr, presidente, é para mimim sobre modo es-
tr:mnlmavel a ar g mmmminf:tc:io que acaba (15 lr_
- l imAr o	 n,1 	 OL i iiLOi ,	 Ir--

jecti cni disciissàm, porque rtcommlieco cmii 5.
I:xt:. una talento linitimmimte.

0 Se. ( :. DE ( ILiVEiRA--Mui tu obrigado.
O SU CAETANO Gauma:—Lamnento que S. Exc.

mmmi ias s eze5 sacri iqmue o brilho de seu talento.
0 Se. VALLADAmmE5:—Esta é nova
O Sim. CAETANO GAMA: — . . . ao de-ejo de comi-

bater um todi lraimse, l°-" utitis cis que eu tão -lis-
culirei agora,mimedm1a5 m muatacaveis comio esta

Sorpremmdeo-mi , ,Sr - presidente, por esta razão,
que S. Exc. se esforçasse por demonstrar que o
projecto ciii discussão encerra medida inteira-
mente individual e odiosa. S. Exc. exhibio dois
argumentos pira o demaaoitstrar. Asseverou que
a medida é intima idtial porque no projecto se es-
tatue que o attguteuitu de ordenado ao procura-
dor fiscal da thesouraria pros imiteial se realisarã
desde já, isto é, desde a data da publicacão da
lei.

Si-. presidente, o nobre deputado sabe perfei-
taisiemite quites são as razões que tornão unia
medida mumdiaidual, que a toruaão particular. S.
Lxc. sabe que a mnedida individual é aquelia
que só aproveita a umn individuo determmiimaado.
I'ergumdo a S. Exc.: esta medida vai apn.eitar
uimmcauimente a uma iimdvmduo, ao procurador fiscal
A—ou—B—e não á outro tuaiqumer, que amanhã
iuuesmimo póde substituir ao actual procurador lis-
cal? é mneumda que tenha de aproveitar minica-
mente ao actual procurador fiscal tia tlmesoum-aria
provincial, o Sr. Dr. João Pedro Moretlisomi ?
Como é, pois, que S. Exc. se anima a dizer cume
a medida é individual, que vai aproa citar uni-
camente ao actual funceimirio, quando todos
aquefies que o substitunrerim tcrào de perceber o
augmnemtto de vencimentos, emnquamito não foi- re-
vogada a lei? S. Exc. absolutamente não pode
sustentar nu. tal absurdo, sem fazer injuria á
sua lmropria intelligencma, que, corno disse, re-
conhcco ser muito lucida.

OS R.  C. ne OLIVEIRA:—Muito obrigado.
O SR. CAETANO G.samA:—A provo de que a causa

que sustenta ó uni, t que S. lixe, recorre, usando
de uma expr :ssào que é admuittida em logica,
á uni sophmsuma e sophismni mraimsparente como é
este.

O outro sopinsmuua 15:10 menos tenuc de que se
sersio o nobre deputado é fundado na circuni-
stancma de estabelecer-se mio projecto que o aug-
mitento se effectuarrã desde ja, isto é—desde que
for convertido cmii lei, d'omade conclue S. Exc.
que o actual procurador fiscal corneçarã á per-
ceber o augmuiento de vencimentos pelo orca-
mento que vai entrar em vi gor, quando se de-
veriao consultar as forças tio orçamimento que vai
ser confeccionado pela assieinbiéa. Pr i immeiraírente
direi que esta conclusão é falsa, por não podei
ser dedusida de tacs primmcmpios; o qmea4um tem
de ser fixado no orçaniemito para o exercicio de
1876 a 187?, e em segundo lugar que o autor do
projecto lisa faz questão das expressões—desde
já—.

O SR. VALLADARES:—Não faz, não?
O SR. CAETANO GAMA: —Suas imiteuMes são que

o projecto seja attenddo no ocçamnento t i tio vai
ser confeccionado e que rache se Consigne a quota
precisa para isto.

O SR. DRUMOND:—A minha emenda então
não devia ser rejeitada.

O SR. CAETANO GAIA:—E' por essa razão uses-
nua que o deve ser. Si os nobres deputados en-
tendem que a intenção foi esta, podião propor
em te:uipo opportuno uma emenda a respeito e
estou persuadido de que nao só o nobre autor
do projecto como mm muaioria da casa nao se re-
cusaráõ a aceitai-a.

O SR. VSLLSDAm11s_\rão tini mima emeuitia
p im m'm--i '1 	 5	 li 1	 mc	 -



11134 	 SESSÃO DF 19 DE MAIO [)E 186.
	 CSSA() 1)1 l) )Í iiAllm DC 	 IM

1 ii CaeTa'so (AMA: — ... suppriiiiiiílo as ex-
pr.ões—desde jií—para que passado o pru-

cP seja eiie toutab) em c'oiisideiaçao no orça-
weuto que se vai organisar, designando a quota
precisa fiara este tini. Portanto, por este lado
fica tambeni solvida a questão e eu me dispen-
sarei de detiiinslrar que ato a iiiesuio preaie-
vendo as cxpressoes—desde já—não se pode
tirar d'alii a illação que o nobre deputado tiiou.

Sr. presidente, o nobre deputado abundou
em outi as considerações no intuito de demons-
trai que o auguiento e fixação de vencimentos
deste funccionario traria como consequencia o
octo e inacção do mesmo, por isso que de-
sapparecerla o inovei, senão uiiico, ao menos o
mais tnportaiite, que o iinpelliria ao trabalho, o
interesse de augnientar as custas judiciaes, a que
tem direito.

S. Exe. s0000rreo•se, para dentonstrai-o, da
theoria utilit iria de Gereuiias Benthain, que dá
como inoveI de nossas acções o interesse.

O Sn. C. DE OLIVEIRA: > Uni dos moveis. V.
Exc. está adulterando o meu pensamento.

(1 Se. CAETANO (;AM.A:—Ento o nobre depu-
tado nomd uiva a theoria de Benthaw, porque
cite ensina que o interesse é o unico inovei de
nossas accões.

0 SR. C. DE OLiVEiRA: - Eu disse que aceitava
como um dos moveis.

O SE. CAETANO GAMA:—Então niodilica a theu-
ria de Benthamn: é uni dos moveis mais impor-
tantes. Aceito.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Semn duvida.
O Sti. CAETANO GAMA:—Bem. O nobre depu-

talo diz que não era o mais importante.
0 SR. C. DE OLIVEIRA:—tNão, Sr.
O Su. CAETANO GAMA: —Respondendo a um a-

parte que dei nesta occasião, disse até que não
obstante existir uni outro inovei mais importante
e mais poderoso, este era um adminiculo.

O SR. C. 1)E OLIVEIRA - -l- '
O SE. CAETANO GAMA:—Mas é,ou não, é o mais

i mp rtante?
O SE. C. DE OLivEIRA:—E' um dos mais im-

portantes.
O SE. CAETANO GAMA:—E um dos mais impor-

tantes, logo pode haver outro, luas não niais im-
portante. Insisto neste ponto, porque é cite o pon-
to de partida de minha argumentação.

Sr. presidente, reconheço até certo ponto a
procedencia da doutrina de Benthairi a este res-
peito, mas Benthain não sustenta, nem é sua
lheoria, que o inovei unico, nem o mais impor-
tante das nossas acções, seja o dinheiro, como
quer o nobre depu Lado. Benthain assevera que o
inovei das acções humanas é o interesse, mas não
limita ao interesse pecuniario unicamente. lhe
considera como interesse tudo aquillo que pode
trazer vautageiii ao homem, e até responde á ob-
jecção que se faz ii sua doutrina, peta qual não se
poderião explicar os actos, que tem por fim os
gosos celestes, a vida eterna, dizendo que nesses
actos, cuja pratica constitue a virtude, o homem
é ainda levado pelo interesse de conseguir a
l)einaventurança etem na. Ilenthaitt, portanto, re-
conhece como interesse não somente aquellc que
em certas circurnstancias considerarei sordido, a
fome de dinheiro.

O SR. C. DE OLivEiRA:—iIas é isto mesmo: eu
disse que era uru d'cites; não era o unico.

ti Sn. CAETANO GAMA.—EU reconheço, como
Beuthani, no caso presente um move[ mais po-
deroso e elevado, só por si bastante para deter-
minar os actos de um tal funecionario, o zelo da
reputaeào, pois que, bacharel ou não, deve em
todo o caso, ser um homem de letras, conhece-
dor do direito, e advogado da fazenda publica.

Perirunto ao nobre deputado se defenderá com
menoszelo, com inenos interesse e dedicação a
causa que aceitar para defender por esmola,
ou coni honorario menor do que o d'aquella que
1 me foi vantajosamente retribuida?

Eu favo justica ao nobre deputado: S. lxv.
aio não' zela sonente os direitos de seu consti-
tuinte, nas tarnlmern a sua propria reputação de
advogado, porque a advocacia é um sacerdocio,
S. Exc. defenderia pois com o mesmo interesso
essa causa, porque o movei do interesse pecu-
niario desapparece completamente ante esse ou-
tro muito mais elevado.

O Sim. C. DE OLivEmiiA:—Por isto disseque eia
um dos moveis.

O SE. CAETANO GAMA:—Pergunto, pois, Si.
presidente, como nós poderemos suppor que mmi
bacharel que de ordinario e em regra deve cxci'-
ocr este cargo, ou um individuo que, se não tem
um pergaminho, pelo menos tem a scmencia do
direito, por isso que exerce o cargo de ads o-
gado da fazenda, ha de entregar-se ao ocio e á
preguica, á inacção completa, por isto que se lhe
aug:nentào 600000 cio seus vencimentos? Ab-
solutainente nào,Sr. presidente. E se assim fosse,
o presidente da provincia, tinha correctivo de
deutittir um individuo em taes coondições. Estas
razões por tanto não prevalecem.

Sr. presidente, admnittindo que seja uni dos
moveis de nossas acções o desejo ou necessidade
de obtermos aquilio que é preciso para nossa sub-
sistencia, este movei desapparece ante este outro
muito mais poderoso, a que me referi, entre-
tanto que o nobre deputado em sua argumen -
tação o arvorou não só eu) o mais poderoso, ruas
ainda unico, porque entende o nobre deputado
que, faltando o inoveI do interesse do dinheiro,
tlesappareceu completamente o cumprimento do
dever deste funccioiiario.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Nào disse isto; está
invertendo o meu pensamento.

0 SE. CAETANO GAMA.—ão só é essa a conse-
quencia que se pode tirar do que disse o nobre
deputado, como o digno deputado pelo 2. dis-
tricto, que se acha ausente, o asseverou clara-
mente.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Não, eu disse que era
um dos moveis poderosos.

0 SR. CAETANO GAMA:—Bem. Mas se é um dos
noveis poderosos, eu ja denonstrei que o outro

é muito mais poderoso e que este nem pode ser
lembrado por honra do fnnccionario que exerce
cargo tão elevado.

O SR. C. DE OLIVEIRA: — Se existem estes dous
moveis, que vantagem ha para a provincia era
supprimnir-se uni dehles?

O SR. CAETANO GAMA:—Nào ha vantagem, mas
tamnbein não ha prejuizo, ao passo que cumpre
remunerar-se ao empregado conforme a dilli-
culiade e iinportancia das funcçóes que exerce.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Aqui applica-se o pre-
ceito do Evangelho:—dignzcs est operareus snes'-
cede—trabalha e receberás.

O SR. CAETANO GAMA:—Mas o que se segue
daqui? Que, se não tem de receber, não trabalha.
Ent:io o nobre deputado recua do principio que
estabeleceo.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Nesta parte.
O SE. CAETANO GAMA:—Por isto procurei tor-

nar bem saliente o modo de pensar do nobre
deputado e saber se considera como moveI mui-
to mais importante a percepção dos vencimentos
ou iiao. Mas o nobre deputado, ao passo que dis-
se que este movei era o menos importante neste
caso, entretanto dá-me uru aparte fundado cmii
principio contrario.

Sr. presidente, não acho tarnlmern razão para

50 entender quí , o prjeet é neiimstilum'mmmnal P01
isso que aiigimmciila os	 limum
dimano lmix:imiil-si- de amigmiieiitat 	 me mie lodos
1)5 	 mmml ris.

1) nobre deputado não pode :, i tive ia mimei! te pro-
fessar tão e,strmiiilia theoria. Tal principio nos
iva ria ai) absurdo i , nos mi possibilitaria abso-
tu tani ente de melhorarmos os Nencimentos do
qualquer funecionario que estivesse menos Con-
sultado do que os outros. E si é verdade a theo-
ria do nobre deputado, ( o principio verdadeiro,
segundo as regras da logica, é aquelie que o é
em todas as suas consequencias); então eu direi:
• nobre deputado não devia se limitar a pedir
• augniento de vencimentos dos outros funecio-
narios da thesouraria provincial somente; devia
pedir o augumento mie vencimentos de todos os
outros funccionarios tia provmncia, e, sobretudo,
daquelles que exercem o mnagisterio, que são dos
niecos consultados.

E assim que os nobres deputados se mostra-
não hogicos.

Mas esta consequencia mostra que semelhante
principio é completamente absurdo, presuppóe
que todos os empregados se aehao proporcional-
incute remunerados, que uns não o estão menos
do que outros, porque só assim  que no caso
mie se augruentar o ordenado de uns se deveria
augmuentar o de outros.

E, quando assim fosse, não havia Impossibi-
lidade, nem incomiveniemicia, nem injustiça cio
que, não podendo a provincla melhorar a sorte
de todos os foiicc.ionarios, o fossse fazendo eui
relação a alguns, á medida que suas forças linan-
ceiFas o peninittisseiii.

Mas nem este caso se dá, porque os funccio-
navios publicos riao se achão todos proporcio-
ualioente remnuimerados: alguns o estão melhor
tio que outros.

Portanto a questão é esta, e não é dizer-se que,
pelo facto de se augmiientareui os vencimentos de
uni l'uaccionario, deve-se augmuentar os de todos
os outros da provimicia; e que, desde que se não o
faca, a medida é inconstitucional.

Convivia ainda averguar se o procurador fiscal
é mui to beni remunerado.

O SR. VALLADARES:—E'.
O Sim. CAETANO GANIA: —Eu entendo que não.
O nobre deputado sabe que este cargo não

pode ser exercido por qualquer individuo.
O SR. CEsAriio GAMA:—Ainda não faltarão can-

didatos.
0 SR. CAETANO GAMA:—I'.' porque, infelizmuen-

te, para qualquer emprego, ainda o miiais insig-
mimticante, apparece unia chusioa de pretendentes.
Ainda lia pouco ouvi se dizer que esta é a causa
li nossos males; uni notaveh estadista nosso ja
lise que este paiz é uma confraria de pedimites.
Isto, pois, não explica cousa nenhuma.

0 SR. CESAEIO GAMA:—Peior será augmnemitan-
lo-se os ordenados.

ti SR. CAETANO GAMA:—D'este facto, porem,
cmii vez de inconvenientes, podem resultar vau-
tigens, porque havendo muitos pretendentes a
Ul. emprego, o governo tem margem para esco-
11mev o melhor.

Sr. presidente, dizia eu que o cargo de pro-
curador fiscal n.mo pode e não deve ser exercido
senão por um profissional, por um individuo
qu , quando não Lenha um titulo que importe
a presmimnpção legal de que tem as habilitações
precisas, pela sua inteiligencia e estudos seja ire-
conhecido apto para bem desempenhar as m-
portantes funcçaes do mesmo. Ora, um homem
em taes condições não se encontra desde que seu
trabalho não seja convenientemnente remunerado.

ti proeurmmior hiscal, dizem os nobres l'pmit:t-

mIos, temi a facilidade de advogar mias causas cru
que a fazenda miçio é tnleressacla.

À isto respondi!) que, emimbora a lei não o pro-
lula, não acho iculto decente que o advogado
da fazenda, pago pela mesma, deixe de se occu-
paI Unum:aiimm'nte como as causas que a cita imite-
ressão; mimesmo porque pode acontecer que a fa-
zenda publica venha a se tornar interessada em
mirima causa em que anteriormente não o era, e
de que é advogado o procurador fiscal.

Alemn disso, ainda que e procurador fiscal
quizesse exercer a advocacia, d'ahi pouco ou
nenhum provento lhe viria, porque sabemos
que o lóro da capital e os ciremimuvisintios são
fliUitm) pobres.

() SR. Dimr:aIoND:—O que eu acredito é que o
Sr João Pedro Moretzsohn acha-se muito sa-
tisfeito.

O SR. CAETANO GAMA:—Não posso entrar n'es-
sa indagação,porque depende de saber-se do
miiodo de pensar d'esse funccionario, e eu não
o consultei.

liii vista d'estas considerações que tenho ex-
posto, moe parece que miâo procede a impugna-
ção do nobre deputado que me precedeo, feita ao
projecto.

Ultimando direi que a hypothese de que tra-
tamos não pode ser figurada ccii relação aos
demais empregados.

Por poucas que sejão as custas e porcen-
tagens que percebe o procurador fiscal, o certo
é que estas, se não attingern a quantia de GOO,
como entendem os nobres deputados, quando eu
posso garantir que excedem, pelo menos se
aproximnarãoa essa quantia; de sorte que o onus
para a provincia será mie muito menos de 600;
circumstancia esta que miào se verifica em re-
lação aos outros funccionarios.

A razão porque o procurador fiscal prefe-
re o alvitre proposto no projecto é livrar-se
da difflcuimla . le, para elIe omito maior do que
para a fazenda, que encontra na cobrança de
seus einotuímientos.

Sr. presidente, entendo, e tenho provado,
que não lia absolutamente inconveniente algum
para a provincia cai ser adoptado este pro-
jecto; que nem é chie inconstitucional, como
o pretenderão mostrar os nobres deputados.
(Muito bem).

O SR. F. PEIXOTO, obtendo a palavra para ne-
gocio urgente, manda á mesa o seguinte

Requerimento.
« Requeiro urgemacia para apresentar o pro-

jecto de orçamento das diversas cantaras muni-
vipaes. e

Este reqiieminieiito é apoiado e approvado.
0 SR. J. EUFR0ZiNO—Peço a palavra pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE:—E' sobre o requerimento?
O SR. J. EuFimozmNO:—Eu desejo saber se a ur-

gencia não se discute, porque me parecia que
V. Exc. não a poz em discussão.

VOZES DA MiN0RIA—Temil discussão.
O SE. VALLADARES—Não discutimos esta, por

que não quizemos.
O Sim. F. PEixolo:—V. Exe. snbmetteo o re-

querimento á discussão.?
O SR. PRESIDENTE:—Não submimetti, foi somen-

te ã votaçào.
O Sim. CAETANO GAMA:—Justanieltte.
O SR. PREsmDENTE:—Vou dar urna explicação

para evitar estes apartes que por ora não tem
rasão de ser.

Diz o art. 216 do regimento que, para se
dar urgencia era qua!quer materia, é necessario
que mmmii deputado a requeira, o presidente a
proponha, P (jri0 pelo mcmi IS Sijt apoiada por
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I)iit lo;, e a as; inlilõa a approvO por i iiiu
de olacão.

1 'ii. F. DA Visiu:—E' SÓ votac 'to, está itiiiito
claro.

II R. .1. i:LFilozIso: - Logo a urgencia não se
discute

() Se. PtiEsiuEsTE:—Nào, senhor.
O Se. E. PEIXOTO, poi S parto tia GOilliiiiSsào de

fazenda iiiuiiicipal, apresenta o seguinte—
Projecto se. 80.

Contem o orcaineuto de diversas cainaras
uiiuIiiclpacs da Provuicia.
(.) i'. Vai [ad aro:—Sr. presidente,

et:i inateria tem sido satisfactoriainente discu-
tida pelo inc u iliustre amigo, representante do
2. 1 istriel t, o Sr. Candido de Oliveira. 1. Aia-
pleslnente no intuito (le j ustiticar O rnCU roto
co' ra es te projecto, que repito inconveniente,
qualquer que seja o aspecto sob o qual se o eu-
caie, que eu venho á. tribu ia.

O lioti ralo deputado peto 1.0 districto, impug-
nando o discurso proferido pelo Sr. Candido de
()Ii;eira, nos disse que  medida não pode ser la-
rada do i odividuai e de prejudicial aos iate-
resses ecoriunicos tia provincia; e d'ala partiu S.
Ilxc. para sustentar a plausibilidade de seu pro-
jecto, concluindo que elIe devia ser approvado
pela asseiubléa. Si'. presidente, prestei ao honra-
do deputado pelo 1. 11 districto a attenção de que
S. i:. é digno....

ti Sr. CAETANO GANIA:—Muito agradecido.
(t SR. V.u.LAUAREs: — . . . . UO só pela protici-

entoa cuiii quo costuma discutir nesta casa, como
pela delicadeza, que o caracterisa. (Apoiados da
maioria).

• SR. CAETANO GAIIA:—Muito agradecido.
• Se. VALLADARES:—S. lIxe., na sessão passa-

da, impugnando  unia ciii end a por iii iii! O llèrec ida,
disse Si. presidente, que não podia ser aceita
essa emenda, que tinha por Uru levar o pro-
jecto á 2.0 coininissão de fazenda, que examina
as inedidas inlividuaes, porque, observou S.
FIro., seria individual a medida, se poren-
Lura no projecto se tivesse empregado a exprcs•
são—actual procurador fiscal—ou, cai qualquer
prrjecto sobre este assunipto, em que porventura
se tivesse dito:—para os acteaes funccionarios.

Si. presidente, sou, como se costuma dizer,
realista cai inateria de discussão. Gosto mais de
apreciar as cousas ciii si, do que as expressões
pelas quaes se as designão. Por isso entendo
que, estando consignada no projecto a clausula—
desde já—(s. Exc. o confessou, abrindo mao
della) é manifesto que aproveita a certo e deter-
minado individuo, que actualmente é procura-
dor fiscal. Tanto é esta a consequencia da clau-
sula—desde jd,—que o honrado deputado pelo
1. 0 districto nao se quiz couiproinetter a sus-
tentaI-a, e declarou que não faz duvida de
que tal clausula seja upprimida. fera toda a
razão o nobre ti, putado, iiein outra cousa eu
esperava de seu criterio e gravidade. Cumpre
que sobre as resoluções desta assemblúa não
paireiii suspeitas de patronato e patronato es-
candaloso. A clausula—desdejé—faz cora que o
projecto vá aproveitar a um certo e deermi-
nado individuo.

O Se. CAETANO GANIA:—Apoiado.
Se. VALLADARES: —E, Sr. presidente, o facto

do honrado deputado pelo 1.0 distrieto desistir
tleste—desde fé—que não se coaduna com o ri-
gorisiiiO de seus primicipios, é uma prova, a
mcii ver, robusta em favor da opinião que sigo e
que foi tão brilhantemente sustentada pe lo no-
lime deputado pelo 2. 1 districto, o Sr. C. de Oli-
veira.

0 Si;, C. ne ()i.ivf:leA:—Nào apoiado.
0 Se. CAETANO GAMA: — E ' pari evitar o in con-

veniente, iimie o nobre depiiitto encontrava, de
ir onei'ar o or;;mmnento que vai entrar eia vigor,
e rio qual não foi contemplado este au ginen to

O Se. VtLLADARES: —Mas, Sr. presidente, inc
parece que, ainda mesmo prescindi tido do—desde
i —pre\ alecem os arguineuitos exlnbidos pelo
honrado doputatlo pelo 2. 1 districto...

O Se. C. DE OLivERIA—Seiil duvida.
O Se. VALLADAeEs ... —porquanto, V. Lxc.

sabe que estas medidas, que são decretadas fora
do orçamento, técui execucão irninediata.

O Se. CESARIO GAMA:—Apoiado.
(.) Se. VALLAD.r;Es: — Por consequencia, embo-

ra o huivado deputado, na melhor boa fé, pre-
scinda do —desde fé—cai todo caso a medida,
per;1ndo o caracter de individualidade pala
muitos, porem nào para num, mia tudo vai af-
fectar os bons principios, que domiiinào o nos-
so direito financeiro.

O S. Csisio GAMA: —Desde que é decreto dis-
tincto, vigora da data da publicação da lei.

O Se. CAETANO G.ri.:—Mas a quota deve ser
votada no ureauiento.

O Se. CESAIUO GAMA:—Temos lei que previne
isto.

O Se. AiARAL:—Votada a lei, está votada a
quota.

O Se. CAETANO GASIA:—Ainda que assim não
fosse, eu estou autorisado a asseerar ao nobre
deputado que o autor do projecto não duvida
concordar eia que seja dada a quota no orça-
trio , i tu.

O Se. VALLADAIIES, — IIeUI. A pezar do que
acaba de declarar o nobre deputado, as consi-
deracões erluibidas subsistem: vai incontesta-
relmuente onerar o orçamento. E nem serve de
argumento contra esta iroposi::ào a considera-
cão de que não haverá quota. Parece-mne que
desde que a asseinbiéa decreta unia medida, que
acarreto despesa.

O Se. (lEsARio GAoIA:—Quaiquer despeza.
O Se. VAJ,LADARES: — . . . desde que decreta

uma despeza qualquer, não se torna precisa esta
quota; está o presidente autorisado a mandar
pagar.

(á Se. CESARIO GANIA:—Ficadesde logo con-
cedido o necessario credito; é 

ti 
isposiçào expressa.

O Se. VALLtDAiiEs:—.. a não ser que a as-
sembléa pratique um acto inteiramente frus-
tratorio.

O Se. CAETANO GAMA:—Porque verba do or-
çaineulo ha de ser dilectuata esta despeza?

O Se. CEsAeIo GANIA:—Pela verba propria, am-
pliado o credito.

O Se. CAETANO (;MA:—Se não está no orça-
niento, como lia de ampliar a quota?

O Se. VALLADARES:—Ora, valha-nos Deos!
Creado por lei algum emprego ou despeza, en-
tender-se-lia que pela mesma lei licou conce-
dido o necessario credito para o respectivo pa-
gamento, ainda que no orçamento não haja quota
especial. E' o que dispõe as leis n. 50 de 10 de
Outubro de 1851 art. 23, e n. 1661 le 15 de Se-
tembro de 180 art. 3.1

O Se. CE5.temo GAI1.v:—Tem razão, a lei n. 570
foi revogada e restabelecida outra vez.

O Sr. VALLAnARE5:—Por consequelicia, o hon-
rado deputado nao tem razão para discordar
da opiniao por mina sustentada.

Q tmaiito á. 2. a parte de seo discurso, que teve
por lima demonstrar que o procurador fiscal,
ainda rruesrno prescindindo tia reiimunera'áo, a
que tinha direito, zelará o serviço a seo cargo,
cumprirá. seos deveres , sobre este ponto
creio que o lioriratio deputado tem toda rasão;
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; it teresses,parece-miue tumiulemui fora dv 101.1 di; da.
0 Se. CAETANO G.iai,m:- 	 á c ,rut'teu 1 t.
(1 Se. VALLADAJ;ES:—NO alliruaiarei que o dig-

mmi eunpm'egado de que se ti'ta, de cujas meia-
'e lime tionro, será d'ora avante deleixado, não
porque é uru luomi; funccionario, comno porque,

eu tornar-se mão, para isto lia o correctivo efii-
mz da demissão, que poderá dar-lhe o poder
coimupetente.

(1 Sim. CEsAeio GAuIA:—Apoiado.
tI Sim. VALLADAeE5:—Mas, Sr. presidemute, este

\jie liente, columo \T lIxe. sabe, nem suinpre é
eipregaclo: ha comusideraçues que muitas veses

sobre o animo dos administradores, con-
mferaÇões que faz( , iii com que seja muitas vezes
1irjudicado o serviço publico, conservando-se
um funccionario pouco zeloso. Mas, aceitemos
o; o presidente imnmnediatauiente tlemittirá este

tmimiocionario, se por 5 entura elie se portar menos
ziosaunente no cumopi'iruuerito de seus devere;...

u) Sim. CAETANO GAimA: — Eu o disse por hypo-
li e se.

O Se. VALLADARES; --. . .0 que é certo é que
i uaentiv o tini; existe pelo direito vigente, que

cai ser mimoililicado, iuicoatestaveimiuente e etlicaz.
Neni se diga, como allirmuu o honrado depui-

t:uulm pelo 1 . 0 disiricto, que a prou macia lucra
comum semelhante medida. Não lucra, Sr. presm-
ti mi te, porque estou i aforimi :udo que semelhante

m'\ iço a cargo do procurador fiscal não existe
nt ri nós; porque nà,u tema apparccido neste mnu-

mii ci pio co 1 Ice to res a Icaacs d s.
1) Se. CESmiumo (,'aMA:--Ua muitos annos.
O Se. VALI,An.smmES:—E' informação que tenho

lo moeu honrado c;mliega, cuja experiemicia, cujas
liduilitações n'esta mnateria são geralmente co-
muluecidas. Ilehiro-nie ao Sr. Cesam'io Gauna.

S. Exc. afirma (lu m e não e x istem coilectores ai-
cançados.

O Sim. CE5ARIO GAMA:—Ha trinta ammnos que
aqui moro, e nunca vi uma execução contra uma
coltector.

0 Se. VALLAPARES:—Ja vê V. Exc. que a pro-
viacia lucrava com o regmíflen amitigo, visto que

ccc empregado pouco ou nada recebia de coma-
mmiissão. O que é verdade, segundo as imiformna-
,:es que tenho, é tine á excepção das especiahi-
eaoàes de tiaa ça.e,que se processão perante o juizo
uios feitos da fazenda, ; que nenhum trabalho
tEto ao procurador fiscal, limitando-se eile a di-
zer sobre a regulalidade ou irregular i dade das
mesmas, miada imiais tem elie a fazer. Como ci'
gio de consulta, todos os dias estamos vendo
que os presidentes recorrem á outros, e não ão
procurador fiscal.

Por consequencia,pode-se dizer que a remune-
ração de 2:400v, que teu o procurado!' fiscal, e
cais que suíliciente. E' certo tamnbem que de-

vendo, em regra, ser etie um bacharel formado
ia direito, e sendo o serviço a seu cargo pou-

co pesado, lhe sobra muito tempo para o exer-
cicio da advocacia, onde pode haver o ind ispen-
savel para satisfação rio resto de suas necessida-
des.

O Se. CEsAimmo GAMA: —Apoiado.
O Se. VALLADARE5:—Porque á incontestavel

que umui homem com faunulla, e principaliuiemute
nmn bacharel formado, não se pode manter cmii
Ouro Preto coma 2:400000.

ti Sim. CEsAilmo GAMA:—l'ainbeaa é verdade.
O Sim. VALLADaIIEs'—Mas V. Exc. sabe, Si'.

presidente, que a nossa provincia está em comi-
dicões espef'i;iee.

Furei dentro cmii bm'evu ou'eismït iuluportuu;it de
lmiityslu' o semi istaultu finarmceim''; mime desde ja
dirci lua luuju' 11 ,ão lua duias o1mimmuõeS sudji'e o se-
guonte pinto: ' que ruiu mumatoria de impostos nós
milO 05 pule mn ss ati golentar . 1 ad ustuma, a provi n -
cia qitisi qrs ruão a possue. Elta a este respeito
se acha ex trw rd i miar ii moe; u te a t rasad a. Por comi-
sequiencia para o restatuelecimnento das finanças
(Ia pIo; inciu de Minas eu só vejo uni meio: é
ecommoinia dos dinheiros pubtmcos; é invocar o
patriotismo dos filhos da provincia...

O SR. CEsaeio GsuIA:—otpoiado.
O Sim. VALLADARE5:—Para que mesmo comu sa-

crificio proprio cites se resohvao a prestar bons
serviços, sem que exujào d'eila Um verdadeiro
m nipossu'. ei. Este augmnento de ordenado de num
tuncciunuriO necessaruumiiemite provocara queixas,
provocará a inveja, e nós teremos dentro cmii
pouco tempo de fazer um augmnerato geral nos
vencimentos dos empregados.

O Se. CESAIu0 GAamA:—Apoiado.
O Sim. \' ALLADARES: — . - .e contando cota que

tomates de rendas? Sr. presidente?
O Se. CE5ARIO GASmA:—Quando estaimios no es-

tado de faltencia.
O Sim. VALLADÀRE5:—Aogmuiento de impostos?

Isto seria urna violencia, urna tym'ania exercida
contra os contribuintes.

O Se. J. AucusTo:—Seria necessario até redu-
z Ir.

O Sim. V'.LLADAREs:—Industria, não a temos
cmii relação a nossas necessidades; por consequeii-
cia, segundo os prilmeipios da sciencia linancem-
ra, o que nos resta para promover o deseavol-
viuiento da provincia mie atinas? Economia, não
vejo oUti'O nueiO. As estradas de [ermo, que está(>
sendo decretados e ema via de execução, durante
muito tempo, darão uma resuitado mnteirauuueiale
negativo.

O Sm. CEsAmumo GAaiA:—De certo.
(á Sim. A. PENmoo:—M;s em tempo opportnuo

tlam'ào grande lucro.
O Sim. VALLADAmE5: — Â maior parte d'citas vão

cream' a inlustria. principiamos, Sr. presidente,
por onde os outros acabão. O verdadeiro prima-
cipio, ema mnateria de estradas de ferro, é que
citas sejão feitas para servirem ás industrias ex-
istentes.

O Se. CEsAemo GANIA:—Apoiado.
O Se. VALLÂDARES: —Entre nós, porem, a nos-

sa posição é tal, que não temos outro remedio

senão conueçar por onde os outros acabão, isto
é
'

havemos de fazer estradas para crear a imadus-
iria. E' o que lia de acontecer cmii grande nume-

ro de casos.
Comprehende-se, portanto, que temos neces-

sidade de legislar sobre tal uma teria com muita
prudencia...

O Se. E. DA VEIGA:—Nos Estados Unidos tem-
se construido estradas por desertos.

O Se. VALLLUARE5:—O5 Estados Unidos achão-
se em circunistancias especialissi mas.

E' verdade que teus-se decretado aiii estradas
para desertos. Mas o honrado deputado, que
tem estudado a marcha da viaçào ferres d'aquel-
te paiz, ha de saber que aili, como diz Micliel
Chevalier, a emigração é tal, a comicurrencia dos
outros povos para aqueilas regiões é tamanha,
a populaçào tão numerosa, que a verba—passa-
geiros—é a que mais lucro dá ás emprezas de
viação ferrea; ao contrario do que se dá em ou-
tros paizes, e corri maior força de razão no iirazml.

O Sim. CEsARIÓ GAMA:—Apoiado.
O Sim. VALLADARES:—MaS nós, por ventura, es-

taremos collocados era circunistancias identicas?
A emuiigração, Sr. presidente, caminha a passo
de tartaruga, vem te má vontade para este paiz
Por consequencia, não podemos contar com este
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1iiicnt dc retida. Prevalece oque eu disse: não
li i outrore'ur,u, senão a eeoiiorriia tios&liiihei-
lis puhlicos, s rdueçãi das despias (apoiados
da minos'za'.

As estradas de ferro, que ternos decretado,
hão de dentro cui breve coilocar a provincia cru
circuuistaieias muito criticas pela necessidade
de fazer cílecti' as as garantias de juros, que mi-
prudente e impensadamente tem esta asseinbiéa
C. Ilicedido .A provincia de S. Pauto, que se acha
cii melhores condiçoes do que Musas, tem expe-
rmentado as collsequeneras d'essas garantias.
Lá está a estrada de ferro de Sorocaba, que não
teto i lado rendimento, arruinando as financas llti
prov inc ia he S. Paul o.

A pruvincla despendeo capitães consrderaveis
e o resultado da tmpreza é tienhuin. Infelizmente
a liao não nos aproeitará.

O Sri. CESAIIIO G.sra:—E em urna provincia
onde lia mais industria do que entre nós.

O SR. VALLADAIIES: —Eu) urna 1lrovincia, em
que as estradas furão construidas para o transpor-
te dos productos de industrias já creadas e fio-
recentes.

O SR. F. DA VEIGA:—Se formos esperar que
as industrias se desenvolvão para erearuios es-
tradas de ferro, então não as teremos tão cedo.

o Sri. VALLADAriES—() nobre deputado não
me prestou aLteação

O Sie. F. DA VEIGA: Toda.
O Sri. VALLADAIIES:—EU disse que as nossas

circunistalicias são taes, que não ternos reniedio,
apezar do atrazo das fontes productoras tia pro-
v ruela, senão decretar nios algumas estradas;
mas que devemos proceder corri titio e pruden-
eia, decretando poucas estradas e somente as
que nos parecerem mais viaveis e menos dispen-
diosas, Srs.

A proviircia de Minas acha-se verdadeira til en-
te hloqueiada pelas provincias que a cercão.
Ternos necessidade de economias para que pos-
samos mais tarde applrcal-as aos raniaes, que
ligarão os diversos pontos da provincla á estra-
da Pedro 11; e assim, mediante outras medidas,
que os deputados geraes deverão exigir do go-
verno, conseguiremos. Srs., libertar a provincia
de Minas desse bloqueio prejudicial e humilhan-
te, que, ha tantos annos, lhe impõe principal-
mente a provincia do Rio.

Para consecução de tal resultado devemos, li-
beraes e conservadores, fazer convergir todos os
nossos esforços. E' urna questão de dignidade
para os mineiros (apoiados).

A mais severa economia torna-se necessaria,
até para que a provincia possa satisfazer á com-
promissos de garantia de juros já contrahrdos.
Alii está a estrada da Leopoldina já pesando
riruito horrorosamente sobre os cofres da pio-
vincia, e assim lia de acontecer com as outras,
que estão decretadas.

O SR. CAETANO GAMA:—Ninguern pretende es-
banjar os dinheiros da provincia.

O Sri. VALLADARBS:—Nem eu accuso o nobre
deputado de tal; o que digo é que, ainda mesmo
sendo adurissivel que o procurador fiscal esteja
mal remunerado, a provincia não está em cori-
diçües de augmentar os vencimentos á emprega-
dos publicos, porque atravessa urna epoca de dif-
ficuldades, e precisa tratar da instrucção publica,
e da viação, que lhe ha de dar os recarsos finan-
ceiros, de que precisa para pagar o corpo de p0-
hera e o exercito de empregados que já tem.

O SR. CAETANO GAMA:—Então paguemos mal
os empregados?

O SR. VALLADARES:—A quem convier que aceite
os empregos, e o de procurador fiscal tanto coa-
vinha ao individuo que o exerce, que foi por elle

solicitado e requerido, segundo li no relatoriu
do Sr. Barão de Carnargos.

Sr. presidente, continuo a afirmar que a me-
dida rue parece individual.

rarnbemn entendo que, se fosse aceito o alvitre
offerecido por risca coliega de districto, isto é,
mandar este projecto á 1 a cornmissào de fazenda,
esta, consultando as circunsstancias financeiras da
provincia,certamen te havia de dar parecer contra,
xisto como, na presente situação, é absoluta-
mente inipossivel fazer-se o augmento geral tem-
brado pelo nobre deputado. O espirilo de justiça,
que caracterisa o meu illustre amigo, o levou a
apresentar esta idéa, mas eile está convencido,
corno eu, de que a conimissão não poderá acon-
selhar á esta asseiribléa semelhante augnierilI
geral.

O SR. CAETANO GAarA:—Então porque aconse-
lhou aquilio que scbia, que a coro nsissão não de-
via attender?

O SR. VALJADARES:—Porque deseja que todas
as uiedidas sejão estudadas, que esses funcciona-
rios, que bens merecem da provincia, se conven-
cão de que suas prelenções são estndadas nesta
casa com cuidado, e se não são attendidas,
porque não é possivel.

Como dizia, Sr. presidente, estou certo de que
a coninrissão, atteldendo aos encargos que já
pesão sobre o thesouro, ás elevadissirnas garan-
tiasdejuros, que  provincia tem de pagar, e á
necessidade de promover a instrucção pu blica e
a vlaçào, lia de necessariamente opinar que a oc-
casião não é opportuna para um augmento geral
de ordenados; e o augmnento parcial é injusto e
provocará queixas. (Muito bem).

O SR. X. DA VEIGA (Pela ordem):—Sr. presi-
de
n

te, tendo esta rriateria sido discutida ampla-
mente, tanto por parte da maioria como da mino-
ria, e especialmente pelo ihiustre deputado que
acaba de proferir um discurso digno de seus ta -
lentos e ii lustração, e havendo na ordem do dia
maiorias cuja discussão e votação urge que sejão
feitas, entendo que presto uru verdadeiro serviço
requerendo o encerramento da discussão. (Apoia-
dos).

E' apoiado e approvado o seguinte—
Requerimento.

1 Requeiro o encerramento da discussão.—
X. da Veiga. »

Procedendo-se á votação do prejecto, é este
approvado.

Alteração do regimento.
Coutinua a 1.a disussão do projecto ri. 23, que

altera algumas disposições do regimento interno
e addiciona outras.

(.) Sr. I)run1 orid: —Sr. presidente,
não esperava ter de faltar sobre materia de tanta
iniportancia á hora tão avançada. Entretanto,
tendo V. Exe. revelado de sua parte desejo de
que a discussão continuasse.

O SR. PRESIDENTE: — Da minha parte desejo
cumprir o regirriento.

O SR. DrsuMoND:—Estou certo de que é o cum-
primento do regimento. . .eu, tendo necessidade
de retirar-rue da capital á qualquer hora, não
tenho remedio sinào resumir as considerações
que tenho a fazer sobre o presente projecto, visto
como, infelizmente, o tempo é insuficiente para
estender-me.

Sr. presidente, ao encarar este projecto, é mie-
cessario assignalar o papel que no regrmnen par-
lamentar representão os partidos, o papel reser-
vado á maioria e á minoria.

E' certo, Sr. presidente, que á maioria compete
dirigir os trabalhos desta casa, imprimir-lhes
uma direcção tal, que eties aproveitem á provin_
cia, a maioria tem era realidade uni compro_
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Eis aio porque, imitas vezes com desagrado
tia maioria, a minoria apresenta á apreciação tia
casa iilocJ(s que, apesar de inuocentes por sua
natureza, sã) motivos de grandes clamores, e
ac:iiretào a aprsmstakào de medidas que impor-
tão a sutbscação de nossos til, pitos.

0 sim. [:sariio Gasra:—Apoiado.
0 SR. t)rmuMoNn:—Sr. presidente, embora me

arecessemii muito judiciosas as considerações
attdnzidas pelo Ilustre representante do 3.° dia-
tricto, quando apresentou o fructo de suas tocu-
braçuies. todavia não escapa á perspic:icia da casa
que 5. Eve. se deixou donunar por esses senti-
urientos que fazem que a maioria queira sem-
pre traçar á minoria a nornia de sua conducta
uicsta casa. Não ë, pois, Sr. presidente, a refor-
iii tal que venha nos dar garantias, que venha
resguardar nossos direitos, ao contrario, uns eva-

tletaltiado dos sens artigos, diversas hypo-
thmeses (1mme se podeiri formular, incidentes que
podem sobrevir, mnostrào naturalmente que, ape-
sar te recornmeudado pela itlustração de seu au-
tor, este trabalho se resente de faltas e lacunas,
lue cumpre á casa remover. (Apoiados)

Si. presidente, ria debilidade de minhas for-
;as não apoiados) irei mostrar alguns mnion-
enierites que i'esaitão do projecto, elaborado

pelo distincio deputado pelo 3. 1 distrmcto, ela-
monto na realidade que S. Exc., corno disse,
ciragiridu-se para trabalho de tal monta ao re-
gimrsersto da carnais quatrierinal, ainda inserisse
cmii soo trabalho medidas que a casa não pode
adoptar, porque delias define urna verdadeira
inconsti tuciorrandade. Procurarei demonstrar que
II projecto do nobre deputado não pode mere-
cem o assenso da casa, até porque é atacavel
pelo lado de sua inconstitucionalidade em aiim dos

que o constituem. (Apoiados e não apoiados).
No 1 o art. o itlustre deputado, tratando da

veriticação de poderes, confere ao 1. 0 secretario
faculdade para conhecer da procedencra e vali-
dade dos diplomas. E' assim que a este ilhas-
Ire risemnliro de nossa corporação cumpre apre-
sentar á apreciaçao da casa ansa relação dos
deputados, cujos diplomas forem incontestaveis,
e ilaqueiles que o não forem. Bem. Se é ao 1.0
secretario a queri! cumpre apreciar a validade ou
immialidade dos diplomas apresentados, é certo
que rio projecto do ihiustre representante do 3•o

ulistricto esse distincto membro da casa vem a
ter amua soruma de poderes que só exerce a
en tidade nsoral—Assernbléa.

II SR. C. GAMA:--Apoiado.
O Sri. 1)riuNIoND:-0utra incoherencia. Se o 1.0

secretario é quera na realidade verifica is di-
imlomnas
O SR. Ii. SILVA:—Não apoiado, existem as

duas commnissões.
0 SR. DriuloNo: — . .. elle, talvez dominado

pelos sentimentos politicos, apresente corno per-
tencentes á lista dos coratestaveis todos aquelies
que não conimnurigarern cora suas idéas, e assim
que representareirr a minoria nesta casa hicão corri
ecos direitos restringidos.

0 SR. CESARiO G A MA:—Sujeitos a doas reco-
nhecimentos de poderes.

() SR. R. SILVA:-0 outro e uru reconheci-
incuto nirmito ligeiro, que não dá, nem tira di-
reitos.

0 SR. C. DE Oimvrmna:—Sempme tira alguns
ihiruilt,.

0 .ii. t)rsuiroxD:—()ulra incolmereneia. 0 1.0
secretario temi coirmpetcmscia para formular mima
lista, que t:: sujeita á parcra:àll da casa; se, ap-
pruial; esta lista, airada se faz mister a mlornea-
çào de 111111 cjmrlmiirssào especial de poderes para
se conhecer doe diplomas, segue-se que a casa
lica tolhida de imiaimifestar-se em opposiçào ao
modo por que a principio encarou o trabalho
apresentado pelo 1.0 secretario, porque aquelles
que forem apresentados por este rr.eniibro como
incoiitestaveis e sujeitos á approvação da casa,
e foreiri approvados, mão poderão posteriormente
ser aniiu lados pela mesma casa leceritemnente.

O SR. R. SILVA:—Podemn, se por acaso appa-
reeercms cofltestales.

O SR. t)rmuMoNn.—Bem; irias é unia incolie-
rencia A casa, rejeitando posteriurmnenite aio
acto, que approvou anateritirmuente, Leio-seco—locado 

em unia posição drthcil. A amplitude, que
o illustre mnemtra confere ao secretario ares-
peito da mnateria de contestações, devendo ser
lançados no ról de eont'staveis todos aquelles
diplomas sobre que se oferecer qualquer con-
tetaçâo, pode trazer una impossibilidade pra-
tica na verificação dos poderes. Dê-se o caso que
todos os deputados sejào contestaveis pelo facto
de se opporemn á seus diplomas ersergumnenos p0-
lrtieos.

O Sri. R. SILVA:—Isto é urna hypothese ex-
treina, só se realisa cria tempo de amiarchia.

O SR. t)acaioND:—Mas que se pode verificar.
ti SR. R. SILVA^—Em tempo de anarchia e com

obliteração do senso moral.
0 SR. DRuaIoND:—Nós sabemuos que para as

urnas eleitoraes concorrem candidatos dos doas
credos politicos. Estes tens interesse que os di-
plomas de seus eleitos sejào validados. Mas po-
de-se dar a hypothese de que na oceasiáo da ca-
mnara apuradora expedir diplomas, energuinenos
de qualquer dos matizes politicos apresentem
qualquer contestai-ao sobre a validade dos diplo-
moas, e a assemnbtéa provincial, em vista da dois-
trina apresentada pelo ihlustre deputado, fica
inhilaida de preencher a missão que o acto addr-
ciorial lhe outorgou; porque á verificação não se
pode dar pelas dificuldades creadas, que jamais
se removerão. (Apoiados).

Ainda outra consideração. Se a assernbléa pro-
vincial incluir rio numero dos contestavems diplo-
mas que posteriormente sejáo reconhecidos, te -
reinos que seus portadores soifrerão de ante-ruão
restricção em seus poderes, em vista somniente do
trabalho apresentado pelo secretario e approvado
pela casa.
O SR. R. SILVA:—E a approvaçào da assem-

laléa?
O SR. 1)rivaioND:—Esta approvação da assem-

hléa, dizem os nobres deputados, que é somente
ru acto de cortezia ao trabalho do secretario,

porque a verdadeira verificação dá-se posterior-

mente, quando se elege a connmissào. Se os
deputados considerados comitestaveis, em vir-
tude desta faculdade dada ao secretario, forem
depois considerados validos, segue-se que d'an-
te- rnào soffreni eles restricção em seos poderes.

i'ansbemn não posso adoptar a doutrina do ii-
lustre deputado, quando mania que os membros
da commissão de poderes eleitos nas sessuTies pre-
paratorias continuem a exercer suas funcçôes
durante o curso ordinário dos msosssos trabalhos.
Me parece isto realmente unia restricçã o á lati-
tude dos poderes que derem exercer os depu-
talos, porque esta commissào provisoria de po-
deres pode ser eleita por um numero mui limi-
tado de deputados, que depois cresça na occa-
sião em que se elegerem as conismnrssÔes perrila-
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ontes. Tem-se, pois, como definitiva, te ante-
mão, iiiii.i c)iilmissàO, que pode ser substituida
ir iii ' iiies diversos, e pêada a escolha da casa,
o que é inexpi cavei.

0 Su. II. SILVA:—Se elIa tem eompetencia para
reconhecer nas sessões preparatorlas, tambem
tem para reconhecer posteriormerite. (Vão apoia-
dos).

O Se. l)liuioND:—( que estranho é que a elei-
ção d'aqueles que tem Conlpetencia pala re-
conhecer os poderes nas sessões preparatorias
possa ser feita por insignificante numero de vu-
tos e nào seja revogavel, embora augnwnte-se
o numero, á ponto de nada prevalecer em re-
lacão d'aqneties que a elegerão provisoria-
menti.

O Se. li. SiLvt:—A eleicão de unia nova coro-
mjssso depois de instaliaila a assembléa desau-
tora os trabalhos da la, lii a-lhe inteiramente
a forca mora'.

O Se. lJRuuIoNo:—Se na reabdade a assembléa
approar acto preparator i o do secretario sobre
a apresentação de contestações á respeito de di-
plomas, isto é, se julgar procedente a lista apre-
sentada pelo niesino dos contestaveis e incon-
testaveis e approval-a, o que se segue é que
torna-se desnecessario o acto da verilicação de
poderes depois, porque a asseinbtêa provincial
iria se collucar em uma posição diametralmente
opposta á aqueila sobre que ja se enunciou.
Seria um coo traseriso para ninu que a assein-
hléa provincial, reputando valida uma relaào
de deputados, posteriormente, ciovirtude de do-
cu;mieml los apresentados contra seus diplomas, in-
validasse o acto ja feito.

O Se. R. SILVA:—lsto significaria apenas que
a asseumbléa não teve ooticia da contestação, se-
não depois do seu reconhecimento.

O Se. l)RuM0ND:—Ma,s se o nobre deputado
reconhece que só por qualquer coutestação pode-
se repellir nas sessões preparatorias os diplo-
mas, sessões que devem ser limitadas no seo
curso, tornar-se-hão irnmensos os esforços que
por certo empregarão aquelles que tenderem a
validar ou invalidar os diplomas; vistas as van-
tagens que se auferem.

Mas dê-se o facto, e pode-se dar, (porque o
illtistre deputado sabe do que são capazes os
caprichos politicos); de que só sejão invalides
ou contestados os diplomas de que seja porta-
dora a minoria, o que é facto muito trivial
diante deste sentimento que quasi sempre es-
posão as maiorias, teremos que, se a minoria
for toda contestada por um capricho, fica só a
maioria habilitada a concorrer para os actos pre-
paratorios.

O Se. R. SILVA:—Não apoiado.
O Sim. l)RuIoND:—. . . e a minoria violentada

no exercicio dos direitos que lhe são conferidos
pelos diplomas.

O SR. R. SILVA:—Ella tambem concorre.
O Se. DeiJsmoND:—Ainda outra cousa. Se se

Coffiteslareni os diplomas da minoria, segue-se
que se torna uma burla, uma creação sem utili-
dade a do projecto do itlustre deputado, quando
procura que se represente na verificação de po-
deres a minoria pela thcoria do voto incompleto,
isto é, que cada deputado vote em dous nomes
para a comninissão de poderes. Se por acaso a
minoria for toda contestada, segue-se que a
maioria, ainda applicando-se a theoria do voto
incompleto, torna-se verdadeiramente a repre-
sntante de todos os membros da commissáo de
poderes. (Apoiados).

O Se. H. SILVA dá uru aparte.
O Sim. L)euamoND:—Se os diplomas contesta-

veis a juizo da secretaria forem posteriormente

reconhecidos validos pela asse mbléa provincial
no exercici de suas funcções, segue-se que a von-
tade souiente do secretario concorrerá para a
restriccào de poderes, que emanarão do umami-
dato conferido, e a minoria pode ficar 1 nliibi-
(Ia de exercer os seus poderes na latitude cio
que lhe são conferidos.

O Se. J. AUGUSTO:—Isto e unia serdade.
0 S1e. l)mu.aioxo: —Ta til bemn a dis osiçào do 1-

lustre deput:idu, que determina que o relator
da commluhissão de poderes, tomando conheci-
mento (Ias contestações que forem produsidas de
qualquer especie, formule o seu parecer e o
acompanhe d'estas mesmas exposições para que
seja dada immediatamente para a discussão no
dia seguinte e sujeito á votação, é urna medida
de muita restricção, é unia medida realmente,
que vai ferir direitos que possão ser defendi-
dos com vantagem. Se um diploma for contes-
lado e se der contra elle parecer, é este dado
para ordem do dia seguinte, ha de forçosamente
ser discutido e x otado. Mas nós desejamos que a
discussão á respeito se prolongue, e que durante
seu curso possão ser apresentados documentos
rbustos, que importem a emenda do parecer.

Alemn disto toda medida que tende á ampliar
os direitos dos portadores de diplommias, que
tende a dar lugar a que elles desfendao com calma
e socego os seus direitos, deve er adoptado por
esta casa, e não aquellas que tendem a suifocar
a opposição no exercicio de suas attribuiçóes,
e são estas justa mer4e as que se encontrão no
projecto. (Apoiados).

1'.' assim, Sr. presidente, que a minoria não
pode aceitar o trabalho apresentado pelo no-
bre deputado, e sente-se constrangida com a
obrigação que tem de votar contra o mesmo
desde a sua l.a discussão, attendendo á restric-
çáo dos direitos que consagra essa reforma.

A disposição que fixa o n. de 5 membros,
para que qualquer requerimento possa ser apre-
sentado á discussão.

0 SR. R. SILVA:—E' do regimento actual.
OSe. 1)euaioNn:—. . é na realidade violenta,

porque o illustre deputado sabe que o regi-
inento actual consagra a seguinte faculdade: o
deputado pede a palavra, fundamenta o seu re-
queriniento, o reniette á mesa, e depois é su-
jeito ao apoiamento para ser subnaettido á dis-
cussão, se acaso for apoiado. Mas o principio
adoptado pelo illustre deputado é o seguinte:
nenhum deputado pode apresentar una reque-
rtinento sem previa asssignatura de. 5 membros;
de surte que, podendo se dar o caso de se acha-
rem aquiaqtii somente 2 deputados da opposção,
jamais esta poderá apresentar qualquer reque.
ritu€nto, apreciando a marcha dos negocios pu-
blicos e o procedimento das autoridades, por
que por certo dIa não encontrará na minoria 3
membros que se prestem a assignar uni

 pedindo informação. (Apoiados.)
E' esta a doutrina que consagra a reforma

apresentada pelo illustre deputado, para se apre-
sentar um reqneri m ento, ja não digo para fun-
danienlar...

O Se. R. SILVA:—Não é essa a interpretação
que eu dou.

O Sim. DRuaIoNu:—Mas me parece que é o que
se deprehende da redacção. Entretanto folgo
muito com o seu aparte.

O Se. R. SILVA:—EU ja o disse hontemn.
O Se. DRuM0ND:—E' um aparte garantidor dos

direitos da riiinoria. Fico satisfeito.
Tamnbem a disposição que ordena que os re-

querimentos, que forem adiados, a pedido do-
qualquer deputado, só sejào discutidos aos sab-
bados, é unia disposição na realidade violenta,
Porque, é cousa muito conhecida até rios altos

'[\ ,idos para os
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ilm,iut- mIa vontade da clamEm i, pie imã Incorre
p^i ra se celebrar sessão. Apoiados.)

Portanto a pre .m tecer o prillciomo imisagrado
i sl O iltuslre deputailu mie que sé o laetu de se

a palavra sobre uni requerimento irimprta
o seu adiamento, e a sua dmscussào para dias
epeciaes, é na realidade urna violencia aos di-
reitos da minoria, porque então o governo, qual-
quer que elle seja, pode marchar desassombrado,

mii certo que seus actos não serão sujeitos á
aimalyse, que explicações não serão pedidas a res-
peito do niodo, porque gere os negocios pu-
bIlcos (Apoiados).

Em acredito que uma maioria, que tem con-
uiencia de seus actos, da força de que goza,

quererá que passe nesta casa uma medida
lenta que importa uma verdadeira rolha,

vrdadeira offensa aos direitos da minoria.
E, atem do illustre deputado só reservar para

a discussão de requerimentos os sabbados, dias
com que não se lia de celebrar sessão, como
posteriormente os factos provarão, accresce ain-
d,m que o illustre deputado foi nimiamente ri-
goroso mia sua medida determinando que se
destine para essa discussão somente o praso mie
i,meia hora

]lealmente o praso de meia hora para dis-
cussão (te uni requerimento é uma violemicia
mxlmaordinaria feita aos direitos da minoria, e
més aqui devemimos clamar sempre, para que nos-
,a ,; vozes sejão ouvidas pela maioria, e o ml-
lustre deputado possa remover os Inconvenien-
lis, que consagra o seu projecto.

A inconstitucionalidade do projecto do il-
ustre deputado eu a encontro na disposição,

que autorisa a votação da prorogação de qual-
discussão coum qualquer numero de depu-

tados.
ti nobre deputado bem sabe que, para se dar

votação a respeito de qualquer inoçao ou pro-
jecto, é necessario que estejão presentes, pelo
immoos, irietade e mais um dos membros da as-
seum hI éa.

Esta disposição é filha do acto addmcional, e
no entanto o illustre deputado consigna no seu
projecto faculdade de se votar a prorogação de
qualquer discussão como o numero de deputados
(IUC SC ai4iareui presentes; de modo que, dado
o fcto de que a casa se ache deserta, um depu-
Lido, para mncomummiodar a minoria, propõe a
juorogação da hora, esta é votada e assumi comia-
Late-se perfeitamente a minoria pelo censaço.

1) Se. R. SILVA:—Quem quer prorogaçào (te
lilras, quer amplitude de discussão.

0 Sim. 1) UMOND: —A medida consagra uni sa-
urificio para a minoria. O ilhistre deputado sabe
que as minorias nos corpos deliberativos nunca
ali ingemn til numero de membros que possão com
vantagem e Com longo prazo de tempo discutir
todas as medidas. Si esta faculdade for aceita,
leremos que a maioria vencerá perfeitamente a
minoria pelo cansaço; porque, desde que elia en-
tender que uma med ida deve passar, e que a dis-
cUssão apresentada pela opposição pode lhe en-
torpecer a marcha, mais que depressa pedirá
prorogação da hora, esta se votará com qualquer
numero de deputados, e ficará suílocada a nuno-
ria.

O Se. R. SILVA dá um aparte.
4) Se. DeuioND:—E' justo que se dê dentro dos

limites fixados no re g imento; mas a faculdade
de se prorogar a hora por meio de votação fei-.
ta por qualquer numero mie deputados impor-
ta realmente unia viotencia aos direitos da mi-
nona: e o illutstre deputado que conhece que isla

minoria tem cooperado tanto, já no lmieminmo pas-
sailo,já nste, paia a maiaionia deseumipinliar a
missão que o actoaddicional lhe lia Iraçaili, imão
tem razão, eum sua c nscienm:ia o reconli&se, para
eslabelecer esta medida restrictiva.

O Se. 11. SILVA:—Se o nobre deputado declara
que a mmiaioria nãolena praticado vmolemtcia...

(1 Se. I)mmuMoND:—A maioria, infelizriinte, o
que mmào era de esperar, visto seo procedimento
no anuo anterior, tem no presente sido extre-
mamente violenta para com a opposição. (Apoia-
dos).

Tambeimu acho inconveniente a faculdade, que
o illustre deputado dápara se resolverem questões
incidentes como qualquer numero de d&'pmilados
que se achem presentes.

Como V. Exc. sabe, e é facto incormieslavel,
sempre se reune maior numero de deputados
da maioria do que da minoria: ora, se a
maioria tiver a faculdade de resolver os in-
cidentes com qualquer nummmro de deputados,
segue-se que ainda mais uma vez será a mi-
nor ia violentada em seus direitos.

Sr. presidente, a hora se acha muito adian-
tada, e eu não quero abusar da paciemicia dos
iliustres deputados que aqui se achão inc ou-
vindo...

O Sim. R. SILVA:—Não apoiado, estamos lhe
prestando toda attenção.

O Sim. Deuaiorsn: —O trabalho do illustre depu-
lado deve ser apreciado em todas as suas par-
tes, descutido calma e longamente. -

O Sim, H. SILVA:—Reserve para 2.1 discussão.
O Sim. 1)eualoNu:— - . .eu desejava examinai-o

em semi conjumicto, fazer considerações a respei-
to de outros § que lime parece devem ser mo-
dificados; mas o tempo não me permnille alon-
gar-me mais e por isso ponho termimo ás mnimmlias
considerações. (Muito bem da minoria e maio-
ria).

A discussão fica adiada pela hora.
O Se. PRESIDENTE marca a ordeni dmm dia se-

guinte e levanta-se a sessão.

20. a SESSÃO ORl)1NARIA AOS 20 DE MAIO
DE 1876.

PISESIDENC1A no Se. CAMARA.

SUMM Ai-(1O:—EXPEDIENTE.— Verificação de po-
deres dos Si-a. B. Pinto e Silvestre Ferrar.—
Juramento e posse dos mesmos senhores.—
Apresentação de projectos, requerimentos e iii-
dicações—Observações dos Srs. J. Enfrozino,
M. Pacheco, Getulio, Amaral, C de Oliveira,
A. Penido, Drumond e R. Silva.—Ordem do
dia. —Proposições não sanccionadas.—Indem-
nisação ao tenente coronel J. Bento de Oli
veira.—Alteração na ordem dos trabalhos.—
Discursos dos Srs. Caetano Gama e Drunmond.
A's li horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 30 Srs. deputados; faltando com
participação os Srs. A. Penna, .1. Penido, Val-
ladão, Nogueira J unior e P. Bm-andào.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Se. 1.0 SECRETARIO procede á leitura do se-

guinte—
EXPEDIENTE.

Representações.
Uma dos mesarios da devoção de Senhora

Sant'Anna desta capital, pedindo uma pequena
subvenção para occorrer ás despezas(Ias obras
da respectiva capeila, e outra da camara muni-
cipal da vil!a rio SS. Sacramento, solicitando que
seja votada uma indemnisaào de 1:500 a favor
de José Joaquim de 1_cimos Sobrinho, quantia
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que despotideti com a construcção da ponte sobre
..o rio Santo ntonio.-Vào á cotntnissà° 2.a de

fazenda.
Petições.

Unia de Ii icaido Peregrino de Queiroga, pio-
fe sor de instruc ç ao prilitaria tia cidade do Mar
de 1 lespanha, pedindo que se lhe mande pagar
15000 de ordenados que venceu corno professor
em Sinto Antonio do Aventureiro do Chiador.-
A' 2 . 1 couiunssào de fazenda.

Outra de 'l'orqualo José de oliveira Moraes,
totitratante das obras da estrada de Marianna á
Ponte Nova, pe(i indo 1 midemn sação de 3:51890
pelos preji izos que s,ffreu.-A' mesma com-
lfl iSSiàO.

Verificação de poderes.
Estando sobre a mesa os diplomas dos Srs.

Joo liapI ota Pinto e Silvestre Dia ,; Ferraz .111-
nir, o Sr. presidente convida a comitissão do
po leres a dar parecer sobre os mesmos.

l)'hi á algum tempo voltando á sala das ses-
o seu relator olierece o seguinte-

Parecer ei. 44.
Presentes á comtnissào de poderes os diplomas

d04 cidadaus capitão João Baptista Pinto e Dr.
Silvestre Dias Ferraz Junior, eleitos deputados
pelo 3 ° districLo desta provincia; a mesma com-
missão examinou-os e confrontou com todos as
authenticas dos diversos coilegios componentes
do referido districto eleitoral, e nada deparou
que pudesse de alguma forma prejudicar a vali-
dade de taes diplomas; é portanto de-parecer-
que sejão reconhecidos deputados pelo 3. 0 dis-
tricto desta provincia os referidos eleitos, Srs.
capilao João Baptista Pinto e Dr. Silvestre Dias
Ferraz Junior.

Sala das commissfes, 20 de Maio de 18'6.-
Evaristo illachado.-T. de (iouvêa.-jlloreira
da Rocha.

1'.' seu debate approvado.
O SR. PRESIDENTE declara deputados pelo 3.0

disti icto os referidos senhores.
Achando-se elles na sala intuediata, são intro-

duzidos no recinto da assembléa com as formali-
dades do estylo, prestão juramento e tomão as-
sento.

Apresentação de-
Reqnerimentos, projectos e indicações.

E' lido e fica sobre a mesa para entrar tia or-
dem dos trabalhos o seguiu te-

Projecto ei. 81.
A asseinbléa legislativa provincial de Minas

fieraes decreta'-
Artigo unico. A fazenda denominada--Ia-

hoões-sita na freguezia de S. Vicente Ferrer do
iiiminicipio do Turvo, pertencente ao capitao
loaquitti Custodmo Vieira, fica encorporada á fre-
guezia e districto dos Serranos (lo municipio da
Ayuruoca e revogadas as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 20 de Maio de 186.-J. Eis-
frozino.

O) MESMO SENHOR, por parte das cornmissões
reunidas de pontes e estradas e 2.' de fazenda,
apresenta o seguinte-

Projecto ei. 82.
As eotnnaissões reunidas de pontes e estradas e

2.a de fazenda, ás quaes foi presente o reque-
rimento do cidadão João Marianno Rodrigues
Ferreira Penna, morador no inficionado, em que
solicita a construcção de uma ponte sobre o rio
-Piracicava no lugar chamado-Fonseca, per-
ten(flle á essa freguezia:-

Considerando que, conforme bem expõe o pe-

ticionario, é o rio procurado n'essa parte pelas
pessoas que se dirigem tio norte da provtnrta á
fazer couin.ereio com o leste e sudoeste tIa Mes-
ma, mas que na estação pluviosa, em consequen-
cia do augnien to de agitas, não é sem perigo de
vida que se faz av alcação do tio Piracmcava
n'esse ponto; e pois:

Considerando que seria attender a urna neces-
sidade do comiimnercio interior da província mau-
dar-se construir a referida ponte, é de-parece
--que se adopte o seguinte projecto:

A assembida legislativa provincial de Mina
Geraes decreta:

Art. 1.0 Fica o presidente da provmncia auto-
risado a mandar fazer desde já, no Fonseca, po-
voação da freguezia do Inficionado, uma ponte
sobre o rio Piracicava.

Art. 2.° Fica o presidente mia provincia
dilamio na quantia de I2:000000 para essa obra,

A rt. 31 Ficão revogadas as disposições cio
contrario.

Sala das commissões, 20 de Maio de IS-i6.-
Al. Pacheco.-.J. Bufrosino.-X. da TTeiya.-F.
de Oliveira.

Sendo dispensado de impressão e copia, fica
sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalhos.
()r. Motta F'aolieco (depois de

ler um projecto):-Sr. presidente, dizei' á V. Exc.
e á casa que o lugar que se trata de beneficiar
coto a creaçào de unia escola de instruc ção pri-
maria distado lugar mais proximo 3 legoas, é dar
o motivo mais justo para que esta casa concorra
comigo afim de que seja levado a etleito este
projecto.

0 Sim. DRVM0ND:-Apoiado.
O Sim. M. PACHECO:-fodavia,eu darei qualquer

explicação no sentido de melhor orientar esta
casa sobre os motivos que me levão a propor a
creaçào d'esta cadeira, desde que assina for exi-
gido, e para isto reservo- me para a 1. dsicussão.

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leituma
o seguinte

Projecto es. 83.
assenabléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica creada uma cadeira de instruc-

ção primaria no Foaseca, povoação da freguezia
do Inficionado.

S. R. Sala das sessões, 20 de Maio de l86.-
2W. Pacheco.

O Sim. 1. DE Canvos, por parte da commissào de
propostas, offerece os seguintes projectos:

A com missão de propostas e representações das
cantaras municipaes, á quem foi presente uma
representação da camara municipal da Vihia de
Pouzo Alto, em que pede sejão adoptadas pro-
visoriamente em seu rnunicipio as posturas da
camuara municipal da cidade de Baependy, é de-
parecer-que se adopte o seguinte projecto:

À assernbléa legislativa provincial de Minas
Geraes, sobre proposta da camara municipal da
villa de Pouzo Alto,resolve:

Artigo unico. Ficão extensivas á camara mu-
nicipal da vilta de Pouzo Alto as actuaes pos-
turas da carnara municipal da cidade de Bae-
pendy; revogadas as disposições 

em contrario.contrario.
Saladas comnaissõeS, 20 de Maio de 1876.-I

de Campos.- Tayoba Junior.
N. 85.

A coinmissão de propostas e representações
das camaras rnunicipaes, tendo em vista a pro-
posta (la camara municipal da cidade do .ltmiz de
Fora, offerecendo á approvaçào desta assem(ibléa
alguns artigos additivos á suas posturas, é de-
parecer-que se adopte o projecto junto.

'ili	 Ias 	 (1011 	 20	 1 	 (li'
tampos. - 'ayobíi -Jo,,ior.--1 casa/o Iludias/o.

(_) 	 1-'. (€'Lii Iio:- 	 pt'emlmC,
a palavra pari aprestar a illimstr.1m otmstm-

	

ração da casa bus prjcctusr 11111,1 miolo 	 á. (Li)
Sr, presidente, JO projecto (0111' tias 2

amos para a consta cão de unKo piu sobre o
Rio Grande enti e o Porto 2a Joana e o de S.
João da Gloria. Eni data de ti de Outubro de

os cidadãos Manoel Narciso Ferreira de
llrmto e tenente Joaquim Itolrigues de Vascon-
eltos pedirão á esta asseinhléa prorogaão por

mais este espaço de tempo, atimia de que possão
vai' a etléito a ponte de que se trata, visto corno
ti aqueila data e mesmo até o presente ainda

nào foi dado o respectivo plano da obra. Por-
tanto, Sr, presidente, me parece que não pode
oflrer impugnação alguma a justiça do pedido

(testes prestiuimosos cidadàos, que comi tal coto-
mnettimetmto, por certo importante, tratáma de pro-
mover cm progresso e adiantamento em uma
zona da provincia.

ti 2 1 projecto trata de diversas reformas re-
lativamente á i'epartião da t!iesourarma prorin-
tal Estas medidas são iumdmcadas pelo seu dig-

mm chefe, o Sr. Dr. inspector, o qual entende
lime deste modo melhor se pode Íiscalmsar a
renda e estabelecer o modo pratico da sub-
stituiçào (lo empregados e assim imprimir ex-
pedita umarcha ao serviço publico.

A indicação que tenho a honra de apresentar
á corisidetação da casa por certo é minta daquel-
as que deveria (merecer O apoio de todos que ali-
inentão cru seu coração sentimentos de pro-
gresso para com a provincia, que mnfelizumetite
não teu) sido tão hemmm aquitmhioada como outras
do uma peri o

NÓS sabemos, Sr, presidente, que diversas pro-
vincas, corno as de S. Paulo, Bahia, Pernambuco
e mmimmumcipto neutro tiverào a felicidade de desde
1830 dispor de academias para seus filhos nel-
as se illustrarem no ensino superior-.

O Se. VALLADAHES:-O nobre deputado quer
erear mima academia?

II S. (;ETULtO:-Itmdieo que se represente ao
I m olem' legislativo central sobre a necessidade da
reação mie moia escola de medicina mia proviu-
'ia de Minas.

) Se. C, DE OLIVEIRA:-Il melhor é nós mes-
mos creal-a.

O) Se. GETU1,10;-Nào temos cotimpelencma para
isto.

O Sim. C ArisoNso:-Nào temos eonmpetencia
para legislar sobre as já evistentes.

0 Se. C. nis OLivEmRA:-Porque havemos de
ldir fora o que temos em casa?

0 Sim. GETuLt0:-O nobre deputado propo-
nha a emenda que acceitarsi com prazer. Os
nobres deputados pelo 2. 1 districto com suas
luzes venliào me ajudar a demonstrar que a pro-
viucia de Minas com uma populacao superior

5.° pai-te da população do immaperio e com os
pujantes elementos de riqueza que em si cri-
erra lataaenta não possuir unia escola de medi-

cina, cuja falta é tão sensivel.
O Sim. C. na OLmvEimmA:-O nobre deputado pro-

punha a creação dessa escola e conte com o meu
lo.
• Se. C. AFF0Ns0:-E com o meu tambena.
• Se. GETUL1O: -Aprecio sobre modo os apar-

tes dos nobres deputados, por que etles são mais
num incentivo aflui de que eu persista ria susten-
tação da idéa contida na indicação que tenho
a honra de subnietter á apreciação dos meus
milustres collegas.

O Se, C. DE OLIVEIRA:-Em vez de pedir ao
eumvrno geral a ereacão mles:m escola, deerol-

tinI-a nós mesmos que temos a faca e o queijo
tia timão.

(1 Sim. íETtLio- lal vez a prvmncia não possa
'olilportar essa despezi, qmaartdm seja liqmmmmla a

sima eOimipetncia.
0 Sim. C. DE 1 lLtvEtiuA'-Pomle; o que em gasta

Com a mnstricçào publica é sempre prolicuo.
O Sim. R. Smva:-A questão é de dinheiro.

Sim GETcuo:-Ora, se as rendas da pro-
vivacia não periuuittem que reahisemos nós mes-
aios esta salutar imuedida, me parece que é de
justiça que a asseumiblia provincial represento ao
puder geral sobre a necessidade da creaçãvm de
uma escola de mnedmcina nesta proviumcia, para
que os morteiros tenhão na provitacia mim esta-
belecimento em que(lime VãO beber os rmmd imentos
(Ia scuettcta nmedica; e onde cotam mamais facilida-
de e isentos de epidemias pusão no s sos filhos
aprender a sciencma que tão de pe-to interessa
a vida.

Nós sabemos que, quasi todas as povoações
do interior, cspars:ms na vasta arca do territorio
mineiro, infelizmente mmào Podem ter um medico
que soccorra nossas fa:uumlias e nossos concidadãos
nos casos do enleriiiidade. Precisamos recorrer
aos curandeiros para buscar atlivio ás mossas af-
lltcções e ás de nossas fatiailias, ao passa que se
houvesse uma escola de medicina em massa pro-
vincma, termarmaos nas nossas povoaçõe s, os protis'
smonaes uuecessarios, a quem recorm-eriammios e taáo
precmsarmamos mais procurar os curandeiros, (lime
mui umtas vezes longe de curarem, sacrificão a vida
daqueiles que conbião neiles e nus seus conheci-
tmmen tos de medicina.

Liumamtto-me a estas considera ç ões, Sr. presi-
ml mite, porque a idia é uma idia de progresso e
civilisação e as rmaanifestaçóes lisotageiras de
meus honrados coliegas me fazem cru' (lime não
me faltará o seu apoio para obtermos do go-
verno geral a realisacào de uma instituição que
innumneros bemaelicius trará á este abmmçoado
tor-ão e merecerá as bencãos de todos os nossos
com prov inciarmos.

À realisação das grandes idéas, a conquista
dos couaumettimaaentos libertadores do gonero lan-
mano, como ensina una economista francez, são
preludio de efficases bemielicios e mnellmoramen-
tos. Eia, pois, coltoquerno-nos na frente das
grandes idéas; não faremos mais do que segnul-as;
dias se encarregão de nos conser;ar de pé.

Caminhemos atraz das idéas de nosso seculo;
elas nos impeltiráõ; si ousarmos, porem, op-
por-nos á chias, nos lançaráõ por teria.

VOZES:-Muito herim, mmauito bem.
São lidos e ficão sobre a mesa para terem 2.a

leitura os seguintes projectos:
N. 86.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo unico. Fica con:edida aos cidadãos
Manoel Narciso Ferreira de tirito e tenente loa-
quina Rodrigues de Vasconcellos, prorogaçào por
mais dous annos para a consmrucção mie muita pon-
te sobre o rio grande, entre o porto mia Joammna
e o de S. João da Gloria; revogadas a mimsposi-
çães emia contrario.

S. R. Sala das sessões, 20 Ie Maio de 8'6.
-G. de Meeidoeiça.-Ananias.-T. de (Jouvêa.
-F. de Oliveira-Appresentação. -F. da Vei-
ga.-X. da Veiga.-J. Eufrozino.-M. da Ro-
cha.

N. 8.
A assemhléa legislativa provincial de Minas

(;eraes decreta.
Art. 1.0 Fica desde ja restabelecido- o dispos-

to no art. 70 do regulamnento n. 58 rle 1868.
\ rt. 2. 1 Fica amatorisado o coveruo a reuoal:m.
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des le ja a liscalis i cão das rendas provinelies
creando para a de bestas novas uma agencia per-
niau ente em 'Sorocaba.

Art. 3 1
 O governo i autorisado a fazer exe-

colar no juizo privativo dos feitos da fazenda
provincial as dividas actisas de qualquer origem.

Art. 40 Ficão estabelecidos os § l., 2.° e
.° do art. 33 do regulamento n. 52 de 18(6, com

as seguintes alterações: 0 inspector será substi-
tu:do pelo contador, na falta d'este pelo chefe
da secretaria e assou por diante, pelos chefes de
secção e mais empregados da contadoria, guar-
dada a antiguidade, sendo em todo caso subs-
tituto do inspector, na faltado contador effecti-
vo, o chefe effectivo da secretaria.

Art. 5.° Os encinientos de chefe da secreta-
ria da tliesouraria provincial ticão desde já
igualados aos do respectivo contador.

Art. 6. 1 F'jcáo creads desde ja mais dons
lugares de aiiianuenses na thesouraria provincial.

Art. '7.° Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 20 de Maio de 876.—G. de
iJle,sdonça.—F. de Oliveira.—Caetano (lama.

I'' tanibeni tida e vai remettiila á coliilnissão
de poderes a seguinte

IndicaÇ(iO es. 2.
lndicarnoa que se represente á camara dos Srs.

deputados sobre a necessidade de estabelecer-se
unia es:ola de medicina em uma das mais im-
portalites cidades d'esta provincia.

Sala das sessões, 20 de Maio de 1876.—(l. de
ilIezdonça.—F. de Oireira.—C. de Oliveira -
J. Eufroino.—X. da Veiga.—F. da Veiga.

ør. Aanaral:—Sr. presidente, tenho
de mandar á mesa um requerimento e una pro-
jecto. Nada direi para fundamentar o requeri-
mento, pois que de sua leitura, que passo a fa-
zer, se conhece a sua simplicidade. (Li).

O projecto é o seguinte. (Lê).
Sr. presidente, esta medida estabelece uma

igualdade, no beneficio que concede, a todos os
empregados publicos provinciaes, por quanto
eleva seus vencimentos na proporção dos que ora
percebem, de niodo que ninguem terá motus o de
queixa.

Tenho ouvido ria casa geralmente opinar-se
que os empregados publicos devem ter augiziento
de vencimentos, e por parte da maioria já se
propoz essa medida em relação a al guns que se
acliào miais bem retribuidos, deixando de par-
te os menos remunerados, como os professores
publicus, que realmente não sei como podem
subsistir com os pequenos vencimentos que per-
cbem.

ti SR. CAETANO G.&rA dá una aparte.
O SR. AMARAI.:—À industria virá coto a ins-

trucção.
O Se. CAETANO GAMA:—Ha falta de industria.
(1 Sn. AMARAL:—Meu coliega, a economia não

consiste em negar augmentos razoaveis aos func-
cionarios, consiste em não se fazer os desper-
d iciusque temo feito as administrações da actua-
idade. (Não apoiados da maioria). Eu podia,

tratando, por exemplo, das obras publicas, mos-
trar onde estão os desperdicios, por onde se
escoarão os dinheiros da provincia; mas nào é
este presentemente o meu firo, não venho accu-
sar.

Como dizia, Sr. presidente, remunerar con-
venienteniente os empregados publícos não é pra-
ticar ilisperdicio; este encontra-se nas conces-
sões imprudentes de garantias de jnros que tem
passado nesta casa para vias ferreas, corno cio
tempo mostrarei, que é um grande mal para a
provincia. São muito 1elias as expressões pro-
feridas testa casa no relatorio de S. Esc., quan-

do tratão do sibilar li lunitiitiva, e lo Is-
enuIviuient, que ;ipro\ iui:ia polo ter;
rem das palavras á realidade vae grande dis-
tancia.

O SR. F. na VEIGA:—Tenh a a bondade de iiie
dizer se os Srs. Valladares e Cesario Gania as--
sigearão esse projecto.

0 Sn. AMARAL: — EU diga o que sinto, e faço
o que entendo nestas questões, não obsiauti
ser sotidario com iiieus comreligionarlos cio tudo
quinto diz respeito á poitica. (Apoiados da
sniezoria). Quando se trata de naePaoranaenlos
muateriaes, não podemos ser solidários, porque
ato cada um aprecia as cousas a seu modo.

Se pois, a casa tem autorisado o governo a
fazer emprestimos, lambem pode decretar este
angiiiento para todos os funccionarios publicos

ii lo o projecto á uiesa e ciii tenipti O CU'-

tentarei, se for riecessario. (Muito bem).
E' titio, e fica sobre a uiesa para lei 2. 	 li-

tura, o seguinte
Projectou. 88.

.4 assemmibtéa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo unico. Fieãu elevados a mais vinte
por cento os ordenados de todos os empregados
putilicos provinciaes; revogadas as iliposiçuc.s
eom cantrario.

Sala das sessões, 20 de Maio de 186.—A-
snaral.—Josl Augusto. —C. Alfonso.—C. (lama.

E' apoiado e sem debate approvado o segu imi-
te requerimento:

Requeiro que a petição dirigida á asseui-
hlét eu[ 185 por Silve rio Augusto de Lima,
2. 0 tabeltiào de Sabarã, seja tomada em coo-
sideracão.—Amaral.

0 Sri. PmlEsmnEsTE:—Vae á 2.a conaifliSsão de
fazenda.

€) r. Candido de Oliy eira:
—Si presidente, vou niaodar á mesa o seguinte
projecto, que fundamentarei cru breves pala-
vras. (Lê).

Couio vi a casa, peço apenas a reparação da
injusti ça revoltante de que foi victmuia a po-
voação da extincta Villa Risonha, hoje fregrie-
zia de S. Romão.

Não é extranho a V. Exc. que essa povoação
tinha, e ainda teto, todos os elementos de pro-
gresso e desenvolvimento.

Situada ã margem do magestoso S. Francisco,
é uni ponto que eui breve constituir-se-ha, pelo
augumuento de população daqueilas paragens, uru
notareI centro comuiercial, o verdadeiro empori
do coromercio do sertão.

A nobre Vihia já teve seus dias de ilore-
cencia e gloria. Devemos nos lembrar que li
mais te 40 annos, bem antes da existencia tla
asseinhldas provinciaes, o poder legislativo geral,
a quem então incumbia a divisão administra-
tiva da provir:cia, erigmo o antigo julgado eu
uauuucipio, dando-lhe o nome bemn significativo
de Vmlla Risonha de S. Ronaào.

Perdurou até 18'72 este estado de cousas,
succederà)-se no poder os diversos partidos
polilicos, e nenhum deites, exercendo esta po-
derosa faculdade que hoje é concedida às as-
seinbléas provincmaes, de modificar a divisã
territorial da provincia, entendeo dever sup-
priiliir aquelia Vilia e transferir sua séde para
outro ponto, para o districto de Pedra dos An-
gicos.

Ora, pergunto, que utilidade, que vantagem
para o serviço publico trouxe essa transferen-
cia? Nenhuma; antes pelo contrario deita só
proveio descommodo e desgosto para os muni-
cipes.

ti arraial de Pedra dos An gicos, hoje Viila,o

e . t 	 sifii:tl 	 mi 	 ti,IOLIIIIiliio tIO rume
ó 	 a sei, 	 lastil 	 ein itilu Iii5'. 	 t.d g us, e
ia carta geograpliica d prviiicra, as-

everar tine conta-se delle ás raias do 1iiumai-
ei 1 io mais de -10 tegiras dt,exteiião.

Và, pois, V. Ex-, que daliise
origina para os habitautis desses r'fflin, o-
tnigaelosa comparecerem eui Pedras dos Angi-

co s para os serviços publictis gratuitos a cargo
ti cidadão, temido necessidade de se dirigirem á
atltiella localidade pa'a pedirem justica.

Para tal conseguir terão de atravessar mui-
tas vezes mais (te 40 leguas de deserto, passar
ri 5 c-iudaes e romper por caminhos verdadeira-
tinto intiansitaveis durante a estação cliuvo-

Se a sitie continuasse a persistir em S. fio-
luto, estes inconveniente,, diminui não, por
ser S. Rouiuào ponto central do rnumnicrpio, para
tio podendo qualquer habitante dos tontos ex-

1 uluIos transferir-se com muito menor fadiga e
tu muito mentis incomnmuodo e perigo, do que

prestnteriiento acontece.
Ceu taniente, Si, presidente, não tenho em vista

iiteii Ipar a asseunlilia que decretou tão injusta
trinsferencia. Elha por sem duvida não tinha
tituliciniento tia grave perturbação que com seu

atio lei ou ao bem estar tios nossos omeipatricios
lia li tadores d'aquotias garagens, e de que neuihu-
tia sarilageni resultou para o serviço publico;
tuas, a não se pretender a perzluracão tio mal,
lia ii a casa con ir que é unia verdadeira repa-
ração, unia satisfação aos dictamnes da justiça a
passagem do projecto. (Apoiados).

Nem com isto perderá a politica conservadora.
Polo facto de tran sferir-se ir sede de uru muni-
vi tio de uni para outro ponto não soifreru os in-
Iresses do partidos, não perderia as suas qua-

tI ates poii ticas os cidadãos das parochamas
a respeito dos quaes se faz a transferencia;
e. assoo creio que a assemntAéa rue acreditará que
não fllo levado pelo espirito politico. Apre-
sento esta moeilitia porque, conhecedor daquellas
localidades, certo de que a justiça será melhor
administrada em S. Uomuão do que eri'i Pedras
dos Angicos, julgo servir a causa da provincia
que represento, proporcionando á asseiuibtia a
oceasião de atterider a interesses sagrados de
tantos concidadàos.

E nem comia o fundamento das vantagens nua-
triaes pode-se dizer que é preferivel a pernia-
neracia da séde do naunicipio cm Pedras dos Ao-
gicos. Sou informado tambem de que em S. fio
mão está constru ida unia cadàa segura, uma casa
tI camara para as sessões da mesma, senão im-
portante, ao menos decente e sufficiente para os
diversos trabalhos E', pois, ainda por este lado
1 i amitagem inesruio para a boa administração
tiajustiça que a séde do município volte para
semi antigo lugar, a povoação de S. Romimão. E'
vi Ia a niais antiga, tem maior população do que
a il(, Pedras dos Angicos; é mais central, e si nós
ria deeretaçào dc medidas estatísticas devemos
mis deixar doriritar pura e simplesm ente pelo
leio publico, consultando a commodidade tios
habitantes, é fOra ile duvida, Sr. presidente,
que esta transferencia é um acto de rigorosa jus-
iu;a; a casa não quererá que perdure este unáu
estado que já traz coa tanto abatimento aqmiellas
paragens.

t) norte, Sr. presidente, precisa de ser melhor
attendido e consultado na distribuição dos be-
nr fiei os.

Os Sus TAY0BA JuNiou E J. 	 110.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Tão remotos, tão es-

cassos de meios, privados de vias de cornruu-
ricação, os habitantes daqueiles longinquos ser-
tões, Sr. presidente, são tambein mineiros e por
isto teemiu direito a s erein com igualdade aqui-

nhruatios na concessão dos ineio s uie ulesenvol-
vimuitiuto e civilisat:ãt) que tão amiuplaruiemute são
hbral isalos aos ou ires pontos (la terra riuiraeira.

Ha uni prejuízo inveterado, que (rimiapre ser
banido. Feios o habito de altender sumuante
Jmirtr a zona da privimicia que circunda esta ca-
pital, o centro e o sul são os nossos filhos que-
ridos t o norte tu o lambem paga impostos e á
que estão reservados grandes futuros é tratado
como uru mnisero engeitado da farinha mineira.

OSSRS.TAYOBA JCNii)i( E.I. AuGusTo:—Apoiado.
0 SR. C. DE OLmvemima:—Encaremos tambem,

meus Srs., para os cummodos de nossos patricros
que habitao o norte, consultemos as u:onveni-
en:mas de suas localidades, procuremos emliini
fazer com que a boa administraçào da justiça e
os ihrver.sos muehhiorammauntos da eivilisação clie-
gueui á aquelles sertões, em tine a magestade da
natureza tanto contrasta com a pequenliez das
obras do homem

Vozes:—Muito bem
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leitura

o segui mito
Projecto se. 89.

A assemnbtéa legislativa provincial de MinasMinas
Gem-aes decreta:

Artigo unico. Fica transferida para a fre-
gumezia de S. Rounão a séde do mumncmpio de
Pedias los Angicos, revogadas as disposições
em contrario.

Sala das sessões, 20 de Maio de l8'6.—C. de
Oliveira. Vatla dares. —Drzrmond.—José Au-
gusto.—Silvestre Ferrai.

O —r. Agostinho F'enido:-
Sr. presidemitc o projecto que vou ter a honra
de suhonuetter á consideração da casa consulta por
seria duvida uma das questões que uuais inte-
ressão ao presente e ao futuro da proviricia;
trata da instrucção publica.

Se a instrucçio publica, Sr. presidente, é o
vehiculo te ouro cola s rodas , coltocadas nos tri-
lhos do progresso, em seus movimentos hevão
ondas de luz destinadas a itluminar as regiões
mais remotas, a trazerem o progresso e a cívili-
sação, nós, os enviados do povo, nós os que de-
vemos consultar os seus interesses, nós que te-
aios o dever de botara de identificarmo -nos comia
a sua causa (muito bem), não devemos jamais pou-
par medidas que tragão o progresso, já material,
já moral, da provincia de Minas, de que cada
um de nós deve orgulhar-se de ser fiel represen-
tante. (Muito bem).

Sr. presidente, este projecto, serrielhante
áquielle que ainda lia poircos momentos foi apre-
sentado por uni ilustrado membro da minoria,
o Sr. Teixeira Amaral, é uni projecto que nasce
das fibras do coração do miairleiro, que se inspira
Semrlpre no sentimento de patriotismo.

Os Sus. (.F FtJNSO E AMAm1AL:_A1toitltio.
O Se. DRu1oND:—Muito bem.
O Sim. A. PENmDo: —( ) Sr. Teixeira Amaral com

o projecto que acabou de apresentar á casa, mos-
trando o seu coração generoso e quanto ti dedi-
cado á causa da provincia...

O Sim AMAnIAL:—MmntO obrigado.
O Sri. A. PENnD0: — . . . quiz garantir uma

classe por sem duvida digna de nossa attençào e
de toda protecção—os empregados pubhieos.

O Sus. l)RuesoNn E C. AeFoNso:—Apoiado.
1) Se. M. Pacrmeco:—Pagar muito bem.
O Sim. A. 1'ENrDo:—E' certo, Srs., que infeliz-

mente a nossa provincia ainda não se acha em
estado de garantir a sorte verdadeiramente áquel-
ies que lic prestão os mais relevantes serviços.
(Apoiados). Mas quando se apresemu tão projectos
como estes, os verdadeiros patriotas, aquehles
que teoria o dever de honra de garantir aos ser-



SiSSÃ() 1W 20 DF MAIO DE 18. 	 'IçSsÃu 1)F. 20 DF MAlI) 1W isa
	

fiffi

uloit35 do eslali a sUa subsistencia, não devem
anus ligar apoio a uietlidts que, da orde:ii da
tjiit'&ntada pelo ilustre iliputado pelo 1° lis-
tutelo, trtzeiui as eliip regalos que bem servirem

a garantia de suas lamnilias...
() 5H. C. AFFONSO: —MUIlO bem.
() S R . A. PliNW0: — . .. garantias, Sr. presi-

dente, que nao só conveeitt aos seus ptincipios
de liberdade, conto taiubem são muito couve-
uieimtcs ao vstado, pois que, desde que o etupre-
golo publico tem os olmos de manter a sua mdc-
pendencia, elie serve melhor, presta serviços
ii:nito superiores áquelies que em condições di-
versas elies não puilerifuo prestar.

() projecto que tenho a honra de suijnsetter á
eonsmdeiaçao da casa diz respeito á instrucção
publica e e o seguinte. (Lê).

Sr. presidente, as assiguaturas que florirão o
projecto que tenho a honra de subwetter á vossa
t:oiisideraçau ó o signal evidente do quanto cite
deve ser bem aceito.

O Siu. GETUL10:—Prova que se acompanha a
marcha do espmrtto publico.

O Su. A. PEamDo:—Esta escola é concorrida
por Ilt) alumnos matriculados e é de unia fre-
(imuilcia de 90 a 100 diarios. Ura, é claro que o
proh:ssi;r, por mais zeloso que seja no cumpri-
iflenlo de seus deveres, não tem o tempo neces-
sano para cuidar do aperfeiçoamento mntellectual
dos seus discipulos.

O Sn. CEsilumo GAaI:—L' inipossivel até.
tI Se. A. PEsmuo:—F imupossivel, seio duvida

nenhuma. Per consequemicia, consultando os er-
dadeiros interesses desta localidade é que eu
apresento o projecto, certo de que elle merecerá
o apoio e a consideração da casa, pois que trata
de dar aos filhos da vasta e heroica provmncia de
Minas os meios de umtdepemidencia, os meios de
1111 minar o semi espirito,alirn de hahihital-os para

o futuro por sem duvida grandioso que a l'ro-
idencia Divina aguarda aos destinos de Minas.
0 outro projecto que olfereço é igualuiente

filho da justiça; pois que consulta os interesses
da provincia e vai garantu a empregados publi-
:05 p1, seio duvida dignos da protecção e consu-
deracão da casa; e tanto é assim que na sessão
passada elle uiereceo a approvação da assemiibléa
até a 2. 1 discussão. 1'' o segdmute. (Lê).

Sr. presidente, as palavras que tive a honra
mie emiltir mia sustentação deste projecto nascer:ut
de uni coração verdadeiramiiente mineiro, de uni
corarão que deseja que esta província cada vez
mais se eleve e que seus filhos sejão garantidos e
dcv idaumeim te respeitados.

0 SR. CEsatuo GAMA:—Apoiadissimo.
0 ,ii. AMARAL E ouTRos Sus:—Muito bem!
Sito lidos e licão sobre a mesa para terem 2.'

leitura os seguintes projectos:
N. 90.

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo nnieo. Fica creada unia segunda ca-
deira de mnstruc-ão pniularla do sexo mliascu-
hino na freguezia da Cachoeira do Campo, unu-
nicipmo mio (Juro Preto; revogadas as disposições
em contrario.

S. R. Sala das sessões, 20 de Maio de 186.
—A. Peazdo.—G. de .JÍendoszça.—C. Affonso.
—Li. 1 zotli.—Drmcmond.—Appresntação.—Jv-
nocencio Campos.—P. Ramos.—F. da Veiga.
—X. da Veiga.—A/ourão..

N. 91.
A assemnbléa legislativa prouideial de Minas

Geraes decreta:
Ari. 1. 1 Fica concedido alhivio das multas

e juros verificados ou que se verificarem nas con-
tas dos ex collectores: de Tumrmanduá, Tristão

Luis de Cerqueira; tie Lavras, Francisco de
Paula Alves d p Azevedo; e tio Pará, Ricardo
lInd rigw's Braga, sentiu esta concessão extensiva
aos respectivos fiadores, que terão mais um anuo
de prazo para salmsíazeremmi o alcance de seus
abonados.

Art. 2." Itevogão-se as disposições em con-
trario.

Sala mias sessôes, 20 de Maio de 1876.—X. da
Veiga. _AppresesstaçãO.—AiiUafl ias .—A. Peste-
do.—ií. da Rocha —C. de Oliveira.—Jlourão.

O Se. F. PmoxoTo, por parte da conamissão
de fazenda municipal, apresenta o seguinte

Projecto n 92.
Approvando as contas de diversas camnaras

da provincia.
Saladas comnmissóes, 20 de Maio de 186 --F.

Peixoto.—F. de Olireira.—Ismtmocencio Campos.
Dispensado de impressão e copia. fica sobre a

mesa para entrar na ordem dos trabalhos.
() Sr. I)rtin1orid:--Sr. presidenb,

pedi a palavra para offerecer á apreciação da
casa um reqnenmtmmento, pedindo certos doeu-
mentos necessarios para haitilitarnio-nos a res-
peito do modo porque devemos encarar os actos
tia administração, quando tivermos de tratar
das leis annuas.

V. Exc. se recorda de que o Sr. Barão da Vtlla
da Barra, lendo o seu retatorio perante a assent-
hiéa, declarou tine suas considerações a respeito
de diversos ramos da administração publica não
se achas ão amimplanien te desenvolvidas, porque
ja o tinirão sido anteriormente no relatorio coro
que o Sr. Barão de Camnargos lhe passara a admi-
nistração.

Entretanto, ja vai decorrido quasi um nez
de sessão, aproxima-se naturalmente a apre-
sentação e discussão das leis de orçamento e
força publica, e torna-se necessario que a oppo-
siçào seja habilitada como esses documentos
olticiaes para poder bem desempenhar sua mis-
são.

0 Se. R. SILVA:—Está-se imprimindo o rela-
torio.

O Sim. DRuamoND:—Adeciara çãodo nobre depu-
tado em parte rui satisfaze cru parte não deixa de
moe contrariar: satisfaz-me, porque inc dá espe-
rança te que a opposiçào beberá luz mio relato-
rio do Si-. Barão de ",amargos, porem ao uses-
mo tempo use dá o direito de fazer uma cen-
sura ao entpresario iticumbido desses trabalhos,
censura que ainda não acentuo.

O Si. R. SmLvA:—Tern muita afiluencia de ser-
viço.

O SR. Deuiiorso:—Tendo o Sr. Barão de Ca-
margos passado a administração ao actual admi-
nistador cio epocha ciii que não se achava reu-
iida a assenibiéa, o eunpresario encrregado da
impressão desses trabalhos teve tempo para cum-
prir o seu dever, de sorte que ja a muito que
podmamos estar de posse desses relatorios para
nos ir esclarecendo, de muodo que em tempo
opp.mrtuno podessemos instituir discussão a res-
peito da administração do Sr. Barão da Vilha
tia Barra e de seus antecessores

Mas, me parecendo que, senão reclamarmos,
semsào mios tornarmos imprudentes mesmo para
com a ihlustre maioria, as vistas da opposmcào
não serão satisfeitas, estes relatorios não serão
distribmiidos...

0 Sim. R. S1LvA:—Não apoiado.
USe. DiuuamoND:—. . . insisto em exigil-as, por-

que ja o devião ter sido ha msuito tempo.
Fis por que rue animei a apresentam, sem vi-

sos de opposição, este requerimento, para que
quanto antes se faça a distribuição não só do
relatonio do Sr. Barào da Vilha tha Barra como
dos de seus antecessores.

Putliria anula ht'tfmr a V. l 	 ou a lijalilimer
dos illustres da maioria que uilem'ce-
desse para que o Sr Barão de Vil la tia Barra
fizesse com que che gassem i esta casa is aiim:-
'os.

O Se. R. SILVA:-1 lãit-de vim logo.
II Se. DRuioND:—l)evião acompanhar ssju re-

latorio essas grandes ideas, esposadas pelo actual
inspector da instrucção publica cio relaeao á
reforma que convem fazei--se nesse ramno de
serviu.

O tempo de nossas sessões ja está em meio,
lemos apenas um iDes para tratar de leis imn-
hortant is, smias, e entretanto ainda não se ini-
ciou debate a seu i-espemto, e nem o podemos
fazer sem que nos sejão reimiettidas essas peças
i mid is pensaveis.

Por estas rasões, invoco a benevoleircia dos
nobres deputados, e peço-lhes que deixem pas-
sar este requerimento, afim de que sejão satis-
feitas quanto amues as vistas da opposição.

E' apoiado e posto cmii discussão o seguinte re-
queri teu to.

Requeiro que por intermedio da presidencia
nos sejão remettidos os relalorios que forão
Apresentados pelo ex-presidente Dr. Pedro Vi-
onte de Azevelo ao Si'. Barão de Canmargos, e
por este io Sr. Barão da Vi lia tia Barra.

Sala das sessões, 20 de Maio de 1876.—Drtm-
e

O r. 1odxige SiIva:—Sr.
presidente, cmii poucas palavras responderem as
considerações que acaba de fazer o nobre deputa-
do e aproseitarei a occasiáo para justmlicar meu

mito.
Com effeito, o desejo do nobre deputado é justo

cmii seus fundamentos, porque todos nós estamos
eonv'-ncidos da necessidade de termos impressos
os relatom-mos lo Barão de Camnargos e do seu au-
Ccessor, que dei mão acomupamihsar o do Sr. Barão
da Vihia da Barra. A impressão, porermi, desses
relatormos tem-se domorado, por cmrcumnstancias
inevitaveis, não obstante trabalhar-se activamen-
te para que chIa se ta, ' % o mais breve possivel;
são essas, nem itoderi ser outras, as vistas da
administração que como nós se preocdupa...

O Se. DeuumoND:—Mas o nobre deputado reco-
nhece que  do Sr. Barão de Cansargos ja podia
estar impresso a muito tempo.

O Se. B. SILVA:—Eniharaços mateniaes tem
impedido a pronmpta impressão desses documen-
tos, e não a má vontade da administração, que
não pode tet-a, e nem o nobre deputado é capaz
de fazer-lhe essa iitjustica.

O Se. l)msuamoNn:—Eu apenas lamento a de-
mora.

O Se. R. SILVA:—Nós todos a lamentamos, mas
nem por isso este requerimento pode ser appro-
vado. Eu o acceitaria, se acaso as vistas da ad-
mniriistração fossem outras; porem, desde que S.
Exc. tens-se apressado em dar as providencias
necessanias para se concluir esse trabalho e ser
presente á assembléa, acho inutih fazer-se esta
solicitação.

O Se. CAETANO GAaIA:—Eu assevero que jafui
á typographia e vi que se trabalha nessa im-
pressão.

O Se. R. SmLvA:—Concordo que são necessa-
rios os relatormos, mas entendo não ser preciso
que a assembléa dirija uma solicitação nesse sen-
tido ao presidente da provincia; voto contra o
requerimento.

O Se. DnusIoND,em vista das considerações que
acaba de fazer o Sr. Ilodrigues Silva, pede a reti-

rada de seo requeriinente
A casa, sendo cmistllala, r,,ncedo :i rftr:Lt:t.

Pareceres de coramissões.
0 SR. EVAuiisTo MACLiADO olièrece por parte da

de poderes o projecto n. 55, interpretando a lei
mi. 2I80,tara que seja dado para 2." discussão.

Fica sobre a tesa para entrai' na ordem dos
trabalhos.

(Jltl)l-11,1 1)0 DIA.
/'roposiçies aãO sanccionadas.

São approsadas unanimemente as proposições
devolvidas ris. 2165, 2166 e 2207, creando a co-
marca do Passa Quatro; transferindo diversas
fazendas de umas para outras freguezias; e de-
terminando que pertencerá provisoriamente á
commmarca da Leopoldina, até que seja creada a de
Ubá, a nova villa de Cataguases.

E' m-egeitada a proposicão não sanccionada n.
2189, (lime autorisava a construcção de varias
pontes.

mndemnisação.
Entra cmii 3." discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 29, que manda indermummisar ao
tenente coronel ioaquimn Bento de (qiveira a
quantia de :868872, de prejuizos que soifreo na
constrticçào da ponte sobre o rio Preto.

Alteração na ordem dos trabalhos.
Continua a discussão do requerimento do Sr.

Tuientino, que transfere para a ultima hora das
sessões diarias a apresentação de requerimentos,
projectos e indicaçôes, excepto aos sabhados.

0SF. lCaetaixo Gama:—Sr. pre-
sidente, V. Cxc., a casa e o publico forão hon-
tem testemunhas da celeuma e da grita immen-
sa levantada pela distincla minoria desta casa
contra o requerimento que se acha em discussão.
SS. Exes., segundo penso, firmes no proposito
de a todo transe fazerem erêr que a maioria pre-
tente amordaça-los.

O Siu. VALLADARES:—Pretende, mas não lia de
conseguir isto.

O Sim. CAETANO GAMA:— - . . pretende esmagai-os,
mesmo, na expressão do digno deputado pelo Lo
disiricto, que qualificou a maioria de montanha
que cabe sobre aquelhes leões que sentão-se à es-
querda; SS. lixes., neste intuito, procurão por
todos os meios fazer crêr que são estes os inten-
tos da maioria desta casa. E' preciso, Sr. pre-
sidente, que desçamos á analyse dos factos, à
indagação do procedimento da nobre maioria
desta casa durante esta sessão e do da ihiustre mi-
noria, para verificarmos quem teus razão, se a
nobre minoria em asseverar que é pretenção da
maioria amaiordaçal-a, impedir, como disserão
hontemn, que sejão patenteados ao publico e á
provincia a marcha irregular da administração
da provincia e até mesmo, segundo a expressão
de um dos nobres deputados pelo 2.° dmstricto
que falhou sobre a materia, os crimes da admi-
nistração da provincia.

O Se. R. SILVA:—E' uma palavra -
o Se. CAETANO GANIA:—E' uma palavra que

não exprime factos reaes.
Cumpre averiguar se os factos autorisão a as-

severaçãode que pretendemos cercear os direitos
da minoria, tolher-lhe a liberdade da tribuna, a
liberdade parlamentar, com receio de sua (isca-
lisação sobre nossos actos e da administração da
provinca, ou se apenas tornamos um expediente
compativel com esse direito, que apreciamos e
respeitamos, e com o nosso dever de promover-
mos os interesses da provincia e mie evitarmos
que a minoria, nuiiificando-nos, possa depois
levar á nossa conta os males e o detrimento da
provincia.

o Sim. VALLADARES:N1O é licito devassar as
nossas inteitrões. oti fai-e do reetmtetuto.
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)'R. t ET.\NO (.ii:—Eu não VOU divassar
as ritticdes, tias lVillio o direito de apreciar o
pr ced iii cii t, traduzido  cii factos (.1 »osac/os da
maioria).

S i , . piesitenta, os factos ahi estão attestando
ei querrteiiiente que não é nosa intertçào rei-
ceirtitos os direitos da nobre minoria; nús dese-
jamos, e desejariios siiitcraritente, que cItes
sejio exercidos em tola sua plenitude, coto a li-
nutação tinira de não prejudicar os trabalhos
desta asse! it t)léa (apoiados da maioiia); coma
limitação tinira de que não seja realisido o plano
que sear ha brin transpatente e mitanilesto de, ou
se nuliiiii , ar a mitaitria desta casa.

Sim. V \LLADsRES:—( )ra
0 5i. (; 	 GALA: - . ou de se fizer crer

que a minoria é 	 da prepot iria.
O R. Csaaio GAMA:—Não apoiado.
() SR CAETANO GA)I : -. . .facto que nào pode

deixar de ser Icv atio á conta sinào ira mmtaiorma da
casa, porque, ser indo-me da pbra.se de uni dos
mais il lutrados deputados da maioria liberal de
1810, o Sr. Ferreira (lo Rezende, quando pro-

11 ri lia unia mitorlida restricts a da -liberdade par-
lamentar, que hoje é lei nossa anúS, mitaiorla, não
pndemmirs consentir que fiquemos á uerré da mi-
folia; porque se tal tizesseinos, comttetleriammm(S,
flào sé ruim erro inqualitinas eI, nas até um crime.»

O Sii. VaLLADARES:—QUefli pretende ester!-
usar as sses é a maioria que N cmii aqui apre-
sentar medirIas inconvenientes e provocar lis-
dussões inut is: porque a maioria não apresenta
os projectos de orçamento e forca publica para
serem tlicutidos com tempo?

4) Se. PiEsiDENTE:—. ttençao!
Sr. CAETANO GiaíA:—Perdoe-nir; estou usan-

do de uni direito de que os nobres deputados
tamls'mn potein usar. Estou justificando o empre-
go desta medida e pretendo descer á analyse dos
factos occorridos durante esta sessão para de-
moustrir a necessidade d'ella, e que não entrão
nas intenções da nobre maioria desta asa os fins
que os nobres deputados quizerio encliergrmr no
expedi(, mite toma lo. Tenho, portanto, o dii eito,
Si, presidente, de exluihmr o que acabei de dizer,
sem que eoui isto irrogue oflensa, do q w' es
tou muita longe, á d istineta minoria desta casa.

(4 Se. À. PENiDO;—. Exc. é Incapaz (listo.
O SR. CAÊTANO GAMA:—SS. Exis. declar(to

que rolo esta medida, filha da prepotencia nu-
iii e rica.

0 Se. VALLADARES: --Somente.
0 Se. CAETANO GAMA — . . . filha do abuso de

nossa posição, se pretende amordaçar a minoria
di casa, se pretende coarctar os seus direitos;
portanto estou tanibeni no meu direito demons-
trando que, não só não temos estas intenções,
corno que são as intenções e o procedimento da
nobre minoria que nos forcão a tomar unia me-
dida destas, altaritente reclamada pelos interesses
da proincia. (Apoiados da maioria).

O ii. YSLLAu%IIES:—I.' preciso denionstrar.
() Se. (etso GANIA:—Vou descer aos factos,

e se ainda não o fiz, é porque V. Exc. me tem des-
viado, interromnpendo-nae, pois se acha pos-
suido desde hontem, assim como a nobre mino-
ria, de unia excessiva animadversão contra a
maioria desde que foi apresentada esta medida.

O Se. C. DE OLIvEIRA—Porque esta medida é
una attentado contra o regimento que a maioria
deve saber respeitar.

O Sr. CAETANO GAIA:—Bem; veremos depois
se o nobre deputado pode qualificar isso de
attentado.

(Ha diversos apartes e reclamações da mino-
ria, queinterrompem o orador).

o Se. CAETANO GAMA—Srs., não ha razão para
tanta excitação e vehernencia. Discutamos com

alitta e reflexão. ossa fim é a conquista da
opi titio pulilic i o da razão, as armas o pensa-
mient e a palavra conveniente: não acoito :i

 em outro terreno, p rqmi 	 só assi mn dIa
será digna de nós.

mui longe tle mim está a intenção de ofïndc
'OS, Ou de filiar coro a dc'tercncia que vos é de-
ida.

Vamos aos factos.
r. presidente V. Exc. e a casa salaeui ter-

fuitirti nte, teto sito repetido varias vezes, e
ainda hoje o foi, pela nobre mninoia, que já es-
tanlos em nieio tle nossa sessão, e entretanto
ti m ias i nada se lia feita.

Os nobres loputilos tia opp.siçào já declara-
rão que é culpa nossa, visto que ainda mio apre-
sentamos o projectos de orcaniento e força pti-

bit a
E' certo que ainmlt não poleráo ser apresen-

tados esses projectos, os riais i mmmportants, nas
(pie imiiporta isto, quando tamniemir é crto que
alii está cru andamento grande copia de medidas
de elevado rilcance?

0 Se. 2 1 SECRETAmu0:—N jverita e quatro pro-
jec los.

0 Se. CAETANO Usais: -. . . principalmente ai-
tendendo-se a que V. Ec. eti0e1eceu unia itr-
(]ida , pie eu misuiti spplamido, poreni que immfelmz-
nteot tem produzido mãos resultados, cmii vista
do abuso que se toul dado, isto é, a de não id-
imtilitr adiitis os aos projectos, senão quando sejão
tirita dpmtdncia necess%ri:i miilles; (le sorte ilmic
ternos, como disse, grande, copia de projectos que
ainda pendem de decisão, e que, todos teemn te
passar pelas 3 cliscussoes.

iemtmis, portanto, trabalho mais que smifTioiente
que podei-ia estar muito adiant ido, e talvez mcc-
li tO ter miii nad o, ficando-nos ass m t ri todo o res f an t e
do tempo pata a discussão da lei do orçaruioumto
e da de força publica, cujo projecto garanto que
será apresemitado intpreterivelinetite na 1.1 scss:ttm.

Mas, Sr. presidente, qual tem sido a camisa tia
morosidade no anda mcmi to de nossos traltallio

O mi. VAI.m,\DAumES:—E' a minoria.
O Se. CAETANO Gasic:—Vejamiios.
V. i'\c., a casa e a digna minoria não me cia-

testrrãim que tecto sido occupamlas sessões uluasi
inteiras com  discussão di' requerimentos de in -
lorioaçoes

0 Sus. l)iiiM0ND:—Que são necessarias.
O Sus. CAETANO GAMA:—. - .ao ponto de nerai

mesma podermitos responder e ministrar á mi-
noria as informações que pede. Isto tem dado lu-
gar á accumii'alacào dsss mesmos requerimentos,
de mola que, para sei discutido uni deites, foi
necessanio V Exc. tomar o expediente de o col-
locar na ordena do dia.

(1 Se. CE5inio GAILA:—Exp lientc inconveni-
ente.

0 Se. CAETANO GAMA: —Os nobres deputados da
tmiinonia tem suscitado questões até a proposilo
da discussão da acta e sobre incidentes que não
dizem respeito a dia, que netla não vem nem
podià, sir mencionados., occupando cona isso
longo tempo.

Apros e to a occasião para lembrar una facto
bem significativo de que os nobres deputados
procui'ão, a todo transe, fazer crer que são vir-
tinias de viotencia constante nesta casa.

Ainda ha poucos dias deu-se uru facto nesses
quando o nobre deputado pelo 2. 0 niistnicto, o Sr.
Valiadares, pediu  palavra para discutir a acta
a proposito de una incidente que nada tinha comia
dia, e já lon gamente discutido pelo Sr. t)ru
inond, autor da reclamação.

0 SR. VALLADÂRES: — QmIai foi?
O Smi. CAETANO GcaIA:—Refiro-me à questão

levantada por haver por engano ido á mesa uni

imrje c L o 	n\s!\lo	 rim 	 rrlm; 1: ' i 	 1	 t	 nel
tinha com a árta, netla tão Ii, mimo to l ut ser
miienional:m; 'muli-etamati (' iti _r iti rto-s' cml islo
grande parte li' missi li' muco temuipo, e ainda
rams, tendo V. lIxe. p ii ii a palavra, o oimser-
aimmdo o Sr. pres i dente ( 1 mie só liii 	 n'terma
lira faltar soiar'e a acta, V. E'sc. ir ;',tiu c

eomtnienilou'ao taciigraili 	 que tomasse rota
do que osr. presidematu lhe 
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ia miegario apa-
ra.ri.

0 Sim. VA[LAD smiEs:—\egou.
0 Se. CAETANO GAMA: —O Sr. presidente de-

o I:mrou qie lhe concemima a palas ra, porem somneum-
li tara fatiar sobro a acta, que era o mine estava
iii discussão.

Sim. VsLLAOnmEs:—Nogou-uiie a palavra se-
Ir' o incidente levantado pelo Sr. I)rurnomad,
porque eu ia iti-zei' a vt rdtrie, tal qual dia era.

( ) Se. CAETANO GAamA:—\à duvid o , porelmi,
tendo sido, indevirlarmiomate, disriffido esse itm-

itent nor occmsião de se tratar cia acta, e nao
merendo o nobre deputactia faltar sobre esta,

t i ira o qmi lIme foi cuncerlita a palavra, trio mAu-
mite pedio tine se tomasse nota deste facto
mi constar t i ir' o Sr. presidente Ilir fazia

irrita viotencia. isto mostra o proposito dm0
chão ris mirrhres depmm tatus mie se con4i iii n'mil

curtias cia tilajorma, di se eollinarern mia posi-
svmtipatica de victirmias da Imbertiale parta-

miii tar
SR. Deuaroxn:—Nós o somos de facto.

O S R . À. Pexmuo:—Emttretantr a maioria os
cli mia e os considera emauito.

O Se. ('.ETmLio: —1) nobre deputado (diri,/isC-
lo-se ao orador) está apreciando os factos com

ia a serenidade de espinito.
(4 Se. CAETANO GAMA: —Sr. presuden te, V. lIxe.

temo visto que a nossa eoutdescendencta, qmm' a
ti sa limiga nimiuidanle tem chegada ao ponto de
meis priv:mrinos até do dire i to de apresentar pro-
lii'to e ncqiienititetitos, por isso que os nobres
deputados esgotão todo o temmmpo destmriail, para
se fitii, e ainda grande parte do que deve ser

n'sorvado para a ordem rio di, comia a di,cmtssã
req tieri inemitos de informuaçites, na justificação

1c qmaaes mnostrào perfemtarn'nte que não teemn
'ssimiatls' di , [aos imiformnações, que seu fim é

mimaicamaiente censurar a admninmstraçào, 	 censtirar
rmi has r's, para o que o requerimamento é meio.
O Se. VALL.SDAmIE5:—O que ri io querem e que

,ensuremnos a administração.
O Sus CAETANO GAMA:—Ella não temo receita dis-

Si), pelo contrario, deseja a censura de seus actos,
porem censura justa e fundamentada; não se
lu'r, não se pretende evitar a occasi:o de se

patentearem os crimes da adtmmaistração, corno
tizeun os nobres deputados, que entretanto ainda
mtão os capitularão.

Ora, Si presimiente, comnprehendemn V. lIxe.
a casa que não é possível continuar este es-

tido de cousas, a menos que não pretendamos
prejudicar completamente a marcha de nossos
rabathos, privando a provincia das medidas de
1 mie dia lia umiister, pesando sobre nós princi-
palmente a responsabilidade de semelhante facto.

Os nobres deputados tanto reconheceui que
ternos sido privados até da apresentação de
projectos e requerimentos durante muitas ses-
sémes, para dar lugar á fundamentação longa de
requerimentos de informações, que nos imadi-
o o o meio de pedirmos urgencia e apresentar-
mos as nossas muedidas.

E certo, Sr. presidente, que temos este re-
curso; mas sabemos que o resultado das um geri-
rias será exactamente tiqucile que queremos
es itar, será a perda de grande parte do tempo
destinado para a discussão das nmaatermas Ja o-

rierri ( 1,) 	 lisa, ema outras eslrammahmc :m etia, epor
mmmi 	 tio i-cetiperunlos o tr'uu)po perditi.

iitrtamil, não rlevemmto nós, por num lado, ii-
zar rectirsi),e querendo, por outro, ga-
rarrt: r á illutre mntmmmonia o direito da palavra,
a ittiia lberi:ilm' tia tribuna, por isso que se-
mitos Os i:nmnmieii'os a apreciar e respeitar a uro-
Siçai cmii que cita co acha, e a sua elevada nus-
saci, mião havia outra renienhim seilão lançarmos
niai do recurso consignado no requerimento
que se discute. As s im, não só não prejudica-
remos o armdamn.nto regular te nossos trabalhos,
cc,rrmo tamimbem daremos á nobre minoria oppor-
tunmdanie para discutir ana plrmmente o procedi-
mento tia adininistracão e o mais que lhe con-
vi em.

Em coo tna-pcmsicào a isto disei àm os nobres
deputados que nós (lucremos assim sencei-os pelo
calmas-o, forçando-os á proroga , ão ria hora.

Pois, Sr. presidente, a rtist imicta minoria, que
como razão uru di' n'lis meismimnos Comparou com
leões, cuja missão, como ainda o disserão lia pou-
co, m vetar mia guarda da Constituição e das leis
e mio intressa da 1irovincia...

SR. E. DA Vi:mi; s:—Comnpete a nós todos-
0 SR. CAETANO GAIiA—E certo q m.e compete

a tiús todos, mas o nobre deptitarlo vio que nem
nesta parte nos 1uiserrio dar igualdade, disse-
rã 	 que, rompei' principalmente á mninoria.

O SR. C. DE OLiVEIRA:--A' minoria compete
fisoalis:mr.

0 Se. CAETANO ('jAaia:—Mas, ia dizendo eu, os
nobres deputados, tão denodadas cammapeóes da
liberdade, tão estremiuos defensores do interes-
se ria provincia, tão esforçados tiseaes do prcu-
cedinieiato da maioria e da administração, se re-
cusarimó ao sacrificio de permuanecerem aqui por
mais urna ou duas horas, quando nós a isso
nos prestaremos de bom grado?

VOZES DA MmNoRmA:—VereniOS.
O Sus. CAETANO GAMA:—Dirào os nobres depu-

tados que não contiào em nossas promessas. Que
direito, [)orem, titia os nobres deputados de des-
confiarem das promessas feitas pela maioria tio
alto de4a tribuna? que direito te'tmi para di-
zerem que não acneditào-nos, quando eu asse-
vero cru iaoniae da maioria (apoiados) que aqui
ertan'muaus todo o tempo que for preciso para a
prarogaçao das sessões? Nenhum absolutamente.

O Su. C. ria OLIVEIRA:—Hontemu o Sr. I)ru-
niond failou só para deus membro ,,-, da maioria.

O SR. E. PEIXOTO:—E um d1 minoria.
0 SR. DRcaioND:—Assimn podem prorogar as

horas.
O Se. CAETANO GAMA—Quaes são por outro

lado, Sr. presidente, os factos que denaonstrào
ter a maioria desta casa lançado mão do re-
curso de que foi autora unia maioria liberal
nesta assemhléa em 1864? A medida do emacer-
ramiteitto da disrussão desde pie si'jào pronun-

ciados dons discursos pró e dons contra?

Os SRS. CEsAitio GAMA E AMARAI,:—F.' rio regi-
mente.

O Se. CAETANO Gtn.t:—Sei disto. Mas, per-
gunto, quaes são os factos que autorisão a di-
zer-se que a maioria tem lançado naâo deste
recurso?

(is Ses. DRCaI0ND E C. DE OLIVEIRA - —Ainda
hontein foi empregado.

O Se. CAETANO GAIIi:—Sina, r., mas é o pri-
meiro encerramento e eco materim já conaple-
tamente discutida e a cujo respeito um dos
mais iilustradas oradores da minoria, que por
ultimo fAlou, declarou que se achava nompie-
tanaente eiucidaa e que nada mais quasi tinha
que accrescentar ao discurso do seu digno amigo,
que o havia precedido. Foi unicamente eisa rela-
ção a esta roateria, que SS. Flxcs. declararão
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ja se achar comjrlelauwnle discutida, que se
pedto o encerramento, o primeiro que teve lu-
gar n'esta sessão, e pelo qual votarão os nobres
deputados.

1) Sri F. PEIXOTO:—E.' exacto.
O SR. CAETANO GANIA: —Eis qual teria sido, por-

tanto, o nosso procedirnentu. E poder-se-ha
concluir deste modo de proceder da maioria
que elIa quer abusar da prepotencia nunieri-
ca, que pretende amordaçar a minoria, que re-
eia a fisealisacão de seus actos o da administra-
cão?

Absolutamente não, Sr. presidente Vejamos
ag . rt se pode ser qualificado de violencia e alten-
ta (I contra o regimento o meio que propouros.

S. Exc. o Sr Amara!, muito digno represen-
tante lo L , districto...

O SR. ÂarAIIAL:—E' bondade de V. Exe.
1) SR CAETANO (à.aA:—. . .for um dos oradores

da minoria que em uni aroubo de eloquencia,
acompanhada te certa vehernencia, se oppoz coro
tolas as forças á medida consignada neste re-
querimento; S. Exe. chegou a declarar-rios que
se pretendianios tolher os direitos ria minoria
nesta casa e urrilitical-a, aliava melhor que ella
se retirasse.

SR. Á M iriar.:—Àpoiado. A fazermos aq tu um
mão papel, antes nos retirarmos.

O SR. CACTAN0GA r:—... S. Cxc, em quem re-
colrireco ri ti) dos mais esforçados cair peões da li-
berdade

() SR. AMARAL:—Muito obrigado.
O Sri. CAETANO GAMA: . . .declarou nesta casa

que não concordaria com isto, porque esta me-
dida traria corno consequencia necessarma a nul-
lilicacão completa da minoria.

O SR. AMARAL:—Apoiado.
0 SR. CAETANO GUIA:—. . . S. Exc. declarou-

nos até, nessa occasiào, que havia feito parte da
asserithléa provincial em diversas epocas,que ha-
via sido maioria e minoria e que nunca comi-
trilruira nem contribuiria .iarnar s para urna tal
medida.

0 SR. AMAIIAI.:—Apoiado.
0 SR. CAETANO GAMA.—. . S. Exc. entende que

será conseqtrencia necessaria do expediente que
queremos a mutilação, a destruição compIta da
liberdade ria tribuna; 5 Exc. asseverou, acomn-
panliado pelos seus dignos collegas da minoria,
que tal medida não era digna desta assembla

O SR. AMAIIAL:—Apoiado. A maioria deve ser
sempre generosa para com a minoria.

O Sri. C. DE OLmvEirrA:—A maioria tem obriga-
cão de ser' tolerante para com algum excesso da
minoria; é doutrina corrente.

(lia srumerosos apartes).
O SR. CAETANO GAMA:—Peço um pouco de he-

nevolencia, meus Srs. SS. Exes. mostrarão-se
tomados de estranheza pelo appareeirnento desta
medida, que lhes parece nova e desconhecida, e
que S. Exe. o Sr. Amaral dia não ter conheci-
mento de que fosse tornada por qualquer outra
assernbléa, rio que tarmrhern foi seguido por seus
dignos companheiros. 55. Exes. asseverarão
mais que importa elia uma infracção de dispo-
sição expressa do regimento, pelo que nem o
presidente (lesta casa devia ter aceitado o reque-
rimento por inconstitucional e por se oppor a
tinia disposição regimental que irão pode ser
alterada por esta forma.

O SR. AMARAL:—Sirn, Sr.
O SR. CAETANO GAMA:—SS. Exes. procurarão

interpretar o art. 108 do regimento que regula
a inateria, declarando que a alteração de que ah
se falia só se pode fazer por motivo urgente, e
em relação a urna sessão unicamente, devendo
ser resolvido isto na sessão antecedente, ruas

litro não pode ser tomada como medida para pro-
valecer durante urna sessão inteira.

tI SR. t. DE 0i,1VEiRA:—Siffl, Sr.
O Sri. CAETANO Gaia:—Peço permissão, meus

Srs., para vos demonstrar cabalmente que ii
itedida que actualmente proponaos não é nova...

t) SR. R. lLVA—ApOiado.
tI SR. CAETANO GAMA:—.. . não é uma medida

filha do abuso, da prepotencma de urna maioria
conservadora c.onstituida nesta assernlrlóa (apo2a-
do.s da maioria); peco permtissào para vos de-
nmiousti'ar corri factos irreíragaveis que tem sido
elba adoptada aqui por muitas vezes e que
ranle as maiorias hberaes que se sentarão nestas
carteiras foi sempre adoptada e julgada provei-
tosa.

O SR. 11. SILVA: —Apoiado.
II SR. CAETANO G.vMA:—. . . e tomada aba rios

prmineiros dias de suas sessões (apoiados da
'maioria). Foi tourada por assemhléas lrlieraes
t irand o aqui só echoava a voz de quatro con-
s'rvailores distinctos, dos quaes dois ja descaia-
são sob a lousa do sepulchro.

0 Sri. A. PENID0:—() que nós todos lamemi-
ti tios.

O "li. CAETANO GAMA:—Pco permissão para.
corriprilsairitir os trabalhos das sessões do 1864 e
seguintes no dorninio liberal, vos demonstrar que
vós, corri o procediuierito que tendes actualmente,
estaes ciii flagrante contr:rdicção não só com o
vosso partido como comvosco mesmo ...

0 Sri. AMARAL:—Não apoiado.
II Sri. C. DE OLivEiRA: —Nào é questão de par-

tido, õ questão de interpretação do regimento.
O SR. CAETANO GAMA:—.., e com o procedi-

incuto constante d'essas maiorias liheraes muito
distrnctas neste recinto. Peco a V. Cxc., Sr. pre-
sidermie, que me mande trazer a colleccão dos
trabalhos da assembléa provincial de 1864 e 1866.
(E' satisfeito).

0 Sri. CESARIO GAMA:—Ha de ver desses tra-
balho s, que a minoria occupava constantemente
todas as sessões e coto discursos ás vezes de 4
horas.

0 Sri. CAETANO GAMA:--Não veio ISSO ao caso,
já porque ilemoomislrem o abuso da palavra que
parte da actual minoria, já porque mostrarei que
esse expediente era tomado nos primeiros dias do
sessão.

(Crmrzdo-se diversos apartes, o Sr. presidente
recta reta atte'etçr'io).

Vou mostrar tambem como essa maioria inter-
pretava o artigo do regimento que  minoria ac-
tual pretende interpretar de modo inteiramente
diverso.

0 SR. R. SILVA:—Apoiado.
O SR. E. DE OLIVEIRA:—E a opposição conser-

vadora o que disse? E' bom ler tambem isto.
0 SR. AMARAL:—Apoiado.
0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Faça o confronto disso

tudo.
O SR. CAETANO GAMA:—Meu fim é provar que a

idõa riio é nova, e que os nobres deputados não
a podem conderminar, sem condemnarena lambem
o procedimento de seu partido. Vou ler aos no-
bresjdeputados a providencia tourada na legisla-
tura de 1864, logo nos primeiros dias. E' urna
medida ideutica á actual e até ainda mais res-
tricti', a.

O SR. R. SILVA:—Mais rigorosa, é exacto.
O SR. CAETANO GAMA:—. . .tomada, não por

iniciativa de um dos membros da maioria liberal,
ruas pelo proprio presidente da assemhtéa, que se
julgou autorisado, em virtude da disposição do
regimento cria que nos firmamos, a propor esta
alteracáo, logo rios primeiros dias de sessão, no

oterceir, nos quaes não era possivel que a dis-
Imola minoria conservadora que existia nesta

o que err :iiriito nicnos rrrrrrrooi 1 que r
actrul, tivesse uecriirarl lauto t iiip, Irllii',rSO
abusado Lanmio da jutas ri, qri foese prcci- ' torimr-
e esta medula, rrmnci 1 srimnrmmtu at;e.rrlumido-e

que n'esses deus dias e hei IA dracatido o projec-
to do Si. Ferreira (b , Rezende, ir enrolo o
tr. 196 dl) regmrireiitr, que ú hoje ler, 	 que e'
eliainra—leida rolha—.

O Sri. J. CUEmoziNo, MouRÃo E F. n,v VEIGA: -
Quemrm era o presdente? E' bom declarar.

O Sri C.tF;TAN0 GAMA (len(lo) —a Presidemacia
do Sr Dr. 1 lygrmio. ri

(1 SR. R. mm,vA:—Eile não é suspeito á. minoria.
O SR. CAETANO GANIA:—Diz S. Cxc. (lê):—« De

confio lilidade  corri o disposto rio ari. 109 do re-
iirnoto,... (era o presidente que applmcava a dis-
posição do regirmierato)

() SR. li. SiLv,',:—lsto é a expressão do libe-
ralismo da assermrt.rlúa que se sentas a na cadeira
ria presidemreia.

0 Smu. C.',E-rAEo UAaIA:—...a proponho a se-
g rimrit- aiterac;ro lia ordena rios trabalhos:—l.
tinto expediente-2. dita apresentação de pro-
ctrs e i ndme l ç tes__à. a dita pareceres de coro-

rurmssõos4 . dOa oi deni do dnaõ. 1 dita apre-
omitaçao e discussão de requerimentos.»

(Is rerluenimeritos, materna d que anais questão
tiztuii OS iiUbiS deputados, passaràó para a
P rEI', (111)1 is da ordemii do dia.

1. mioLo, foi pruvidoncra to:oada pelo propnio
presi lent' ria assemnhléa.

0 SR. E. DE 1 m.lvEmmiA: —E a opposmçào conser-
valora 1) que disse ?

O S. 1 .vETANO GAMA:—Vou nmostr'ai' ao rmobre
ilpimiato qual foi ii procedimento da iliustre rum-
mmor'ia liame occupava então os assentos que os flO-

hres deputados orcupão. (Lendo) a A casa, sendo
cousiillola, appm, ova a alteração proposta—».

Nem tonmnaráó a palavra, S r . presidente, miemim
li sei mim r;l o; procederão mmi um to div ersarnemi te da
rilimiorir actual, qurmido assistia-lhes inuito mais
razàO, couro ja rreia ei.

O SR. CEsAlimo GAMA: —Fui-lhes negada a pa-
lavra?

0 SR. CAETANO GAMA:—Vejão os nobres depu-
laIrs ciii que lieào. ti que quero saber é si esta
mnentida conmapressorr da liberdade, attentatonia
do egimnemito e imacomastitrmcional, como a qualifica
a nobre minoria, é mania abuso do partido corisem -
ador, de que não senão capazes os nobres de-

pulados e de que não têern noticia. Os nobres de-
pulados não temii outro recurso, e bem o previa,
senão dizer que a minoria desse tempo p rovo-
cou a necessidade de ser tornada esta medida. Mas
cuja disse lia pouco, que ella foi torn;rda no tem'-
ceii'o dia de sessão.

0 Sri. C. DE OJ,ivrmi',A:—O procedimento da
maioria na sessào extraordirianra anterior é que
autonisava esta medida.

O SR. CAETANO GaaiA:—Os nobres deputados
(a não sabem de que evasivas se hão de soccorrer:
cii terei OccasiãO de lei' as palavras de um dos
mais benerneritos mineiros, que já não existe,
provocando a maioria da casa para que capitu-
lasse as accusações que tinha contra a minoria
cmii relacão ao abuso da liberdade da palavra, e a
confissão de tini dos mais illusires membros da
minoria, autor da rolha.

O SR. E. DE ()LiVEmniA:—Logo, a opposiçáo con-
servadora nessa occasião protestou e V. Cxc. está
emdesharnionia corri elia procedendo de niorio
ri verso.

1) SR. CAETANO GAinA:—Perdôe-me, V. Exc.
não mime attendeo, eu me refiro ao que se deo por
çr'casiào da alteração do art. 196 do regimento,
lei qrme riepous ('Ir rri0l-50 ria ro//os, que par-
tiu t)ulIle'uIi rl'osi isr'rrrlrIa Iilsm'al e que foi pro-

posta lmt'l) 5 r. deputado Ferni'ira de Rezende,
liiia ilimiracào. cujo; tileurto'i miõs i'eclnlicf'rmmos.

II Sn. F. Da \íEnra',:—E' aumtiriilade insuspeita.
0 Sri. V.ILLADAriEs:—Coumi certeza que cite não

Linha lureito a mmm privilegio de imivenção.
0 -om. F. ij VEIGA:—Nào era o immventor, um-ias

era a mntroductor da rolha aqui.
O Sri. Sri. CAETANO GAMA:—Quereis vem, Srs.,

riaIs ruma mnclida tornada em outra sessão,
O sim. \',m.LADAnmEs:—Com essas escava11e1 é

que está tornando tempo.
0 Sri. CAETANO GAMA:—. _Ce ind cada por uni

digno mneiibro da nraioria liberal rie p rmtie, e o
procedi niientrr que teve a minoria? [lemo sei que
estas escavações devem agora irrcomnnraodar aos
nobres 1101)11 lados, mas VV. Excs. lucrarão, por
que ficarão sab'rmdo de mmiais isto queque fez seu
partido mio po(:er.

Vou nmiostrar-vos. (Lendo).
a O Sr. Ferreira de Resende manda á mesa o

seguinte rerlueri imuenLo. Depois de obtida nrrgen-
eia).

-a Requeiro (iliO se passe para a til ti mia parle
da sessuo a hora dos rsquenimraentos, projectos e
imidicauàes. »

ii Apoiada e posto cmii discussão, é approvado,
seio debate. rr

tNoLae, Srs., qual foi o procedimento d'essa
muuirroria. E podereis, cria vista d'isto, assos erar
ainda que esse recurso se justificava então pelo
abuso da palavra por parte da minoria? E quan-
do assm:im tosse, poderia esse abuso autormsar tona
medula, que qualilieaes de attentado, de incens-
litueiouial, imirligria da asseunbléa, e anIl ilicadora
da liberdade parlamentar?

AbsoiutarrenuLe não. E' que vosso partido tsr-
tão a considerava muito legitima e proveitosa.
A digna minoria de cotão, apesar de acoimmiada
de nitoler,mmite, [riais urna vez não a discuti)); e
vos o que fazeis? AIo estão vossos discursos para
provarem a inajuslica e acnirnomaia cotei que nos
trataes, e o tetermunho publico da excitaão que
produsmo cria vós o requerimimento cio discussão.

Srs., como certo pesar, e pedindo permissão a
uno dos mimais estirnav is mnemimhros n'esta casa,
vou servir-uue de um argumento poderosissmrnio
contra a opinião dos nobres deputados. Opponlmo
a valiosa autoridade d'esse distincto coltega á
sua propria autoridade e á dos demais rneriibros
da nobre iniiioni,u.

O SR. F. DA VEIGA:—V'uunos a isso. Ainda as-
simm) elles terão sabida. (Riso).

O SR. P. RAM05:—Por alguma fresta.
0 SR. CAETANO GAMA:—Peço um mitormiento de

at te o cão
'lenho mostrado que esta medida não é nova,

que dia tem sido adoptada pelas mnairias Imbue-
ries logo no começo das sessões; tenho prova-
(to qim não somos nós os inventores d'este meio
de amiiordacar a voz eloquente da minoria.

O SR. VALLADARES—EntãO concorda tine é
urdo violento?

O SR. CAETaNO GAMA:—. . . na phrase dos no-
bres deputados.

O SR. VALLADARES:—Ah!
O SR. CAETANO GAMA:—Oppontio ao vosso

modo de pensar a opinião muito autorisada do
nosso iltustre cotlega, o Sr. Amaral.

VOZES:—Muito bem.
O SR. CAETANO GAaIA:—Apenas erào decorridos

4 dias da sessão de 1866, em queque sna Cxc. fazia
muito dignamenite parte da pujante mamona li-
beral, no donainio de seu partido, e que ,tinha
contra si apenas quatro membros da minoria
conservadora, quando o nosso nobre collega se
pronunciou do modo seguinte:

O SR. CEsAnio GAMA:—Não, Sr., semi.
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"Ii. (ACTANO • ía;—Na Ocasião "i 	 [10
riiro :i jeii,t 4.

toda \ lisSa :illenc:io, porqu, 1101011
o •Iglla faltai' ;oi' Iiliiii é o Sr. ciroiiei Amaral.

(Lí;i.
Sr. presidente, co ui cio pedi ud o aos nobres

iiCoIlilo 115 iniiiot'ia que nao torneio o leque-
Ii IilCli tu q o ron ulw ccci cOlho Uni baluote
C rg iii lo contra SeusIlaq UCs. 1) (Nós fazemos

:ig ii igi-taligual pedido a 
1

1111011 a). ii Vou req 111'-
e 	 r, Si'. presidciite, que a apiesenticio de cc-

t ue rnentos e Iiidicacóes tique para a ultima
e hora(Ia sessão. » Nós 'xceptuauius os sab-
bato,,).

Sr. lielq:LIIIim:—' una rilha.
e () Sr. .1wral:—Nao é: já pedi aos nobres

« deputados que liSo iilterpretasseui mal este
e req Uerli:ieiito. . razão por qu o apresento e
(1 a seC Ul ii te. À Co lii iii issão d Itis lruccài r publica
e teuii de aprestiitar o seu projecto, que,segundo
« IflC CotIsta, já esta proin pio. feitios muitoslos co-
« iligus de posturas que precisão de ser atipro-
e valos: precisamos te tratar das leis anil-ias, e
e para tudo isso caru'ceiiios de tempo À oti'e-
e tiietjcia desta medida teni sido tão reconhe-
ii roda..

e 0 Si , . Galvão: —Salta aos olhos.
« 0 Si'. A nitral: - . . . que e/ia tem sido seu -

« ire tomada pela casa. Assini, seio ter a menor
• i ntetiià, de querer i iipel ii' a nobre minoria
• 110 exalne dos tetos <t:i administração, (nós
Itiliniti não Ieiiiu:s) e eu desejo só e unicamente

• t ue as leis inais necessária ,,, não fiquem de par-
• lP , não liquein pospostas aos reqlieriiiientis. e
u Foi apuuiiuilo, posto em diSeusso e approvado 1)

lei ueritileii lo. e
Os nobres deputados éeu com que fidelidade

e eaetida o Sr. Aniaral pulta a situação elo que
nos rui ia ii is, escapou-lhe apenas ri iii Ci teu iii -
sta neta, e ililt , nau estamos t i o 4° dia de ses-
são, tuas tio viges no sexto.

Vós ' óls mais que esse DOSSO digno col lega,
etito m'iimhrotia maioria, assevera ter esta me-
dida sito simipre tomada por aquelis iiuillensa
tIliliori ii liberal

O Sio. 	 MAiiAL:—t)adas aquellas circuiiislan-
cias. Peco a palavra.

0 SR. CAETANO GAlA:—Queio falia não sou eu,
e qu e in responde por inim ó o vosso di gno col-
lega da Opposicã 1.

O SR. C. De l)LIvEIiu:—I': Uem responde por
nós é o Sr. Iienjatnitti.

O SR. CAETANO GAMt:—Pois bem, ficarão os
nobres deputa'] ,-)s como toda a razão na posição
em que se achava collocado o Sr. Beijamnitu, e
eu ticaria muito contente s mia questão actual
\y [xc. procedessem como a tuinoria conser-
vadora oe então, apezar de ter dIa ffluitu mais
razão te extranhar o emprego desse resurso do
que os nobres deputados, porque, como disse o
Sr. Benjallilmn nessa occasiao, não havia queixa
Con[ra a umnorta, que, n ã

o só concorria, seio fal-
lar um dia,para as sessóes, ã convite da maioria,
quando era precisa para completar o numero le-
gal, COiriO contriljuio seio protela ção alguma
para iotar-se um grande numero de projectos
em 4 dias de sessão apenas. Foi por isso*que
aquelle distineto deputado qualificou de injus-
tica e ingratilào o procedimento da maioria,
quando nas sessóes anteriores new um dos mem-
bros da minoria tomou siquer a palavra para se
oppor á essa titedida.

Já võdes, Srs., que semelhante medida não é
Invento tOSSi: o Sr. Amaral assee era que cita
foi sem p re tomada pela maioria liberal nesta
essa, logo no principio das sessóes, e as rublO-
nas de ordimiario a deixavão passar cio silencio.

II se. Atatist.: -'' porque linhão i'oittiana
na I1111irja.

1 511. CAETANO (;AMA:-1',' P orqu e essa minoria
se resignava á posição em que se devia collo';tr.

A:tiialiieiite, Sr. presidente, o (1le vens?
1.11 VI[Z 111 111101 minoria de seis iiiemmmhros, tIóS a
leis elIlposta de dez.

II Sim. F. tai VEIGA:—E alguns que valemo por

4) se. Cae'raxo GAMA:—... em vez de toiimar-
itt's esta medida no principio da sessão, comio
emtà 	 mo se fazia, a propoosjá em meio de nossos
trabalhos e quando ainda temos i lido a fazer,
cone assevera o Sr. Aroarat, e alem (iSSO, a
maioria liberal, quando  tomava esta medida,da, o
fazia 0111 ii ixar :1 minoria unia valvula do res-

entretaido que nós, tIàO só flh) cnipt'o_
mlmetteliios ii estar tia casa e a cnlrjhujrmnos para
as prm'ga''s Ii' horas, Ctmiii exccptliamos os
sa hlcidis para a fundatmentaçïio e a presentação
lio rrs1 ii itiliuil bis.

Porta mito, Sr. presidente, se seinelhatite me-
dita temo algumita toUs) de ottosa, cIta lias con-
lmte III l° a pi'oponios O é muito Olhos (1)

que n a l l l me l) as ern que foi empregada pulo partido
liberal, lliailti constitui(](-) (00 maioria nesbi
casa. (Apoiados deaaes da maioria).

Sr. pr'sidetate, VOU concluir, pol'qti 	 á 	 mii
acho fatigado, e vejo que os nobres Itpmmt:mtus
da O ipoiç	 \'Otat'.

0 Sn. F. DA VEii;A;—() Sr. Amaral et
ti) porpom' mios lar o seu voto.

(1 Se, AMAIIAI,: —Já pedi a palavra para x-
picar.

t Sio. CALTAá0 GAMA:—Dei-nie ao trabalho 1
coumpulsar os annaes desta asse mbtéa, para itt'-
iimat' meu juizo em relação ao proc(,dicilo <Ia
actual maioria pata cuIn a lilinOFIA.

li
4) 5 it (. DE O LIVEIRA: — Quer a penna de la-

ao ?
1 Se. CAETANO (;AMA:—Não; e vou niosi tal

que o nosso procedimento para comnvosco é mui-
to ias benigno do que aqlmelie (1 110 tivestes
nessa occaslao para Com vossos aulversarios; vol,
niostrar com erão bicados pela maioria lutal
rquem'imnentos apresentados como toda (Otiveni-
emici, entretanto que vós hoje os otTu''eceis nos--
traitdo cabalmente que não precisais das infor-
mai óes nelies pediulas, e já aventurando de ai ti
mão Juizos desfavoraveis, fazendo increlmaces
foi'Iissas ao adiimimiistrador e mais autoridades
da provincia.

Vou citar -vos uni facto, Srs., que caracterisa
perfeitamente mi procedimento de vossos corre-
ligiotiarios pültticos nesta casa cii relação ã nu-
nona conservadora daqueiles tempos. (Lê):

e O Sr. lienjatnirn: —Requeiro que se obtenha
e por ititem'tuedio do goserno copia dos processos
« ulti:mlamnente instaurados contra o cidadão An-
* tonto .1 osé Bernardino na cidade do fome flui.
« — lietijamnhmi. »

e 0 Sr. Horta Juilior:—Opponilo_taae ao re-
e querimento porque, segundo todas as usanças
« pirtamiaentares, os termos ciii que é concebida
e envolvem censura explicita ao actual adniinis-
e trador tia provincma...

• 0 Sr. Renjamnim:—Nào, Sr.
• () Sr. Balbimo:—Cinde é que acha isso?
• O Sr. Horta Junior:-- . .e ao pessoal de sua
coutian ça &. »
Véetn os nobres deputados como mecebeo a

maunia liberal este requerimento, pedindo ape-
nas a copia de processos, seio involver unia só
palavra de cesura á administra:io. Istoé que
é iopelir que os actos da presi dneia sejào co -
nhecidos e atalysados convenieiltemncnte.

Estou Certo de que, se nó s bojo ptocelessemoos

,	 um o II' 	 1111 	 !u	 s u1) omIe Os tais ca
ci' SUS iiotes

itmn ainda imi;il 'a \o.'sS thieoria (lICtitlt is
achais 110 110 i e l'. (( 'outiueimir a /ir)e . . lJii pedido
te informação para o coiihiecimoemito de acu, lI'mt-
ticalo pot' uma acitoridade policial, segundo as
usanças parlammiimit:ii'es, eim,tue celisilra a aditn-
iiistt'açào, porq mus ci refuut e á pessoa de sua coii-
ti:nn'a. »

Nio é só o prudente da provincia, é todo o
pessoal de sua comilianca, até co ultimo subdele-
iad o.

O SR. IOI.ENTiNO: —Até o inspector ue quar-
ti iI'ài.

() sii. CAETANO t;AMA: - Era um simples re
teri me mi tia de informações, semi ser aconi pa -
tiadi de iiicrepaóes moleras, como os nobres

Ituta lis fazc'mi;, ccntra mm adttntnstracio da pro-
vilcia

() SR. VtLLaD.tlics:—I-ra mi lotei angmais ia
ltc'rlia.

0 ,mt. R. SILVA: —Pois totilaremnos o conselho,
emii:tiergmremiis scmirpre cii iguaes pedido dos
m. lares deputados o lutei an,q meis.

,Ha SCWtCVO,i'Os ettiries gire interrompem o

Meus 5 rs., peco oiais um muoinento de atten'
tu e CII iuroni,im'ei. Volt naeu discurso
C mmm ; t" palavras eloquentes de u:ri taletito liii-
ti au le, u te um dos limais beneimeritos til h os ri

prol iticLi, que então fazia parte tia oppusicão
u'otiservmtdol'a n'esta cas ,e que infetiznaeo te pata
II is, para a pr itici a e pala o paiz ja desap_
areceo tia scena ilus vivos'. um retiro ao elo-

t i - lhe om-a(ir, o Sr. Dr. João Pinto Moreira.
4) Sri X. DA Veoa:—)e saudosa meu:oria. (Á-

pozados yeraes).
II SR. CAETANO GeMa.—. . . cuja honestidade,

cujo caracter nós todos comihecettaos. (Apoiadoc,
(iipoiadissimo). i'epuuis de haver efe com voz
sentida e conio que ja presagiando a sua norte
breve.

ti SR. C. Ãi"teoNso:—Ella só teve lugar 12 mi-
nos depois.

0 Sri. CAETANO GAMA:—Mesmo assim foi lilIlito
prematura.

0 Sri. E. Dut VEIGA:—Apoiado,
O Sio. C. mc l)LvEtIt,s:—Setla duvida, e muito

Iam ti en lave 1
0 SR. CAETANO GAMa:—., dizia elIe que «tmioço

pelos antios, tnas velho pelo soifrimneil to, que
r'\ tingime o fogo da animação, e planta no cora-
rão mm inditlereuica, tiào estrantiava que cmii no-
Inc da liberdade, por uni de seus mais cotis-

iCliOS urgãos leste recinto se accusasse de pe-
rigosa e inconveniente mi liberdade parlamentar,

o direito da discussão. »
Faltava eni relação a unia outra medida to-

nada por aquela respeitavel maioria timieral SO-
tire O L'licerl'amilehlto das discussões, medida tine,
'titio la 11 mse, vós quahiticaes de rol/ia, e expli-
cava o vosso procedimento, dizendo o seguinte:
cc Penso, Srs. liberees ti (e eu tomo estas palavras
para explicar (ivat é a causa do vosso procedi-
mUèli ti) actual e do de vossos corretigionanios, com
co quaes não podeis deixar de ser solidarios
1 penso, Srs. liberaes, que a liberdade entra

cmii vossas itivociçóes potiticas mais pela vir-
Ode magica da palavra do que pela divinal
nIca que n'cita se contem, da qual se deriva
imit sagrado dever que todos os dias violaes. »

bu concluirei dizendo: este é o vosso pro-
ceder: quando vos acliaes no poder e em maio-
ri,, vós sois os primeiros a trucidar essa ti-
lc c 'rdade, (não apoiados da minoria) pela qual
110 ciainaes quando vos achaes constituidus
Wo pOSIÇãO actual.

4 Sim. tbmeimio 	 —Isto c ' lec'ijmmHc

(4 Sri. CAETANO GAMA:—Não tI JOCIannaçào: de-
mliolisti'ei-o colo (15 factos. Pois liii, Srs., eu
vos direi: vós, os heõu's tia oppttsitão,i'ngi, pique
não ciclisiguirels abalara iiontanhia em seus 1mw-
dmmin-ntos; 'lIa nto caltii-à sobre vós, nia perina-
nrmcera i inuc e sobranceira eu seu posto.

V O ZES: — Muito 1 ) cm , muito beiu.
0 Sim. Cesaitio )j ,raia:—Ainda bade calnr sobre

a maioria e Hão está longe o dia.
:0 orador é Cumprimentado pelos seus amigos

e vi comente felicitado pelos Srs, deputados da
maeosza).
() r. L)ru iiioiid: Sr. presidente,

o nobre depula,!o que acaba de orar, para oppor
dithtcul ' iades á iiitnoi'ia que se levatitou para o-
pugnar o reqnerimertrequerimento oll 'ereciilo colo-
sid e ratào da casa pelo illustre deputado lido 3.°
dstt'icto, emitendeo fazer escevaçóes de factos
que aqui se derão no dotuniio liberal. S. Exc.
procurou mostrar que o meu i Ilustre e d isti tlrmto
cotlega da minoria, o r, coronel Aniaral, não
se podia pronunciarda maneira vehemctite por-
que o fez.

0 Sri. CAETANO (A5tA:—I'Iil n
a to disse isto.

0 Sri. DuutOND:—. - . para defender os sagra-
los direitos da tnlntria, que se acbái, niais 01
menos,Ok, atacai los pelo requerimento dto li lustre
deputado joelo 3. 1 disti-icto. (Apoiados).

Mas S. [xc realmente não attimigio o alvo á
que se propunha

0 se. C. AFF0NS0:—Àpoiado.
0 Sti. l)livatoND:—Era mister que S. Exc. pr -

cisasse as ei rcmm mstancias qilo então se ilerào e
as que hoje se d ao. S. Exc. deveria ter d'nions-
trajo e perfeiGmentu provado que a inimioria I('
então iiàt) procurava levantar tropeços á uiaioria.

0 SR. CAETANO GANIA:-0h! Sr., denionsIrei.
1 )SR. DtiuNoND:—Mas S. Exc. deixou Ú mar-

gem estas cmrcurustancias, o que rei uito convinha,
para que ri sua anahvse das palavras então pro-
feritas pelos meus illustres coilegas 1) 1:
produzir impressão e coliocar-nos etn ihitlicul-
dade.

Mas, Sr. presidente, exaiiine-se a posição tia
nnnoria actual (]'esta casa e o modo violento e,
direi tuesnio, de oppressào, pelo qual se lia con-
duzido a respeito de seus actos a maioria, e ve-
jauaos se a minoria temo 011 não razão e razão de
sobra para impugnar com vehernencia una re-
querimento que tende a cercear attrihuicóes, que
nos SàO conferidas pelos diplomas que aqui 'ios
derão direito a um assento e pelo proprio acto
addicional. À maioria quer nos forçar á fazer
causa comnuna cotn os sentinientos que esposa
a respeito da administraão publica e a respeito
dos actos tios poderes constituidos.

()SR. C AFF0NS0:—Apoiado.
0 Se. l)ecsioan:—Mas cumpre, Sr. presidente,

que a itlustre mOa ioria perfeitamente Compre-
hienda que, por mais que nos excite, nós não pó-
deimios, a menos que mintamos á nobreza tio
nosso mandato, fazer causa conmiiurn com a mies-
fia. (Apoiados).

Sr, presidente, estranhou o ihiustre deputado
que a tninoria, procurando desempenhar o seu
papel, todos os dias procurasse entorpecer a mar-
chia tia niaiot'ia a respeito dos actos que devem
partir d'esta casa. Mas S. Exc. foi infeliz, não
citou uni só facto que revelasse da parte da mi-
noria o desejo manifesto de contrariar a maio-
ria a respeito das medidas, que aqui deve tornar,
para habilitar o governo com os uieios de acção.

).) Se. AMARAL:—Apoiado.
O Se. i)riusioxn:—Disse-nos S. Ec. que a

causa que ha actuado para que os nossos tra-
balhos não tenhão attingido as proporcóes a que
cl c\'I'u) tccc'mli'; 	 111v' 	 as 	 e,lusas 	 (10v' se li cc 	 dmcict
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para que a rnioria não 'O hi ttt hoje apresen-
tado trabalhos de itilior nionta, e que iiieiliWis
peculiares á provi neia fln) Ieiil i ão sido tu iii,sdas,
é a discussão dos requerimentos de inforinajes

Comecou, pois, o ilhistre deputado o seu dis-
curso fa 'znd a unia grave iiij U tira a liii tu ia.
Nós na realidade lentos apreseiitsdi alguns re-
queriinentos, pedindo informaçóes sobre actos
graves praticados pela ad 'iiinislracáo e que eu tu-
pre sejão apreciados nesta casa.

O SR. C. À1FoNso:: — Seli) du ida nenhuuia.
II SR. l)RDi0ND:—A iiiaioiia nào quer que e-

les actos graves sejo apreciados. O que elia quer
é que a administração ieirche desassojubi ada
pelo caminho precipitado cru que' ae, sem que
a luz se faça a respeito de seus actos. E seuto
pedirei aos iliustres deputados que nos dição
quaes são essas aeciisaões, que teui sido aqui
formuladas pela opposição e que tenhã0 tido por
seus fundãuicntos motivos fui,-is. Pedirsu-se lu-
formações a respeito de alguns factos graves,
que se lerão na Ponte Nova, e niuguelti dirá que
direitos sagrados, garanti !os pela Constituição,
e que forão ' iolados por pequenos sentiticutos,
não sejão um facto sobre que a opposieão des a
procurar se esci,irecer. Mas como neste acto se
acli:mo imaplicilamenle envolvidas as pessoas tio
alii;injslralur da provincia, ;to Dr. chefe d po-
licia, diz a nobre uaioria pie taes factos são ri-
ml iculos.

O Sn. CAETANO GAMA lá um aparte.
0 Sim. DRU.NIOND:—A maioria moio parece soli-

daria com o poder, pois que se atllig com os re-
queri nentos la opposicã, tridentes a esclareci-
mentos, e não se lembra que o poder, em ilolmie do
proprio decoro, deve desejar que seus actos sejw
examinados.

Si á maioria pouco importa que o carro da ad-
ministração sedestise por caminhos tortuosos,setii
que procure chama r-1 li e ti aI tenção sobre os des

-vio sios que lia praticado, a nós, mcm liras da oppo -
sicão, cmi ttpre observar os actos da ad mii istracão
e chamai-a á contas todas as vezes que lIa
ferir a lei escripta ou procurar violentar direi-
tos sagrados, que a Constituicão ordena que se-
jão respeitados.

Si a iltustre maioria tivesse provado que lo-
dos estes direitos, que cnmmipre sejão zelados pela
ad,ninistraeao, o tem sido, então teria rasão para
se oppor a apresentação de requerimentos por
part da utmn ria. 0 requerimento apresentado
polo ilustre deputado do 31 dist ri eto, que nem
simjmter o leu com coragem, por que até abai-
xou, como que de proposi lo, a voz (tal é a in-
tenção que o guiou!) não pode deixar de passar
11 esta casa seu;viva opposiçào. (Apoiados).

1) Sim. PRESIDENTE:—O nobre deputado não
pode penetrar nas intenções de seus vollegas.

0 Sim. I ) i;caioNo:—L'ara que deixasse deser iin-
pugnado um requerimento da natureza deste,
que tende a coarctar a liberdade da tribuna, unia
das mais preciosas prerogativas de que pode
dispor a nlwona, era preciso que elIe fosse apre-
sentado e fmtndauienta;lo caio considerações taes,
que nos cortassem o uso da tribuna, fechando-
nos a boca á justas recriminações.

Mas  meti iliustre collega e amigo, o Sr. Dr.
folentino, ao apresentai' o requerimento que se
acha em discussão, necessariamente se havia de
sentir mais ou menos contrariado em seus sen-
timentos, prque a sua consciencia deve ser a
primeira a bradar-flue que na realidade a fino-
ria uso se ha afastado do papel, aliás emõaente,
que lhe cnmpre desempenhar n'esta casa. Mas,
tal é o desejo da nobre maioria de nos solfa-
car na discussão dos actos da administracão,
que cIta ainda não está contente com a reforma
do regimento, apresentada polo illustre deputa-

ii pelo 3.° districto, que e atlenlatoria dos (li-
rei Pm d.; liberdade da tribuna, nnica ilierdadi
que ainda nos restava e que ai ser com [) 1 e ti-
me, 'te aniq cmi lada. Mas conto tal vez aquella mc-

rua não possa atti;mgir o tini de obiar a dis-
Cli pio parte (Ia unura, q:Ae fica assim coR-
tr ri tida no papel que 1 li' eu;nilre d esmo p 'o bar
neta casa...

() S R . CAETANO GAMA:--Não apoiado.
i SR. l)uuuoxn:— - . . resolveu-se, depois d'

loyo discussão, á apresentação do iscnoceale ie-
quri;iiento do i Ilustre deputado pelo 3.' il is-
Indo, que nada maus é do que o silencio imposto
pov miieio la violeucia á itimerdale da tribuna.
(Apoiados).

se a tiii noni a v Os iii coulmuo la, se não que-
reis que o; acto da ad mi íuistraçào sejao anal -
sal,, se as suas palavras ',os titterrao, se o pa-
pei que aqui dcse;upenhauios os contraria, ei;-
tão d'veis ser francos e demnonstr,ir que a oppo-
sição é uma mnolla inutil no svsteua parlanenitir.
)Lis quando o proprio cItei ia na ão, que tia
retorta eleitoral lue parlicipu de sua influ-
encia, foi o primimeiro a exigir que a opposicão
ja rep reentada no parlamuento, para que Os actos
violentos e illegaes dos adm;iinistradore, posáo
ser apreciados e a opinião publica estabelecer
juizo sobre os mesmos, admiroo realitiemi te que o
ernpea/m de hoosa, que julgo ser uru engCdo ;io
incautos, contrahido ido 1w ;erador, seja de,de
já contrariado corri mim requeri muento da na 1 uro-
za ;Ie.te.

quer que as mninrias repi'eentemu, tonto
paute nus egocios publicos; mas já que se fã
jiotel' perante as urnas expeli ir-nos deste recinto,
quer •e fvustar o exervicio de nossas atiriji,uoe.,
por meio da passtmgeiu de um rqueriment pi
elitimimarei uicon s titicional, e que recommmn;cm;tlt;
imimuto á posteridade, comilo digo() de etcraa cm'-neeação, seta autor. (Apoiados).

requerimento é ui cons ti 1 ucio n aI, não poita
ser ad miii ttido, ponto este que o illustre deputa-
lo pelo 1. 1 distnicto, apezar ;le seus talentos,
ileixju de friztir.

Se o Iliustre depmiiadu sttemidesse para o pio-
cciii m;;erito da iuintr ia, que é quem 	 tem api'-
seulamlo req;;;ritiieuts imetinio informações, e
que os tina retirado á proporção que dias são
dadas e julgadas procedentes, não diria que nÚ
calricbosainente, por nua systeiva adopta;];,
procuranios inutilisar ou esterilisar a sessão.

,. tilaioria tem tantos u i cios ik nos sotiocu
a apresentação de requerimentos lesta uauresa.
Porque é que não lança mão deItes? Se a maio-
ria pode mios suifocar por meio de prorogacõe,
até tornando permanentes as sessões, se pode
nos suifocar por meio da rolha, por que é que
considera como essencial a apresentticao de ri-
queri mitentos que consti[ueln verdadeiras pa
aos direitos que aqui represeutaieos?

O sim. MOuimÃo:—Isso é o que eu contesto.
O Sim. DimciloND:—O illustre deputado. qucieti-

do demonstrar que a iuinoriaõ quem teu; con-
corrido para que os nossos trabalhos mio te-
nliãm tido andamento, citou tainbemn o facto(Ia
mliscusào cine aqui se deo sobre a acta a propo-
sito de una projecto, que não tinha sido apre-
sentado regularmente.

0 illustre deputado teve coragem para di-
zer que a respeito de.-,ta ques tão gastou-se tal-
vèz menos de meia hora, mas o illmistre de-
putado devia coiiaprelienJer que a respeito da-
quelle projecto, cumpria á minoria occupar a
tribuna e mostrar a incanveniencia e perigo que
dar-se-laia se fsse;ii aceitos pela mesa proje-
ctos que não tivessem sido apresentados regular-
mente,

Mas os responsaveis pela eslirilidtide da ses-

cl	 lei 	 h . ii.	 1111l;;i 	 mmnhla 	 ti'
tirites, 	 sã 	 is illmiclvis iIej;iItitm 	 la 	 mmiii-

mi, (piv se 	 apresenta; 	 mmesttm tisti inuito larde
l i:ira eonaecar--e ti 	 se-.; . 4 	 is imiL 1', hilutl_
tais aqui 	 estivsemmm 	 ti Iir:m miam 'alt; li,lo

imiiimito , para se tilim u ti 	 sessá . 	 ii
mim liaria sutiocamia, muniu 	 ssas mmtemiil;m-
limites deXariào ml,' si tui;i;ttms 4 , 111 	 u,iuirti ti.

lpoiQ dos.)
Se, pois, vós sois o respmmsav eIS perante a

1mi'mv'mneia pela passagomn des,as leis de impor-
alicia, deveis ser os primeiros a fazer caiu que

regi meu to seja ri', li li ti, e essas ined ii as pos-
ão passar, seni que lanceis á minoria ti muilminia

ris por sa bi tida mie.
À niamarua é quemiu dese prover tu admitis

1 rtie:uo com as leis annuas, com is meios condu-
'entes ao desemuipenlio las altas funcões de que
1 la se acha revestida; á minoria mmunupre exa-
mar essas niedidas, tmpre;'iar seu Itito bom

mi mao, e provocara nua i cria parti demonstrarnstra
razões poderosa,,;, que lhe,, tissisteni para se
miv ertereni cru lei. Ma ,, nós não podemos con-
iii' comia nossos atos lama m1mi 	 ii Si'. Barão da
tIa tia Iarra, ou qualquer outro admr

,
 inistra-

li', possa geriu' a pu'vincitm ; mão, nossa posição
tolo é muito romitmecicls, e smmiuente fazer coo;
lia s' 	 .5 cifres pmmlmli'os sejão risputailos, a imI-
;i;nislm ação e i'IIiqmm;' e;, mica eslmhcra sisuda
P rase, 5 bem tocimni que os mli rei bis mmli ii uaes

'1ãi lambem garantidos; porque nós aq..i si-
mios verdadeiras sentinelias dos cofres pubi ii' is,
lv euios mios ii ppor a essas wedidas, quee comi'-

titueru verdadeiros saques ás rendas mia província.
1 ste é o nisso papel; mas prover a adinunis-
tracã tom os meios necessarios para descai-
,mmhar sua missão, isso campete á maioria. E

Ida vez que virmos que, a maioria apresenta
mm;edidas funestas, que nos possão conduzir
ao inalharato mios dinheiros publieos, eiiibora
corutraruadosos seus des'jos,iuós occuparenaos esta
t.mibuna, ftmreruos mias nossas fraquezas torças
para que elas não se converlão em lei.lei.

0 Sim. Motumão:—Tanto a niaionia como a mmii-
maria tem patriotisnio.

Sim. i)uiiamoND:—i-tecuuliei'l &jmie tanto a una-
iria couio a numnrma teui liatruolismo, mas po-
tteiii se miar iurimi mstaiicias taes que fação com
qmi' a maioria encare certas muedidas debaixo de
um ponto de vista, e a mui mona debaixo de outro
que julgue iless antajoso, e em. tão ('uimupre-lhe
ppir-se ao seo andamento

1) SR. MouRÃo da una aparte.
() Sim. i)RUSI0ND:—t) nobre deputado parece que

quer acentuar censura á minoria a respeito de
e' gastar o tempo inutilmente, tuas o nobre de-
putado de; ia volver seos olhos para a maioria,
P ver que desse lado tambem tem partido mie-
didas, que uiâo qualificarei de menos legitimas ou
menos vantajosas, inas para cuja fundamentação
tem se gasto tempo não inferior á meia taora.
Apoiados).

O Sim. CAETANO GAMA: — () nobre deputado não
pode contestar a nossa boa vontade concorrendo
até com os nossos votos para passagem de me-
(lidas propostas pela ivainou'ia, ao passo que,
quando a assemnbléa se evuustituia ciii maioria li-
beral, rios tempos a que lua pouco alludi, e a iii'-
muorma constava apenas de 4 membros, as medi-
las por elIa propostas nem ao menos erão apoia-
Ias.
- O S. I)RuaioND:—Aceito o aparte do nobre
deputado,e chamo a sua esclarecida ml ten ç ão para
o facto anormal e excepcional qmu' si' temi ima
poucos duas, á respeito de urna nueutidi ii,- 'sla-
ti'stiea, sim tini mlgmitui Imolitir, apreseiit:iiiti Iií'Ii
;lu,so ditmimit 	 coll-,. 	 o 	 l-' 	 tlimi,	 i'';iitm.

ti 1i1 	 ti regeitatia ciii 1 te itiSi'1i55lui. som qmme
sumi e mIl; se ti-isso a míueuiuim' ia'mIeão

0 Sim. CIETINtI h;ai;:—t. questão iliv'ersi.
11 t'ii. i)mmusmoxmm: - i imuamoriti não euit'miul-'ui pio

ii I.I' i	ti--' digno tu' uumutu	 i 1 upmsito 	 qual-
,11-'.11ti',mi• o, mmcliii,	 li' ''mi

n'rito, n'gm'itmm 	 ris'
ti	 Iaslir,iuu 	 til	 55.5 hm,l,is su' 	 utu'emii,

limutri' delmmmttm;lo mnv u imiu' dl,	 tmropostto
umimuilia tittermcmo li r a OS fatos passados nu) do-
munio liiii'rml. Eu mmiv oco a lo nidure (lepultidu
psiu este facto especial, que não 'setipa sim jmiiiu
(Ia opinião publica, e que realimiente muon i'otiimi'a.
a respeito da mivaionii, rua posiclui do ver (Inc elIa,
s ste;mmatmcamuente, regeuttm medidas do, u 1 iliulade
publica, por seremli suspeitos seus ali Rires.

0 Sim, (ETuLmo:— Porque não tinha pr s1
u'mintuo da j ustia.

li Sim. i lmmtaIaND:--( 1 muuubne deputado nos
amumeaca desde já corri prurogaào (li , horas, en-
tende que deve vencer-nos pelo cansaço, já que
essa medida (te vmoleneua, a refrrmia do regi-
mnento, talvez não possa p ir com a lmnev idade
que desejão.

Si o illustre depmmltido mios garimite que a uiiaio-
ria, elli semi posto, comi'orrerã para que as sesumes
se prorogmuu'ni, não desertará da casa, entendo
que taiitbemmm a minoria não regeitara essa pro-
posta, e occupar i semi posto ile loura. Mas o it-
Imistm'' deputado não pode nos garantir cousa ai-
guina e:u unte da maioria, porque esta é a pri-
moem mi a (desertar da casa, a deixar que riuemlidas
imi;prttuuiles sejão aqui discutidas  semi; io menos
se limes prestar a nunima attencâo. (Apoiados da
opposii'(io).

E' para lastimnar que a inaioria, que deve aconi-
panhar de perto a discussão das mncdimlus tnderm-
Les a habilitar a administração com os, mmu"ios
precisos para o desempenho mie sutis func:ões,

o espeetmm'uilo de [is 2 horas desertar destas
cadeiras, deixar que medidas importantes sejão
votadas rumo uuaencms reilexão.

O SR. M. l'iLc;ENcmo:—Não apoiado.
II Sim. t)mmuvuoxrm:—O nobre deputado sabe

que imon temia, tratando-se de urna rmmal eria impor-
tantussimmia, da reforma do regimmiento, que não é
naus di; itmie uma perfeita violencia aos direitos

da mmminoria, e dando-'e a palan ia 1á tarde, teve-
se de faltar emn presença tio ullustr' autor do pro-
jecto e de mais mim, membro da moioria, minmcos
que st, achavão na casa, e o que se segue é que,
mii) tendo a maioria presenciado as observações
feitas sobre este importante projecto, algumas
las quaes podem, entretanto, ser dignas de ser
adoptadas, não se emha habilitada para enunciar-
se a respeito.

Srs., se mios cumiupr;m eslar aqui até a sessão se
encerrar, jmai'a que os direitos que representamos
não sejào atacados, vós tammil;emu tendes uim; com-
lununuisso solemtine para comia a urovincia, de não
dosertariles de vossos bancos, e aceitardes a dis-
emissão que a muinoria vos u'tTereeer.

0 Sim. (;AETANO GaMA:—Estamuuos de ticcordo.
O SR. DRUMOND:—OS factos, mmifeliznie. te, pro-

testào contra estas considerações que tenho feito.
O Sim. CAETANO GAMA:—Ahi é que divergimos.
tI Sim. VI0TTI.—(1. 0 secretario) Dá una aparte.
O Sim. i)Ru;moND:—Eu não irrogo nenhuma

censura á mesa; luas a maioria, e não a minoria,
é a respuiasavel pelas medidas que aqui forem
adoptadas imprudentemente, por não ter apre-
ciado a sua discussão.

Se vós entendeis que eousuuuuimnos um tempo
cuummu ut iSculsSOes itt' fuitilidaules, teuuls uuhirigacão
te mienionstrar a futilidade de nossas muuettmda't,
ou is rti?oPs de immm'ouiv euiieuiu'itm em;, 	 uluptal-mis.

n;1., ii 	 li't fi,er, pri mo ' 	 uml'li,uui-uuls' mia
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ettniei aí ijio ipti e ta- 	 aka 	 ii nrsas
x. epÇões.

-e a minoria i, líelos ' 1 i• liainala a pres-
tar contas peíantc a maioria, cumpre que Lambem
a maioria assUila o papel importante, que lhe
está traçado, e que lia infelizmente não tem
pr curado respeitar.

rs. ,náo siffoqiieit a liberdade da tribuna,
p'q ue, se o fizerdes, logo após ou ti as l herda-
de, ualnieiite sagradas, lambem serio atacadas.

1 tai-nos liberdade de tribuna, e lembrai-vos
da lalavras do grande estadista frazicez fbiers,
que tanto elevou o nomede sua querela patria:
a conquista da liberdade Ia tribuna importa a de
todas as outras

Seio liberdade, iuip4I'a o iljslutjsuio, com
alia impera a ordem 1h1—nos liberdade de tri-
buna e o po vo, que nô, rep resei 1 t au ios , e tu si d -
rará inv:olaveis outras liberdade que tus uoiilie-
ceis e que poderáti sei tiií'adas pelo vso
cedi uru eu lo

Se são ettas as razões : - Ilk . actuào cio nosso e-
pirit) para a opposiuào q tie temos feito ao i'e-
fileriento atiesetaulo pelo Ineo iliuslre uol-
lega, que naíla mais e k, que tini presente de
Gregos, que nos Let oh liS á seu autor, uús
ião puJeius atei lar uni presente tão precioso,
que se ele - a altura de uuua pilula dourada.

st 	
1)

ilture tepii lado, a que! le yolveiuios este pre-
sente, que tire tl'elle 	 maior pro eito.

Ao e tal ti r, Sr. presidente, é urucu desejo que
a ilfuistre maioria teilia nos convencer de que
-us.e re; ueriuiaíntu pode ser votado pela (asa e
que só liriporta a i ut ersão da ordem de foSsos
rabalhos. estabelecida pelo regimento,e não uma

violaeão tos direitas tia opposieão. O requeri-
tento do n w, parece que deveria

ser apresentado eni forriva de projecto, que
soÍfrose as discuss) ,, situei)   regi rriento preceitua,
e enlo o illustre (teputalo deveria ter-se acon-
sei halo com seu disLincto collega de d is 1 ri Lo,
o Si'. Dr. Rodrigues Silva, ali iii de ficar saben-
do que o regimento é un i a arca santa, que ii a tu
l o te ser lala assi nu i mpensailanaeu te. Mas o
illustre deputado entenileo t ine O nosso tI i[eit)
les ia ser suibiciulo por uma medida de iolen-
'ia e náo lhe trerneo a naào para a propor sob

a forma de um requerimento. Às nossas pala-
vras hoje não eclioão aos vossos ouvidos, porque
'onstiluis maioria; ni,s lembrai-vos da fragilidade
das u ousas humanas, que aivanha podeis VOS
converter eni minoria nesta casa, e então senti-
reis os terriveis efíeitos da medida que pro-
pondes e que é um Verdadeiro ataque ás hiberda-
les, de que nós aqui deseinos seros guirdas.—
Meo coilega: [lodie mi/ti, cras tibi.

O SR. C)ETSN0 ( isi s:—Tiuos isto inuiio cio
hemuhi'a ilca

O SR. 1 )ti(Mo\n:—Setupre entendi, Srs. , que
achiamio-nos aqui tio igualdade de circuuastan-
cias, que os ms,s lireitos erão iguaes, não só
para apresentaeáo de projectos e outras medi-
las, eOMO 1a1111 ) , ' 111 para sua iliseussão. Mas, in-felizmen t e , os factos leu provado o contrario:

a minoria e seliupru minoria, não goza daquelles
favores de que ti ispótuti os memibros tia maioria
"('O (i/100/d(s ; a igualulalu que a lei organica
te nossas tlrihuicõts 'ri rui, infelizmente é uma
m"ntira diante d i^', factos pie se dão ttesta casa.
Mesuitu e uó quizeSscliius apreciar a maneira
por que na hora da apreseiitumão de r'quel'iulen-
los, projectos e iudicacj,s, aqui se estabelece
esta igualdade, ainda nós ptderituaos apresentar
factos que provão qu' somos portadores de di-
plomas que teem restricçôes que os vossos não
icem. Mas se vós representais uma parte impor-
1 intissima desta provincia, se tendes um credo
lilitito a zelar, leveis vós leinlurar que nós Iaii-

lmoii ,cuu,is repreruolantes de nilhares d p b4-
lu7, cujos gemidos deveni e fazer ouvir por
a o s s o infernaedio; deveis vos lembrar que iam-
hem zelamos muito a gloriosa bandeira que
aqui ritreseiltanios, e toda vez que virmos qus
pr parLo Ja ináil, ria se Ilit' atira u mi ataque,
tutela que vencidos, nós respeitaremos sempre o
svumboto glorioso de nossas idéas.

Vo1Es:—Muio bem.
1',' lido, ap0 i aula e a pp riu vado o req ueri uien lo

dv Culcerralueiltu ) da discussão.
Posto a soLos é approvado o rej ueri uten Lo do

Si'. lAca t um.
feudo dada a hora, o Si'. presidente marca a

riem do dia seg uinte e levanta a sessão.

SlS..itt 1 t)Rl)IN,t RIA AOS 22 1W %IÀ II)
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PuEsiDEacl.s DO SR. CÁMARA.
51i1\IMt RIO: --Acta. --Reeii/icação.—Observa -

('íes dos Sus. Presidente e C. de Oliveira.-
E PEI)iE,TF._Obsercações dos Sus. A. Pen ido
e P. Si/ra,—Parece,'ps.—t )rdeiui do dia—Es-
/rada de Jlariania á Dia,uuuau,ljna. --Obseri'a-ties dos Srs. .1. J'ei,ido e 11. Ju/geucio.
Estrada de ferro tia 11ali iea. —Disctírsos dos
Sus. C. de Oiiveura, Drturnond, A. Penido, B.
/'ia/o e Anzaral.—Snbsidio. —Credito suíppie-
meu/au', —Estrada de ferro do Mau' de Hes-
paiiha. —Posturas. — (reação de fre,q eeias. —
('ateqoria de cidade. —Observações do Sr. R.
J"iui to. —Apresentação de projectos. — Observa-
ções dos Srs. Va/ladares, Caetaao Gama,
iíourão, J. Anqusto, C. de Oliveira e B.
Pinto.
.1' 11 horas tia manhã, feita a chamada, achào-

se presentes 31 SI-8. deputados; faltando com
participa ção os Srs. A. Penna, 'l'olentiuo, J
Peindo 1). Vailadao e Nogueira Iunior e sem
Pi la o Sr. M. Pacheco.

À lure-se a sessão.
1' Ida a aI' la da au tecedenie.
1 ," apoiado e posto cmii dis'usst conjuncta-

uileui te o seguinte—
J?equerirneuilo.

e li eq um i'o para que se ii enti une lia au' La, que
a pi'oposieão não sanecionada li. 2166 fui appri-
vaula coto excepção mio art. 3. 1 , que a coniffliSsou
julgou procedente a razao dd presidencia, cujo
parecer foi approvado.

Sala das sessões, 22 de Maio de I86.—J. Eu-
/ro:ino. »

Or. ()and ido de Oliveira:
—Sr. presidente, enserir-se na acta esta deela-
ratão...

II SR. F. PEIx0TO:-11 ' declarar-se a verdade.
(1 Sim. C. DE OLivEmimt:—. . . é declarar-se o que

não se passou lia casa, é registrar-se uma inser-
daile, pois que, si houve qualquer confusão ou
marcha irregular na passagem da proposicão, nós
não podemos adulterar os factos para se restabe-
lecer uru pensamento que a maioria teve em
incute, lisas que não externou. O que lia de ver-
dade e que a proposi ção entrou em discussão em
todas as suas partes, em todos os seus artigos, e
intt'grahmnente foi alaprovada.

ti Sim. ,l. FuFeoziNo: —Menos o art. 30
O S il. C. DE OLIVEIRA:—Não houve esta m'es-

triccão.
O Sim. J. EuFisozmNO:—Nào, senhor, houve, e

tanto que está isto declarado no parecer tia com-

0	

com-

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—. . .não houve na dis-
missão da proposicãu restrie ç ao alguma, votou-se
enghohadamsseite, não lendo sido otl'erecida uenhu.

imppi'e 'otu, 	 '1 	 iu	 los
Ii :onctuid:i; a issemuliléa j:u a j upi'us mui por nis is
2 terç )s a leu ná,u saii''momi la, seiu :i lmmiaçàu

1 pie se refere o milite il 'pilado SI outra
ra a intenção tia casa, tierd 'ti :u oceas mã oppor-

Imima tara exterumal-i, les iãu iluitamit' a liscus-
apresentar eiueimd,i stippi't'ssus i,

li	 J. ECFKOZiNO: —\ã i'tasa ciii Iisctj.ssuãu
art. 3.°
0 ,R. C. ne (JLmvEiims: -. , .e hiarimionisara pro-

poição como o parecer.
1) Sim. VALL.SDAREs: —Seio duvida.
II Sim. C. DE OLIVEIRA:—Desde que se não fez

sI, passou a pruposi:ãu integraluienle, e não é
mais reforimiasel a deliberação.

(1 Sim. .1. Eueeoziao: —Nao apoiado.
ti Sim. F. PEIXOTO:—Integralinante, não.
0 Se. C. ne OLIVEIRA:--Pergunto aos meus

mires collegas: foi aqui ou nio discutida a pro-
1tsção em todos os seus artigos?

1) Sim. VALLSDARE5:—Setn duvida.
is SUS. li. SILva E F. Peixo'ro:—\ào; foi com

t(\'e1iÇão (tt art. 3.°
C. DE 1 )i.mvemiss.s:—Logt, Sr. presidente,

claro que o que a casa votou foi a proposição
'imposta dl , 2 a rtmgos .A' prevalecer o prece -
leiuie, estaremos aqui constauteiiiente com o di-
í,'uio de verilicar te novo nu liia seguinte as vo-
laces, de altem'al-as e rei 'orumi ui-is. Vé V. Ec. o
perigo desta theoria.

4 e. F. PeixoTo da um aparte.
0 Sim. C. DE Ou,ivEmRA: —À casa apprOv ou a pro

orução cio todos seus artigos, esta é que á a ser-
laJe; coiiu, pois, quer o nobre deputilo que se
retriu1ja esta approsaçãu a proposito lia discussao
la acta? 1'.' unia aimomnalia iuquahiicavel, é umna
pi elenção que cuuimpre-nos eaergieaunente re-
petIu'.

O Sim. R. SILVA: —Approvu-se a proposiçao
1' accordo com o parecer approvado.

tI Se C DE OLIVE1RA:—O parecer manda que
a proposiçao entre em discussão tão somente.

li Sim, R. SILVA:—Nao apoido.
ii Se. M. F'uLoENcio:—Exceptuaisdo o art. 3.0
4) Sim. (1. DE OLIVEiKA:—À asse:mibléa foi rever

te floS'o a proposição, exammiioia-a e' nesse acto
1' rm isào é que devia a nobre maioria propor a
comenda supprtussiva. Desde que tal não tez, não
uuutiiicou-a conforme o parecer, e a teui appro-

tdu coinpletauiente eni todas as suas partes.
Não é, pois, por oceasião(Ia discussao da acta

e COM umria dec!ara çao destas que se pode innuivar
o vencido. Si houve irregularidade i: niconve-
uietmeia, carregue a nobre uaaloria com as eone-
quencias de seu potico cuidado, tuas não queira
comi: unia rectilicaçào na acta alterar o vencido,
que para nós temo as virtudes de caso julgado.

4) sim. .1. Eueimoziao: —NingUeiil está alterando
o vencido.

0 Sim. C. DE OLIVEIRA:-0 petor cego é aqueile
que flàO quer vêr.

0 SR. F. PEIXOTO:—F.' exacto; é justamente o
pie acontece cota V. lixe.
O sr. F'resideflte —NàO liaveiido

,mals quem peça a palavra, para falhar sobre o mis-
vInte que oceorre, acerca de muna rectificação na
ata, dou a questão por terminada.

Devo declarar á 'assembiéa o seguinte:—
Quando li o parecer para submnettel-u a dis-

íml'so, não deparei com a restricção feita no . mes-
mo parecer; mas é certo que foi tido ã casa pelo
sr, 1. 0 secretario, depois opportunaiiieflte por
tini;  li, porem, a conclusão da 1.'pai'te do p'a-
reter, tendo-me escapado a restrieçao da 2.'

0 SR. C. DEO LIVEIRA:—Ah! Eis aló. Valia- nos
sia declaracào do Sr. presidente.

1 	 PIECIDENTE:—Mae esse parecem Linha

'iii	 ppum'tumutumi'ill 	 lido lut o 'i', 1. » 	ii'm' lati),
e lo pIru ilu. Quando suihuuietti ã appm'vaeu
a proposic:it n 2066, não subendo ia reslriccàu

ti' se ti tu lia dado, foi 	 lIa sol Iii.
ii 5h. E PemvoTo:—Perdão, eu uãt votei paia

si' ajtprsa' u pi'ipttsç.ào totlu.
(1 SR. iAEr%t) Cs,it: —E 1 1v111 lii esta a immten-

à 	 da miam' ria,
ti 	 ti. Pmiemncxmc: 	 partem' tpImt'tt\,ltl,u ciii-

teimu ei, a em'laI' iiina r,'slrmtui'àti que, 	 'omitlemn'is
o art. 3," da prol) isição

0 Sim. F. PEuxoTo: —Fim votei pela proposicão,
natios o art. 3o

() Se. VALLSDamSES:—%Iemmi ule V. Exc., lia otm-
tios aqui que, não tendo ouvido a m'"striccão, vi-
tacão pela luu'oposmçao toda.

0 SR. E. PEIXOTO:—Mas eu, que titula ilali
parecer, sabia o ujie votava.

0 Smi, PRESIDENTE:—O que é certo é qu: :'esul-
La unia irregularidade mio iuodtt porque a pi',-
posição fui approaaia nesta casa. Porem i'ms
culupri rei meu dever, qu' se acha exarado ri
art. 100 ulo regim'nto, que diz:—

a ilaveiudo reflexões sobre a acta, o 1,0 se-
cretario tuitmaru't moita deltas; e se consultada a
asseumlbléa apprs um' a alteração l'nhratla, far-
se-lia ,'sta conforme o vencido. ti

Vou, pois, subrnetter ã approvacão lia casa,
a de que se trata, teolo dado como ctam'esa as
"\ pI icaiiies que ju lguaei dever dar.

Pista 1 votos, á opitrovada a rectificação feita
pelo Sr, Dr. José Ilufrosino.

0 Sim. 1. SEcRETaRiO dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE.

Representações.
Uniu da directoria das obras de reecnsi u'ucçào

(Ia mustri,, lil,, S. Domingos do Rio do Peixe, pe-
utinulo mula quita de 3:000000.—A' Couimniss:to
de fazenda.

Outra de alguns habitantes da cidade Diarnan-
tini, p'dimilo um muxilio pecuniario para re-
coostrucçãt da igreja do Rozarmo da mesma ci-
datla.—A' mnesuia e,,nmmiaissà'.

Outra de diversos habitantes daS. tose dos
A legres, termo da Christina, pedindo que seja :a
mnestaia povoação erigida em fregti'zia.—.&' com-
missão de eslatistica.

Outra de diversos habitante ,; tio Capivarv, pe-
ilimulo a restauração de freguezia neste lugar.—
A' mesma comnaissão.

Outra (te diversos habitantes do Brejo das
Alrutas, pedindo que se mantenha a integridade
deste distrito e que suas divisas se reguleumi pe-
las da antiga fazenda do Brejo.—' mesma com-
mn i ssão.

Outra de diversos lttbitautes da cidade da
Concei'ão, pedindo ummius quota para as obras da
igr'ja d' S:tmit', %.umia da macsimm i'iulatle. — \' 2.'
cotnniIssào de fazenda

Outra devarios habitantes do ilistri :to do
Morro Vermma chio, termo e fregmiezia de Caethé
pedindo ut ute seja o mesmo elevado à categoria,
de freguiezia.—A' cotomissão de esta tmstmca.

Outro dos habitantes da freguezia tio .lequitibã,
termo de Santa Luzia, pedindo providencias para
a m'econstrucção da ponte sobre o Rio das Velhas
no mesmo arraial.—A's comimnnisõius reunidas
de pontes e estradas e 2.° de fazenda.

Da camnara nnummicipai de Avuruoca, protestan-
do contra a pretenção de desannexar-se de seu
mnunicipio a freguezia do Livratameitto. —A' como-
uuissào de estatistica.

Outra luis habitantes da fregnezia do Livra-
incuto nu mnesmno sentmtlo, —A' riesma curO-
iii iss á o.
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Jlaícce,s (/C (o,nasSSau

O Sfi- P. BRANDA13, por Pal-W da de redcção,
ifieic. ii1ii10 coliforine o '.encido ciii 3.
discu..ao 05 plojeCtoS tis. 2, '. 8 e 9.

São approvadas as redacços.
(.) si . . Aotifllio I-j1do.-

Pedi a pi a\ ra, r. presidente, para mandar ã
ujea unia represeli taçao dos povos do ;aethe.

Sr. presidente, no d sempre sohreniodo grato
toda \CZ que III desempenho te nieu iiiaiioato
eu possa, Como nesta (c4'aslw, ter ensejos de
mostrar o qilailio desejo ser sou inspiralo 110
climprimeilto ,io deter de representante (lo 	 o.

jl. IE'Ft LlO:— 'Iíldus iccontierp iri isto.
'ii. A. Pesino—A representarão que 	 011

1 ((lesa funda-se 1(05 prillripios de jos-
es. E cita (li\ lala peio po os residetites no

l(((rirtl ii Morro Vt'rineiil, leriil) e fregtiezia
aeih, que effl pedir a etcvaçao deste dis-

li li-lo 	 tregueiia .Àeiii de 1er unia
eon-,idraei, alem (te,de ter ehticios te suinuia liii-
portailris, '(I- ,,i, jàkj 11 templos de \Ossii Se-
nhor,t do ti arIo e te Nazareth, podendo quaJ-
quer 'I'r\ ii ptimiia(Iiiite para milairis lia
tregue,ia, triii este distinto todos os réquisitos
ne essarm\ sri que a pl'eteiiea dIS pIO Os, que

possa ser (te%i(lalnent(' attenli
iS pc esta asseiiiblea, que assumi o tazeiido pra-

r: 14111 acto da mais ses era jUsti.t, e ,i tIU-
lera a erdatemros e reaes interesses da eida-

ue dl ( actue, Un(S das mais listormas e impor-1:10— 
d,ta p105 meia, e diia de toda a nossa

(Iro [el' 10. uIuito bem)
..) 	 1.. FOd i1i( 	 i1va:—m.

presidente, vou eu iar ( mesa (filas represcil tu-
oCa, una da e:nnara nhinirip:it de Ayuruoca e

outra dos povos da treguezia do Livraulelito,
amba, reclamando contra a desinewtsraeao, que
tiito, d'e,ta freguezia d 'aquelte termo.

(is hatii lan 1 s ia freguesia ai legão casio's de
IlulIUlul i(tade,e a 'amara declara que ta's io
as ('oii\ eiii(iiri1s do Inun n'ipio.

(ãCIll 4 1 (14 ' . 1 4'i1utiii(i's j o de estatmst ira não lei-
X:uI (1 II 	 ttt(iIiteI li esta ilililtI) justa ierIauiia:ti.

4 t sii. IiIesiDL',TF: declara que \ào a,mIto.
scntac&es 1 ri(mIIIIS55O de estatisturi.

((RDI',j\J 1)(t DIA.
Estrada de ,ilarjaae, e o 1) iamaist ,1a.

Entra elo 2. d discussão o projecto li. 22, que
autorisa o go\erno a dcspendcr a quantia de

((II 05 conceitos d'esta estrada.
O i. A;osl,jiiJio 1 enido Nao

teliiOs este discurso).
F.' lido, apoiei e Intra euu (lI s)'us sào o seguin-

te requermiuemu lo'
1 ltlJquiiri que	 projecto	 a I'o(iIunisSãi

te fazenda—A. Pessjdo. II

O sir. Manoel I"utencjo:—Si'.
pesidente, tenho de (IIC opu l () r au requerimento
do nobre deputado o Sr. Peniulo, por parecer-
me etle iimi til.

0 project 4 que ora prende nossas attencôes,
depois de \ clietIl) sem debate em 1. 1 discussão,
lo rerueltidil ás ('i iiilul(iSsões (te pontes e estrad:msm

te faze nda. Ambas as cOu j ilIlissÕes ja eunit-
tirao sobre II te o seu parecer, O qual se acha
sobre a umlsa, e portanto ô Itesnecessario que
volte de novo a 1 . COffliIi j s5o de fazenda.

Esta eminulissão não poderá dizer mais do que
aquullo que já disse, isto ú, que julga de sum
ia utilidade que o projecto seja convertido em

sabe V. Ex. que o projecto contem uma me-
dida importante, que ronvemmi seja rea ' sada cliii
tola presteza.

0 R. iltiuMova:—' .'ip 15(141.
0 Sus. M. FLLr,Ersclo: — t 4 ((((tire deputado au-

tor do requerinento já teto l5]altO peto nieocs
d'aqui ate a Conceição do Serro, e sabe o pessu-
nlo estado em que se cita esta estrada: está
quiasi que intransitas ei. )estte 1'0, elo que fio
cita cinstruida por ordem do gos orno alô lio.li',
Hás foi concertada. ((ia. eonprehencle V. Exr.
que o longo espaço (te 215 anoos á bastante pai
lei' arruinado completamente uma estrada qi'
to! construista em ilio terreno pouco soluto 1 , (1-
111 a cada passo euront mão-e' grandes atoleiro-
nos pises com ditflrulda e se transita.

t, \i: qsm te esta S 11(110 o lllolmlento CIII a
'.11:, (, tilperigo, ora receiando que O animal a-
pre' p1 te CIII algum ai)5t(V5III, que a ('alta passo
cio outra,	 id tendo de mitras essar pontes CO
plelacuienle arruinadas ' CIII Cujo transito tem-
EdIl (cimiltaS ratasti'opties.

1' (mlquosslvel, Si. presiitcitte. (lesri'(\ er-se
111:114 estalo em que se acha a CII ada d'esta c:
pi tal à 1 )iamnanilmla, e eu que a percorro tolo
Is .111115 e por isto sei o (Jilalito por aIo eoflr

li i n tue ' lajaIlte, mli	 lu e s 	 i'ou'ieiit(i' mis p5554
gelo (ti u'equroaeuito di nolue deputado. .1
l'IiliOIIi55o te tS/eI(ij;I Ja mml(erpoz li SC(1 pirecei.
e se itIe til' tte nos re'ilettmlo o projecto, e-[ 1
imediit:i mimo podema luI'e,. ser sotada 's te aOOo
e (Ii'ge qu i, q(Iiiilio jntes 5e(1 i'iatisada,

tu, iuoi' t(( nt), do md ti d 'esta ii'itiumvi 	 jo
nolice deputado, eco	 isimi das CÕI(sj(liF5'u
enlo (te lazer..

1 	 )ilualoNu:—E muito ,j ud iciosa5.
u	 a. .'d. Fu'LoENcio:—... que retire 4 seu

qui'rulenti, por a estar satisfeito aquilio que
obre (]i1oIt,ld) tem €111 ulleule, Si porem o li-

bre (lepuut;mdn entend'r que não deve ser retirado
o requerimento, eu declaro (I'esle já que tente
de solar contra etIe e Sou pediu' aos meus nobre
colegas que me acommpamallemn neste ito, que 1'
fundado na juslica (lã causa que ItefeulIlo,

4 SR. X . PENiDo:—Satisfeito roími as aprecia
1:_l e s leitas pelo nOtfl'l' (li'jluttallo, 11101 a 'cli i':iil:
dD loro u''q (cl'i umleimto.

0 Sm. i)itm (iosi):-1umit( hiimit
.t i'msa, soldo cnsuit:ota, concede 1 retirada

lo l'eqiieriillenlo,
(:i(uItmiiIammIill) a (lusí'IisSãi( tio projecto, á li 1114''--

III) spprovad	 seio lilais debate.
Estrada de ferro da Itabira.

Etitri eoi 1.1 discussão o projecto li. 32, que
autoi'mea o governo a conceder priv tegio por SI)
anilos para a i'onstrurcao de uma estrada te fo'-
ro (la cidade. da Itabira ás proximidades de Santa
Cruz do 1110 Pardo.
(.)L. €andido de Oliveira:

—Sr. presidente, sou forçado a vir á tribuna
pari lippor-me a este projecto desul'a cita 1.'
di-f ussão.

V. l:., que interveio nos trabalhos da le-
gislatura passada, me reles arã por certo ter de
romper este debate, pois que uào ignora que
nas sessões dessa legislatura, por mais de uma
vez, tive necessidade de externar minhas idé,as
em rcla:ão á rmpetencia que as assemblóas
pros (Ie'iaes tem para legislar sobre estrada de
ferro.

1.' verdade que o acto addicional deo-lhes fa-
ruIda e para legislar sobre vias de communica-
cão; luas esta faculdade no foi tão ampla e
absoluta como a que compete ao poder central.
Lã está o proprio texto do art. 10 § 8.° mos-
trando que nós não temos attribuicào ampla
para li, i'eahsarão de vias de rornmnu-
niemição, sendo limitada a nossa competencia

realme ui:áo te estradas II	 . tenor da provin-
ela.

O '1'	 jil	 dii ilIlIlI 	 iti 	 (("4(l(l(tl'ii
i''iiil'i'iI i'et'e li-se	 lmIli,IIII-l(tl' 	 a. \ 5'	 li

lIlluIl(IÇáo	 que teul de rI(IIIII(',lr-s' e 1.410 iii-
ler-Se no terrutoi'I	 lia ti l (fIlei, IHi't h 1 1 'fI li) CX-

	

etusivarmaente ao poder	 'entrai prs Ir uretra
das estradas que 'e 	 a ccl telecer
ponto do contacto eDirt , luis e 	 mio 	 rIo iii
luas.

(1 poder legisimitivi 105 iiir Id 11:10 pote de-
deter li roflstrui'çào (te estradas que dirigem-se
ml pros inrma (lis eisa, ('essai(do neste caso a ra
sál constiluiciorlal; a coiilnluiiicaçàoq ue se sai
abrir não á uil:( is entre localidades da fO5 iii-
eIS, mas sIm do iimiperili, e que erede nossaIi-
caI a.

lua, o proji,ri,)t iii quleslãl( adia-se eivado des-
te VIC1O te lul(OiIstitUl'ioulalitmllte, por quanto a
.tm'ala de	 tio' flla pi'orlii'a (III pouit)) leu mui-
ii cl na provmol'ia do lIspilltI 5 cItO,	 portmln-
1	 a euil roalisa,-ao é (nus 11:1 eeptiet'a 110 pi(-
li geral	 ti 	 (g uie 	 lo pu'ovtiirial

:u( tIO) I'lai'i(	 estes 	 )i'IlI4'I)iO5 (lu e já, por
,i.sllmi (fizer, rillcstit(ieuTi Inciurussa juruspru-
II n'la IIII clonistrmlti\ :1.

\e.ta asseiubláa forãoaqiri\ idas iil( alicio
pa ado, contra umlinlla ijuniso, ucledidaS iguales,
eis que refenil-se 1) estradas de ('erro que
cmlii atem das ralas do terl'itlri i mineiro.

t.elllhrl-uIue, eniro, outras, da quie 5' dirigI-
a ao Porto (III Souza na u'lisumlrla tio I.spi-

rito Santo; decretada por esta assemnbtéa, o pre-
sidente negou-lhe sanceào, e sUblneltida á 05 a
lll-l'ussào e 5 otml'àO, foi aqui appriavada pelos
10(15 tei'çiis, 4 de novo devolvida mio gos ceno.
Este negou publiração á lei e, subcnetteiido a ques-
tio ao gos d'nu ,, oral, foi O 1(i'ocedii(uenio do
Presidente appi'Gs ado pros isoriauaaerm te, SeililO
lulo levado ao cOuaheclil(eulti( lia asseuiibláa ge-
I'al 1 que ainda não les e iJcdasifmI( de pm'onunri-
ar-se.

O Sus. II. SovAm—Esta não se acha nas m(--
lilás ('ondiçóles, leia o art. 1,0 dl) projecto.

0 Si. C. ne ()LivEiRA:—Esta estrada tem de eu-
clutrar-se com outra que foi resolvida pela
assembléa do Espirito Santo, e por conseguinte

ii procurar, não uni ponto terminal liii fiei ro,
por na sim o eui ti'on,:aillent i na ferrovia espirlto-
'autense...

1) Sus. R. SILVA:—Esse á o ponto teruiuinal.
O Sus. C. DE OLI5EIRA: — . . .que já se achava i-

nldiada. A estral, pois, deixa de ser provincial,
e passa a ser daqueilas que tei.n por tiir. consumo-
iuicar ditas ou miais prov incias entre si.

Como, pois, Sr. presidente, pode-se dizer que
esta estrada á meramente provincial?

Os nomres deputados sabem perfeitamente que
os jurisconsultos detinem estrada provincial a-
qilet!a que retaciouaa diversos pontos de uma
n'suna provincia, entretanto a de que se trata
eco por ilumi estabelecer comninunicação de lo-
ilidades (lesta provincia para outras eni (lute

Il-rIlimia-se a estrada do Espirito Santo.
(4 Sus. MouRÃo:—Esta doutrina aniquila as
'oiiarias centraes; o nobre deputado deve re-

Ilar diante delta.
4) Sus. R. SILVA—Então a provincla doEspiri-

II Santo taulhl' mui Ião tinha couli pe tencia para
II eretar esta estrada.

0 Sus. C. nis OuvElimÂ:—Nmio tinha.
4 Sus. li. SILVA:—Entretanto decretou e foi

'Ilertonada.
4 Sus. C. nis (tLivEiImA' — Se a assemblêa do Es-

pinto Santo assim procedeo, não á razão para
pie nós façamos a mesmua cousa

1) Sus. MOtliÃO:—Coiil esta doutrina o nobre de-
put)do aniquila as provincias centraes, e as
'011115 CII 	 li, ,, te 	 d5(leuu 1 1 1 11( 1 4 	Cl re j arão 'IS

1 Sf14.. DF tiuivYIII\'—\ II a nl l l u ill l tal, a-
penas l0'l	i' smuupll'5u etc que se cliulIjira

1	 ltl sl ils ui'ã li	 ilil ai'Ill	 ailtil'IiOIRl,
(1 ... i. J. Siu.ss:—Ests estrada á tio jli'oviul-

'III coliw Ii (114 L4'0 1 (lil lEiS.
(4 « um, i\Iouim (O:-- 1) 	 i'mi'mItuvtllmflIi

	

Pl°'	 su [em 111 tiuu
II s ar l i i'(Illul'tll I	 i(fniu 	 4	 ('0111'.

4) li. (: 1w ( ( LivuiuiA:—,I:1s as 'eiradas da
pros uclrli 1 1110 dãi caluda a pr(utulu'ts são ge-
t'aes, e le(r t i imt l ( (Ia ruo peteucia do poder geral.

\eul se (liga qu 1 di'st' arte procuro o a Ira-
zo da pr(vil(ria; irão, cada poder ciinipra os
variados deveres a s'mi cargo; isto á, 01111' O po-
dei' central, não exclusivamente para mu capital
do ilupo , rio, não te preferencia para o terrutori
uisai'itilml, 1)01( 111 silo Cmii iuiti'irmi igualdade juar.m
as potn'u's iuros incias ceimli'mies. que Cl au'tuiiil Cii-
tregues asi luiscla;, ao allanutoimo. privadas dos
belietirlls diun que oultr;us são tao abundante-
mente favorecida , . 1 omisilere o governo geral
que t'umi rluulpetencia para legislar tauulbl'IuI co-
bre estradas provinciaee, lembre-se que tainlueilI
as pros iimdias i'entraes contribuem largamente
para o atugullento das rendas puiblic (51' ceuta em b(-
ntmre(dessas pI'ovlIll'iSS parte das contribui-
ções que delias percebe. Assim teremos de mar-
rtlar regula nmnente, de uui lato a província uso
invad r.à a esphera do poder geral, e de outro
lado este, mia orbit:u (te sujas ittnibuiçie, procu-
rara o 1eun estar de tolo o i npeno.

Mas, Sr. presidente, porquie esta provincia
esta entregue ao abandono, condeninisula a um
ostracismo seul nome, para o qual ui mIo temo
con Ir i 1)11 d o (4 partid o 	 (

t
os  mi ol ures deputadosos

pião apOUedILS), iLIO passo 1url'ti'illIer ili' se vio-
lente mi III e que esta aseeumululáa prmlul1uuC tetos
que não são de sua rompetencia.

1' lm1I 1	 \'jll 5 t'tra expressa 	 (1(4 	 0111 '1)1(11-

cional dispondo que só podemos legislar sobre
a , nas egarii o 41 es t ri) las tio interi or  (la PW i II -
eia,.

0 Sus. MOURÃO: —Esta o á.
O Sus. C. DE (JLcvEuusA:— . . quando vejo ju-

risconsultos lizerein que é estrala no interior
sunec(te aquiella que coininunica uuil ponto de-
terminado com outro da mesma pros inda, e con-
sidero que esta de que se trata vae entroncar-se
na do ll'pinito Santo, como se poderá dizer que
a sua uI'cretaçao seja acto local, proviuieiat, e
como tal da nossa coimallelencia? Ha aqui por
certo u nia inversão de idéas, e unia invasão de
alheias fumacções.

O projecto, ateus de ser inconstitucional nesta
parte, ainda il'ecude directamente a 4 uiusti 1w-
çào em outra muito mal, i opor tante e a res-
peito da qual espero que o ifiU nobre coltega
apartista (referindo-se ao Se, ilourõo estai'ã

de accordo comigo.
Diz o art. 1 ° ,Lej.
Ha sesta individuali'ação dos eniprezanins

uma incunialidade notavel, que por si 'ó vicia
tosto o projecto.

Como in°us nobres coilegas sabem, a primeira
condição da lei á a sua generalidade.

O legislador tem por missão decretar precei-
tos genericos e absolutcs, ficando ao poder exe-
cutivo mi faculdade de descer ao exame das cocu-
veniencias e aos detalhes da execução. \o pro-
jecto que impugno o que faz a assembtéa? EtIa
apresenta uma medida que destôa d'estes sãos
princip i os, isto é, indica nornes com os quaes
o presidente deva contratar de preferencia, r4'r-
ceando-lhe a independencia que lhe assiste para
a execução.

O Sus. R. SILVA;—Não apoiado.
0 Sus. C. na OLIVEi1SA: - E se não á ohrigaloria
lCslletI'ul'ii 	 de perciIllil:(Il. 	 'III 	 sI' l w,	 II,

'I'-"\ll lii	 2d l;l	 MA 11 	III
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'ri ap-irt', lio 1 . ' 'tis ir r:ointg 	 que o dIa 11111-
ii 	 e devi , ser eliiiiiiiaIi, 1 i	 iiri a lt-'i 	 t pode

tèi' 	 ltavi':rs 	 cos:l5, 	 'i', pirelli, a 	 r'fer eii'ia
obi'igatoria. eiit.iO 	 ' ( O lli(O.Liiii temi)) incoiisli-
tucional, porque o poder Iegislatm o autonsa,
nas wili laz conlratis, e tiumiuti menos 	 teiiu
o direi[,) de designar a 1wsoa ri quem O
sidenle tteve 'orilratar.

O Se. Mouaio: —Quanto 
a inutilidade ria mui-

ca ao, concordo com o nobre 1 cpu lado.
Ha um outro aparte).
1 Sim. C. DE OLlvEiva:—. aseimmblea pela oz

de dous de seus mais riigiios memiubros ('clara
que é unutil.

0 Se. It. SILVA:—SeI'i.
0 Se. C DE t)i,lvEifla:—IiItio ja consegui rui-

ruiuia coimsa. Se dia ir inutil, façamos una lei
'-:ounada destas imperfeiões, que mais ou o-
ii s se amolde ao tYpo eoitstitticiurial, isto e,
elimiiiiemiios estes normies, prescindr: los d'estas
uiiti iIlialitades e aulormseuiios o presidente a

contrato como aquelias pessoas que nie-
tIres 'unulirôes te garantias oÍlerec-mcmli. t'sla

é a doitrin . 1k outra maneira, com esta indi-
de noluies, criou esta designação (te ilidi i-

dno, varinos ilar triste copia do modo porque
e\eru'i'ruus o mandato legislativo, porque hão de
e uuu:orulrur comigo os mucos nobres colregas que,
sendo pelo rrenos inutil, a lesignauão denota
ta nu i lis iii pouco escr ii pni lo, falia de a t tencão na
elabora ;a da lei, que, corno disse, não deve ter
n-'muluimrnrl palas ra ociosa ou disposião disso-
unI" rins prineipios eternos di direito,

Se. :IuveÀo:—Coui esta llieuui'ia V. lx'.
liniuluriu 	 leve su1nprimnui' ri :onrti;ao que uiaiintru
-uurli';uI.im' 	 'um 	 quemiu uielliuures 	 'onuliçües 	 uliu'i'e-
ccl', puli'qUC 0 pre5iuteiute m)àíu lua de colmatar
Coam (11( 1 111	 liii -'PI' pi-'ioi'i'S.

t 	 . :. DE OLIVEIRA: -SIM, 	 entendi jumu
a rut:urãru deve ser esta: tira nu presidente au-
tçui'isad, a í:untratai' 11111:1 irsti'riila de termo iretes
Omi naqiuu'iles limites. (Istri 	 leve ser a ptirase
nutural da em

Assinu, Sr, presidente, nle.sde ja em 1. diseus-
são t ua tentem estes defeitos tu) projecto, procu-
rando mostrar que não pode a assr:uililéa dar-lhe
Seu vIu, porque de uni lado é inconstitucional,
dispondo sobre uma estiada de ferro nacional, e
assim intervindo emnm,iterma da comnpeteneia do
podei cr:rmtrrit, e de outro lado é defeituoso, isto
ir, tem ph.usurs inmiteis; á assennbluí'a nao assiste
a fau:util,udc de cmii unia hei sua recoin uiendar ao
executor delta que de preferencia faça contratos
com determinado ,,, i id vil nos.

Jneai'eriios ainda o projecto pelo lado econo-
nhlcuu, e, apreciando-ri inanceirarmnente, pergunto:
e0111 .0 pol e a provi titia ul maria e comistan leniente
fazei' cuuiii'u'ssào de privitegios que, corno estes,
vão oni , rar seus cofres, rãum corimprornettei' Seu
futuro, sobrecarregando-o de compromissos que
não poderá' solver-se? lia tão gr'ancle numero
de coue'suis d' privitu'giuus cio nossas leis, lia
tal abundancia de garantias de juros, que a dar-
se exeeuirào a todas as medidas relativas a es-
tradas de fem'ro,nenm todo o numerario do 1 rnperio
será sutliciente para lazer face aos encargos as-
,mmini(tos pela provincia.

II ,R. ÂMAIIAL:—Apoiado
0 Sim. C. DE OI,mvEueA:—( Is projectos relativos

a estradas de ferro, Si'. presidente, vão se for-
mando nesta casa unia umolestia quasi tão ende-
num jcacomuuo a que se refere ãs medidas estatisticas.
As assemuibtuiras remmnein-se d preferencia para le-
gislar sobre ri mudança de fazendas de uns pon-
tos pala outros e para conceder garantias
ii' juros ri estradas de ferro. Isto o que prova,
Sr. presidente? Prova a decadencia da instituiu'ào,
prova que o corpo legislati vo pm'oi mnciru 1 se lia

enunvem'lidu ou rm',u'nmra uonvi'trr-sn' em sustrmita-
te Ii1'dteuues mmclii i,lua-'s. tinia ainda que

is Medidas prm' nôs uluc'i'etrid:u'r crua trrannle paute
sao uleslimmrntas a ruiuilumnniau Is u'ullu'cçoes le leis
e não a terermu nua execmmçãuu reá! e pm'omn pta.

Eimu regra as concessões de prii i le— los a eslra-
das de ferro são f'cilas para satisfazer desejos
inriividuaes, traduzindo apenas e s te espirilo de
ulor-ilidade e commdescendencia qun' se mmilmltromi uru
i mobile da raea lalina.

0 Se. Mouumáo:—V. Exe. não pune devassar a
1111 encuies de seus co II egas.

1 Sus. C. DF OLIVEIRA:—EU noto apenas esta
tendencia de todos nós para unia benevolerucia
rumal entendida.

O SR. VAI.i,AnAnEs:—E' mal que não se pode
negar.

0 SR. MoiumÂo:—Mas é prolmibido pelo regi-
moeu lo.

O Se. VsLl.ÃmiAnEs:—Pois não se pode fatlar
do caracter da raça latina, em virtude do regi-
mento?lo?

li Sim. PKESiDENTE: — t'.' prrrinbiulo devassar as
inlençóes de seus colIgas,

li e. C. rw tlm,ivEmeA:—\ào estoim devassando
as mmuteruçóes de meus coltegas, mimas apenas expli-
cando a r:mzào dci nuen r Crto.

O SIL Pio SmDENTE:—Peco ao nobre orador que
continue o seu discurso, lerumbrando-se de (jrle na
1. 1 discmissãru trata-se das vantagens ou iiicon'. e-
miuencias do projecto.

O Se. DE lJm.ivemiis:—E' justammient' ii que
eu estou fazendo. Estou mostrando jime este lui'o
ledo é mnutuh, porque não lua de Ir execução ne-
nlmunua, e que é mncons emuiemute t a nrilmme,C:iso tenha
exec u Cã ii, \ ru i acauie frti' co nu su'q mm u'mun:i ris ii esaa ti') -
sris, limnauicei raunrente fahiando, cio runtac:uo ri pro-
vimiema. Vê. pois, V. t'xc., que estou uni terreno
u eshi'iu:to da •a discussão, que não estou ilesn'endo
á :umnal vse do projecto, exariminaianlo- o artigo por
artigo; meias apenas e per suruma capita o ('nin-
frcntammdo como os principios.

Assim, V. Exc. pernuuittir-me-tia que diga que
não liii muito justa a sua advcm'tencia, isto é, Jmme
houve algum excesso de zelo e dispensavel rigr-
risuno para comum o Imunailde orador.

O Se. PmumsslDENrE:—O nobre deputado vii)
que reclamei contra uma parte de seu discurso,
dizendo o que o regimento estabelece; tuas desde
que V. Exc. esta na esphem'a marcada pelo artigo
do nosso regimento, pode continmiar o seu dis-
curso.

O Sim. C. DE OLmvEiRA:—Mas,deixando de parte
este incidente, repetirei o que ia dizendo-: ou o
projecto não vai ser executado, isto é, vai apenas
eneluer ris colteccuies de leis e é ummua inutilidade,
servindo só para provar a decaulencia da asseni-
bléa,que se octuipm com questões l'nivotas, ou en-
tão, caso tenha de ser execu lado, é ule perigosas
commseq mielucias.

Sr presidente, lenubro- nu muummi to do brilhante
di scurso ( l ime a n imim proferio cmii o Sr. Valia-
dares, quando discutio como tanta proficiu'nria as
desvantagens da estrada do Riu Verde.

0 Se. Vam,i,anaemes: ---Muito obrigado.
0 Se. C. ne ()i,mvEilms:—Nssa orcasião, S. Exe.

Comnfrriutju as diversas concessÔes feitas pela pro-
vincia, até aqumelte periodo, aos empreiteiros de
es; radas de ferro, e mo strou que estas eoneessóes
oumei'avàu a pio incia de uma mmu:uuueira espantosa:
imnoslrou que, a dar-se plena execução ãqmuellas
Cuilcessuies, a l u rri vinda não teria recur sos, por
naus poderosa que fosse a sua seiva, para fazer

fac' aos diversos encargos. Ora, apezar lestas
i'elti'xóu's ponderosas de meu nobre coilega, mui-
[os outros projectos passarão, e, apezar de tudo

todos os aniuus surgem aqui novas e repe-
li-Lis proteni,óes, acolhida s, 	 eniipm'e meta nobre

maioria, 	 (lume vau 	 issm 'o cuioprnumi'ttsuauti, 	 5'rmu
reflexão, as linamica-: iijineírris.

Smippormha V. lxi'., Si'. 11 1 1w veumiunu
nccmi pai' a cadeir.i la adminisiracão, um ir mirim es-
pirito recto, eselarecmdi, não uni) luomaerr, pi'u-
iente e que saitiru deuuudadarmnemate acautelar Os
interesses da prurvimucua, ruias uru ntvs:msfrrdo, uni
hiiuimerim que não sumluru prever as durmuselluencias
rios actos de cormdesr'emmd'macma e duetiludade...

II Sim. VALLaDÂIES:—UM Si. Uelo
O Se. 1,. DE OLIVEIRA: - . . que suja ii Sr. Go-

loy de novo presidente da provmncia de Minas. -
1 Sim. MoueÃo:—Era ummm homem bem mnten-

ri onad o.
O Sus. C. DE OLivmoIsa:— ... e sobretudo emmu um

anuo eleitoral. Eis aiim esse presidente encon-
Irannlo na lei muueios auuptos, faculdades pode-
rosas para a corrupção. Basta-lhe para tanto
suircorrer-se das concessões de prmvilegios, ga-
rantias de juros; emmulnnffa se sacrutiquemim os cre-
litus da provincia e se  atire pela trilha sinistra
da bamicarota.

Vé pois a assemmibléa que não lia vruiitageni
mu'u'st:us rornuressóes; e pelo contrario, medidas
u'uumiiO estas (levnimi ser bom pruidemutemiuemite pen-
sadas, uleveuuu s'i' com todo cuidado exrmmimina-
las, cabendo á asseimublêni só fazer taes conces-
sões, quando estiser convencida das vantagens
leitas e da sua exequmbilidaile.

O Sim. VALLÀm)iumEs: —Seiii duvida.
O Se. C. nc Om,uvEmlm.s:—l)e outra maneira vai-

s" apenas dam' ri rmuirus á adm i nistração prum'm ex-
errei' o poderoso ulmm'r'ito da corrupção ou para
immipi'mmdrmuleuuieiule tailCar-se com emn1mi'esrls que vau
nm'atmrmmmiluar a pruvmncma.

Voto, pois, contra o projecto, e uuiesnoo para
votam' contra cite, se euquizesse descer a munnu-
ilemuu'uas, apontaria até incorrecções de phrruse e

n ros graimimrutmcaes miotaveis
Si'. presidente, o projecto no art. 8. 0 diz que

'olnrar-se-lia o mmm imposto de 40 rs. por arroba
/r ilometruca de mmaercadormas que pela estrada
tramizitarena; sei que entre nós esta adoptado o
systemiaa muetrico decimal francez; sei que esteeste
syslemna tem para as mimedidas de peso as g ramo-
mas e seus diversos mimultiplos; isto é, kmlograrmm-
mias, lmectogrammummmas, dei'agramnmaaas e nayruagrammm-
muurus &; umas nunca ouvi dizer que n'este syste-
nnnru se figurasse a arroba e muito menos que

meio se lembrasse de comnprehender na rio-
11, eructatura decimnal a arroba Rilomelricu. O ki-
lirnmietro é uma medida de extensão e iio entan-
lo no projecto se o commatiiiaa como a arroba, mie-
lida de peso. Admiro realmente a força u'rea-
ii ria dos autores do projcto.

1 Sim. MouuiÀo:—Isto é uni umodo novo de dizer.
0 Se. VALLADARES—Oli!
II Smm. Moue.o:—u) autor do projeto quereria

nu:ului'ahmmuente dizer que sur cobrarmão 40 rs. por
nmroba pinto percurso de mirim Lmlommaetro.

0 Sim, C. DE OLIVEIRA: —São quantidades tieto-
genas que se quer cembimmar. Quer-se conmbi-

ni:ur mmuedidas de extensão coma medidas de peso.
Nupor-se ser 1nossivel urna medida cliaummada
,,,'obatilometa'ica é o maior dos disparates que

possa ler em letra redonda. 	 -
1 riem comprehemidoqueoespirito de mmavençào,

:
lue a liberdade dos neologismaios possa ir até 

e rnnbinaçâo de quantidades lmeterogeneas. A ar!-
Ii nruetica é uma sdiemucia exacta e tem iegras

-i liolmmtas, das quaes não é licito affastarmno-nos.
Assim, Sr. presidente, este projeto neto por

« te lado pode umuerecer a nossa consideração,
porque contem erroserros gramaumruticaes palmnrures,
- ' nulo foi declarado pelo mim -u eollega, e, alemde
thirases incorrectas, ute impropriedade de expres-
-1u, dTar'eru':i crus 	 rum'mtunrm'tnr'nis 	 que S oi 05 	 nuruis

Lni(iNtrlinr ri'.

1 H . PRESIUNTE: - POÇ O ao nobre ml epmm lado
lum e gmm:mi'te

	

esta ruiaterua prima 2.	 ilmsn'nssão.
II Sim. i:. DE UrivEmes:—uumm su'Olnui'-mmus, pro-

testrumuuli u:uumiti'ri a incururuliulalur da mmueulumta que
está nr) uletiritun, e pedindo ri illustr:uuta casa que
mio gruslui seu tempo com dia, por que não
vale ri pena; voto contra o projecto. 	 -

() Si - . L)utiiiond: —Sr. presidente,
sinto imito ier de levantar minha fraca voz
contra este projecto que, á 1. 3 ista, não deixa
de clmamiiai' a alteii çào da casa; p(urenl encarado
debaixo de outros pontos de vista, deve tamui-
berum levar-tios-'u paralisar-lhe mu andamento tua
1. a discussão.

Souto-mime, Si', presidente, verdadeiramente
contrariado, porque sei que vou mie oppor a
desejos que bem qnmizernu satisfazei'.

Não u' extrruimluo que meu svmmipal ico amumigiu, Ir-
putrunlo pelo 4.° districto, o Sr. l)r. A. Penudo,
se interessa e mmimuito pela :idOpu(ãu) uleste pro-
jecto.

O Sim. A. t'ENmDo:—Porque flue interesso iuimiito
pela 1 Ir vi nem a.

II Sim. I)en'MoND: — . . . mimas cimutupre nuaiii-
festar-nmie clrurarimente desde jã. p01' que, tendo te
cotar cuuiti'a o projecto emim 1. 1 mlmsu'ussão, era de-
vem' de cortezma ao illmistre deputado vir expor os
fmandamiuentos de umeim soto.

Sr. presidente, a região á que aproveita o pre-
sente pruujectommmc parece que-' ja se acha nmais
riu amenos comusmultada cum medida identicri,votada
nesta casa nrr anuo passado, sobre una estrada

lume SC prolonga aluir o norte da provineia.
E verdade que a estrada, mie que 1 rrr la o pre-

sente pru ,jccto, orla terrilorio de mrueu mmuumiieipio,
moas a casa lia mie se lemumluram' ulmme o aumno passado
rue coube a honra de propor aqui a commstrmicçào
de unia estrada de ferro que, partindo do numu-
cipio da Ponte Nova, se dirigisse ao norte da
provmncinm, passando por niunucmpios uberrinaos.

Este projecto foi approvado semn a mmnemior op-
posição, e eu tive nu prazer de vel-o samuccuonado,
tal eia sua magnitude e conveniencua. Entretanto
direi que este facto nãonão deixou de admirar-uie,
porque, tendo o Si'. presidente de então se re-
velado com pleti nimente tmoti 1 ás medidas promo-
vidas pela opposiçáo...

0 Se. E. PclxoTo: —Não apoiado.
O Sim. DimuMoND:—. . . fez esta excepção, e eu

aproveito a occasiào para, emui nome de meus nu-
nicipes e de todos aquelles a quem esta estrada
interessa de perto, render louvoures a S. Exc.
por esse acto.

O Se. E. PEIXOTO:—Porque esta medida era
justa.

O Sus. l)imulioNn:—Seuui duvida.
Sr. presidente, ii projecto que discutimos deve

ser encarado pelo lado da sua conveniemlcma e pelo
eCn) noto ico. Apoiados).

Se consiulerarmu:os as circuruistamucias dífliceis
etma que se ruirlia a provincma, os grandes compro-
missos que hão de, mais ou menos, pear o seu
desenseiuvolvimmuento, e as numaaeruusas garantias de
juros votadas por esta casa para estradas de ferro,
e bem assimassim outras despezas decretadas para satis-
fação de servi ços importantes, vereuuuos que de
forma alguma ' pode ser aceito este projecto.
(Apoiados) -

ia temos contrahido compromissos ...
O S R . II. PINTO:—Superiores ás forças da pro-

viiicia.
O Se. 1)RumoND:—. . . cujo peso já se vae fa-

zendo sentir; de sorte que, embora dotada pela
providencia de immensos recursos que lhe ga-
rantem um futurofuturo risotuho e esperançoso, a pro-
vimncia se acha acanhada para rrover o ulesenvot-

ininil''	 1 	 e lr're' 	 rn:ntrrri(



1 9
	 itt 	 \li	 1)1

	 il)l	 r,-?It 	 \i\ttlrl

À rsa no ftl r. 	 liii, 1 10 1-' 11 1 11),
hido eni reli' II 	 t iii 	 a 	 ia L'plItItl, e
para lam'itiar 	 qil' d o, 	 I''dlt-'s tia pios iIlr'i:l
não soiii'eiii 1 u ititas s,iiit'ieiilcs para pagaililil-
to tios ,j ur porque dIa HC reponsabiIiou,c que,
apeiar de nãoserem elles ului to ele -ados, a pro-
\ meia, pelas suas d liii uldaties linanc'iias, te-
iiha-s 	 visto nt nessitiale 	 1	 cwtrttliti' ciii-
presttiitos na t't)\a 	 desla capital pata
poder pagai-Is.

Alcui desse cri irtrtirito, que la se dota a 111111

cifra superior a 4110000$, ja se acha \ , ncido tirais
mm iriiiieslr tio garaiilia, pie imitijire-llte pagar
de proinpt, e o e\anw das tabeilas tia llit'stii-
raria, beui coniotio iittssi 'siado linanceiro, iios
traz a triste Co!)) rreái di' ti ' iam 	 leserripenliar

SI' ilopriniSso de liiW,i, ainda sela
provindia toniraltir miot o etmipmeslimmt.
\leui leia iIraili qi *	 1 lani 	 titia is 	 lis

ptmblieos, a eaa salte que se toti aqui \oiatl
mitras estradas de lerro coul garatilias de juros.

o iguairittmiie que alguns projecta existeimi no
titIsiuili seiilidii, os tpiaes, 111115 tarde ou mais
cedi, se 'rins rlerão i'III leis, de niodo que, eut-
lura não sejáo ainda unia realidade, toiiaia se
trmiarao lEiais lona eigr eia que tereuis de
ti-fazer ria lei do orça ruietilo

JljicS sat is til II , porlue, como bem pesar
d;uuo, sou Is ido ti lazi' desde já i'. a uppsm-

Ctu a liii iu'q'itti que Leio por si o patrocinio
te 1 i ii tu - tu deputado.

1l-':trais,Si-. presidente, eu entendo que, P"

l, Jv
( - b, de alcance tão elevado poder nrere-

i--' 'iu,i da 'tusi surti lulira qualquer iriipug-

	

lme si! 	 1 ileuicie a sua teces-
-tirite e uliliulade, jit tOçui a ijulgrailiia tis lei-
ti-lis iiiit , a 	 sIrala leio ilt' percorrer, ja dOlit do-
'titisiti- quui- pios euii a riqueza is lugar , -s, a
Pie 5 ti 	 'Itt J1i1'i))eilttr, e iiti-ii'etti que os stii'i'tli-
'IS (1-' tu jtrul\IicitI letilta de fazer, serão uni-
lieti stilis 	 curti liii tttgeitt.

ti "it, B. I'isri:—'t polido.
ii Sil. l)irisuitao:—Littretauto, Sr. presidente,

serneIliautt dadrs,rjue ensidero iunpreseiudis eis
nestas qiieslóes, taltereiti comtrptelariienle a res-
peito dl prrlciri que se discute. \ão vi neniturit
dos intrssiilos tia decretarão desta estrada o!
icrecer prova a!gummtta, nenhum dado estalistico
destes, a que iii' letilti rt-l'ertulo; neto ao titenos
se nos mostrou quanto,quanto, inale ou menos, lerá a
pros tuicua te gaslar coto ii pagamento dos juros
que se pedem, aliuti de ermos se cita pdurra,semmi
grandes diflieu1dades, sem sacrifico) superior ás
suas lii sul'.er o compromisso que contra-
liii',

[ani bern encarado o projecto pelo lado da sua
lo con elO u' i tia id a de

0 SR. Ii. i'iio:—Por alii iiào.
ii ,i1. i)ii)\iO\Li. - 	 tios i'oit\ eticerenios de

,lue elie llàtt pule SUE aceito, porquanto a estra-
da, d' que 'II' trata, tiài 	 interessa sotiletite
ti ierritorio rututt'tu'o, e sito 	 1 tmiiltsuti a terriioi io
da pros torta do I';spirtlo Sinto, eniretanio pie

acto addiveional luto reslririgido nossas altri-
'Óesnesse tissuititll 	 siiiieittr ao teri'ilu'iru te

nossa pros incia.
t,otiii e, tio s , que nós santos garantir juros á

unia estrada que tu-to lide merecer t saricção
do gos ei'n 'f 1 ,iiiito (' que, seio ter nos novas lo 1

tes de retida, estando estagnadas as já existen-
(es, podi'reiiuos coniproiuietter o futuro tia pro-
sincia, solando a co'ustrucção de unia estrada de
ferro que vai umiteressur em parte a unia provin-
eia extranha, que titio concorre com o sacrificio
te suas rendas eu] luutii tio itesens ols j umento tia
nossa?

Sr. presidente, ainda actua sobro meu espirito
uma circuuitsi,imtrta unuilo importante, qual a de

bater ti 	 'Cs,l 1	 ititi 	 Ia ssad 	 vlilad 	 uirn 	 lei,
_1 	 ti .amii'i'toutada, gariuiliiiiii juros de

ii capital di , 20,0t)0:000$. 1 ' razão roultri
iniileriisa parti que liti ti 	 te autelcuutos lia di-
'rcticào iieta estrada de 	 'erro. () futuro te
li 5511 P° luieli se acha mais ou nichos coni-
prriiettito e a tios legisladores, que desmaios cu-
ri' te perto do seu desenvolvi rui eia lo, eu tope,
liii til projectos da q ualilade deste são a ti-
i'atis ti itlscutsSaO, examinar as suas circumstatt -
i'ias financeiras, quer de acordo Com tu pr-sentc,
quer de IC('cui'!lO com  futuro. Para legislarrit s,
não tioilemius somente ter Ciii vista os factos
(III' se til) de rti!rnentí; o legislador deve sei

ris tulciute, dos e olhai' pala o futuro. deve ser
a pros meia então poderá Solver os commipr

itissos (li i ' nós hoje conlrahiínos,
\à n'senis sobrecarregai' os nossos s miidiu-

rita. I.'gisleuttos tI- accurdo Curti as i'tri'uiiistan-
rias Iimuaticeiras, attenilendo mitutio au present-
e Sint sai'rilicno rio futuro, para que aquelie que
ilujiuie s 'nitão 1105 succeder uieta rasa não p-
,ao nos aln'ar a perIta de imprudentes ...

0 Smu, Vsi,i,AnsuuEs'—Para ulite não deixemos a
uu'viiui'ia utiterila tios nossos filhos.

II Sim ' l)nu'toaun:— para que não dr'ieuiis
unia leu-anca pesada aos nossos suiceessores, os

i 1 Ilttts laii)b''ui uleti em lei- autipla faculdade pai'))
ittmiler a seis iços inipoitantes, e para isto c

l i r e ' isui l i ii e achetui as fontes de receita perfei-
iartu'uite livres e o faturo da provuncuti seiti tis
'riilittracs i1rie projectos desta natureza natural~
irei li- creàt. 	 1.' li s , Sr, presidemtle, ciii 	 visiti

das i'azõs yw tribo addusido uni'onvu'nierili'
'50' pi'rj'i'itt, não so pelas i'onsitl-'racoes que

aiiirtgeru o seu lado economico, como tauuilienir
pIa falta ii' saniagens que hão de resuliar
pira a pros mia, altentos os coinprouuissris upi'
sI' 	 leiti i'iutt 1 alt ido,

Pare'f'ràu-uiit' 	 uuiams ou 	 utieuios 	 suiliii'ieuiies
esias considerações para na sua ,' discussão
'xhrntn' os Inovei ,, que guião a (rpposucão ao
uitestiio projecto e que persistirá em quanto o seu
itluslt-e autor ou aquelles que se iiiieressao de
perto itão si ere mii á tribuna apresentar  a tom e -
ttt'mIi'rtt pai existe parti que o mesmo se converta
nt lei; pros ir exhuberantemente que diante do

( , stado lituanceirnu da provinema, diante los coto-
ltu)onis ss á cintraliudos, e que li tu di' ser sul-
sutis rnttis cedi, ou mais tarde, ainda assim
'sie pu'ilet'to Orlo pode violentar ii progresso (Ia

ii ri vinieia,oU por outra,ntio nos tolherá os passos
a resjteitu te ramos de serviço publico já croa-
lis.

SSao estas as crtimsideractes que julgo sullicieui-
les para motivar o meu votovoto contra o projecto
di' estrada de ferro que tem cunho ads iigados
itlrisires rieptitadis, os quaos eu turivot') a vi-
i'eiii á tribuna para que nos iirieuiieui a respeita
la Crus eniencia riu incoimvenieuacia lo itii'Siii '

-(lfui/t le'ifl),
0 Sri, ,'% - PENiDo:—Eui tempo opportuiimrt.

AzosLirL110 I€'uido:—sr.
i a tl'n r 'iosanien l e as eonsuderau'fie,,

leu-is ti-li ruIm nutre amigo, o Sr. Druniond,
o svrir liii ii') i"'pi'eseniarl te do 2, 1 d mstric to desta
pril\ii,cia. Lasiiitto,Sr, pi'esiuleiute,que uni taleti-
lo tia uru 'iii do iii nt ui nobre cotiega ,eun questão
ColEto esia,dess iasse-se tia senda a que o brulhan-
tisuno lii uwstnri devera por certo gitial-o.

'[ri ttt-se, Sr. presidente, da concessao di' lama
estrada de ferro para a provmncia de Minas. Se
o sibilo iii lucomoti\a, penetrando pelas nossas
vastas e espessas florestas, de envolta coou o cair-
to itiavioso das aves, traduz uma perfeita sup-
pIra de leneços, pari a pátria, feita pelo homem

II e , ' ' u ' Ir II li' -ni 1 'nt elev,uil ii
,mitos, paizes, - o e ile s'ii destis oh tuitemlli que
depende a felicidade. dos 'sIalo', ivao e iusrI'ssa-
n i, Sr. presidente,  grtniil' e !o naga arg nu tInO Laueao
unta provai' a coti cuneticua do projecto.

0 talento do meu nobre coltega, a quem res-
pondo, devera ser o pi'irueuro a i'econliet'er isto
'orno orem axioma, e a opuosiçáo que o nobre
deputado fez a sentelltani te projecto aio e mais
do que Quita tatica potutica, nau e mais do que
uro desejo de dis'tilo', simplesment e, pelo amor
da list'usstio:

ti Se. l)utulioNot — Não, Sr.
1Si(. A. PeNino: — ..-Pois que faço justiça

as 5' us tetentos, faço justiça ao seu] patriotismo,
'e. tio certo que 5. l',xc, deve, ja como homem
de talento, ja conto mineiro, desejar que a pro-

tutela prospere, e não pode deixar de reconhecer
que uuna das fontes certas te sua prosperidade
e, por sem duvida, o augmnento de estradas de
ferro.

0 Sn. 13. PINTO:—Mas não devemos decretar
estradas precipitadainenti-'.

1 SR. liRU)ioND—Apoiado, quando ja temos
1 faturo da pros nicia ínuito onerado.

li Sus, A. PENuD0:—Ningu"um quer que se de-
r't'n'Lein estradas precipi Ladainente, ninguelu quer
onerar a provincia; o que deveras desejo é vei-a
feliz.

l':ete projecto, Sr. presidente, em a sessão pas-
sada uiuerecu'o lis honras de uma 2 . a ukiscussão.
latão oradores distiactús se tizerão oimsur e '10'
nnel'eceu) brithiante approvaçãu), o que prosa sua
utihnlade. Este projecto vai attenu,Ier a ne'essi-
lides as mais patpmtantes tia proviricma de Minas.
late projecto moia tem de inconstitucional e nós

convertendo em lei não fazemos mais do que
oomiipautiariiios as sabias sustas da administi'a-
e ão.

S. Exc. o Sr. Barão da Vihta da Barra, ao ter
aqui as paginas brilhantes de seu relatorio com
o patriotismo, e iltustra ção que tanto o distin-
guem, disse que cria nialeria de instrucção pu-
hliea e de deserivoivimnelito de vias de coutimuni-
ração lós deveriainos mais inspirar-nos tios sen-
timentos de patriotismo, attcnder bem para o
erandioso futuro da proviucia.

Repito ainda: impugnar projectos d'esta or-
detn, projectos que trazem porpor senti duvida a
garantia de um futuro grandioso para o pai, só
o pode aconselhar ou uma politica fatal ou então
motivos inconfessaveis que não podem, nem de-
veto merecer consideração alguma.

Sr. presidgmte, a estrada de ferro, levantando
'na suas margens obras que mnostrão o progresso
a civiiisação de um povo, presta os iiiais rele-
antes serviços, favorece ao paiz em que o seu

desenvolvimento é bem acceito, e destina-se
a dar os mais beIjos fructos. E uru saque feito ao
futuro. Ao lado da estrada de ferro de Pedro
2, 0 nós vimos levantarem-se edificios,coino sejão
fabricas, escolas e outros, que são verdadeiras
chaves de progresso e luz.

1) SR. I)RuMorsD:—A aproximação da côrte é
que produz isto.

O Sim. A. PENJD0:—As diversas classes de nos-
sas sociedades, se não tivessem estes meios po-
derosos de felicidade, estartão lutando com mi-
lhares de djlficuidades e teião talvez até des-
apparecido da seena do mundo. Muitos ope-
rarios, homens, mulheres e crianças encontrão
tios edificios que se levantão á margem das
estradas de ferro os meios necessarios de sua
subsistencia Nas proximidades da estrada de
ferro de Pedro 11 nós observamos,por exemplo,
unia fabrica de tecidos onde se veemn representa-
(ias diversas classes de nossa sociedade e todos vi-
vendo stitisfi'iluis, a industria prosperando eciii]

cita lamiilieni o tiOSSI priiz. 	 l'rflles de Iralsi-
liii, di .	'enda, e pois, de sitia u' felicidade.

1) Se, l)uum'liND:—Â provini'ti de S. Paulo
litro pi'ugi'euliili uiuih, seio estas inmuliitieu'tis i'n-
cesÕes tu' estradas de ferro,
- ti Siu. À. Pmuot --A pro ' incma de Minas tu-
te ti z nien ti' tia o te n aco mii pan ltad o a sua i rtmià, ti

de S. Paulo, no progresso que dIa
ostenta, porque, infeltzuiemute, quando se trata de
pohtica, deixão-se muitos cegarpelo espirito
partntario, a p0 rito tal que se esquecem das cnn-
vemnencmas publicas parti tratar das q uaes mis
enviarão para aqui os nossos concidadãos, cujo
bem-estar nós Lodos ttevemuios consultar.

À opposiçào a medidas como esta, que eu-
ceri'tto tanto alcance, por ventura será pauta-
lia pelos dictamiies da justiça? Por certo que
nàrj, Sr. jurcsideute.Appelio para a coiust'ueui-
cia dos nobres deputados que se oppfieun ao pro-
jecto; clles que dmgào conscienciosamente se o
que estou expondo não é verdade e se o que
u'hles enunciarão não fui tão soitueuute uiuspii'aulo
pel os sentitaaentos pohiticos.

O Sus. I)uuuamoND:—l.0 disse até que me oppu-
nua como pezar, nias que era a isto forado pelas
eircumstauieias financeiras da provincia.

0 Sim. A. PEN1D0:—A nobre opposiçao todos os
dias levanta-se dizendo que a provincia de Minas
mata com muitas dilticuldades, que lastima ver-

dadeiramemile que o estado de suas finanças seja
mau: eunlini pinttto o quadro sempre mais escu-
ro do que cite é na realidade, e entretanto unos-
Irão desejos de liorisontes i'isonhos e prriiuiette-
dores.

Mas quando se trata de indicar mimo meio que,
tende a realisar isso,er o cine é muito justo, e nos
cuiripre fazer, afastào-se completamente ria ban-
deira que teemui hasteado lan briltiaiitenumente e se-
guem caminho opiosto, trahindo assim a sua con-
sciencia e o seu mandato;...

O Sim. IJituimoND:—Nào apoiado, o nobre depu-
tado é injusto.

O Sim. A. Paaiuo: - . . . porque quando se trata
da instrucção publica, quando se trata de ligar as
distancias, quando se trata emaiflmn de se felicitar
a provincia nle Minas, eis que se levantão dignos
membros da opposiçao, somente guiados pelos
sentimentos politicos para vir se opporem ás me-
didas que tendem a conseguir os inims benéficos
resultados para esta proviiacia, que é tão digna
e merecedora de tal.

Creio, Sr. presidente, que semelhante facto
absolutamente não tem justificação.

O Sim. l)auiioND:—Mas nós não ti'ahutrios as
nossas consciencias.

O Sus. A. PENmD0: —A comnaissão de obras pu-
blicas, de que sou um dos uttimos naenabros,..

O SR. DuuMoND:—Não apoiado.
O Se, Á. PENioo: — . .. tendo de emiiittii' o seu

parecer sobre o projecto em questão, o fez de ac-
cordo com a justiça e convencida de que pres-
tava um serviço á provincia. Viria á tribuna em
consideração aos argumentos adduzidos pelo meu
nobre coflega e particular amigo, á quem voto
toda estima e consideração, o Sr. Druinond,...

O Sus. DimuatoNu:—Muito agradecido.
O Sus. A. PEr'umDo:—... e aguardo-me para na

2.a discussão desenvolver-me mais sobre a iria -

teria, e então hei de provar que unia das neces-
sidades que urge ser attendida nesta provincia,
que um dos nossos primeiros cuidados ã que nos
inspiremos nos interesses reaes, deixando um
pouco de parte a politica e olhando mais para
o povo e suas conveniencias.

O Sim. Duivaroesu:—Não apoiado.
O Sus. A. PENID0:—Não procedem is razõe s

que arrastão a opposicão a mmpuc'miar o Ir ji'('i
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my
l,t 'iij 	 ,iiCii(fll(ia, 	 t( 	 justiça 	 ó

ixcs., estão 1uiiieituuieii11 uiuiveuiidu, de
oe urge que a privincia ii adopte, ps, seme-

lhante ins(tida vai polerosuiteite concorrer para
alui k heidade.

Tenho concluiR'.
() Sit. DRuuusD:—F'aHou IIIUitO bem.
O ,r. Uaptista Í-li nto:.--Pieteudo

dai- meu voto contra o projecto e por isso j usti-
lical- , porque tenho sido sempre erithusiasta pe-
i)s projectos de construcção de estradas de ferro.

() SR. VALLÀOARES:—O nobre deputado vota

0 Sil. B. PINTO:—VO1O contra e vou dar as
rizões que inc levão a ussiun proceder.

Confesso a minha culpa: tenho sido uni pouco
precipita lo em diversas concessúes de privile-
gius para consirucção de estradas de ferro. Mas
a e pe rie nc a iii e teu feito co iii rei teu der que se
ó de toda i:onveriieucia que cortemos a prouncia
de eNIradas de ferro,só o devemos decretar depois
de uni plano geral,para que unia estrada não ve-
nha fazer coneurrencia a outra e prejudicarem-se
mutuancrite, como tem de acontecer, se conti-
n uarinos a votar estrada- de ferro a torto e a
direito.

Srs., nós devemos olhar para a provincia de
S. Pauto, que mios pode servir de modelo. O en-
grauideciineiito daquelia provincia a que se deve?
A' meio. Mas perguntO eu: a assemiibtéa pro-
viuci:ut de S. Paulo tem concedido estradas da
finita por que nós aqui temos concedido? Não,
Srs.

0 S. VALI,ADARES:—Lstudao-se primeiro todas
as questões inhereiites a unia estrada e que po-
deuii influir para seu bom resultado.

O Sul. U. PINTO:—As estradas são allr decre-
talas depus de uni estudo accurado e depois de
tini orçamento bem detalhado.

ti SR. CAETANO Gtua:—E as estradas 
ai 

li são
:uustruidas principalmente pela iniciativa indi-
vidual.

O SR. B. PINTO:—Depois de miniinciosas iii-
lagacôes,depois de encarada a questão por todas
as suas faces e depois de reconhecida a utilidade
da estrada, é que é cita decretada. Mas nós não
procedemos assim; se pedirem unia estrada de
ferro daqui para a lua, a concederemos.

O SR. A. PENiDO:—Não haverá passageiros
para lã.

O Sim. II. PINTO:—lia de nos acontecer como
nos Istados Unidos, onde o enthusiasmno de con-
struir estradas de ferro por toda parte foi tal
que, construirão duas parallelas, que entrarão
eu cuncurrencia, e o resultado foi que começarão
a dar passagem de graça.

Sr. presidente, eu reconheço que as nossas
principaes e mais urgentes necessidades são a via-
ão e instrucção publica; mas, se formos con-

struir estradas de ferro a torto e a direito,
por lugares desconhecidos, sem sabermos com
que elementos podem contar, certamente que
não faremos mais do que onerar e compro-
inetter muito a provincia.

Portanto, einquanto não se provar que esta
estrada tem futuro, que os lugares que chIa tem
de percorrer dispoemn de elementos de engran-
i]ecimento...

0 SR. A. PENino:—lIei de provar.
1) SR. B. PINTO:—Se o fizer, terãmneu voto,

do contrario votarei contra esta e contra to-
das as mais que aqui se apresentarem sem
estes requisitos. Sr. presidente, emquanto a es-
trada de ferro de Pedro lI internar-se por
esta proviucia, não devemos votar os ramuaes
que deveui convergir para cita; cita a arteria
principal, só cita deve determinaras zonas que
devem percorrer os rainaes que a deniandarelia;

l)Ortaiit esperemos, porque esperar neste caso
é eamiiimi liar (Jíuilo bem; muito bem).

.Achiauide-se na ante saia ii Si'. Dr. 1heophiilo,
deputado pelo 1.° disirictu, e já reconhecido,
é o uiiesuio Sr. recebido com as formalidades
pi'cseriptas pelo regimiento, presta juramento
e tonta assento.

Continua a discussão do projecto.
O i. Aiiiar'aI; —Si'. presidente, dum-

pio uni imperioso dever vindo á tribuna exter-
nar o meu modo de pensar coni relação á con-
strucçào de estradas de ferro.

De modo nenhum une poderia furtar a esta
Obrigação, porquanto, tendo de votar contra to-
das citas, pareceria que eu sou retrogrado, se não
lésse as razões do nieu procedimento.

Sr. presidente, se nos remontarmos á historia
das estradas de ferro cima ricos e antigos paizes da
Europa, veremos, como na Inglaterra, as diílicmit-
dades que hão posteriormente apparecido á de-
cretação e construcção de muitas linhas cmii pouco
tempo, o encarecimento de generos, a restricção
da riqueza publica, pela conversão dos capitaes
iluetuantes em capitaes lixos.

Ora, se isto acontece alhi, onde os capitaes mo-
vem-se dentro do paiz, e apenas passão de um
banqueiro para outro, quanto mais cio nosso
paiz, onde tudo temos de inportar.

Si. presidente, é de primeira intuição que as
estradas de ferro acarrelão grande despendio com
o pagamento de juros aos accionistas, juros que,
cmii legra, devem ser muito vantajosos, e pagos de
proinpto, sem o que viria o descredito para o
paiz.

A' esta consideração aceresce que em parte a]-
,unia ficará uma estrada de ferro mais despen-
diosa do que em nossa provincma, por quanto te-
mios de importar com grande despeza e ditlicul-

dade o ferro, os operarios, e tudo mais que foi'
ilceessario para taes construcçõeS, e portanto,
temos de exportar o nunicrario, e a consequencia
será que por muito tempo nos faltarão os capita"
fluctuantes e necessarios para o desenvolvi menti
das de mais industrias.

A estrada de ferro por si só não traz a indus-
tria, entretanto que precisa do desenvolvimento
desta para alimentar-se. E como o conseguire-
usos, quando os braços rareão, e os que temos
são carissimnos? Conto manter as estradas de
ferro, seio que tenhamos uma lavoura rica c coo-
venienteniente desenvolvida?

Nós não comutamos, infelizmente, com nenhum
desses elementos de prosperidade, e no entanto
queremos cortar a provinciacomu estradas de ferro.

Sr. presidente, é facil, é mesmo bello dizer que
as estradas de ferro trazem a riqueza. Não serei eu
que negue esta verdade, moas direi que a realisa-
çào desse facto depende da existencia de diver-
sos elementos, do desenvolvimento da industria,
para o que não teremos capitaes Iluctuantes, se
imprudentemente multiplicarmos as linhas fer-
reas, porquanto esses capitaes se tornárão fixos.

Isto é tao verdade, Sr. presidente, que nenhum
hoiziemn pensador e que conheça alguma cousa de
linanças o negará.

Srs., si considerarmos o nosso estado, veremos
que a provincia, de dia em dia, se compremette
contrahindo emprestimimos para pagamento de ju-
ros da unica estiada subvencionada e que já está
cio via de reahisação.

O SR. B. PINTO dá um aparte.
O Sri. AMARAL:—Para haver reproducção, é

preciso que haja desenvolvimento de outras in-
dustrias, que haja elementos para alimentarem
essas estradas, e isso só conseguiremos quando
tivermos bem desenvolvida a cultura do café, do
algodão e outrosgeneros.

tu', o metrodi , Í mi,oio iiiwla estradas, uma
1 rriislruiih:us, tem uniu fuitumr.
À isto respontrei, qie ii Futuro que deveutios

esperar é o da lavoura, porem mós sabinos que
is nossas maltas já se uào tornando imnprdiicti-
;as, que os cafezaes, depois mie 20 amiulos, já miada
pioduzem, e assumi, se não tratarmos de outras
industrias, de que se alimsient:um'ào essas estradas?

Si. presidente, o h , gislailor não deve só ver,
deve igualmente prever.

Attendemmdo a estas cousideraçôes, cuja proce-
lencia, supponho, ninguemn negará.

O SR. C. AFFoNso—O nobre deputado está
discutindo com muita proficiencia.

O SR. ÀSTAmI5L:—. . .esta assembléa já procu-
rou dar um golpe nesse grande imprudemite co-
Itiusiasmo de construcção de estradas de ferro,
quando, pela lei n 1980 de li de Novembro de
18'0, determinou que de então em diante, ne-
nhiuumia estrada de ferro se faria, alem das já vo-
tadas, sem lei especial que a autorisasse, e sem
1ueatgimm:ms das tinhas já contratadas dispensasse

o favor da garantia de juros; e nu anno de 183.
(laudo):—

Mesmo assina o empreiteiro que para orga-
isar-se pretender taes favores, para ser atien-

lido deverá provar por mntio mie dados estatisti-
eos . . (aqui!lo mesmo que temi sido exigido, e cuja
alta foi notadi pelo moeu ihlustre collega d 

1 nuns; não se teu apresentado de uiamieira
alguma uma prova da despeza, do traçado, e da
sua convenieneim pra se conceberem as 'anta-
gemas d'esta estrada) . . . « que poderá produzir
immmia renda liquida superior a 4 o/ Pergunto eu:
—qual o projecto que aqui na casa se apresenta,
segundo os preceitos da hei ha pouco emanada
Ilha? Não seremos nós aqueiles mesmos que
levemos respeita!' a 1nossa legislação, que deve-
mios respeitar hoje aquilho que fizemos hontemu?

O SR. CAETANO GAuA:—Sem duvida; o exemplo
deve partir de nós.

O Sn. ASIARAL:—Creio que sim. Se unia gran-
de parte dos ihtustres membros desta asseuibhéa
torso aquehles que confeccionarão esta lei, sois

is mesmos aquelhes que a deveis respeitar. Não
deve até ser aceito projeto algum, seus que es-
teja subordinado ás disposições desta lei. Por-
tanto, Sr. presidente, não é o meu pemisamuento
de hoje aquelhe que convem; não é para elhe que
eu appello: appello pais o estado financeiro da
nossa provincia. Se não podemos melhor remnu-
nem'ar aos fumjccionaaios reconhecidamente mal
pagos, por isso que não o comnportão os nossos
cofres, direi tambemn que não podemos moais
onerar com impostos os contribuintes porque
(a são demais os que chies pagão. (Apoiados).

O SR. A. PENiD0:—Estrada de ferro é unia
fonte de renda ceita.

O SR. Ai1ARAL:—MeU colhega e amigo, para
ser unia fonte de renda certa, ja expliquei, é ne-
eessario que haja capital fluctuante. O pouco
capital fluctuante que nós temos vai ser expor-
tado para fóra do paiz na importação de objectos
iaecessarios para uma estrada, e ainda esta im-
portação vai prejudicar a toda industria, porque
transforma-se em capital fixo e não servirá ab-
solutamente de elemento para a estrada. Por
eonsequencia, não é renda certa; teto contrario,
é muito duvidosa. Terá a provincia de, por toda
vida, pagar juros á estrada, porque jamais dIa
terá renda suificiente para aliviara provincia e
será estaLapena s a unica onerada e não poderá
caminhar para diante, como deve.

Outras considerações de diversa ordem ja forào
feitas pelos meus nobres cohlegas dá minoria, e
por isto não proseguirei. Apenas accrescentarei
que a estrada de ferro (te D. Pedro 2. 0 5 aquelia

(pie deve ilet'rmiiinui' a iiii'eerà, das olilras vias
erreas iiiams til ii'.

O Si,. VALLiDAIIES:—Apoiado.
0 SR. AMARAL:—. . .porque é elti que, tende

de atravessar a proviuicia, tia de determinar os
pinta um que tenso de ser os gencros recebidos.

O Sim. CAETANO (dEMA:—E' agi ande arterma.
O Sim. AMARAL: —E' a grande antena, como diz

muito bern o moeu nobre cotle'a do 1. 1 districto,
donde devem partir as outras veias que teem de
mihmmnentar a industria. Não devemos em tal as-
sumpto proceder imprudentemente para que
mito mios succeda outra vez o que ja nos aconte-
ceu comia a estrada de Mariarino Pi'ocopio, a res-
peito mia qual eu disse da tribuna o seguinte:

« Srs., nào devemos subvencionar esta estrada,
porque ateima mie inconvenientes, que então referi,
cita é umi: anachronismno. Nos Estados-Unidos,
na Ing laterra, cita toda a Europa trata-se mie es-
tradas de ferro, que são mais baratas na sua
construcção e no. seu custeio do que a estrada mie
rodagens, pois que esta tem de immmportar aniniaes
e arreios e além disto o seu leito é incessante-
mente concertado. » Parece que profeiisei, por-
que a pruvindia de Minas e os cofies geraes tive-
rão unia grande perda, sem a menor vantagem
pare a provincia. E o que succedeo?

Ahi está ja a estrada de feno em commspeteiicia
com a estrada União e Industria, inutmlisando-a.
Assimn,ciumipre-nos aproveitar a extiermemleia, ter-
nos prudmacia pira não perdermos a eorastruc-

çào de linhas ferreas pelo seu milão traçado, e
pelos seus ouros inconvenientes. Espereunos,Srs.,
porque esperar 1 caminhar, ao passo que pro-
gredir comia imnprudencia não é caminhar, é ne-
trogradar.

Vozes:—Muito bem!
O SR. 1'. de Gouváa:—Perfeilamiaente bem.
Não havendo mais quem peça a palavi'a, en-

cerra-se a discussao e, procedemado-se á votação,
ii approvado o projecto.

Subsidio.
Entra em 1. 0 discussão e sem debate passa para

a 2.a o projecto o. 3, que marca o subsidio e a
ajuda de custo ais membros la assenuhitéa na le-
gislatura de 188-1879.

Credito supplerneutar.
Entra em 2. a discussão o projecto mi. 05, que

abre o credito de 92:000v para oecorrei' á insuf-
ficiencia de diversas verbas da representação pro-
vincial no corrente exercido.

E' tida, apoiada e entra conjunctamnente em
discussão a seguintete emenda:

« Ao o. 5 accrescente-se-6.—R. Silva. »
Não havendo quem peça a palavra, encerra-se a

discussão ,,, , procedendo-se á votaçào, são appro-
vados o projecto e a comenda.

Estrada de ferro do Nas de Hespanha.
E' approvado cRi 1. a discussâo o projecto n. 04,

que concede privilegio para a constrimeção (te urna
estrada de ferro da estação da Serraria, na estra-
da de Pedro ii, àcidade do Mar fio Ilespamitia.

Posturas.
São approvados em 2 . 0 discussão os projectos

ris . 15,10 e 30, contendo artigos de posturas, o 1.»
da camara do Araxã, o 2.° da da Diamantina, e
o3.°da de Boa Esperança.

Creação de fre,quezias.
E' approvado em 2.a discussão o projecto n.

24,creando asda Imnmaculada Conceição de Nossa
Senhora do Jequit:ihy, a de Santa Maria de S.
Felix, e a de Santo Antonio do Paredão.

Categoria da cidade.
Entra em 2.3 discussão o projecto o. 0, que

eleva á categoria de cidade a vilia de Pouso
Alto &.
O r. Daptista P'in,to:—Sr. pre-
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sidente, este projecto não 	 liudP iisravelnients
ser apprvado.

() anuo passado a assemhléa, attenteudo a que
a povoaà lis auas virtuosas é uma das me-
lhores 6 provincia, o que foi cabalmente pro-
vado aqui, a elevou á categoria de fioguezia; e
entretanto hoje, sem motivo algum procedente,
sem que se mostre que essa povoação tenha de-
cabide, pretende-se rehaiai-a da categoria tine
tem

A povoaeào das Aguas Virtuosas possue as fon-
tes, ta!vez as mmmais ricas do intimido, tem eiiti-
cios beilissimnos, e contem Iodos os elernemitos
de engrandecimento. Já pela sua situação apia-
zivel, já pela amenidade de seu clima, já pela ri-
lueza de suas aguas medicinaes, aqueila povoa-

ção lia de ser, em um futuro não muito remo(o,
urna das primeiras da provincia.

(á que dirão os estrangeiros que, passando por
migares completamente decadentes, e que, en-

tretanto, -são cidades, chegarem. á povoação das
Agoas Virtuosas que, podendo constituir unia
belia cidade, nem ao menos é freguezia?

Será mesmo urna vergonha para a asseiimbléa,
quando se souber que elba o anno passado
creou essa freguezia, e este animo, seni razão
alguma, sem que se mostrasse que o logar tem
desmerecido, a supprimio!

1) logar é tão importante, Sr. presidente, que
já se abriu unia snbscripção para a construcçao
de urna grande matriz, e para dIa tem concor-
rido generosa mente personagens milito impor-
Lindes do unperlo.

Por estas razões, Sr. presidente, declaro que
voto contra projecto, e espero lime a casa
me acompanhará neste acto de ustia.

E' lido, apoiado e sena debate approvado o
seguinte requerimento.

Requeiro que o projecto vã á conmnaissão de
estatistica para reconsideral-o.-X. da TTesqa.

Apresentação de
Requerimentos, nojectos e indicações.

O S. PuLa RAMOS, por parte da conarnissão
de força publica, apresenta o seguinte.-

Projecto se. 93.
A assermmlrléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 A força policial da provincia é lixa-

da em 1:200 praças.
1. 0 Para a sua distribuião a provincia será

dividida em cinco circu inseri pções policiaes, ten-
do a da capital 400 praças e 200 cada urna das
ou ras.

§ 2. 1 0 presidente da provmciL designará
as sédes e traara os limites dessas circums-
cri pÇões.

§ 30 O orpo policial fica organisado con-
forme os quadros annexos.

Seus Nejieiiiientos se regularão pelas tabeilas
tamhern aimrrexas.

§ 4. 1 Aos olliciaes e praças lica concedido o
direito á reforma nos termos da lei n. 2:138 de
2' de Outubro de 1875.

5. 1 ti engajamento das praças poderá cl -
le:tuar-se corri a clausula de não sahir o enga-
jado da circrimnscripeão que escolher, excepto
na da capitI,

ffls1osioEs (;ER! -,s.
Art. 6. 1 Serão nomeados officiaes para a G.

companhia de infantaria depois de preenchido
a numero de praças das outras companhias e
ter esta pela mimei is 70 praças.

§ 1. 1 As esquadras inunicipaes irão sendo
extinctas, 'i que se forem engajando
praças para o corpo policial e estas os smihsti-
t iii rem

Àrt. 3. 0 Esta lei vigorará durante os exer-
cicias de 18'6 a 18T e 18 a 18, revogadas

as disposicõ's emim m'ontm'ario.-Fraecivco de Pau-
la Ramos Hoe'la .Jmmnior. -(aeta'no A. da (lama
(Jerqueira.-A. Al. da Appa'esesetaçâo, vencido
luarmto ao numero de ollicmaes para as campa-
mrhias.

'I'AIIILLA N. 1.
O corpo policial se dividirá ciii

1. 0 Estado maior.
2.° Estarlo menor.
3.	 Urna companhia de cavallaria.
4. 1 Seis ditas de infantaria.

O estado maior se comporá mie:
Tenente coronel comnmnandante 	 1
Major fiscal .......
Cirurgião mor com graduação
de capitão .......

Tenente ajudante e secretario 	 1
AI Orce quartel mestre. . . 	 1	 5

O estado menor conterá:
Chefe mie mmmusica com graduação

de vago mestre .....1
Sub chefe com graduação de

	

1. 0 sargento 	 ......1
Sargento ajudante .....1
Musicu	 ........26 	 29

A companhia de cavallaria terá:
Capitão comnmandammte . . . 	 1
Tenente 	 ........1
Alferes . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 1
1.0 sargento .......
2. 00 ditos ........2
Forrieis ........2
Cabos .........4
Ferradores 	 .......2
Clarins.........2
Soldados ........100 	 116

As comiipanhias de infantaria lo distrieto da
capital terão, cada lima:
Capiláo cornmandamite 	 1
Tenente 	 ........1
Alferes 	 . 	 . 	 .	 .	 1
1 . 0 sargento .......1
2. 00 ditos ........2
Forrieis ........2
Cabos .........4
Cornetas ........2
Soldados ........Iii 125,250

As 4 companhias restantes terão, cada tinia:
Capitao commandante 	 . 	 1
TemmLnte 	 ........1
Alferes.........1
1. 00 sargentos ......2
2.00 ditos ........4
Forriel.........1
Cabos .........8
Cometas ........2
Soldados . 	 ..... 	 180 	 200

Francisco de Paula Ramos Horta Juszior. -
Caetano A. da Gama Cerqueira.-A. 31. da
Appresenlação, vencido quanto ao numero de of-
liciaes mias companhias.

N. 2.
TARELI.s 1)05 VENCIMENTOS DOS OPF1cIAEs, OFFICIAES

INFERI ORES E PRAÇAS DO CORPO POLICIAL.

se
POSTOS.

Tenente coronel 	 2 100$ 	 30$ 20$ 150$
Major . . . 	 1 ,94$ 	 26$ 10$ 130$
Capitá e irmirgião
imior ....80$ 	 20$ 10$ 110$

remi l.e ajudante . 1 	 70$	 20$	 90$
Alferes quartel
mestre . . . 	 i0$	 20$	 90$

mrmtáee 	 ...'e' 	 211$ 10$ 1155
1 mwntes . . 	 '76$ 	 20$	 90$
tIferes ....60$ 	 20$	 s0$
argentos ajudan-
dantes 	 . .	 1$'740

(efe de musica.1$'700
Sub chefe de mu-

eme) 	 15300
sargentos. 	 15300

2 . e ditos . . 	 1$200
lmirr leis 	 1$100
Calmos . .	 1$050
Mimsiíos 	 . .	 15050

midados , ferra-
t)res , 	 clarins
remetas 	 1$000
sala das sessõss, 22 mie Maio de 18'7G. -Fa'an-

isco de Paula Ramos Horta Junior.-Caetano
1. da Gama Cerqmrcira.-i. i/. da lppresen-

/7 (1O.
Vai a imprimir prima entrar na urdam dos tra-

ia lImos.
O t. T alIada 1 es (Não temos este

recurso).
1.' lido e lierm sobre a inesu para ter 2.0 leitura

o egumntr':
Projecto a. 94.

Á assemmmbléa legislativa prrr iiicial mie Minas
e raes decreta.
\rtigo unico.-Fica restaurada a cadeira dc

latim e frimimeez (Ia cidade de Pitanguv.
sala das sessões, 22 de Mamo mie 18'76.- Valia-

(/a,es.-J A agasto. - Drmernosed. - Cesa rio Gama
de Oliveira. - C. A/fonso . -Ferraz Jmmnior.

- Titeopleilo.
() S. caetano Gaina-Pedi a

palavra para offerecer este projecto (Li).
r. preside mmte, cmii vista do modo de pensar

da irsernbiéa, reconhecendo a necessidade que lia
mIe se propagar o mmm:mis poesivel a miistrucçàm pu-
mica mia provimicia, quamrto seu estado linanceiro

mm permiltri, julgo-lime dispensado de fazer Em-
eis mmnsideramões para fundamentar esI projec-
mm. Li mmmi tam'- me-hei, portanto, a informar a casa
li necessidade que lia de se creai' eta carteira.

I) disti'icto da Serra é muna povoação inmpom'-
mie e florescente. Está colocado, é verdade,
mitre duas freguezias, a da Ponte Nova e a do

.uta, onde ha escolas; mimas deltas não se po-
rleimm aproveitar os meninos daquelhe distrlclo,
pie aliás são cru grande immmmitero,e selirto-se coimi-
pitaramente analphabetos.

Quanto á Passagem do termo de Queluz, creio
pie ha mia casa muitos coilegas que conheceui
sja povoação e sabem que a creaçào de unia

escola aIIi é de grande necessidade.
tenho em meia poder mia repiïseiitaçao dos

Imabitantes do lugar, mostrando o avultado nu-
mero de meninos que alli existem, com indicação
li suas familtas, idades &, os quaes tamnbein
se achão completamente analphabetos, por fal-
ta de uma escola. Comimprometto-me a depositar
;mmantiã sobre a mesa esta representação, para os
nobres deputados a examinarem.

O S. F. DA VEIGA: --Basta a sua palavra.
0 SR. CAETANO IAM: -Mas, desde que eu te-

nho a mepresentaçào, mio posso deixar de la-
,el-a acompanhar o projecto.

VOZES:-, ao é necessario.
E' lido e fica sobre a mnesa para ter 2. 0 lei-

tira o seguinte
Projecto as. 104.

A assrrembléa legislativa provincial mie Minas
eraes decreta;
Art. 1. 0 Ficão creadas cadeiras de mnstrucçào

11mrrimarla e secundaria do sexo mnasmrutirro, mim
ilm . trrcl, 	 la Serem. tinir, Ir Samrut ltit:m 	 1	 1 ri-

vo, e na poveaeàu mleiaeininada Prmssagzm, termo
de Q ouz.

Art. 2.° Rrvcgào-se ris disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 22 de Maio de 18'713.-Caela-
rio (iaema.-F. Peixoto.-P. Brandão.-A. Pc-
sido.- Paumia Ruamos.

O 	 \1oujmjo (Não temos este dis
crmrsu).

São lidos e lie;mmr sobre a mesa para terem 2."
leitura ris segmnmites projectos-

X. 95.
A assemnbhéa legislativa provincial de,

(ei'aes decreta:
Art. 1 . 0 Fica transferida a sédr do município

mIe S. Francisco das Chagas do Campo (raimmle
para a povoação do Carmimo do Arraial Novo, rom
a denominação de Villa do Prmmanahmybmm.

Art. 2." Esta villa sert instalhala dii conter-
riimdade e condim,-(es da lei n. 2032 do 1. 0 de De-
zeiutmro de 1874, e pertencerá á comarca do Pa-
ran ah yba.

Art. 3 ° Revugão-se as disposições eui Con-
traria.

Sala das sessões, 15 de Maio mie 18'7G.-Ap-
prese92tação.-Mourão.-JI. da Rocha.-F. da
Veiga.-X. da Leiga.

N. 06.
á assemublmira legisiativa provincial de Minas

Umrraes decreta:
Art. 1.0 Fica pertencendo ao districto da

Pratmnlia, mnunicipjo do Araxá, ris terras das
fazendas rio Cmlii ão José Pedro de Lama 1-lor-
donio, pertencentes ao distmicto de Bambuhv,
rio termo da Formiga.

Art. 2. 1 As terras da fazenda da Vargem
Grarmrle, pertrncemmtes á 1). Prumlencianna Uru-
lurlina de Paiva, setas filhos e outros, actualmente
do rimstrmcto de S. Sebrustião da Conluzào, li-
cão  aimex.q das ao districto de S. Jeromivrmmo
dos Por/mis do termo do Araxá.

Ari. 3•1 Revogào-se as disposições cmii con-
trario.

Sala das sessões, 15 de Maio de 18'76.-Ap-
presenlação.-M. da Roclra.-F. da Veiga.-X.
da Veiga.-JIourão.

O Sr. José Augusto:-Vou enviam
á mesa o seguinte projecto (Li).

V. Exe. sabe, Sr. presidente, e a casa não
desc,muh rce, que o hospital da ltrmbira foi fim-
dado e é constantemente protegido por una ver-
dadeiro apostolo da caridade, que vivamente se
consagra ao bem daquelle pio estabeleci mento.
(Apoiados).

O SR. CAETANO GASIA:-E' uni alto venerando
pela sua caridade, e muito respeitas eI. (Apoia-
dos).

O Sim. C. DE OLivEimmA:-E' ummm varão distmneto.
O SR. JosÊ .kte.v'sro:-O mmimansemihor Fehicissi-

amo tonta-a debaixo de suas vistas immur'diatas e,
Como Urna dedicação sem igual, promove mi aug-
mento e progresso daqmiehla casa.

O Sim. CAETANO GAMA:-E' um sacerdote mo-
delo.

O Sim. JOSÉ Al'GusTo:-Apoiado. Muitas ve-.
zes, Sr. presidente, deixa elIe de cuidar daquillo
que lhe é proprio, para se ocdupar, só e unica-
moente, dos interesses do hospital.

O SR. l)BumíoND:-Apoiado.
O Sim. J. ACGUST0:-Apezar mie enfermo, corno

infelizmente se acha, monsenhor Fehicissimimo
não deixa um só dia de visitar, e mamais de amua
vez, aq;ietla santa casa, de percorrer da pri-
meira ã ultima enfermaria, e até a propria co-
sirilma, afim de examinam se o alimento está caia-
veia 1dm te mimei te preparado. E lie dedica tomimis estes
mmiii,'.	 tmd 	 eI, 	 ls	 Ii' 	 1 ' 	er,h,mlrr.
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pai, aos lesvalitl s que abriga naquella 	 ti.-
rada til, earidado.

O Se. )iti%ioND:-O hospital é tini testerti-
flui) vivo te toda sua tedieai) à huuiani Iade
desvalida. (Apoiados).

O Se. CEcicio GaMa:- EtIe tem sidu iii Minas
o mesmo que José Cleuieiite Pc rcii a foi na cõrte.

O Sil. J. AU cusTo: - Para provar ït V. Exc. e i
Casa o seu zelo por aquetie eslabeteciniento,
aqui mesmo n'este recinto, quanto limita co,. se
ei gue.t accus.indo-o, a asseiiibléa qiai que (,til
sua maioria nostrou-se como que obrigada a
defender, e a mistral-o na altura de lodo o CCII
Inc mcci filei ti , o res pei tav o 1 til o mi se nEto r .1 osé Fel
CISSiÍIO.

() Su. Dmiumosmt:-O Sr. Cantara, presidente ia
ass ouldéa, fez-lhe emmtto a defesa e ruiu titula
vantagem, no que foi precedido pCI) nOssO
e lIga ausente, o Sr palre Modesto, que rei-
vitulicomi os brios desse dislimirto vam'i), que
com Limita injutiça forno otiendidos.

Sii .1 .Ami;usTo:-..\poido....siiii, pois, i
Vista da niani hstacies que vejo e 0(1(l) (Ia
parte dos miolires leptilados, julgo tesmieressa-
rio dizer niai s, em funlaiminto do projecto.

0 Se. 
i
'. 1»: t)i.ivemima:-Feni ti fundamentado

muito miii.
SR. i)luuoNu:-Perteitanienl, e eu até lhe

etit o minhas feliei taçoes.
tu e fica sol)rea" ijiesa para ter 2. lei lura o

seguinte
Projecto n. 9.

iscetiihlúa legislativa provincial de Minas
Geraes lecreta:

Art. 1.0 Fica autorisado o presidente da
p1 ivni. a conceder ao hospital de caridade
iii Itaijira o auxilio de quatro contos de ide,
para tratamento de doudos, para o que se lhe
abri 	 ii necessari) credito.

.\ rt. 2. 	 Revogo-se as disposições eni cún-
ti'.u•i

5 la das sessies , 22 de Miio de 15"t;.
.'l//on,Ço .-Ferra: .Jea ior. -.1.

da Ieíja.-JJ. do, /?oc/ta.-Jlourõo.-C. de oh-
ec1a.-.J. .1 eqnv/o.-'JI. FUlfJe/C20. -/1. .'i)/ca.

Pf"//l(iO. -.,é'raris/o ,J/a(/,aí/o.
O r. .Jos 1ii1roziiLo Nt'to te-

nus este discurso)
E' titio e tia sobre a niesn para ter 2. lei-

lura o seguinte
Projecto se. 98.

A assetimhlia legislativa provincial te Minas
Gevaes decreta:

Artigo unico. Fica creada no d metrieto da
\rai.geni, tio niuniciplo de Tres pontas, urna ca-
deira de instrucçào primaria para o sexo fe-
mtiinmmio; revogadas as dispo.siçltes em contrario.

Sala das sessões, 22 de Maio te
Eu/'o:ino -E. de Oliveira. -1". Pe,.i,'oto. -.1.
Veii ido,-Evaristo JIachado.

0 v. (Iai1dicIO cio Oliveira:
--Sr. 1mresiiiente, embre es palavras funda-
miientari o projecto iiue passo a lei.( Lê).

Ainda hoje, na occasião op[ortUna, o meu
.distiiicto C presido amigo, ujumisenhor Jose Au-
gusto, enilerecoti a mesauiva representação dos
habitantes e autoridades tia freguezia do Jequi-
tibá, fazendo sentir a urgente necessidade do
concerta á que se refere o miiemi projecto. Guino
interprete destes sentimentos e representante
ainda do extincto 2. 1 districto, entendo que é de-
ver meu apressar os tranmites da discussão rela-
tiva á til miiedida, apresentando já redigido o
projecto. E para convencer a casa da justiça da
mitesina iiedida,cumpre-nae dizei' que sobre o Rio
tias Velhas, que banha a freguezia do iequititiíi,
foi lia anuas construida unia impartantissirria
ponte de solidei. notavei.

9 cIa ti zer que nella .;('i ti iiipregada a
aroeira do sertai, que é a itiais ti ravel de nossas
madeiras de constm'ucçào.

(Is Sus. 1. AUGUSTO E ltimusioND:-Apoiado.
II Sim. (.1, ue Om.ivem ii --Esta ponte durante

listante lemiipocoiisemutu-s si e forte, prestando
atiosos servicos as transeuntes; nias com unia

enchente extraordinaria, occorrita, se me não
engano, ciii18(30 ou 3863, dons lanços do centro
ciliiri'iu sob :i dupla da grande correnteza
lis agiia e da enorme quantidade de miadeiras
(fite desciao atravessando o leito do rio.

0 SR. 	 (;tSTO:-A poiado.
) Sul. C. DE Oeiveiumt:-Coiui esta catastrophe

inie.ri mii peu-se o transito, ficando velada a comtt-
mnunicacào das duas margens, o que tem dado
lueiti' à laitientaveis siuisti'os. E' a,siiii que ainda
n'teu leunente, Sr. presidente, ao atravessar o
rio ciii tiuoe canõa ou ajoujo umiiea 'ia de com.-
iuttimiicarào actual) ruii pobre tropeiro, perdeo uni
cai i'egaiitemtto que quasi constituia sua fortuna;
liam ia e corislanteuiente está o povo repressu-
timiituu e fazendo sentir aos poderes constituidos
a te scidade desi pi'icettr ao concerto 0(1 ré-
ronsti'uicçài desta ponte. Vu, pois, V. Cxc., que
é iii au:i, de justiça que pc; à asseiiabtéa, au'-
crescendo que curti a passagem do projecto terá
a pruuvimicia conseguido tiotavel ecoutonlia. A
ponte só perdei os dois lanços centraes, comno
disse, os outros xisteuu intactos, perfeitos.

0 SR. .1. AUGUSTO:-Apoiado.
111 Sim, (. DE Om,iviuia:-... em estado de po-

threui ainda seri ir largo tempo. Mas se os
ulei't rrmtos assim isolados, sem mim ponto que
os ligue mio cemitro, se mulo tizermnus desapparecer
a solução de continuidade, ora existente, bem
cedo pem'derernos total mente esta importante
obra, ao passo que caiu pouca despezu, com 8
um 30:000$ sC concluirá o trabalho, ficando a

poti te concertada e apta para o transito(]os pás-
sageiros, que ato avultào, pois que é por ahi que
se co iliiii i i nica o mitumicipio de Santa Luzia com
os do urvello, l)ianuamitina, Serro, Comuueicà e
até Pau' u'ati. pelo .leutuituhít passa muna das es-
tradas geraec tio sertão. Assim, Si'. presidente,
espira quis a asseinhléa não inc negará o seu
apoio e seu voto, uiesmo porque por muiaior que
seja 'a susceptitilidaule da uobu'e uttaioria, cita
ii;lo pode descobrir nesta medida uni fimn politico,
occum tio; é apenas a satisfação de um recta mito,
te muita necessidade vital do povo, que eupeço,
u sando de uni direito de iniciativa que neste
caso não pode ser tirado á oppsiào.

Valho-me ainda desta vez de fallar para otiè-
recei' mima outra mmiedida que passo a ler. (Lê).

Sr. presidente, V. Exe., representante pelo
.° ulistricto, sabe bem o que é o municipio de

Santo Antoni o  los Patos. Seu t'er!'itoriO está
extreuuiaioenle reduzido e desfalcado. Constante-
mente esta aeseínbléa teui contra cite convergido
suas iras, e golpes sobre golpes são lhe descar-
regados. Não sei mesmo como ainda tem o in-
feliz termo resistido á tantas e tão repetidas
smulitraçttes. Agora que nenhum valor politico
ou alcance partidario tem as medidas estatisti-
cas, creio que a assemnbtéa provincial não levará
á itial a pequena annexação que pretendo, rues-
ruo porque, se é verdade o principio de direito
que a bandeira cobre a carga, a assignatura de
uni distineto membro da maioria recommenda
o projecto, a do nobre deputado pelo 4,0 dis-
tricto. o Sr. Appresentação, que bem conhece
aqueile lugar e que sabe de quanta justiça
não é a encorpoI'aão. A assembléa, pois, certa
de que não é a opposiçãO a unica interessada
nesta questão, mas tambemn uni membro presti-
gioso de sua maioria, dignar-se-lia por certo

sou assentituueiuto te prjeí't que emitia á
-tia .ialtedoria,

J. AUGUSTO:- A tirualo
áo tidos e ficão sobre :i 	 para t'reuit 2,0

litura os seguintes projectos-
N. 99

A. assettibléa tegislitita prvniciat di: Minas
(ieraes decreta:

Art. unico. 1) guus eu'no mutanda rã fac ros
ciucertos necessarios na pirite sobre o Rio das
\ elhas, na fregu zia do .tequitibá, tirando para
'ccc tini creditado na luamitia em que foi orçado
esse serviço; revogadas as disposições em con-
1 u';irio.

Sala das sessões, 22 de Maio de 18'0.-C. de
ls veira , - Vai ladares. -José .4'u,q1(sto.

,,uoad,-Ferraz lentar.- T/eeophibo.
N. 100.

.4 assenibléa Igeislaliva provincial (te Minas
Gem'utes decreta:

Ar[. unico. 	 () tlisti'ictui de Santa Rita fica
pertencendo ao uiiumiicipio de Santo Antonio de
lutos; rim ogaulas as disposições Pui contrario.

sala das sesstmu, 22 te Maio de 18'6. -.'ijupre-
.satuzç'ão.-C. de Ohireira.- Va/ladares.
O r. Vatladares:-%inila veithuc

ocluta r a attemução da isseulihlõ;i, solicitando uniu
iielt'ioi'aut'iemutu pari o nutetmz 	 miunu:ulluo de Pi-

mel hora rnento lime redunlara em eco-
ui,uttia para a provincia, porque, realtsad i na
actualidade, evitará dentro em pouco tenpo des-
peza maio i'.

Sou o primeiro a reconhecer o estado pouco
lisongeiro de nossas finanças, e V. Ex, lia de ter
:iatauio que os projectos assignados por mi tu ja-
mais consignão despeza de quantias considera-

is comiu qualquer serviço publico. l'nttamtdo que
uirssas cireunistauieias exigem que eamtuntliemnos
ulC vagar, que façamos minicamnemte o que for mie-
cessarto e comti tida a economia.

A ponte demuomninala de Bento Lopes, tons-
mula sobre o Rio Para, no rrtulnucmpio de Pitan-

miv, acaba de perder uru lanço. Se o necessirio
i'euaro não foi' feito já, V. Cxc. vi que em br'e
toda a ponte irá abaixo, e a consequemucia será
brigar a provincia á nuaior despeza.
A 1 inportancia e necessidade desta ponte se

eonipretien'ie pei'fettamnente desde que se consi-
utere lmae cita eoiaimtiunuca a cidade de Prtauuguy
ciun mntittas outras povoações, como sejão Coa-
cição lo Pará, Formigá, Tamanduá e outros

pontos.
Espero, pois, que o projecto niereverá não só

a approvação tia assemnbtéa, como tamtiemiu, que
o admuinistm'ador tia provincia não negará sancçào
1 oeais esta medida proposta por mimo.

Digo-mais esta-, porque ainda não tive o
prazer de ver nenhuma sanc.cioivada. Na 1.a SCS
ào da legislatura passada pedi a reconstrucção

da ponte sature o Rio do Peixe. O projecto foi
approvado, mas o administrador negou-lhe sane-
çáo. Na 2.a sessão hz o mesmo pedido por ii) ter-
t,iedlo do Sr. C. de Oliveira, a medida foi appro-

uda, porem não obteve saneção.
Sr. presidente, tendo justificado a necessidade

te obra, de que Latia o projecto, nada mais direi.
II' lido e fica sobre a mesa para ter 2. leitura

ii s°guinte:
Projecto n. 101.

A assembtéa legislativa provincial de Minas
1 eraes decreta:

Art. unico, O governo mandará reconstruir
a pinte de Bento Lopes,sohre o rio Pará. nu1111-
uiucipio de Pitanguy,ticando desde já creditado na
quantia de 1:00000; revogadas as disposições
,-[li contrario.

Sala ilas sessites, 22 de Maio ule 18G.- T'al)-
dau'es-Ce,çat'jo (!a; ita.C. de Ohit'eia'a,-Dru_
u'aoed.-Fei'a: inatos'. - T/eeoju/ii/o.

O Sr'. .gostjnho Lc »nido:-Te-
nitu, H'. presidente, ele mandai' ii musa o seguin-
te jlrojc:t. (I,f

Este lmi'ij cl justitica-se lucrt'eitamnente por sua
u;utmiriza, pois que consulta a aci'u]adeit'os imite-
messes; e portanto julgo-me dispensado de fazei'
quiaesqmier cunsid'i'açijes pira fmmndammiental-o.

1'.' lido e tire solri' a mesa para ter 2,0 leituira
o seguinte:

Projecto a. 102.
A assemtlé:i legislativa provincial de Minas

Gerae.s decreta:
Artigo unicu, 	 As sessões da asseuuibléa le-

gislativa provumm(;mal contei 'aráõ no dia te Se-
teumibro de 'ata autuo; revogadas as itisposiões ciii
contrario.

Sala das sessões, 22 de Maio de 186.-X. da
Veíqa,-Jíonrão.-F. da J'ei,qz.-l". Peixoto.
-O. de .JIe'isdoszça.-P. Braadão.-i:'vugs'isto
3/achado.--!. Penido.-R. Silva,

O Si. I3aptist.a 1ii'ito:-Sr. pre-
sidente, vou sujeitam' á consiujeracao da casa um
projecto que exprime a satisfação de uma neces-
sidade publica, e cmii poucas palavras o í'uanuia-
mumintareu

Peco a re' ogacão de urna lei, e vou dizer qual
e essa lei e qual "a necessidade de suma revogação,
DOiS nàiu gosto de medidas encapotadas.

Quando se creou o muuiicipio da Cliristina,
farão creados tamntiem para alti dours olticios de
j lis tiça.

Mais tarde um dos tabehtiàes pedio que se reu-
nisse a pnuuvidoria ao 2. 1 oficio, ruias o deputado
encarregado te propor esta mnedida mia assemutiléa,
per engano, ou por qualquer outra circuimrustan-
cii, propoz a reunião dos dons oflicios, e isto
passou contra a geral espectativa.

02 ° tabelliào rectamnun imnnuediatantente pe-
rante o presmiente la provincia, que era então o
itt umstrailo Si. Saldanlia Marin ho.

0 Sim. F. tEuxo'ro:-I)e gloriosa miteunonia.
0 i. B. PINTO:-Corno jurisconsulto é muito

ittuctrato; CriiflO ai miii uuistrador, não sei. . Mas
S. Exc. deferio a relarnacão tio 2. 1 t;ibeltião nos
seguintes termos. (Lê):

Ficarão, uns, os dons ttluettiàes no exercicio
de suas fmmruccões.

1-Ia pouco tempo, porem, fattecendo mi 2. 0 , li-
carão aqueites officios'rcunidos por força mIa, lei
á que altuidi; l uas a necessidade ute senem sepa-
rados rcsatta (te uma só comisideracão que vou
expor.

Counq uamito o mmulmnicipio da Christina não seja
tios maiores e mais i mnportarites tia provincia,
a medida que proponho se torna necessaria, por
que o tabelliào que tirou é uni de 60 an-
nos, já impossibilitado para se dar a trabalhos
que ,demnandão uiaais actividade e esforço, e é cite
o primeiro a pedir a creação de uni 2.° officjo,
afim de poder satisfazer as exigencias do serviço.

Cicio ter com 'stas poucas palavras justificado
o projecto,que vou ter a honra de mandar á mesa.
(Apoiados).

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2 a leitura
o seguinte

Projecto n.103.
A assembtéa legislativa pro\ incial de Minas

Geraes decida.
Artigo uuuico. Fica sem efleita a lei n. 1304

de 5 de Novembro de 1866, na parte relativa ao
termo da Ctiristina; revogadas as disposicões
p ili Colitrari o.
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Sala das sesse, 22 lo Maio dt,
I'vato.—R .5 itra.—Ferra: .Iu,iior.—JI. Fui-
ae,cio.-.-.F. Peixoto.

Sendo dada a hora, o Sr. presidente marca a
ordem do dia seguinte e levanta a SCSSu.

22. a SESSÃO O14l)INARIA AOS 23 DE Mti()
DE ãS6.

PiiE5IDENCIA DO SR. Ciiaii.t
SUMMA RIO:—F.sPEDIENTE.—Parecere g .—( )rdern

do dia. --2 a ieitm'a de projectos. —Posturas.—
Orçamento mnnicipa/.—Co-nfas de camaras.-
Loterias.—Isencão de taxa.—Inst'ilnto de me-
nores arti/ices.—Discursos dos Srs. C. de Oli-
veira, Caetano Gama e Va/ladares.—01serra-
ções e projectos dos Srs. José Augutto, B.
Pinto, Drumond, Paula Ramos, Ja//adarc's,
C. de Oliveira, Gelei/o e &arislo Jfacitado.
As 11 e 1/2 horas da uianhà, feita a diamada,

achào-se presentes 31 Srs. deputados; faitando
com causa participada os Srs. A. Penna, lo-
Ieitltno, .1. Penido, Vatiadão e Nogueira .iunir.

5 hre-se a sessão,
1.' lida e approi ada a acta da antecilinle.
(1 SR. 1.0 SEcRETARIo lè o seguinte —

EXPEDIENTE.
0/7/cio.

D secretario do governo, de 19 do crrentc,
ent ando urna representaeào, ciii que a cantara
municipal da Formiga pede ii iii auxilio pecui-
niario para canalisação d'agua potavel.—Â' 2.0
cii tiitssão de fazenda.

Representa çes.
Unta dos habitantes da cidade do Itajubã, so-

licitando quota para as obras da respectiva ma-
1 riz.—A' 2. comnaissão de fazenda.

Outra de paes de fainitia, do arraial ila Passa-
goto, termo de Queltiz, solicitando :1 ereacão di
urna cadeira d p inslrucçiio primaria ui'aquella li-
aiid:td.—À' coitinissão de iuistrurecão publica.
(Intra dos, habitantes da lreotezia de Siutta

Rita da Boa Vista, termo de Pouso Alegre, sob-
citando a elevação da mestria li categoria de vtila.
—A' coniunissão de estalistica.

Petições.
Unia de Antonio Florencio de Souza, solicitan-

do passagein tio territorio de sua residencia, da
troguezia dos Serranos, para a de S. Vicente
Ferrer.—Á' comnaissão de estatistica.

Outra de Severino I)omiriano dos Reis, seus
tubos e genro, solicitando transfererucia do terri-
torto da fazenda de sua residencia, da freguezia
te Carrancas, para a de S. Vicente Frrer.--A'

moes rita co Iii ii são.
O r. (aeÉaiio Gaiiia:—Sr. pre-

sidente, na sessão de liontem, quando tive occa-
srão de oilerecer uro projecto erearadu duas esco-
las de 1. — letras do sexo feminino, declarei que
cio relação à do lugar leuuormiinado—Passageiu do
Ouro Iii'aitco—tcrruto de Queluz, eu tinha unta
representação dos habitantes ritencionando o nu-
mero de aluirmos que existem alti, não pequeno,
porque só dos que contem a representação se
eleva a 61, por cuja causa pedi esta medida.
Satisfaço hoje esse compromisso, enviando à
mesa essa representação e pedindo à V. Exc.
que se digne reunil-a ao projecto para ir janta-
mente com elie à comrsmissào de instrucção pu-
Id ica.

O S. PRESIDENTE:—Vai à corrunaissão de ins-
trucção publica.

O Sr. X.avier' da Velga:—Pedi
a palavra para enviar ii rimesa urna represenlacão,

lii qime grande fluindo de li:ulutauiee da muipor-
ta iate li'eg ucz ia do Santa itt t a do Sapucal ty , do
muunuu:ipio de Itajultã, pedem i esta asseniulula
para elevai-a à categoria de illa

1 )eseriupenit:mndo assim a tarefa de que fite
muicuuimbmràu p res tiuuooS e distirictos amigos, peco
a nolirv eouiuiissao se drguue tomar esta represen-
tação ria devida consideração.

O SR. PuEsI DENTE: --Vai à cornmissào de esta
tistiri.

Pareceres de coramissões.
(1 Sim. P. Uimasnio, por' parte da utc redac;ão,

olferece o projecto ri. 22 para entrar em 31 dis-
eu 1s110.

Fica sobre a mesa para entrar ria md rim dos
trabalhos.

1) Sim. CAETANO (AMA, por parte da te estatis-
tica, Ilerece tu projecto u. 52 pala entrar cru
discumsao.

Fia sobre a umesa para entrar tia ordem dos
1 ra lia t los.

) MESMO SENHOR, por parte da cOuiuritisso es ~

pecial , oficr o ci, o sg mliii te: -

Parecer n. 45.
A co iii luissao especial, a quem foi presente

proposiçào n. 21'70 não sa.eeioriada:
Considerando, que ei la apenas autorisa o go-

vento ã mandar iuderainisar ao cidadão José Mo-
reira de Abreu, los prejuizos que, perante o
inesurmo governo, provar ter suílrilo com a coris-
tru:eài(Ia ponte sobre o rio Piranga, e que,
portanto, rmenliuut prejunzo poul d'sul resultar
para os cofres da provincia:

Attendendo á qu esta asseuiubióa votou a auto-
rmsaçà de que se trata, em vista de razões pro-
cedentes, demonstrativas de prejuizos d'aqueile
emuipresarto cnn uma obra da proi in;u:ia. prejuízos
de que, cmii justica, dee elie ser iudeirunisado,
piecederido liquidação regular perante a adun-
nistruuào, é de—pareer—qute esta proposição
i n1re 4k , rioti) em di, cu ssão, pata segui' os Ira-
uutites prescriptos no art. 15 da li ile 12 dc À-
g sI,u de, 1834.

Sala das cunuimtssues, 23 de Maio de 18'7G.—
Caetano Gama.—P. Pei.eoto.—R, Silva.—F. da

eiya.
Fica sobre a mesa para entrar tia ordem dos

trabalhos.
ORDEM DO DIA.

2,0 leitura de projectos.
Teern segunda leitura, são julgados olecI:us de

deliberação, e, dispensados de impressão e co-
pia, licão sobre a unesa, para entrarem na ordem
dostrabalhos os projectos ris, '70, '71, 74,
'79, 83, 86, 88, 91, 94 e 104.

'fermi igualrmmente 2.1 leitura, é julgado objecto
te detmheraeào, e vai a imprimir para entrar ria

ordem dosIrabalhos o de o. 8'7.
Posturas.

São approvados era 2,a discussão os projectos
ris. :ài, 67, 68, 84 e 85, contendo artigos de
posturas das camaras de .Januaria, Ouro Preto,
Iarrianduã, Paracatui, Pouso Alto e Juiz de Fora.

Orçamento municipal.
E' appi'ovado em 1.a discussão o projecto n.

80, contendo o orçamento das cainaras para o
exercicio de 18'7'7 a 1878.

Contas de carnaras.
E' approvado em 1.0 discussão o projecto ti.

92, approvarido as contas de diversas cantaras.
Loterias.

E' approvado em 1.0 discussão o projecto ti.
12, que concede loterias em favor da ordena 3•a
do Carmo da cidade de Sabará.

Isenção de lixa.
1. :tpprovaIo ciii 1,0 liscmnssài o projecto Ii.

:3, que isenta di' taxa itineraria os iiiateriaes
neeessarios para a couistrucçào do pavimento
erre da matriz do Juiz de Fora.

1itittos de menores artifices.
mIra cmii 2 a discussão o projecto ii. 34 1 cr:-

ando estes institutos, uno ria capital, outro na
cidade de Pouso Alegre e outro ria de Montes
Claros.

O Sr. Clairidido de Oliveira:
—Sr. presidente, na 1.0 discussao não quiz
intervir neste d'bate.

Coiimivanlo fossem muito judiciosas as comi-
sidei'açfles exhibidas pelo moeu distinclo amigo

cultega da opposiçao...
ti Sim, l)tu:M0ND:—Obrigado.
0 Sim. C. nc OLIVEIRA:—. entendi que o pro-

ccl devera passar á 2, discussão e ser apre-
iado rielta detidamente e com aquelie exame

analytico a que se presta esse debate. Assim
pensava e procedi, porque sou o primeiro a
recnhecer que tini a proviricia urgente neces-
sidade de tornar unia providencia (1nia!qtler para
ti melhoramento do ensino profissional.

Nosso svsteuit:i -te educaão das classes po-
pulares está ainda erma seu estaI 	 rudimnentario.

(:( ^ mo bem dissedisse o iliustre autor do projecto,
confiados os orpliàos á direcção quasi liscricno-
naria dos respectivos juizes, toulavia estes não
enceuutrão na lei meios sufficient 'mnente elTmca-
ses para dirigir . lhes a inteitigencia novel, para
educai-os atina de que no futuro tornem-se
cidadãos prestinimososle uteis. Não são bastantes as
disposições das antigas ordenações, e nerr as
medidas reconimendadas mm ileruiarnente. Nem
o systema das soldadas, nem a remessa dos me-
nores para os arsenmaes de marinha teeun sido
vantajosos. Ha riegaçdo de nossa população para
o serviço militar e remaritimo, e o trabalho por
soldadas, atem de cabido em desuso, tem pro-
vado mal naquelles lugares em que uma ou ou-
tra vez ha sido ermipr'gado. O menor, confiado
:i uni terceiro por fonça desse systeuna, coraver-
te-se em verdadeiro escravo, porquanto aquielie
que o recebe á soldada não cura dc dar-time
educação, de esclarecer seu espirito, e sim u-
nicanitente de auferir todo o possivel proveito
para compensar a despeza que se impoz.

Assino, bem avisadoavisado andou o moeu nobre colie-
ga e particular amigo, apresentando este pro-
jecto, que consulta certamente uma inadiavel
aspiração da sociedade.

Mis, permitta-me o nobre deputado.
0 s im. CAETANO GAMA: —Ahi verta o aias..
ii Sri. F. DA VEIGA:—O terrivel mas..
O Se. C. DE OLIVEIRA: — . . . que com franqueza

externe tudo que pense sobre este imimportan-
te assumpto.

Louvo sua iniciativa, congratulo-me com a
provincia por ver que una de seus legisladores
curou, não de pequenas questões pohticas, não
de mesquinhos interesses individuaes, porem sim
de elevados reclamos, dos meios de prover-se
sobre o bem-estar de nossos conterraneos, desses
que são destinados a nos substituir ria vida
civil, e que exigem todo o auxilio para se tor-
narem utis agentes da civilisação...

O SR. F. DA VEIGA:—MuitOS outros teem feito
m guaes serviços.

O Sim. C. DE OLIVEIRA: — . .. mas, S. Exc., ao
lado da grandeza da idéa-, deixou transparecer
funestos effluvios(Ia escola politica á que se
Iiliui, isto é, fez reflectir no seu projecto ah-
guni tanto dessa estreiteza de vistas do partido
conservador, dessa cen tralisação adtninist ia lixa

exagerada, (1110 tanto lia contribntido para a nossa
decai cia.

ti Sim CAETANO (;.vai.s:—Será descoberta do no-
bre deputado.

() Sim. F. DA VEIGA: —QUe não estava no intimo
de nnmuulia convicção.

0 Se. C. DE Oiivnima:-5 dependmicia exage-
t'ada tios mnstitutos para com o cent ro da ad-
mmntsnnacto, para ciii este sol, em torno do
qual fuigurão todos os outros satetlites, laeumi trios-
Ira que o nobre deputado afastou-se dos verda-
deiros prinerpios da dnnmmcracia, para aceitar a
intervenção seumpre constante, perigosa e muitas
vezes deleteria do centro tias instituições ainda
as mais especiaes.

O Sim. E. DA Vuioa:—Queria que os emprega-
dos fossem eleitos?

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Porqure o nobre depu
tado não se lembro, de preferencia das mesqui-
nhas cantara ,; municipaes, porque não fez inter-
vir nos institutos essas corporaç.tmes respeitaveis,
primeiro baluarte das publicas liberdades, e que,
diz a historia, hão sido cru tolas as eras o sus-
tentactmto mais poderoso da vida nacional?

O Sim. E. DA VEIGA--Não nego isso.
O Sim. C. DE OLIVEIRA: — E' assim, meus Srs.,

que não coinpreheiido a vantagem da existencia
nesse commissario provincial, delegada do pre-
sidente, que nonnea livremente os enrupregalos
do instituto, que os conserva, eroquanto lhe
apraz, e que assumi bem dispensão uno superin-
tendente especial, sendo certo que,para a regula-
risação e inspecção dos serviços, basta o director
nomeado pelo governo e por elIe deuiissivel ad
nutum.

O Sim. E. mv VEIGA:—Existenl nos primemos
estabelecimentos desta natureza.

t) Sim. C. DE OLIVEmRA—NãO seria tnellior, não
consultaria mais conveniententente a boa mar-
dia desses estabelecimento ,,,, cunhar-se sua fisca-
lisação, nao a rim comunissario do governo, que
já teia seu agente tio director e que nonmaea todos
os empregados, mas sim directamente ás cama-
ras niuniicipaes, representantes do elemento po-
pular,constit ilidas los homens bons (la localidade,
e que já temo sua comnpetencia firmada na lei do
1.° de Outubro de 1828?

Em acho inteiramnente dispensavel o commis-
sano tio governo e entendo que toda a vantagem
haveria em fazer-se intervir a camara municipal
tia íiscahiaçà o do estabelecimento.

O Sim. E. DA VEIGA:—Quiz com isso confiar a
suprema inspecção á homens de prestigio e alta-
mente collocados.

O Sim. C. DE OLmvEmRa: — A suprema inspecção
compete ao presidente da provincia, como a au-
toridade mais graduada e ex-ri do seu regi-
rmaen lo.

O SR. F. DA VEIGA:-0 presidente da provin-
cia não pode estar á frente de 3 institutos.

O Sim. C. Eli OLIVEIRA:--E, ' chIe qmmeuu naomea o
director do estabelecimento, sendo este una fune-
cionario de sua imnaediata e directa confiança, e
que não deve ser por outro agente do mesmo
governo inspeccionado.

O Sim. F. na VEic.A:—O nobre deputada come-
çou seu discurso censurando a centralisação que
pareceo enchergar no projecto, entretanto que a
creação do commissario é para tornar os insti-
t utos de fóra da capital independentes, até certo
ponto, da administração central.

O Se. C. DE OLvEIRA:—O director é o élo que
liga a administração ao instituto: togo, para que
ao seu lado essa outra entidade, que não pode
ser sen superior...

O Sim. E. DA VEIGA:—E'.
O Sim. C. DE OLIVEIRA: — . . .que vai viver com

elie era conhlicto, isto é, que teun do examinar os



atos de um delegado do presidente da provin-
eia, para trazei-os ao conhecimento deste?

() Se. F. DA VEIGA:—O presidente da proviu-
eia náo pode, aqui da capital, fiscalisar pessoal-
mente os institutos de fóra.

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—Si é assim, o nobre
de,oilado devia dispensar essa entidade no ins-
tituto da capital. 11cm vê-se,pois, que essa razão
não justifica a existencia do seu colnmissarjo. O
presidente tem á sua disposi ção uma legião de
funccionarios, um numeroso exercito de agen-
tes.

O Se. F. DA VEIGA:—O nobre deputado des-
conhece as multiplas obrigações do presidente
da prorincia?

O Se. C. DE OLIVEIRA:—......sde o inspector
de qiiarteiro até o chefe de policia, desde o
delegado de districto até o inspector geral da
instrucção publica, ha uma variedade infinita
de funecionarios, com quem se pode entender e
exigir as informações as mais minuciosas de
tud i quanto se passa em t3da a extensão do
territorio em que exerce jurisdicção.

Para que, pois, augmeijlar-se a classe dos
funccionarios pul)licos com mais esta entidade
inteiramente luxuosa?

O Se. F. DA VEiG%:—ào onera os cofres
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Nilo existe em cada

comarca um inspector de instrucção publica,
a quem mais directamente deve competir esta
inspeccáo, a não tornar-se cita privativa da ca-
mira municipal? O instituto de menores arti-
tires ião é um ramo da i nstrnc ç ào publica, não
se preiiile á reparticão que tem a seu cargo este
serviço, e como tal não deve depender lambem
do inspector geral da instrucção publica, e dos
inspectores locaes? Certamente.

Se assim é, se não podeis me contestar que,
comquanto o ensino nos institutos seja espe-
cial, seja de ILaterias praticas, com tudo é en-
sino, e, assim, tem lugar a intervenção do ins-
pector geral do ensino; pergunto: não seria mais
curial que a fiscal isação se fizesse por intermedio
desse alto funecionario e de seus prepostos?

0 Se. F. DA VEIr.A:—O nobre deputado ha de
concordar que, havendo um empregado espe-
cial para exercer essa fiscalisação, etia será
Iriais perfeita; e desde que dahi não vem aug-
mento de despesa, não vejo motivo para iinpug-
liação.

1) Sim. C. DE OLIVEIRA:—Diz o nobre deputado
que este emnpregedo não terá remuneração algu
mima, será uma pessoa de prestigio na localidade,
escol  ida 1 irectaniente pelo presidente.

Srs., abstenhamo-nos de iliusões, não vejamos
as cousas atravez miragens enganadoras e fal-
sa S.

Infelizmente não são numerosas essas grandes
dedicações pela causa publica, não é cornmnum,
antes, rara avis, esse zelo gratuito pela instruo.
ção (não apoiados)...

O Se. F. DA VEIGA:—E' urna injustica que faz
a nossos concidadão.

O Se. C. DE OLIVEIRA:— . .e não será facil a-
charem-se cidadãos que constantemente quei-
rão e lnprgar-se nesses trabalhos, sem remune-
ra-,,ao, só para satisfazer mima termdencia do seu
espirito, ou bem merecerem da patria...

O Se. X. DA YEmA:—Tenios exemplos em
contrario.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Se assim é, se esses de
olariientos 5i) comnniuns, o nobre deputado

deve convir que é superflua a gratificação que
se dá aos inspectores de comarcas, e espero que
S. Exc., que se mostra convencido de que em
nosso paiz lia tanto enthusiasmno pela instrucção
publica, lia de votar comigo, quando se tra-
tar da lei do orçamento, pela suppress:ão da

gratificação á que me refiro, e que já lenho mais
de uma vez combatido, mas que ainda não pude
ver suppriinir-se.

O Se. F. DA VEIGA:—Ha entre nós muitos es-
tabelecimentos, cuja inspecção é gratuita, e en-
tretanto nunca faltou pessoal para cita.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Parece-me dest'arte
dissonante de nossa organisacão administrativa,
desse todo homnogerieo da repartição da instruc-
ção publica, uimi projecto que exclue a inspecção
dos inspectores de comarca, a gentes superiores
da localidade, para coníia!-a a um empregado
que não é remunerado.

0 Se. F. DA VEIGA:—Se o inspector de comarca
for pessoa qualificada, e estiver rio caso de ex-
ercer as funcções de commissario, nada impe-
dirá que o presidente o nouiêe.

O Sim. C. DE OLIVEIRA—MIS não quizera que
ficasse tal nomeação ao arbitrio da administra-
ção, quizera que o nobre deputado, ou acei-
tasse a intervenção mlú elemento municipal, de
preferencia a tudo, ou augmentasse as attribni-
çôes dos inspectores de comarca, fazendo-lhes
conipetir ilirm.clamnente e ex-ri de suas funeções
a fiscalisaçào

0 Se. X. DA VEIGA:—Quanto ás Camaras mu-
nicipaes,não ternos competencia.

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—Tenios.
1) Se. X. DA VEIGA:—Seria crear-lhes novas

atlrimuicões.
O Se. C. DE OLIVEIRA: —Podemos por certo

dir às carnaras esta faculdade, sem derogar a
lei geral, e sem invasão de attribuicôes de outro
podir. Ah está a lei organica destas corpora-
çmies que lhes lá faculdade de intervir sobre
desenvolvimento da instrucção publica do mu-
ulcipio, fiscalisando-a e promovendo o seu me-
lliirarneri to.

Pela lei de 1.0 de Outubro de 1828 as cama-
ras i nunicipacs teemii o direito de inspecção so-
bre tudo quanto se passa nos seus respectivos
11111 n icipios.

0 Si. F. DA YE1GA:—Em1 materia de instruccão
pri mima ria quem tem a suprema inspecção é a as-
sem hléa provincial.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—EU fallo em relação ao
mamou ici pio.

O S. F. DA Vemua:—Estão siihordinamlos à as-
se mii bléa.

0 Se. C. DE ()LIvEIRÂ:—Em virtude dessa lei,
compete ás camaras mnunicipaes denunciar aos
poderes competentes as infracções e omissões
contra a lei coinrnettilas pelos diversos empre-
gados publicos do seu mminicipio,e peculiarmente
tratando-se da instrucção.

O Se. F. DA VEIGA: E' o direito de todo o
cidadão brasileiro.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Esse direito de todo o
cidadão basiieiro não pode pertencer a corpora-
ções, senão em virtude de lei expressa. E' regra
de direito que as corp 'rações não Icem os mes-
mos direitos que os individuos.

O SR. R. SILVA dá um aparte.
O Se. C. iw OLIVEIRA:—F.' porque tia lei ex-

pressa dando ás camaras a attribuiç.ão, sem o
que cltas não poderião intervir, valendo-se do
direito de petição, que é só dos cidadãos e não
das corporações.

O Sn. R. SIivA:—Corresponde ao direito in-
div id na.

OSs. C. DE OLIVEIRA:—Sào estes os princípios
de direito, geralmente aceitos. Mas, corno dizia,
pela lei de 1828 pertence ás camaras municipaes
liscalisar e, por cornmisssôes de seus membros,
examinar a maneira porque a instrucção pu-
blica é dada nos seus respectivos municipios.

Como uma irradiação, como um desenvolvi-
mento dessa faculdade consignada na lei organi-

em os os cod i L5 mie pisE uras consignando
miieios de se tornar effectiva essa Íiscatisação. No
ignora a casa que esses codigos são iipiirovados

podem sei alterados pol nós.
O Se. X. DA VEIGA:—Seni duvida.
0 Se. C. DE Or.iveiea:—Nào comrmpretiemido pois

sc posa d .er que á assermiblia provincial
mão é dado impor ás camnaras esse ouns, que iii-
frinsicamnente lhes mncu:iibe.

(1 Se. R. SILVA:—Pel direito, mas não são as
miais proprias.

ti Se. C. ue OLIVEIRA:—O acto addicional, res-
tringindo a autonomia das camnaras, comtudo
mi,mda innovou cmii relação ás suas faculdades admi-
nistrativas; apenas fez depender o exercicio de
imitas dellas da intervenção, influencia e apra-
intento da assembléa provincial, quando outr'ura
eta intervencào não existia. Eu pois quizera que

a nobre uaaioria,momil penetrando-se da inutilidade
(Ia creação deste empregado especial.

O Sim. F. D.% VEIGA:—O nobre deputado cru-
Imirrou com o empregado que aliás não pesa nada
mos cofres publicos.

()-; fl. C. DE OLivEiRA:—. . . confiasse a inspec-
cio ou ás carnaras, primo loco, ou ao inspector
da comrarca, funcrionario já existente e que deve
ler voto em tudo que refere-se á instrucç.ão na
ciremmmnscripcão cru que superintende.

O Sim. F. D.% VEIGA:—Não apoiado.
S R. C DE OLiVE1RA:-0 que Dão julgo acei-

lavei é que um director (ia confiança do governo,
e chefe do estabelecimento, seja vigiado e isca-
usado por outro empregadim nomeado pilo mnes-
moo governo.

Esta fiscatisação aqui é uma burla, os grdndes
escandalos não transpirarão.

O Se. F. DA VEIGA:—Não apoiado.
O Se. C. DE OLmveiim,—.. . far-se-ha tudo em

harmonia, e os abusos não poderáõ ser corrigi-
dos, nem mesmo divulgados.

li Se. F. DA VEIGA:—Em moeu conceito V. Evc.
ataca o projecto cria um punt'm que me parece in-
\ olneravel, sem \antagemii algwna.

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—Mas, como dizia, o no-
bre deputado filiou-se perfeitamente á escota po-
liimca que adoptu...

(E Se. X. DA VEIGA:—E' natural.
0 Se. C. DE Ouveme.t:—. . . a eeiitmalisação

exagerada transparece em seu projecto. E', ainda
assi mn,Sr. presidente, que para a uiomneação e ins-
tituição de empregados de mli mima categoria lia in-
tervenção prescindivel do presidente da provinca.

O Se. F. na VErnA:—Não lia intervenção para
a nomeação; para a creação é que lia; do contra-
rio o commissario poderia crear quanto ,, empre-
gados quizesse, sema annuencia do presidente da
Irovincia.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Vou mostrar.
O Se. F. DA VEIGA:—A intervenção do gover-

no ahi é necessaria e impresciradivel.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—No 4. 0 , que trata das

funcções do coninaissario cio governo, se lê o se-
guinte (lê):

O Se. F. DA VEIGA:—Propor a creação.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Vê V. Exc., Sr. pre-

s idente,, que o nobre deputado quer mania cen-
tralisação extrema em seim projecto.

0 Se. F. DA VEIGA:—E' unia necessidade.
O Se. C. ne OLIvE1RA—Para que inconimo-

dar-se o presidente da provincia, que tem tão
variada serie de attribuições, com questões in-
'igoificantissirnas, com verdadeiras nugas, como
é a creação dos lugares de serventes?

Não era melhor que esta creacão ficasse a
juizo do administrador especial do estabeleci-
mento? não era mais curial que fosse a direcção
do estabelecimento que, exemcenlo mirim 1mrmi ente

rijmtrio, pudesse alterar mm rmUmienm mlesl 	 tuor-

Em

cionarios conforme as exigencias do serviço?
Corri a m entralmsacào exagerada do nobre depu-
tado podemu surgir difliculdades. E assim que si
se augmuemit t rapidamente o numero de pensio-
it sias ou internos, o servio terá de crescer, e
deumandari miiamor pessoal 'domes tico, luas esse
auguiemito iiàu se eÍlèctuará, sena que haja unia
proposta mli) comn mmnssario, sena que a mesma
proposta seja remnettida para esta capital, de
Pouso Alegre ou Montes Claros, isto é, sena um
trajecto prem io de cerca de duzentas tegmias, com-
prehenmlendo..se ida e volta.

O Se. F. DA VEIGA:—V. Exc. eslã veriilo que
lia vanta uem cru haver mm comnuaissario do go-
verno.

O Se. C. ne O LIVEIRA: —Não lia.
o sim. F. D.t VEIGA: - 31e81110 pela distancia

que lia.
(E Se. C. DE OLIVEIRA:—(liegada a proposta,

ouvidos osorgãos de consulta e as repartições
subalternas, se o governo concordar com a crea-
ção, só depois de 3 ou 4 mezms, marchando tudo
colo omita rapidez notavel, é que se fará a com-
inonicacão da deosão ar) commissario tocai, afim
de ter lugar o provimimento, isto é, a satisfação
de muiru urgentissiimio reclamo, soifrendo durante
Lodo esse per iodo a marcha interna rio estabele-
ciiiiento.

Sr. presidente, isto que acho extrema centra-
lmsruçào, repugna, a meu ver, com as elevadas
funeções que são confiadas ao conarnissario.

0 Se. F. DA VEIGA:—V. Exc. sabe que até
por lei geral todos os empregados de urna pro-
vincia estão subordimuados ao presidente da mes-
ma provmncma; e pois, seria até uma illegalidade
que na pros meia fosse creada mm mia instituição
que ficasse fóra de sua acção.

O Se. C. DE OLIVEIRA. Não contesto; mas
sendo o director subordinado á presidencia, era
dispensivel que o estivesse ao seu conimiiissario.

Como dizia, Sr. presidente, acho uma contra-
dicção nesta incapacidade para a creação de tu-
gares intuitos com a elevada categoria do com-
nuissario.

Se é elIe que teto inspecção em todo o estabe-
lecimento, inspecção não só disciplinar como
até profissional, o que é outro defeito do pro-
jecto; se intervem no ensino, tudo dirigindo; se é
quem dá ordens a todo o estabelecimento desde
os professores até o ultimo dos serventes, por-
que maio pode, ao menos provisoriamente, au-
gmentar o numero destes serventes, que não é
taxativaniente designado?

Sr. presidente, o nobre deputado, sensato e
illustrado, como sempre o conheci.

O Se. F. DA VEIGA: —Muito agradecido.
O SR. C. DE OLivEIRA: — . . tia de convir comigo

que é vexatoria esta necessidade de proposta
ao presidente da pro iricia para creação de lu-
gares da ultima classe, leve ser essa mima attri-
huiçap inherente ao cargo do conuuiissario do
governo, do delegado da pm'esidencia, que deita
usará segundo as circiamnstancias, subriuetteumdo,
quando muito, o seu acto áappprovacào da au-
toridade superior.

O Se. F. DA VEIGA dá um aparte.
O Se. C. DE OLIVEIRA: —Assjmn satisfar-se-hão

as necessidades do estabelecimento. E nem o no-
bre deputado pode dizer que é este o seu pen-
samento. S. Exc. no projecto diz que o commis-
sano proporá, mas não diz que o corumissanio
proverá interinamente, e lia grande distancia en-
tre o direito de proposta e o de creáção ou provi-
mento interino com ulterior approvaeão.

O Se. F. DA VEIGA:—E' assunmpto que o re-
gulamento providenciará.

O Sim. C. DE ()L1vEiR:—Mas desde que esta-
rui 	 na	 dirHi e o miii	 lepulil 	 rii-
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tca-se Lle eI s (, de fazer um projecto digno de sua
iritelligeirera, cuiiipre-the aperfeiç al-o e corri-
gil o, eseoiioando-o dos senóes que denuncio
que não são negados. i)ê o meu distincto coltega
ao seu comnaissario a competencia de resolver
interinaniente, suhrnettendo ao presidente da
provincia a approvacào do seu acto, ruas não
siuipfesrnente essa faculdade de proposta, cujo
deferimento pode ser dcrnorado, corno ja expuz.

O SR. F. DA VEIGA:—E' uma tiecessidade; do
contrario ficará o commissario com attribuicão
de crear empregos e o nobre deputado com justa
razão censurará.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Por isto di go que
poJe combinar tudo desta forma: dando o di-
reito da creação interina com approvacào pos-
terior do governo.

Ainda merece reparo a parte do projecto que iii-
cunibe ao mesmo cornmissario do governo a ias-
pecço sobre o ensino. Tal doutrina é não só pe-
riosa como attentatoria da liberdade do profes-
sorado.

O SR. F. DA Verr.a:--Volta a questão dos ins-
petores de comarca.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Não, não é isto. Se o
nobre deputado entende por fiscalisacão do ensi-
no a rnterveiu:ào ria maneira porque elIe i dado, a
forma porque os professores emilteni crias theo-
'ias, confunde duas ordens de idéas muito dia-
tinetas; isto é, confunde a missão do corpo (lu-
cente curti a ilo director desse mesmo corpo. Se
S. Exe, refere-se ao programrna de ensino, si se
r.feme ã exposi»ão das doutrinas, só pode confiar
essa tarefa ao corpo docente, a unia congregacão
dos professores, mas não ao orgão executivo do
instituto.

Os Sus. CAETANO GAMA E F. DA VEIGA:—Não é
a este respeito.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Se não é a este res-
peito, não sei o que seja semelhante intervenção,
nem vejo a razão porque é empregada a phrase:
—snspecção relativa ao ensino—. Delia só pode
vir confiisàrr e obscuridade para a intel ligerucia
da-lei e sua execução.

0 SR. R. SILVA--A liscalisação do c.rpo do-
cente nunca pode ineminalmir ao mesmo corpo rIo-
ceiite.

O Sri. E. na VE1GA:—Sem duvida; esta é que
é urdIa.

0 Sri. C. DE OLIVEIRA:—Eu quizera que, so-
bre este importante assurnpto do rnethodo de en-
sino, o nobre deputado desse ao corpo docente do
estabelecimento a faculdade de traçar o seu pro-
grarmama, reunindo-se em conferencias periodicas
para melhor consultar a boa marcha do mesmo
ensino e alterai-o conforme as circunistancias.
Estes diversos serviços forão sempre conside-
rados da comnpetencia exclusiva e directa dos
professores e não de una director, que não deve
regularmente ter interferencia tão absoluta na
extermiação do ensino. Seria o mesmo, Sr. pre-
sidente, que se os estatutos das faculdades de di-
reito conferissem-se ao respectivo director a attri
buição de prescrever aos tentes que dessem suas
preleccües debaixo de formas determinadas, e
adoptassem: as opiniões que imperativamente
lhes fossem impostas.

O SR. R. SILVA:—Taml)eni não é a congrega-
çào que organisa o programurira.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—A cungregacão é quem
determina os compendios que devem ser segui-
dos.

O SR. R. SILVA:—Justainente, é esta a fiscali-
sação que tIre compete.

O Sus. C. DE OLIVEIRA:—E' elia quem formula
os pontos sobre que os lentes durante o armo
lectivo vão discorrer. E' ainda elIa que se incum-
be te dar direc o ao ensino na sua parle tecli-

nica, mas jamais o director, que tem apenas a
parte executiva, superintendendo a observancia
das disposições dos estatutos.

(1 SR. E. DA VEIGA:—Sem duvida.
O Si(. C. DE OLIVEIRA:—POr isso, Sr. presi-

dente, parece que esta intervenào do comnmis-
sano do governo mio ensino é exorbitante dos
sãos principies aceitos sem contestaão.

O SR. R. SILVA:—Não apoiado.
ti Sri. E. u. VEIGA:—E, por consequencia, é

quem deve examinar se é ou não cumprido este
program una.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, o no-
bre deputado, pedindo unia orgaurisaçào modesta
para o seu instituto, e obedecendo assim a uni
preceito econoiumco, e, sobre tudo, ás criticas cir-
unistancias em que se acha a provinema, relativa-

mente á sua direcào e prosperidade financeira,
não devia instituir o ensino profissional tão aca-
ntiade e estreito, corno o vejo mio quadro das dis-
ciplinas indicadas.

O Sri E. DA VEIGA:--Para principiar, é quanto
hasta.

O SR. C. DE OLuvEmirA:—Mesmo em relação ao
ensino profissional, ao estudo de materias que se
pren:lern ao fie, principal da instituição, torna-
se imidispensavel maior largueza, para que os co-
ri Ii€i i neo tos dos aI u unos pssão ter mima certa
extencão e intensidade reclamadas pela indole
especial das diversas profissões.

O SR F. DA VEIGA:—F,' falta que está preveni-
da cru uru dos artigos 'lo projecto: V. Exc. tenha
a bondade de ler.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Mas eu quizera que
fosse tudo prevenido por nós.

Meus Srs., entendo que as noçóes de physica
e chimica, os elementos destas duas sciencias...

O Sus. X. DA VEIGA:—Utilissimos.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—.. .não devem ser dei-

xados A margeiri em um estabelecimento como
este.

(1 Sri. VmoTTr:—Apoiado.
0 Sri. C. DE OLIVEIRA:—. . .ern que se quer mie-

thodisar o evercicio das artes mechanicas. E' a
phvsica, são os rímalheniaticos que resolvem
grandes problemas relativos á arte de edificar. ()
estudo de physica, sobre tudo, para este ensino
com appticaão especial e profissional, não pode
ser posto á margem, pois que o alumnmio que sahii
deste estabelecimento sem a naininia noção de
phisica não poderá devidamemit, preenchem a
missão a que é destinado, tento diariamente de
occupar-se com factos do dominio dessa sciemmcia.

E' necessario, pois, que desde a tenra idade,
vá elle adquirindo essas noções rudimentarias,
em torno das quaes gyrará sua profissão.

Assim qurzera que o nobre deputado deter-
minasse a existencia de uma cadeira de physica e
chimica, para ofimn de se ensinar aos aluirmos do
instituto os elementos destas disciplinas. O mes-
mo em relação ao estudo das mathernaticas ele-
mentares.

O Sus. F. DAVEÍGA:—SÚ vejo o inconveniente
de se tornar o estabelecimento raiais apparatoso.

O SR. R. SILvA:—Quando trata-se apenas de
fazer uai ensaio, uma experlencia.

II Sri. F. DA VEIGA:—Não desconheço a razão
do que acaba de dizer o nobre deputado; mas a
expcniemicia nos irá aconselhando o que for me-
lhor.

O Sus. C. DE Or.uvEmRA:—Sr. presidente, na par-
te relativa ao ensino das sciencias mathernaticas,
o nobre deputado foi demasiado restrrcto; só
encarou a arithmetica, só se occupola com a
sciencia dos numeros e dispensou tudo o mais,
sem reflectir que semi principal intento é habili-
tar os almimnos que quizeremn fazer parte do ins-
titui lo para o exem-cicio das artes rnecharmicas,

Ir- 	 h	 :rrpiiil-iros,
p-Jremros, 	 imialiririris i , outro, de igual mia-

ireza.
Ira, V. Exc. sabe que para lace profissões a

cnietria é mmnprescmnmil mvel: ningileimi pode ser
liii carpinteiro ir uiiar:iulemro, cern ter m1oões
do illie seja,, uru angulo, agudo ou recto, uuim
circulo, iimmi polygmio, linhas parallelas &, e sem

ie tenha cunhccmmumemmto dos ii rmmicmpios desta
ii ir lami te part das mira tia cosa ticas

Me parecia, pois, mameltirir que o nobre depu-
emmi vez de crear puranmmemile unia cadeira

1	 anittrmmietira, aiiapliitsse mirim poum:u o emiinm'
iii,,,l:iimtlii expor cmii seu i tis titmito as niratlieuima-
as eleuimemitarec...

Sim. E. ria \'EiG.s:—Sirva isso de resposta ao
coliga da op1usição, que censurou os insti-

tulos por apparatoos.
Sim. C. uiv OLIVEIRA:—. . . que abrangesse o

,,inu não só de irmthmmietrna, corno o de gso-
reIna piaria, tnigonomuetria e algetira

SR. CAETANO fi tsia:—D'aqimi á pouco vem
las as scmcncmas.

SR. c:. DE OLiVEummA:—EU falto perante urna
.cmnhléa ite entendidos, (tu saliemmi q' Se h

riillreiiiatiC.Ls eleumeuitanes: cornprehendeimi ipe-
iinitlmniietica, gonmietnma, algelira e Irigonorrie-
tira.

Não me, retiro ai estudo das sciemac ias muati e-
nmralr:is, que é uni quadro astissmnmmo, te qUe
lajemn parte a ari thnimetmca social, a geimmmeirra
lirnripttva, a mmie:lianica, o calculo imifimiiteai-

a astromiommima, &.
As miialtiermiaticas elementares sai) ensinadas

nossos estabeleci neuitus de i ristrui:çào secu n-
faria, nos lycãos e externatos. Uni co professor
hasta; de modo que, se o nobre deputado acer-
tar a ereaçio desta cadeira, muito pequeno amag-
nrmilO de despeza haverá Apenas terào os mira-
til itos mmiais uni professor.

1) SR. F. DA VEIGA:—O plano dos institutos é
tão modesto, que dá só mmimi professor tara cada
um.

O Sus. C. DE Om.mvEmm..:—Eu não pretendo apre-
eiitar emenda, apenas quero que a nobre nimamo-

mia t ou mm e na consideração que iiirecere mi as li-
rv açóes que faço e aperfeiçoe, se qu izer, o pIa-

iio, •mibstmtuinido o ensino da aniflirniutica pelo las
—uiiatliemmmaticas elemmiemi tares.—

O SR. E. DA VEmi;a:--lmmiporla ir augmuenlo de
Unha cadeira.

O Sri. C. DE Ou vEmula:—Comquanto o ti ii do
projecto seja ema extremo modesto, pois que seu
Ilustre autor acha-se ilon:inadui por essa im-

pressão que a todos acabrunha, o mau estado
Ias timianças da pnovincia, corntudo não pode-
rios querer os fins, semi lançar tiiào dos mudos
que a elles nos condrizão.

1-.' assino que reputo insuficiente a reniunra-
Ho de 1:200 annuaes, marcada para os pro-
fessores. Isso importa arredar do esta 1)
as vocações, os talentos que procurarão carreiras
mmnais lucrativas. Acontecerá mais unia vez o
que já tanto havemos presenciado, isto é, irão
exercer as funcçôes de professor individuos de

mnhecirnuentos escassos, e inhabeis para outros
misteres de melhores proveitos.

Sr. presidente, a principal cendmção para o
boni professorado é urna remuneração elevada,
uni estipendio condigno, que o ponha ao abrigo
tias necessidades da vida e o estimule ao estudo,
excitando as aspirações.

O SR. F. na VEIGA:—Mas o nobre deputado
sabe que ternos a limitação das forças da pro-
vi ncia.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Por certo; mas cum-
pre triuunliuu 	 ecmiomlt:ir 	 uuntr 	 pislulalo:

bomum pesoaf s 	 se 	 ufilmis mnetlr:imnlc troa mmmi-
mieraçi.

1 .) SR. F. DA VEmGA:--I:U tomei por base ir ir-
teimado que tem os professores de instrucção
secumid rir, jã v time o vencimniento de 1:200
'iao e pequeno.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—O protessson do insti-
tuto tem numams trabalho

O SR. E. DA VEni;v: --Em todo caso é profes-
sor de instrucção pnm mimaria.

O Sim. C. nu OLIVEIRA: — ...e, se as nossas cir-
cumnstammcmas financeiras são más, se mOo pode-
nos crear estes estalir'lecmmn'ntos mli niodo a sa-
tislaz.en u) desideratuum, é melhor adiar' sima
cr:açào, lo que lar-lhes esta onganisação vi-
ciada e incompleta. O professor lira1 estipendiado
não se dedicará ao emisini; as capacidades não
se apresentarão e nada lucrará a niioridade como
a despeza q ue a jmnov imicia fizer.

0 SR. E. na VEIGA:—Paga-se inais 50 '/° do
que amas professores de instrucção priiriania de
pnrnmicir.m ordini.

O SR. C. DE Om.ivEmniA:—Nemu prevalece a con-
sideração ite que equiparou.os s emmcimnentíls desta
classe de tnof'essres aos que prirulmiri is das

av imtsas da provmiicia, porquanto niuigmieiui
ignora que estes.

O SR. F. isa VEIGA:—Podem viver comia menos.
ii SR. C. DE (tLmvEmrsa:—. . - entregào-se a ou-

troe mimisteres, que não somente o ensino, de for-
mima que gastão o tempo, que devera ser appli-
cado ao estudo, coro trabalhos alheios á sua pro-
fissão. Mas, pergumit, poderá lançar ruão do ines-
ruo recurso o professor do instituto que tem o-
bnigaeao de ensinam- trio variadas disciplinas...

O SR. E. na VEm;vr —Não são tão variadas.
O SR. C. DE ()r,ivmimisa:—. .que vai leccionar

portuguez, duutrmmra clai-islà, arithmnetmca, syste-
rita mnelruco, prmnc [mios de historia, geographia
do Brazil, como especialidade da proviracia? Não
certamiiennte, pois que este professor temr ne-
cessidade ite consumir todo o tempo tendo e corri-
pendiando os factos e as doutrinas para expot-
os a seus disci pulos.

E demais, ir rioirra deputado, que sabe como
são regidas as aulas de latiram e francez, que
dessas aulas muito pouco proveito se temo tira-
do, (leve tão hemim saber que a prmn:npal causa
do ináo resultado colhido de semimelharites ins-
tituições é seio ilmmviita a deficiencia comi que
são remmmunerados os respectivos professores.

O Sri. II. SILVA:—No interior não é assim.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Por exenurplo,a vida mia

cidade de Pouso Alegre não é barata.
O Sus. E. DA VEIGA:—Não é cara.
O SR. C. DE ()LivEIRA: — . . .os generos de pri-

mmmeira necessidade não costão preço exagerado;
rias estou inforumado (te que avultão as des-
pezas comam vestuianimi, aluguel de casas &, corno
o nobre deputado conhece perfeitamente.

O SR. F. DA VEIGA:—Nào, senhor, aiim a vila
é barata, muito mais do que mia capital.

O Sus. C. dE OLIVEIRA:—Aqui é canissinsa.
l-;nlendo, pois, Sr. presidente, que o ordena-

do lixado não chegará para o professor viver
decentemente no interior, quanto mais rua ca-
pital, onde a ordena economica tem-se alterado
profundamente, e onde ninguem poderá orara-
ter-se coto decermcia com a insignificante recei-
ta de 1:200 annuaes.

O SR. VALLADARE5:-1'l ha quem se mantenha
decentemente com 800.

O SR. E. DA VEIGA:—E são os que andão mais
bonitos (riso). Aceitando-se o principio do no-
bre deputado, as remidas da provincia não chie-
garião para remunerar os empregados publicos.

O SR. C. nr Ou nvr:umn a:- 5. meu ver. 1 mndicpen-
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savd que se elo 	 o ord aio li professor lo
Iristi 1 ule a 1 COO.

O Se. V.sLL.aDArtEs:—No apoiado.
O Se. C. DE OLlvElR.:-1ambem não concordo

com a disposição lo projecto que faz designa-
ção iniperati va dos lugares onde se deveut es-
tabelecer os insttutos, porqu.iiito me parece que
esta designação é mais (Ia curiipeteiieia do po-
der execu tia o do que do legislativo.

O Se. E. DA VEIGA:—No entanto lia pouco eu-
,,tirou que eu deixasse ao arhitrio tio presidente
cre r mais algumas cadeiras

() Sri. C. DE OLIVEIRA: — . . . porque é elle quem
podé imicilir apreciar a situação das diversas
toiti Jades da provincia

1 ii. F. DA VEIGA:—NÚs lambem podemos.
ti Sim. C. DE OLIVEIRA:—.., é cite quem, cru-

sitiando os ; versos aeentes ia admmimnistraçàu,
telia-se inais libuiitmdu para determinar os tu-
vaies dli que estes institutos sC tleveiit estale-
1 cer.

Â% irmimi vi' se devia procurar de preferencia
os grandes nucleos de pipulação, ou os pontos
cum que inais se aggtoin e ,ão as fuinhas. Me pa-
rece que os lugares naturaes, excepç:Jo feita
(Ia capital, levem ser a i)mamantmna, tu norte,
e J -to de El-Rei, ao sul, porque são as
cidades que teetia mais popillacão e inais, CiVi-
1 isação.

(li Se. E. DA VEIGA—E por consequenrla a vi-
la t mais cara, e os institutos custarão matais

dinheiro.
II Sn. C. DE OLIVEIRA.—ISSO trova contra o da

ripmtil
ti S  E. DA VE!GA:—Mas aqui o nobre deputa-

do sabe que é indispensavel haver um.
0 Se. C. DE OLIvEIR.s:—N'aquelles pontos se-

rtão nielhor preenchidas as elevadas a istas do
nobre deputado.

A cidade te Montes Claros, Sr. presidente,
está em uma extreumidade da provincia, qmiasi
mios conlin 	 da privincia tia Rama.

0 Sia. E. DA VEIGA--F por isto ilesirto serve
1 /ua itt norte.

0 Se. C. DE ()LrvEiria:—Tent PaKe da zuna ex-
truta da provi acia

ii Sri. E. DA VEIeA:—iMesmo por estar cio minta
região longinqua.

0 Sri. E. DE OLivEIRA:—... distando desta ci-
lade 84 leguas, se inc não engano.

O Sit. E. DA VEIGA:--V. Exc. diz que Montes
Claros está no sertão; é mais unia razão para
coliocar-se lã uma fonte de luz.

O SR. E. DE OLivErrs%: —Assim, Si'. presidente,
supponho que para a zona do norte acha-se in-
dicada natural e justamente a cidade da I)ia-
utantina, mais populosa, mais civilisada e central.

O Se. E. a VEina:—A cidade da Dianranti na
ja tem ittuitos estabelecimentos de instrucção.

O SR. E. DE (.)LiVEi RA:—Tem O seininarlo (JUC
é o est beleciutemito (te educação religiosa, e que
não é instituição provincial.

Se fosse ella a sede do instituto do norte,
este prestaria melhores serviços, obteria me-
lhor pessoal docente, e mais avultado numero
(te educandos.

O SR. E. DA VE1GA:—Nào estou convencido dis-
to.

 0 SR. E. DE OLIVEIRA:—L'nem seria preju-
dicado o s,rtào, pois que todos saberia que a Dia-
mantina e justamente o eniporio coiiiinercral
desta importante parte do territorio mineiro.

O SR. R. SILVA:—A Diamantina não se consi-
dera sertaneja.

0 Se. ÀarARL:—Floje não é nada.
ti SR. E. DE l)LmvErrla:—E' na Diamantina que

está a séde dos correios tio norte, é a séde do
bispado.

li Se. E. ua VEim;s:—,la é sele de milita consa.
0 Se. VALLADARES : —lã teiti esta [telei itmentos

nportantes de instrucção.
O Se. E. DA VEiCA:—.Ei tem semimia: lo episco-

pal e outros eslabtecirnentos te instrucção.
0 Sri. E. DE OlivEiRa—E' cita uni ponto de

coiurmmuiiicacào, éacidade mais populosa do
Norte.

O SR. F. DA YErGa:—Eoncordo.
O SR. E. DE O1.ivEirtA —Logo, abi iiauito mais

facilmente se estabeleceria o instituto, que deve
existir nus pontos mais populosos, para apro-
veitar melhor ás classes populares, mais nume-
rosas nas grande ,; cidades.

1 Se. E. oa VEIGA: —Por todas essas razões é
que eu entendo que não deve ser lã a séle do
iii s ti tu lo -

(1 Se. E. DE (JLivErriA:—(:rluir)re mais notar
que na creação destes eetabeieciuienlos devem-se
consultar as comrnodrdates e os meios de vida
local.

II Se. F. DA Vmom;a:—Semu miuvida, e na i)ia-
mitamit tua V. Exc. sabe ruo são caros todos us
mmtmleriaes para que quer construccão.

0 Se. E. DE OLIVE1RA:—Sr. presidente, não
quero (l o stazer tia cidade te Montes Claros; mas
estima informado mie que mieI la não tia agua p0-
ti vet canalisada e abundante.

ti Se. CAETANO GaamA:—Eutào vivem conto pa-
pagaio?

O Se. E. DE Oi.IVEÍRA: —Os seus habitantes
eoit grande dmlliculdale obteena esse elemento
tndispenstvel, e cuja falta é insupprivel. Alem
disso, comquiamt tu populosa, a cidade não tem
editicios notaveis.

O Sit. X. na VEIGA: —Não apoiado, o nobre
deputado está fazendo minta injustiça.

O Se. (. DE OLIVEIRA:—Sào as informações
que tenho.

Por mais estes motivos parece-me preferivel
a Diamnantina.

0 Se. I)iitamoND:--Apoiado, é a estreita do
Norte.

0 Se. E. DE ()r.ivEiiaA:-1)eve airada ser pre-
ferida a Diiiianttmia, porque é sem duvida a a-
pital mio norte di provincia. A falta mie abundimii-
ia d'agua potavel é uni grande inconveniente.
O Se. E. ia VF:im:a:—B:tsta ter agua quanto

chegue pala a população .À conseqnencia que
V. Cxc. devia tirar era a apresentarão tIo uni
Projecto automisando o governo a mandar por
agua lã.

O Sii. E. DE OMvEiRA:—Sob a acção das gran-
mIes sêccas, peculiares ao sertão, é o povo de Mon-
tes Claros obrigado ti abrir e conservar cassimbas
imara poler abastecer-se i'agua, ao passo que ria
l)itmnarltimma, alem da agua canatisada, ha uma
porção de regatos e torrentes que se desperiliso
mias serranias e que nunca faltão, fornecendo
abundante e purissima agua.

Só de passagem tocarei no clima ardente dos
ir'opicos, que ss faz sentir com tanto rigor em
Montes Claros. E' sabido que o calor ali é ex-
tremiam e grandeinente incomniodo em certas es-
tações; e pois, quer' pelo lado material, quer
pv'to grão de civilisação, quer por outras consi-
derações de vaiia, tudo designava a Diamantina,
'.omiio devendo ser a séde de uni destes estabe-
1 ec i inen los.

li Se. F. DA VEIGA:—Nào apoiado. As razões
que V. Exc. addusio em relação a Montes Cla-
ros ainda mais me convencem da necessidade
de estabelecer-se ali mim instituto.

ml Se. E. DE (JIJVEiRA:—Vou concluir: não voto
contia o projecto, por quanto, como disse, estou
compenetrado de , ua utilidade; mas convenço-me
time cite precisa mie retoques importantes...

ii Se. E. ria 	 otra:—. Imlo sei 	 maitit 	 ntetltm-
'mli, silo 	 1 tvimla.

O Se. L. DE ()LiVEI lia:— .....agrtdeço ao n'teu
timbre coliega não ter levado m mal se, valeu-
lo-me da antiga inisamie, Cmii franqueza enun-
ei Inclii ilimio 1	 inca r_

do i.Itprliticnt viu dia ir. outva Cm,,
sei fineza e leita olmmicia, de pie mmii is le mmii

vez hei silo listeimimulia e luis tanto aprecio.
O Sr,. ()aetailo €aiiia:—Sr. pre-

iteri te, sorp re lte til mio-me a gramla mel mente o modo
porque moiiieçou a pronunciar-se a respeito do
ii't. 1.0 do projecto itt discussão o nobre depu
Lido mine acalma (te sentam-se. Esta sor preza, p0-!.em, 

agrad au 1, como me era, dissipou-se iii t iie-
liataim,eimte , porque reconheci qmi o exurdio mio
discurso do nobre deputado não era sento um
recurso oratmm-io, pelo que parece, para tornar
mais aceitas as 1 it igna çmtes que tio correi- de
seu tliscui'so adduzio contra o projecto. S. Exc.,
Sr. presidente, muito diversamente do modo de
pmicar mie mii, mios seus dignos coIlegs, entende

vi projecto é viu granmle vaitagent, de grande
itilidamie para ti mrovinct,, e que, por ice, devi:
terecer o nosso apoio. Julga, pmrecti, que elIe pre-

cisa de alguns retoques e se dignou mio correr de
eu discurso indicar quos so elles e as razões
mmm que funda a sua ueeesmdamle.
S. txe. começou, apreciando que este roje-

o tosse confeccionado tóra do mntluxvm que ri-
tumde costuma acoimpnimtr sempre estas oiedidas,
atida mesmo que digmo respeito ao progresso miaa-
temia1 e niormi mie nossa lmrovirmcsi. Entretanto, Si-.
presidente, taàcm Orlou mui lo que S. Cxc., de
certo uiodo sitt contralicão miotmt est,t opiiiiào,
que acabava de enittir no principio de semi dis-
cinco, declarasse-itos que o digno autor mio pro-
.111 prctt rou inanUii mia sua organisação uma
ceuitralisaçào Imerilictosa, que S. Exc. entende não
dever ser adoptada. Para conprovol-o, fez ver
lmaae s erão as, attribuiçóes (fadas ao coiitmissir,o
,i não cii meoitveniente a nvmnaeaçào d'es ti func-
e ioilariO pIm presidente da provtiacia

[li primeiro lugar direi, que se a centratisação
xi te um 'este tacto, cl ia é mmm tei raimien te mieCessaril.

11 Sus. X. DA ViEGA E E. na VEiGA:—Apoia(m).
ml Se. CAETANO Gaura:—Sr. prsidmuimte, não é

im m tvl que ccl almelecitmentos dests ordeiti e de
natureza administrativa, conto estes, nao estejão
debaixo da suprema listialisação e direcção do
presidente da provincia, que é a prineira autori-
dade d'dIa e que não pode ser extrariho a ne-
nhum dos ramos mia publica administração da
prov incia.

Os Sus. R. SILVA E E. DA VEIGA: —Apoiado.
ti SR. CAETANO GAMA:—Não e poseivel, portan-

to, mi mie tiremos a intervenção imnnteliata do presi-
lente da provimicia erra una esta he teci mnento da
ordem d'estes.

S. Exc. entende tiinbetn que as funcçõos d'este
omnmniscario poderiào e deviào com muito mais
antagem ser exercidas ou pelas camaras muni-

eipaes, que diz tremir este direito atéaté por lei, ou
pelos inspectores de comarca. Eia relação ás ca-
miiaras riaunicipaes, custa a crer que o maobre de-
putado entenda sincaramnemite ser a sua interven-
ção, a sua liscalisaçàm.) mais conveniente to que
:t de um ind iv id no nomeado especial t taeia te pira
isto.

O Se. X. DA VEiGA:—&poiado.
O Se. CAETANO GAMA:—NãO duvidamos que

as c.amnaras inunicipaes, que são cirporaçmies me-
tairiente administrativas, fossem as mais mmr'oprras;
nas a experiencia e pratica nos tem miemonstri-

mIo que citas de facto se convertem qri:rsi seilipre
'itt eorporaçm.es politicas...

ti Sit. F. ria VEmm; a -Apoiado.

O Se. CAETANO (,AM a: —....m ' o rporaçmme viu-
nirmitilas pia puxio politmca, que, não sei se
imoesa tizer, infeliz:iieiate inv;tile todas as clas-
ses rio imnperio de Bm'azil.

() Se. E. DE OLIVEIRA:—Entào ha de chegar
até oiiuitItissmri , ttinheui isto prova de,,iais.

ii bit. t AETANm taMa:—S. Exc.. smhe,aieui disto,
mjue uma corti . mrii.ão moltectiva não a unais apro-
priada para lis., lisar uni estabelecimento d'esta
ordem; e preciso(fite titja urudads de pensamento
e de acuar,, e as eamnmrs uunicipaec nào estão
neste caso.

O SR. E. DE OLIVEIRA:  —Nem com o terco que
S. M. nos dá 1?

(.) SR. CAETANO GANiA:—Neio assina, porque
isto não faz comum que deixe de ser mima corpora-
ção collectiva, e como tal não pule de mitodo
cona aumente exercer a Iisctlisa:ào que mm nobre
deputado fite quer attribuir.

O Se. F. DA VEIGA—Apoiado; e a prova é que
a nao exercem mi outros ramos que lhes cabe
fiscal isar.

O Se. CAETANO GAMA:—Diz S. Exc. qmims tamn-
bem poderia ser clamO esta atti'iluuii;ão ao ins-
petor mIe comarca. Fin primeiro ligar, Sr. pre-
silente, pico á 5 Cxc. permissão para notar
que S. Cxc .se acha em contra j icc ii ccmmnsigo
:esmiio, pmrqus mie duas una: ou S. Exc. não
quer a creação deste cargo, porque entende que
elIe imporia unia ceatralisacão inconveniente,
uma não. Se é pelo primeiro motivo, esta razão
milite igualmente para que não seja elie exercido
pelo inspector de comam-ca, porque 5. Cxc. sabe
lute este fmrncc,ommario está lambem sob a i tIme-
diata dependencia tio presidente da [trovincis, a
quem compete a nomrmeacão do mesmo e que, atem
do mais, é umui fumacciona rio miue percebe mimas cofres
puuimticos. Portanto, Sr. presidente, se o motivo
que leva o nobre deputado a impugnar a creação
liste cargo é a uem'ratralisação, que julga inconve-
niente, chie tambermi, por este motivo, não pode
ser exercito pelo inspector de comarca, e com
maioria de razão.

Mas ha ainda outras considerações que de-
monstrão ser inconveniente o exermiicimm lestas
altrmttunrõs pelo inspector de comarca. S. Exc.
sabe que uun inspector mIe comarca tem outras
attribuium's e encargos muito importantes.

(.) SR. VSLL.&DARES: —V. Cxc. per'nitte uru
aparte?

(1 SR. E.SETASO GANIA:—Pois não.
O Se. VALLADA1IES:—AIerTi disto, si hoje se re-

conhece a necessidade de supprimiarr os orde-
nados mIos inspectores de comarcas, corno é que
se lhes lia mie ainda auguientai' trabalho, tirado
o estipendio? V. Exe. mesmo foi quem aventou
esta imléa.

O SR. CAETANO GAMA: — A g radeço o aparte do
nobre deputado, que vem em meu apoio, e que
parte de uma opimaiãa tão autor-isola, como reco-
nheço ser a sua.

O Se. VALLADARES:—MUitO obrigado.
O SR. CAETANO GÀMa:—Quer seja supprinaida

a gratificação que actualmente percebem estes
funccionarios, quer não seja, em todo ocaso não
podemos deixar de reconhecer que o cargo será
muito melhor desempenhado sendo exercido por
uuma cidadào prestante e influente, que se interesse
pelo progresso da localidade, nomeado pelo pre-
simiente da provincia, e que não só exercerá esta
liscatisação, como lambem dispensará a sua pro-
tecção, interesse e dedicação ao estabeleci-
mérito.

Demais, Sr. presciente, não existe tal centra-
lisação, porque atem mie se reconhecer que essa
tiscatisação e suprema inspec ç ão é uma necessi-
dade amtlaiinistrativ1, que ' t) presidente não
pomle deixar de ter tal iratervemu'tio nestes estabe-
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leeimentus e nem 	 xercer a taiisaã 	 por i
mesmo.

O Su. F. DE ( tLIVEIiIA: —Já exerce pelos di-
rectores desses estabeleci nien tos.

O SR. F. ua VE1CA:—Exerce pelos COiiUiiiS-

sarios.
O Se. CAETANO GANIA: — . . . verilica-se mais

que este empregado não é tão dependente do
presidente da provincia, porque, nem ao menos,
é edipendiado pelos cofies publ cos.

O Se. VALLADAIIE5:—LU quizera que o projeslo
consignasse a necessidade de ser esta íiscaliaçào
exercida pelo presidente da camara municipal
respcli a.

41 Se. CAETANO GANIA:—iulgo portanto impro-
cedentes as observações feitas pelo illustre depu-
ta lo ciii relação á este ponto.

Tambarii achou o nobre deputado inconve-
nie 4e li § 4 ° do art. 1°, por dar ao presidente
a attrihui ;ão de crear cargos infinios, como o de
ser entes.

A este respeito me parece que, ou o nobre de-
putado labora p io engano, ou  redacção do arl.
não está muito clara. () que abi se estabelece é
qU(1 a ereação destes cargos s:ja feita pelo presi
dente da provincia.

0 Se. C. DE Oiivisie:—Foi veste sentido
mesmo pie eu argumentei.

Se. F. DA Yrii;a:—Sobre pioposla do coto-
íniscirio.

0 Se. Csvi.sso tiMA:—iustainente, nias não
se delerinini q tio a nomeação seja do presidente.

1) Se. 1'. m, ttLiF:IRA: —Nào argumentei neste

0 Se. LiisTiso GAMA: —I.ntao iiào sei qual é a
o be i vi cá (li) i ioh te deputado.

O Se. . DE )i,lvF;iI1 — E ' que estas creaçõeS
deviào incumbir provisoriainenle ao coluinissa-
rio com a pprovlto detiniti'a do presidente.

	

1) Si l. 1 iETRNO 1 	 it:—Dá-se a iiiesina coO sa.
O SR. C. nis OLIVEIRA:— lia diflereuça.
O Sri. (teTtao GAMA:—OS meios são diversos,

mas o resultado é o neshhio. O certo é que a no-
me:iào definitiva vela a ser dada pelo presi-
dente.

E, Sr. presidente, não será melhor e mais re-
gular que o governo seja consultado sobre a tio-
cessitiade da ereacão de uni cargo que, não ob-
stante ser intimo, imporia dispendio dos di-
nhei ros publ icos? Será preferi vel dar à outra
entidade a attiibuicão de crear empregos reimi-
nerados? Abot u tatuente não.

0 meio proposto attende a esta necessidade,
e satisfaz a observação do nobre deputado. Para
que lia de se nomear provisoriamente um em-
pregado, para depois ser consultado o presidnte
da provincia, e este tornar effectiva a nomeação?
A consulta não importa somente o presidente
approvar e tornar etïectiva a nomeação do indi-
viduo A ou 13, pois que é preciso tambeni que
elie reconheça a necessidade da creaào de um
cargo que acarreta despeza para a provincia.

Por estas lazões entendo que mui bem con-
signou o projecto esta disposição. O presidente
não pode deixar de ser ouvido, e só depois de
reconhecida a necessidade da creacão do cargo,
é que o director poderá fazer a nomeação.

O SE. CE5ÁR10 GAMA:—Apoiado, é um preceito
de direito atl iiiinistrativo.

O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado, ao
passo que pareceo reconhecer a conveniefl-
cia de serem estes estabelecimentos creados com
proporções molestas, pois que por ora saio

 um ensaio, que depois poderá ter maior des-
eri volviiuento, se por ventura for necessario,
censurou o projecto por não consignar a crea-
ção de varias cadeiras, como as de physica, chi-
mica, geometria e outras.

Se CEsAelo GÀMÀ: — l5sÕ é que seria utalar
iiit irerlainente o provecto.

O Se. F. ivv VEIGA:—Pelo apparato.
O Se. CAETANO GAaIA:—Sr. presidente, nenhum

lo iiús contesta que a existencia de semelhantes
cadeiras traria resultados vaniajosos, sobretudo
se fossem regidas por professores liabeis e tives-
seio discipulos que se appticasem ao estudo de
lace inaterias; hhâs o nobre deputado não des-
conhecerá que ja o mau estado de nossas unam-
ças, ja a necessidade de attenilernaos à satisfação
de outros serviços urgentes, são um grande obsta-
culo que se antepõe quando temos de decretar
meditas que, embora uteis e proveitosas, entre-
tanto exigem ilespezas mais ou menos avultadas.

O Se. V.vLLADARE5:—Quanto à cadeira de geo-
nietria, o Sr. Francisco (Ia Veiga declarou que
aceitava emenda.

O Se. F. DA VEIGA: — Tanto que o projecto ali-
toria a etear, se foç necessario.

0 Se. CAETANO GAMA:—Sr. presidente, porque
não podemos conseguir desde já o ensino perfeito
nestes eslabelecimnenlos, segue-se que o projecto
não deve ser aceito, que o que podemos fazer na
actualidade é inconveniente, por isso que não p0-

lemos coihsegtiir iuelhoranientos que só o futuro
trará?

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—Nem eu disse isso, até
declarei que votai a pelo projecto com estas ruo-
ditica õss

0 Se. CAETANo GAMA:—Mas não vota seu ellas,
e eu eu 1 comI o que O proj edo não deve ser moI i-
ficado como o nobre deputado quer. Quanto à ca-
(letra de geometria, transeat; nas o nobre de-
putado quer plivsica, chimica, algebra, rnathe-
muati as elemiteutares &.

() Se. C. nc OLmvEre.v:—Fico contente comia o
ensino la geometria, e a emenda, partindo do
nobre deputado, com o prestigio que o cerca,
passa, parti ido mIe nós, cabe.

0 Sim. F. DA VEIGA:—Nào apoiado.
0 Se. CAETANO GAMA—Pode o mobre deputado

estar certo de que quaesquer medidas ou emen-
das que partirem da illustre minoria, a proposito
de qualquer assumpto, serão aceitas, unia vez
que nos convencarnos de sua vahtagem e necessi-
d ade.

Si o nobre deputado assevera que desiste de
parte(Ia sua exigenria coa relação a este ponto,
declaro qmin darei meu voto á emenda que apre-
sentai oigmuentamido a cadeira de geometria. Mas
o nobre deputado queria muitas outras, e nesta
parte peo-lhe permissão para notar a contra-
dicção em que me pareceu incorrer.

O nobre deputado, ao passo que (e isto servirá
de resposta ã outra censura feita ao projecte)
impugnou o ordenado de 1:200 para o professor,
por ser uma remuneração exigua, no semi en-
tender, ciii vista da multiplicidade de materias
que teto de leccionar este professor, achou que
ainda se podião addiconar essas outras para fi-
carem a cargo deile.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Mas quero que se aug-
mente o ordenado.

O Se. CAETANO GAMA:—. . por isso que decla-
rou que não era preciso auguientar o numero de
professores.

1? e duas uma—ou as materias que lecciona são
muitas, e portanto não se lhes pode addicionar
mais nenhuma, ou são poucas, e então o ordena-
do marrado no projecto é mais que suificiente,
porque é superior ao que tem os de mais profes-
sores da provincia.

O Se. C. DE Or.ivEiRA:—Não é suificiente.
O Se. CE5ARIO GAaLA:—Um homem que possue

esses conhecimentos não se sujeita a ganhar
1:20000.

tI SR. CAETANO Gvi.v:—E depois, para que

ppir:it? ''i p ris:in 	 1	 irAi'iOS irtitices
que sailão, ah menos, as primmcipaes regias d
imecanica: é preciso acudir quanto :muts ate-
seidade qmie lia lese 	 mperarios, depois de
s termos para os servi.-os indspenavCis, até

1105111 para edilica:mes, pr Of:uraremoOs obter iii-
Iii ithios ltabilt Lados iias artes, que as exerçao
:ohhi conheimnento rIos principias scientiticos
pie as regui:io.

E certo, Sr. presidente, que aquitlo que o no-
bre deputado quer é melhor, maias, se nós ainda
hão tinOiS O menos, como havemos de começar
elo mais?

0 Sri F. DA VE1G.v:—A irada nài testas o bom
o j:i q uereiiios o optihno.

0 Se. CAETANO GÀaIA—Á uttimua parte das ob-
servações do nobre deputado a respeito dasno-
1 ilicaçõ es que j til ga inilispensaveis ao projecto
refere-se á designação dos lugares em que dc-
ciii ser estabelecidos os institutos.
II nobre deputado fez menção mais detida a

respeito de Montes Claros, e conimetteo unia
eriule injmmstiça 1sira com essa iniportamite cidade.
Nu polria limitar minha resposta dizendo ape-
nas que, iiiesmnh mdiiiittimitl, o atraso dessa o de
outras localidades, seria isso mais uma ri/ao
para alli col loca ruios os institutos, porque de-
uern:e concorrer, quanto possmvel, pata o :idi-
irht:imhitiltl) d'iquellas povoações de nossa pro-
vitieii que, corno estas, temo elmnemttos de pros-
peridade, porem precisão te animação.

Mas não queri Inc furtar ao dever de mostrar
que o nobre tIrputado se acha enganado na
apreciação que fez da, cidade de Montes Cl:mros,
cli ega oito até :i negar que a 11 i haja ibsind anei a de
agita, o que não é exmcto.

Sr. presidente, Montes Claros é uma cidade
que tem abundancia dagua, mesmo dentro da po-
viacão, possue todos os elementos de prosperi-
dade, japela fertilidade de suas terras, ja pelo
semi comnmihercio, i  pelas suas inatas proxmiu:is,
iiiii , contem mamieiras de construcção.

agricultura alli se acha minto adiantada.
(1 Se. VALLADARES:—O proprio nome contesta.

—Montes Claros—.
O SR. CAETANO GAMA—Mas esse é O fl(mmliC da

e Id ide.
O Se. R. SILVA:—E' por causa da abundaricia

de luz.
ti Se. CSETANO GANIA:--4 cidade temii cerca

de 2,000 habitantes; tem cotnmercimm como as ci
-dades de Grão Mogol. .tanuaria, Diamaiantina e

Sitio Baptista. Bastão estas consitierições para
demuonstraremu a sua i ruportamicia

tI-Se. C. DE 01,1VE1R.s —POiS o Curvello temia
:d.m elO e eu o considero muito pequeno.

0 Se. CAETANO AaÍA:—Mas esta e cidade rema-
trai, mm o nobre deputado não achata iouitas ou-
1 Fac centraes, como esta, comia a iinportanoia e
itt, condições de Montes Claros.

ti Se. X. ivu VEIGA:—Apoiado.
ti Se. CAETANO GAaiA:—Alem disto, Si. presi-

lente, do bispado da Diamantina a cidade Mais
apropriada é a deMomates Claros, porque é o cen-
tro deste bispado. Portanto não prevalece a
iiio que apresentou o nobre deputado a este
Is peitO.

tIro relação ao ponto sobre o qual se demo-
iii o nobre deputado e que sem duvidaduvida é im-
plante, isto é, si ha ou não agua potavel em
.\tumites Claros, vou até mencionar ao nobre de-

lado o nome dos ribeiros que cortão a cidade.
ii Se. C. DE OLIVEIRA: —E que sece .ão no tem-

o ciii que não ha chuvas.
O SR. CAETANO GAMA:—Os ribeirões rio Vieira
dos Bois, que movem durante todo o anno um-

1 1ml:iiile5 ti irimimias Omml fazendas proximimas á ri-

1) SR. C. DE OLIVEIRA:—Sao ribeiros de irêa
mia esta ;ã0 sécca.

• Se. M. Fu i t;ENcio:Nào apoiado.
• Se. CAETANO GANIA.—Nunca ai ribeiros de

aréa.
0 Sri. C DE lLmvEiiiA: —Pois estes são, posso

garantir.
O Se. CAETANO GAaIA:—Sr. presidente, jã pelos

elementos de progresso que temo a cidade de
Momates Claros já pela sua posição topogra-
phica, visto que é o centro do bispado da t)ia-
mriamitirra, merece ser a preferida.

ti SR. C. DE OLIVEIRA:—A prova mais cabal
de que a cidade e Montes Claros não tem agua
é a autormsmção que a asseisibléa teso dado para
se mimaialar lã canalisar agu:i.

(1 Se. CAETANO GAMA—IstO náo autorisa tal
conclusão.

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—E até poderosa; prova
itu e não ha agua

0 Se. CAETANO GAMA:—O taco nobre roltega
sabe que lia cid ades i mia portai tes q mie teemim agua
erra abmrndancia; mas que a não toem encanada,
poiqmle a ecmnalis:icào mia agita e a coustniirçào
de tini chafariz iroportão emri despezas avulta-
das, ins as mrmminieip:atidaaes não podem fazer.
Volt citar um exemplo ao nobre deputado. A
cilale da Leopoldina é irraporlantissima. COmo
todos reconhecemos ser; não lena falta dagna,
antes a teria com abu midarar.ia; entretanto ainda
não tem mm til chafariz publico, porque para isto
sã precisas despezas de canalisação e construa-
ção deste chafariz. Os habitantes arahào de re-
clamar a construccão destas obras e cri tenho
peludo neste sentido.

ti Se. R. SILVA:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAM.v: —Ei tretarito, assevero

aos mhobres deputados que existe alli grande
abundancia d'agua. Mas é que não basta haver
abmindancia l'agua, é preciso tormial-a potavei
e pira isto é preciso canalisal-a e construir
irmal chafariz, o que importa não pequena des-
peza. O facto , pois, que menciona o nobre de-
putado, não serve para provar a falta de agita.
Fica, portanto, assentado que S. Exc. está enga-
nado a este respeito. Montes Claros é urna cida-
de florescente pelo seu comrnercio...

0 Se. C. DE OLivEiev:—Não neguei o commer-
cio.

ti Se. CAETANO GAMA: — . . . e mesmo pela iii-
dustria. A agricultura está alti muito adiantada:
cultiva-se a canoa ema grande escala.

O Se. M. FuLr,ENcio:—Apoiado.
O Se. CAETANO GANIA:—Alem disto, lia a razão

principal, que uieiacionei,e à que S. Exc. não at-
tendeo, e é que a cidade de Montes Claros é o cen-
tro do bispado ria l)iarnamitina,cuja cidade S. Exc.
quer beneficiar com esta medida. Não sou e macio
posso ser infenso à cidade da Diamantina, estou
promiapto para defender seus interesses, assim
corno os de qualquer ponto tia jmrovmncia, ruas o
rjue quero é que não se pretirão as convefliencias
publicas por motivos meramente particulares (te
protecção especial a uma localidade e que se faça
injustiça Li outras.

O Sri. R. SiLvA:—Muito bem.
O Se. CAETANO GAMA:—Entendo, Sr. presiden-

te, haver demonstrado que não são procedentes
os argumentos que exhibio o nobre deputado para
exigir modificações no projecto e que a unica que
se poderá acceitar será o accrescinio da cadeira
de geometria, que S. Exc. lambem entent 1 e neces-
sana.

O Se. TAY0Bv JuNIoR:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—Julgo, portanto, que só

rareil:i	 o	 qmi 	 tl3 	 .1.
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outras motlilieaces propostas pelos nobres de-
putados não tem razàu de ser.

T ozr•s: Muito bem, mtiilo bem.
Não havendo mais quem peca a palavra, en-

cerra-se a discussão e procedendo-se à vota;ão, é
approvado o art. 1.0

São sem debate approvados os arts. 2. 1 e 31
Entra em discussão o art. 4
O Sr. candido de (Mivelra:

—Poucas palavras direi relativamente a este ar-
tigo. Se não fosse a disposie:io iricurial que vejo
nelle, não viria á tribuna demorai itiais a passa-
gem de uni projecto cuja discussão teui sido t:io
rapida, e parecendo mesmo que a casa lem pressa
de vel-o à eonertido cio lei.

Nada mais diria se não tivesse para imiim que
ess art. 4.° flo condiz coum os talentos e cri-
te rio quee seu i P re folguei de recon hecer em  ii leu
nobre amigo, desde os bellos tempos da Nida es-
colastica. [oiii efleito, diz o art. (Lê):

Si'. presidente, é esta 2.0 parte que chama
a minha attermcào e provoca-me ao debate.

Si'. presidente, não desconhece V. Exc. que a
faculdade da regulauientacào da lei pertence ao
poder executivo, não poi delegação desla as-
seimibiéa.

O) SR. E. DA VEIGA:—Nein o artigo contem
isto.

() Se. C. DE OLIvEiRA:—. . . Du por uma de-
tei'mninacào especial de uma lei qualquer; porem
sim porque inlierente á natureza do executor
das leis, pertencendo intimamente, ao poder exe-
utivo dar regulamiiemato para boa execução das

leme, como estabelece o art. 24 . 40 do acto addi-
cional.

O Se. E. DA VEIGA:—Sein questão.
O S; C. DE OLIVEIRA:—Se esta é a verdade,

se este é o principio a aceito, a ultima parte tio
art. 40 poz-se em manifesta anti norida coto a
doutrina e o nobre deputado deve sem duvida aI-
guina considerar superíluas as expressões que
esto) no) artigo: - este regulamento entrara logo
em e,cecução.—Desde que o regulamento partir
de pala(- 

1, 
desde que for publicado, ell p culta

em execução, nao reclama para isso nenlitima
dispensa ou coimcessào desta assembléa.

0 Se. E. DA VEIGA:—Pèrdóe-me V. Exe.....
0 Se. II. DE Oi.iveiims:—Supponho ser super-

flua esta expressão e V. [xc. sabe perfeitamente
que na ii nào deve haver palavra ociosa...

O Se. F. DA VEIGA:—Nem esta o é.
() Se. C. DE OLIVEIRA: — . . não deve haver ex-

pressão niutil, porque deve-se suppor o legisla-
lador reestido de urna tal sabedoria, de tal cri-
feno, que jamais decrete medidas superfina s, ou
no texto legislativo empregue expressões les-
Decessa ri is.

Assim, creio que não devemos incluir na lei a
phrase: - entrará logo em ececução este regula-
mento.—[' este direito de execu ção immediata
inherente ao actual estado de cousas; é do regi-
uien constitucional. Publicado o acto da admi-
nistração, irnrnediatainente, mesmo seni os prazos
de que trata a lei n. 1, manifesta-se a sua exe-
quihmlmdale e é ohrigatorio para todos os agen-
te, offii'iaes e administrados á que se referir.

Mas não é este o defeito mais notavel que en-
contro no artigo, não é esta a parte que mais
excitou-me a intervir no debate.

Parece, Sr. presidente, que o nobre deputado
foi atem (Ia competencia da assembléa, foi atem
de sua faculdade de legislador provincial, deter-
minando que o presidente pudesse fazer alguma
cousa atem da mera regulamenta ção da lei. As-
sim reputo inconstitucional a ultima parte do
aitmgo, onde se concede ao administrador o
direito de encorporar ao seu regulamento dispo-

sições legislativas, que nào lime prlence de-
cretar.

O Se. E. DA VEIGA:—Seiií duvida.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—OU o presidente da

provincia marcha na orbita stricta de seus di-
reitos, isto é, ou faz baixar o regulamento com
o unico tini de dai' execução á lei, e nesta parte
não ha precisão de approvação nossa.

O Se. E. DA VEIGA:—Seni duvida.
O Sim. C. DE ()LivEi mm:— ... ou vai alem , esta-

belecendo principios e expendendo ioutrio:ts
que não se confom'inão com o espirito da lei e
vão :mlemo da vontade do legislador. lIsta exorbi-
lancia não lhe assiste, ainda mesmo :010 autori -
saeào nossa.

0 presidente da provimiea não pode no seu re-
gulamento ir alem da lei, não pode nell' enxer-
tar materias que sobresaião do quadro estreito
quê lhe é traçado como executor; e pois, Sr.
pr'smdentc, inc parece que a disposição que ana-
lyso é uni absurdo, destôa do todo hai-nionico do
projecto e não é digna dos elevados conheci-
mnentos j uridicos tio nobre deputado do 5. 1 dis-
tricto.

0 1,u. F. DA VEIGA:—Nio apoiado.
Sim. C. DE OLIVEIRA: —Si o nobre deputado

teto cio loira, como ponderei, (lar faculdade ao
presidente para exceder a lei, ditei que S. FIxe.
é toco vi pete n te para tanto, pois não tem podei.
para delegar aouti'em attrihui ,'õesque tarniteiu lime
torso delegadas e privativamente lhe pertencem.

O meu il lustre amigo, lido nos publicistas
chefes do seu partido, que tem tanto manuseado
a obra do Sr. marquez de S. Vicente, salte que
essas íl'legac'ues são intoleraveis, cornprehende
que no actual regirnen, em face da Constitui, ' ào,
que considera os poderes politicos meros dle-
gados do povo, nenhum d'esses delegados teto
o direito de traspassar ã outrem a procuração
que recebeo. Nem o poder legislativo pode in-
vadir a espliera do executivo, fazendo leis mdi
viduaes, concedendo favores a pessoas deternsi-
n:ulis, ou designando individuos coto quem ;i
aulmutinistracão deva contratar, nem lambert, pelo
mesmo principio, cabe ao poder executivo atas-
lar-Se de sua missão, sabir de sua orbita para
invadir a esphera do legislativo, creaulo direi-
tos e deveres que só devem Izer oljecfo de mmi
aclo legislativo.

Nós não podemos dará administração da pro-
vincia o arbi trio de collaborar na lei; ' a não sei'
pelo exercicio cio direito de sancção. Usando
de!Ie, o presidente constitua-se tainhem ramo
do poder legislativo, e negando ou dando seu as-
senso ás ieis que d'esta casa lhe forem enviadas,
exereila a faculdade que a Constituição lhe deu,
cru relação á confecção da lei. l'I' só até ahi
que chega a sua comnpetencia. Mas autorisal-o a
fazei um regulamento que vã atem de sua mis-
são, é consagrar novas normas, é estabelecer
novas relações de direito que não forão previstas
pela lei organica.

la na sessão do anno passado tive oceasião de
achai-une em frente do nobre deputado pelo 3.°
districto, a proposito da questão de saber se
pode a assembléa delegar ao presidente a facul-
dade d, legislar.

O Se. F. DA VEIGA: --Não é faculdade de legis-
lar.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Hoje ainda sustento
meus principios de então. Entendo que o regu-
lamento, que o presidente é autorisado a confec-
cionar, não pode conter materia que exceda á
mera expedi ção de instrucções para a execução
da lei. A meu ver, é, pois, a ultima phrase do
art. 4,0 superilua, e inconveniente, porque o pre-
sidente, valendo-se d'cIta, pode arbitrariamente
dar o elas lerio que lhe 'onvier ao pensamento

do legislador, 'li ', pler largam' o enmico
profissional tão vastaunente :0100 li' :upm'ouim ei',
F. , este uni gravis is'rug , a cc litínica, li :ommsti-
tmtciomialutete l'aItuilu, iJe 1 umltem'a ,'o u1ii pode
tu'a?,êi' ao estado liiiceir, e porque ilopom'ta
usurpação de ttrihmum ,'ões legisl lis :m intransfe-
riu eis,

Se o nulum'e ulepuutaulo e1ile1nIe que foi muito
restnicto na sua enumeração lis disciplinas que
deveui comistituir o uensi lii 005 mustituitos, e que
esse ensino deve ter inais desi , nv o lvinienlo, c o m-
pete-lhe trau:ar-lhe si grão, tsxatm vamnente desig-
nar as disciplinas que podem ser augumemitadas.
Asinm, desapparecerá quilquei' vicio de inconsti-
luciooalidade, qualquer perigo que tu abuso tio
presileimti' p11551 ocu;asioimar e. haverá nuns comi-
l'om'in idade como as boas praticas do i'egimuen pai'-
lamentar.

Desde que, porem, o i,obre deputado não o
fez, entendi (Ine tamnb:mn não pode dar ai pre-
sidente (o ila augunemitar a despeza, e.v-pro-
,srio marte, creanil, novas cadeiras que iunlu'urtão
outros tantos sOluce contra os cofres publ icos,
saques que o presidente não puuute fazer seio te-
terminação legal.

Sao comesililius estes priulripios. 1'.' da di cisão
e harmonia dos podres pIe resulta esse todo
elevado, que se cliauiva svste 	 constitucionaltumconstitucional
represen lati vo. II' girando rada um na sumi
pliara, na;) invadindo attrilumn'oes extrauihas, que
os puderes podein marchar conjuticti e luininu-
nicaroente para o desempenho de sua alta inis.sào.

II, pois, a asseunhléa provincial jantais poste
cum'i:ulmnente fazer concessão da minimua de suas
attribuiçõ's ao delegado imnerial, que cita isca-
lisa e para o qual traça nom'moas.

Eu não compreliendo como o nobre deputado,
suctmrio das doutrinas conservadoras, isto (í, das
miiaxi nias do Sr. mii irqumez de 5. Vicente, queira,
lierrammdo de sua imissão de legislador, delegar
mii outrem attm'ihuicóes que temo, eai vi do unan-
luto que lhe foi conferido seio a faculdade da
1 i'snsmuissào

11 nobre deputado pode legislar, moas nunca
unliar à outrem esse i'ncargo privativo.
(1 Se. F. DA VEIGA:—Nemma confio.
1) Sim. C. DEou v:i ima: —Se a maioria tal de-

lem'imtinar, será tini caso julgado, mas miem por
isso deixará ole ser mais um ataque contra os
principios do svsteuoa representativo, neo
isso deixará de ser uro desvio das boas unaXm-
mias traçadas pela Constituição e sciencia politmca.

Portanto, Si'. presidente, se eu não me tivesse
imposto o proposito de não apresentar emendas,
' llbreceria unia no sentido em ulite lenho fatlado,
u'muiemida que poderia nesta mnateria ser conside-
rada pela illustre maioria como isenção de espi-
rito, porque aqui não se trata de questão alguma
partida ria

Porem, pouco desejoso de ver as em'ndas qute
apresento, só ditadas pelo amor ao meu paiz,
u':mlnreui ante a vontade prepotente da itlustrada
mi:mioria, limitto-me a censurar e a mostrar o
mulo mão tios projectos, deixando a nobre maio-

tua proseguir desemlsara ,'arlamnemate na sua cai -
reira gloriosa, deixando-lhe o direito de vio-
lar a Constituição as vezes que lhe aprouver, e
antepor a sua confiança extrema no administra-
dor ás regras inconcussas do direito publico.

Sento-me, pois, apenas fazendo este protesto,
pala que não diga a provincia que com omu si-
snaio concorri para que mais urna corruptela

tia boas formas do svstemmia representativo fos se
imtre nós introduzida, seu' os reclamos e repa-

rte dos nien'hnuis tio partido liberal (ime arjmli
tim 	 s',iit

O —4ï. Vai ladares (Nàu temos este
diseur. o).

E' ip(uiala e entra comijutietaumaente cmii uliscus-
1 seguinte 'moenula:
1 )epois(Ia palavra—prolissional—diga-e---

podenlo cream' aulas de g eomoustria elemento', de
phismu'a e eh i rui iu.a—nos irmenciuummad os institutos.
- Valladares,

I',ncsrrada a discussão, é appi'ovmlo ii projec-
to cito :s etimenda,

São sem debate approvados tis arts. 5 ° e
e passa o projecto á 3 . a discussão,

Apresusntacàui te—
Projectos.

O Sim. M. PAciiEco oli'erece, pci!' parte da com-
missão de pontes e estradas e 1 •a ide fazenda, ii
seguinte:

Parecer n. 105.
As comumissões reunidas de pontes e estrada.,;

e 1.1 de fazenda, ás quaes foi presente uni otli-
cio da caunara municipal de Itijubá, de 25 de
Abril tio corrente, anuo, cio que representa cita
sobe :1 necessidade d'esta asseinbléa habilitar o
Eximi, governo da provincia como os ineiis pecu -
iuiarios precisos para que se effectuein certas obras
1€ seu muo icip iii:

Considerando que, das quatro apontadas pela
representante, as unicas que podem sem' tidas por
pm'ovimiciaee são: a ponte sobre ii rio Sapucahy,
à entrada da sede do Iuunicipio, e os reparos da
estiada, pois pie, is do cemniterio e da matriz
não estio ciii tal caso, e assim devem correi',
conto é de lei, uma por conta dos cofres cia mmi-

icipali'iade e outra por cinta dos fieis, são de—
parecer—que, como o Exmmi. presidente tem meios
de verificar a natureza d'au1uellas obras, e quando
comilieça que por ventura devem dias correr por
conta dos cofres provinciaes, não deve tirar to-
lhido de namailal-as executar, se adopte o seguinte
pm'ojectvu:-

A assunibléa legislativa provincial de Minas
(ieraes decreta:

Art. 1.0 Fita o presidente (Ia provincia auto-
risado a mandar construir a ponte sobre o rio
Sapucahy, lia cidade de itajubá, e. a fazer os con-
certos da estrada, que da mesma parte ao alto da
Serra de igual nome.

Art. 2.0 Fica creditado o presidente da pro-
vincia mia quantia de 13:000, para occorrer ás
despezas corriessas obras.

Art. 3. 1 Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das cominissões, 23 de Maio rle 18'76.—
AI. Pacheco.—J. Eufrozino.--R. Silva—A.
Penido.

Dispensado de impressão e u:Opia, fica sobre a
mesa para a ordem dos trabalhos

O imEsMo SENHOR ofl'erece, por parti das com-
missões de pontes e estradas e de poderes, o se-
guinte:—

As com missões de pontes e estradas e de pode-
res, ás quaes reunidas foi remei tida a petição do
Dr. Honotio Libero, cio que elie, como conces-
sionario do privilegio da linha de bonds a esta-
belecer entre as cidades do Rio Novo e Pomba,
solicita, em 1. 0 lugar, a mudança do ponto de par-
tida, determinado parti a serviço dessa empresa,
e, em 2.°, a elevação á vinte e cinco di praso de
quinze annos que tem para uso e gozo exclusivo
d'etla:

Considerando que, corno coma a alteração soli-
citada haja augmento de distancia da linha a
percorrer-se, e de cerca de vinte kilometros,
como o confessa o proprio peticionario, e à vista
disso ilevão as cornumissões reunidas, antes de
eniittireio susujuizo a respeito do alludido reque-
rurmie to, averiguar o u'umsto :mpproxoivado lis o-

':urel'a 	 'lsr,., 1 1ru 1/ 	 Ii»l:ula
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a solicilila 3 iierm 0, para reconheceron si é ou
não suiliciente o 'apitat antrisado, e em conte-
quencia si, co ti os meios concedidos, cita está ou
não ao caso de attingir seu iii; mas:

Considerando que uma tal as erigiia'ào é acto
que não pode ser desempenhado pelas LIICSIiIaS
comnmiss)es, por faltar-lhes conhecimentos já
teehnicos ejá da tupograpliia de terreno, por
onde se teto de estender a tini!!, sendo que ou
tro tanha não succede ao Exm. governo, que teiti
para esse e outros misteres agentes proprios e
em numero sitíficiente; são de-parecer-ereque-
rem que sobre os pontos acima referidos se lhe
peça informação.

Sala das coininissões, 23 de Maio de 18'76.-
AI. Pacheco.-A. Penido.

Posto cio discussão, é approvado cciii debate.
ii S. R. SILVA, por parte da 1.° coiiiiiiissão de

fazenda, o1brece o seguiu te-
Projecto si. 106.

A 1.a COtiliniSSãO de fazenda, á qui, foi pre-
sente o orçamento considerado pela lei de 12
de Agosto de 1834, art. lO 6. 1 reinettido colo
o oficio do Sr. secretario do governo em data
de 16 de Maio corrente, examinando com a
devida attencãa as ponderosas rasões nesse ol' -
limo alleg.tdas, que inliilorão a tliesoitraria pro-
vincial o inteiro cuniprititento do art. 6.° 5 1 do
regulaiiteiito ii. 52 de 30 de Janeiro de 1866, os
smharaços reaes oriundos da proximidade da
reuni ão pies ii te da iss ci ub léa e do e ucer ia iii eu te
tio ultimo exereicio linanceiro, dilliculdades que
iiilluetii tinibeiti tio exercido la atlribuiçao le-
gislativa á esta assenihléa conferida pela lei or-
ganica te 183-1 art. 10 § 5°, é Is parecer-que
seja suhmetlido á 1, 3 discussão o incluso pro-
jecto do lei.

Sala(Ias coutinissões, 23 de Mato de 1876.-
E- B. 1?odrines Silra.-Franczsco Vequ.-
.Iose E. E. de finto.

A. assenililéa legislativa provincial de Minse
(ieraes decreta:

Art. 1° Fica o presidente da provmcia au-
torisado a ellèctuar a receita provincial, orçada
para o exercicio de 1877 a 18'78 na quantia de
2,291:0838988, com o producto das imposições
seguintes:

§ 1.' Imposto sobreosgeneros
manufacturados . . 	 118:3159680

2. 0 Quota d 4 o/ sobre o café 480:7158680
3. 1 Quota de 6 0 1° sobre ou-

tros ge:sero s . . . 	 203:4288420
4,0 Engenhos .....600008000

	

5.° Casas de negocio . . . 	 95:1128660
§ 6. 1 8d1 de heranças e lega-

dos .......18'7:120800()
Novos e velhos direitos. 183:000$000

§ 8.° I'.mnoluruentos das secre-
tarias .........:1998400

§ 9. 0 Transferencia de escra-
(05 ........'71:5008400

	

§ 10. Juros de apolices. . . 	 2408000
§ I. Multas ......5;Ø'758470
§ 12. Reposicõese resCtuições 	 5:3868890
§ 13. Renda extraordinaria . 	 14.0228883
§ 14. Volumes portáteis .. 	 1:546$660

	

15. Passagem de rios. . . 	 5:4488000
§ 1. 	 [,-:.,;cravos em serviço de

niineraão .....1:'791$330

	

§ 1'7. Coininercio de escravos. 	 49:0008000
§ 18. Veada de bilhetes de lo-

teria .......2008000
§ 19. Vehiculoa na estrada do

	

Parahybniia . . . . 	 8
§ 20. Taxas itinerarias.....2:6228140
§ 21. Divida activa. . . . 	 36:45883'75
§ 22. Taxas, conforme as leis

ns. 18e '78 ..... 8

§ 23. SelIo e etnlunaenlos de
patentes da guarda na-
eic-nal 	 ......8

24. Auxilio pelos cofres ge- 	 -

	

raes á forca policial . 	 40:0008000
25. Imposto predial 	 50:0008000
26. Direito sobre o ouro. . 36:0008000

Art. 2. 1 Fica o presidente da provincla au-
irisado a distribuir a deepeza lixada para o ex-
ercicio de 1877 a 78 na quantia ile. 2,434:5908184
pelos serviços constantes das rubricas que seguem.
§ 1 1 Representação provincial . 103:992$500

a saber:
1 Subsidio aos deputados 	 48:000$000
2 lndeinnisação pelas des-

	

pezas de viagem . . 	 29:000$000

	

3 pessoal da secretaria . 	 11:222850))

	

4 'l'achygraphia . . . 	 9:000$000
5 Publicação dos leliabes 60008000
(5 Expediente .....400$000
'7 Acto religioso da instal-
laç:io.......3008000

	

2° Seeretari:i do governo 	 42:8218600
á saber:

1 Pessoal ..........021$600
2 Expediente .....4:0008004)
3 Papel prra impressão de

relatorios, leis e actos
officiaes ......1:800801)))

	

§ 3. 0 Instrucção publica . . 	 8
a saber:

	

1 Pessoal da iispectoria 	 16:0008000
2 Expsd ie o te .....1:0008000
:3 Lyceo e aula de pliarma-

eia 	 .......20:600$000

	

4 Expediente do l yceo 	 100$0O0
5 Reagentes (;hlUUCos 	 2008000

	

6 Externatos installados 	 28:9408000
'7 Expediente dos externa-

tos 	 .......320$000
8 Escolas norinaes e aulas

praticas ......21:600$000
t) Aulas avulsas de latim e

francez . . . . 	 33:600800()
10 Cadeiras de instri4cção

priitiaria 	 .....444:4138332
11 Inspectores de comarca 	 14:8008000
12 Objectos nacessarios si

	

aluinuos pobres . . 	 5:0008000
12 Aluguel de casas, com-

pra de moveis . . . - 	 3:0008000
14 Subvenção a estabeleci-

	

nientos de i lis 1 ruccão 	 10:0008000
15 bratilicação de biblio-

thecarios e porteiro da
hihliotheca da capital. - 	 1:^1008000

§ 4,0 Forca policial ....455:369$00()
§ 5 , Administração e arrecada-

ção das rendas....324:'7388555
a saber:

1 Pessoal da thesouraria
piovincial ......50:13'78000

2 Expediente. . . . . 	 2:4008000
3 Pessoal das recebedorias 	 85:5218555
4 Expediente e aluguel de

casas ........14:0008000
5 Porcentsgeni acoblectores

e escrivães .....158:0008000

	

6 Sahario de barqueiros 	 10:0008000
'7 Conducção de fundos pu-

blicos 	 ......1:0008000
8 Juizo dos feitos . 	 1:6808000

	

9 Custas judiciarias. . 	 2'000000

	

§ (i.° Obras publicas . . . 	 293:233683
a saber:

	

1 Pessoal da secção - . 	 42:0008000
2 Expediente .....1:0008000
3 Cunstrucão, conservação

	

ccl ri te, l' te, 	 ii-
egação (b , rios, cadeias
outras obras - . . . 250:2338683

'7 	 Saude publica ....38:2008000
a saber:

	

llospilaes de caridade . 	 38:0008000
2 F'eaI das aguas do Laiti-

harv ... 	 . . . 	 200$000
*	 II lumninacão puhliaa. - - 	 29:0208000
9 1 (itllo publico.....145:000$000

a saber:

	

1 Festejos nacionaes . . 	 6008000
2 Reparos de matrizes.. 144:4008000

10, A posentados e reformados. 136:6918514
11	 14v ida passiva . 	 .	 .	 .	 (;0:0008000

sabei':
) Juros e arnortisação de

c1tipr'stiino.....40:0008000

	

2 [xercis'ios lindos ... 	 20:000$000
12. l)spesas diversas ... 1'70:0008000

a sabei':
1 vustento, vestuario e co-

	

ritivo de, presos pobres . 	 98:0008000

	

2 hiestiluições e reposições 	 4000$000
:t A diantamento par! non-

lo-pio	 ......12:000$000
4 Publicarão (te actos olO-

iaes .......16:000$000
Catech 'se .....30:000$000

	

Diligencias policias - . 	 4:000000
'7 lventuaes .....íi:000$000

Ai. :E0 Ficão revogadas as disposições em
III 	 rio.
Sala das cooiniissões, 23 de Maio de 18'7li.-

1'. B Rodniques Silva-E. Lei: da Veiga.-
1. E. E. de Bnilo.

A' i mprimnir para entrar na ordem dos traba-
liluS.

(4 SR. F. DE OLIVEIRA, por parte da 2.° corri-
de fazenda. olTerece os seguintes-

N 107
Foi presente á 2 11 comnsisslo de fazenda a

documentada cru que o cidadão José
1 Isidoro Moreira pede inilemnisação da quan-
li de cinco contos oito centos e sessenta e dous
til quinhentos e sessenta réis (5:8628560), que
1 itiais dispendeu na construcção da ponte so-
bio Rio Bagagem, no dmstrictu da EstreIta do
'ul, da cidade daquelle nome, e ein vista da ex-
pusi;ào e documentos que aconipanhão a refe-
ita petição, é a 2.° (:ouimissào de fazenda de
-parecer-que se adopte o seguinte projecto:

A assemnbtéa legislativa provincial de Minas
hsraes decreta:

Artigo unico. (.) presidente da provincia li-
'a autorisado a mandar pagar ao cidadão José
1 heodoro Moreira, eioprezario da ponte sobre
i Rio Ba gagem, no districto da Est relia do Sul,

da cidade daquelhe nome, a quantia de j'86285h0,
que dispendeu na construcção da mesma ponte,
leio do orçamento; revogadas as dsposies em

md rario.
-ilo tias cominissões, 23 de Maio de 18'76.

-X. da Veiga.-?. de Oliveira.
N. 108.

.](,sé Maria de Souza Passos, arrematante da
- neim'ucçào de uma ponte sobre o Rio Para-
li ' \ lia, no lugar denominado-ilha dos Pombos-
-corre li esta asseinbléa ilo despacho da Exm.a
lirs'silencia que cmii data de 22 de Novembro ul-
tinio indeferio o seu pedido de 13:9'78$205, como
iideninisação, por accrescimo de obra, erros de
'iiculo na confecção da planta e orçamento das
liras da dita ponte, tomados como base para

Issignação do contracto, pelo qual se obri-
outi a construO-a pela quantia de 31:231$000,
resultando-lhe, em consequencia daquelles erros,
II prejuizo, cujo pagaitiento reclama, na impor-

tancia supra de 13'9'78$205, visto que as
despezas todas da construcção elevarão-se a
45:2098205.

Á commnissão 2.a de fazenda, a quem foi pre-
sente aquelli reclamação; apreciando detida-
incute as razões cio que cita se apoia, e depois
(te ulti exame uiinucioso dos documentos com-
probatorios das despezas feitas pelo contratante,
pra levar a efeito a obra a seu cargo, e de
apreciar o Juizo emitlido por profissionaes em
rebaçao, quer à perfeita execução de todos os
trabalhos da conslruc çào da referida ponte, quer
á j ustiça da irocodemiria da sua reclaimiacào pelos

llprej maizos sui'idos, é de-parecer-que se adop-
te o seguinte projecto de lei:

A assetiibléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1. 1 (.) governa fica autcrisado a indemu-
nisar ao cidadão José Maria de Souza Passos,
arrematante da cotistrucção da ponte sobre o
Rio Parahyba no lugar denouiimsado-Iiha dos
Pombos-os prejuízos que provar haver sotl'rido,
resultantes de accrescirnos(te obras e erros de
calculo na confeccio da planta e orçamento da
referida obra.

Àrt. 2.° Revogão-se as disposições cio con-
trario.

Sala das sessOes, 23 de Maio de 1873-F. de
Oliveira.-X. da Veiga.

N. 109.
A cominissão 2.a de fazenda, exarninanmho a

petição do capitão Antonio l)emnetrio Gonsalves
Corrêa, o projecto n. 58 do anno p. p. e mais lo-
cu mitentos que aconipanitão aquelbe requerimento,
é de-parecer-que se adopte o seguinte pro-
jecto:

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1.0 tI presidente da prorincia bica au-
torisado a mandar pagar ao capitão Antonio De-
mmietrio Gonsalves Corrêa até oito por cinto so-
bre a quantia te trinta contos, tresentos e se-
tenta e quatro mil nove centos e sete réis,
(30:3748907), que o mmiesuio arrecadou e fez re-
colher aos c,4res provinciaes, durante o tempo
em que substituio o ex-colbectoi' do Mar de
Ilespanha, Manoel de Souza Lima.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das commnissões, 23 de Maio de 18'76.
-X. da Veiga.-F. de Oliveira-D

ispensados de impressão e copia, ficào sobre
a mesa tara entrarem na ordem dos trabalhos.

Sr. José Aiiisto:-Sr. presi-
dente, por vezes tem-se votado fundos nesta casa
para construcção de uma cadêa na cidade de Sa-
bará; mas, tal tem sido o caiporismo daquella ci-
dade, não obstante ser uma das mais antigas e im-
portantes da provincia, que até hoje ainda não se
pôde realisar essa obra, continuando a serviu
ali de cadêa unia casa que semelhante nome
não merece, e que a toda a hora ameaça desa-
bar e sepultar em suas rumas os iuissros que
alli se encerrão!

E' tal o estado desse edificio, que as proprias
autoridades não se animnão a ir albi dar audi-
encias, temido sido necessario tomar outra casa
em que osjuizes possào exercer suas funcções.

O SR. CAETANO GaMA:-Eu dou testemunho dis-
so pelas informações officiaes que tenho visto
na policia.

O SR. J. AUGUSTO:-Aceito de coração o apar-
te do nobre deputado; é um completo discurso
proferido em favor do projecto que vou apre-
sentar, e que dispensa-me de dizer mais uma
palavra para convencer a casa da conveniencia
e necessidade de ser adoptado o meu projecto.

)j 2
	 SIASÀ() 1)1" 22 DE MAlI) I)l 186.
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o SR. CAETANO GAMA:—V. Exc. iiái precisa lo
me ii e inc UrsO para 550.

O Se. I. AuGusTo—E' muito valio so. O pro-
jecto é este. (Lê).

Parece pequena a quantia; mas cita tem já sido
votada por vezes em vista de plantas e orça-
inentos da obra, que já esteve em via de exe-
cução, mas na o pros( , guio, p°q ue, comi disse,
por caiporisnuo, qualquer ligeira circuinstaiicia
que iicorra é uni euiibaraço, e o governo uuian-
da suspender a obra.

O Se. CAETANO GAMA:—Talvez por falta de di-
nheiro.

() Se. J. AunusTo:—Nào tem sido esse o mo-
tivo, tanto que já unia vez farão publicados
edit'aes chamando concurrentes para a cons-
tr.iccão da obra; itias logo apparecerão intrigas
politicas que obstarão a sua rialisação, chegan-
do a culiir ciii t.o1n1nisio a verba decretada.

(fiilra 'cc, restabelecida a vonsignaçao, peto
facto te niiiieau'-se ii na coto rui i ssã i de que ta-
zião parte dons bomeuis que no crio hrazlei-
ros,nas iiiuit. dignos e capazes de se encar-
regarem da obra, novas intrigas se levantarão
e lizerti eito quis o giiveriio sustasse o atida-
menti los trabalhos, inutulusanlo-se mais unia
vez a i is rua verba.

À sim, espero que a casa tomará cio conside-
ração o que acatou de dizer, e que desta vez a
cid ido de Saba rã será dotadaa co ri ui mia cal éa de
que tanta necessita, visto que a ekistinte, alem
de amiieacar a vida dos presos. é imniunta, não
tui li 'na só eond cão livgienica, e não otïerece
garantia atgumn.i de segurança, sendo preciso que
is autoridades enviem para a cadêa desta ca-
pital os presos de maior importancia, o que
certamente acarreta inconamnodos para estes e
despoza para a puovmncia.

Aproveitando-me da occasião, vou offerecer
i.ais uni projecto que é o seguinte (Lê).

Para justificar esta medida, basta dizer que
o proprietario da fazenda solicita-a instante-
mente, mostrando que de sua residencia ao dms-
tricto e fregriezia (te Santo Antonio a distancia
a percorrer é de 5 legoas, entretanto que para S.
Doimuingos é apenas de unia tegoa de bons carni-
nhos.

Parece ser uni acto de rectidão conceder-se
esta passagem, e, visto que hoje taes medidas
não são mais cercadas, como outr'ora, de inte-
resses politicos, espero que a casa fará justiça ao
pe ti cio nario.

São tidos, e ficão sobre a mesa para terem 2a
leitura os seguintes projectos:

N 110.
A assernbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. A fazenda Boa Vista do lis-

trieto e freguezia de Santo Antonio (la Olaria
fica encorporada ao districto te S. Domingos da
Ibitipoca, ambos do rnunucipio (te Barbaceima;
revogadas as disposições em contrario.

Sala das sessóes, 23 de Maio te 1876.—J. Au-
gusto.

Ar. 111.

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo unico O governo é autorisado a
mandar construir uma cadêa na cidade de Sa-
bará, podendo duspender com este serviço até a
quantia de 40:000, cio que fica creditado; revo-
gadas as disposições em contrario,

Sala das sessóes, 23 (te Maio de 18'G.—C. de
Oliveira. —.José Auyurlo.— Valiadares. —Deis-
mond. —C. A7onso.—Amaral.

O Sr. Daptista I1nto:—Tenho

aqui uni projecto, cuja utilidade em poucas pala-
vras demonstrarem.

Sr. presidente, tendo cabido a ponte do rio
Lourenço Velho na estrada geral que segue de
diversos inunicipios para a estação da Cachoeira,
e es La nd o assj iii interrompido o com iria reto de
niunicipios importantes, é necessario que a pre-
sirlencia niande fazer esta ponte e por isto apre-
sento um projecto para que seja cita construmda.

Li mesmo projecto conteimi outra medida e é a
necssaria autorisaçào para que se mande proce-
der aos concertos e reparos de unia estrada que
segue do mitunicipio da Cliristimia para a niesina
estação ou para a estação da Boa Vista, passando
pela fregimezia da Vir g inia e demandando a fre-
guezia do Capivarv. 1-Ia ahi unia granile seria,
cujo canrmntro é pessiruio e isto tem dado lugar a
que os lmahitamites da Virginia estejio miiat sa-
tisfeitos por causa it'sse camunnho, tanto (file Fi-
presentarão ir esta a5sembtéa pedindo sua passa-
gero para outro riluflicipio, e nicamnente por esta
rasao. Eu então lucr o que se remova esta lilti-
cullade e para isto proponho um projecto Inc
Lasso a ler e que espera merecerá o assentimnen-
Lo da casa. (Lê).

Tenho aqui tini outra projeto, attendenilo iíi
pedido de dons fazendeiros que desej ri i
de uma freguez ia para outra tio mesmoa uru iii ei -
pio. Estes fazendeiros pertetrciào ai tigainen te ii
freguezia de S. Thonié tias Leitras. Na srussiii de
1874 esta assembléa eutendeo na sua sabedoria
que devia crear uma miava freguezia entre llae-
pen!y e S. Thonaé, e foi a freguezia ile S. Se-
bastião da Encruzilhada. Quando se tratou das
divisas desta freguezia, a pessoa que formioreo os
miados pira essas divisas, não conhocemirlo Imem
as localidades, deo vssas duas fazendas pata a
Encruzilhada, com o que esses fazendeiros fica-
rão muito nial satisfeitos, porque tinliãa suas
casas e erão atem disso protectores da igreja.
Por todas estas razões pedem cites que a assemiu-
btia de novo passe as suas fazendas para a fregue-
zia 	 S. '[liomé.

ii Se. fleuMoN'b:—E' muito justo.
ti R. Ii. Pmrsiai:—Não lia aqui metida alguma

politica.
O Se. CEsauuo GAM.%:—l' justissimo.
Sao lutos e ficão sobre a mesa para terem 2.0

leitura os seguintes projectos:
N. 112.

A asseimibléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. unica. Fica creada, cio Santa Rita da
Estrema, do termo de .taguary, uma cadeira de
instrucção primaria para o sexo feminino; revo-
garias as disposições em contrario.

Sala das sessies, 23 de Maio de 1876.—B. Pin-
to. — J1. da Rocha.—Caetano Gama.—Mourão.
—Paula Ramos.—P. Brandão.

N. 113.
A assembléa legislatva provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fícão pertencendo, como d'antes, á

freguezia de S. Thomé das Letras ris fazendas.
—Narceja— propriedade de Antonio Gabriel
tunqueira; Cafundão—propriedade de Francisco
de Andrade maqueira e Valerio Torquato de An-
drade, pertencentes actualmente ir treguezia da
Encruzilhada, municipio de Baependy.

Art. 2. 1 Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 23J de Maio de 1870. —B.
Pinto. —Perra Junior. - Theophilo —Caetano
(fama.

N. 114.
A asseniblm'ra legislativa provincial de Minas

(;euaes decreta-
Art. 1. 1 Fica aberto ao presidente da pro-

mi -ma mmmii rreilití 	 ie (:UULi(IIfl), paul 	 tclroi'rer
rlespezas como os reparos da estiada pio tia em-

late da (lrictmna dirigi-se ris ptvoactes ia Vir-
reuna e Capmvarv.

Art. 2 	 Fica mbert o rremlitim de 4dH00000
lima tonstrmirçãa III pote soltre o ria -- Lomr'n-

':l1m—ira fzenda do Atrito Bommm, peito da :i-
Wide de Itajrmbii.

Art. 3° Fimeão rergarlas as dispisirões cmii
omitrari o.
Sala das sessões, 23 de Maio de

Pinto —II. S'i/ca.—Caetasso Gama.—D. ViotU.
—E. de Oliveira.—X. da Veiqa.—F. da T'eiqa.

de Mendonça. —App2-erentaçu7o. —Ferraz
Augusto.

N. 115.
À assetumhléa legislativa provincial ml 	 Minas

leis (tremia:
À rligm uniu). 	 Fiei olivala a districto de

t:mz a pttvtaçria ilenimminala -Fonseca—da tre-
meti 1 lrmli:ionarh, couieaummlo a sua divisa

lo!) sitia mt'mmotmminadu—José Moreira—cio rumo
.r—F'imiulriut—eoriiprehienilnmii as fazendas do
ittremra, dos Arantes, doliarroto, do Machado

1 	 htittomii:ouurt. 	 :asa 	 lo pedra, Mmmtiic.a, Rucu-
rira, u'etmro dii capitão limei, José tia Circummmici-

(iti,nu, i. fazenda (li lempeva de lIrmiardo
1 Magalliàes; revogalas as iltsposmemts clii cfl_
riria.

Sala das sC5sões, 2:3 de Maio mie lSO.—jlf.
Ia Rocha. --ilíourão. —Mota Pacheco. —Caetano
(lama.-- Paula Ramos.—B. Pinto.

O Sir. Irum oiid:—Sr. jirsilonte,
cdi a ima lavra para ol1erecer ii apr cia(-; r) da
isa o seguinte projecto. (Lê).
Sr. presidente, os habitantes, quer da fregue-

/ ia de Santa Rita do .tacutimiga, quer do dis-
1 iria de paz, da freguezia do lioqueirdo, la-
,-riileiros, nigociantes, eleitores, juizes de paz e
ritmos Cidadãos, dirigem-se por meio de uma

mpresontaeài ri asseumbkra pro\ incial, pedindo a
lramisferenci:r de suas frrgmiezias do inunicipio
Ii Rio Preto para o miiumiicipio rio Turvo. Eu-

mudo que diante te medidas da naturesa d'estas,
mie tendem realmente a prover ri coilveniencia

publica, não pode nascer opposiçiro por paute da
ii! mastrada assoimubiTra de Minas. Eu remetto, pois,
ri mesa o projecto e, quando cite entrar em
ii isirussão,se appareeer qualquer impugnação,
oltarri á tribuna para sustentai-o.
E' lido, e fica sobre a mesa para ter 2 1 leitura,
seguinte:

Projectou. 116.
A assembléa legislativa provincial de Muras

(eraes decreta:
Art. 1. e F'icão pertencendo ao uiuiuieipmo do

1 u vo a fregmiezia de Sinta Rita da Jacutinga,
o ii mlistricto de paz de N. S. da Appareemda
lo Boqueirio, desmembrados para esse tini do
rirmmnicipio da cidade tio Rio Preto.

Art. 2.' lievogão-se as disposçôes em con-
trario.

Saladas sessões, 23 de Maio de 1876.—Drss-
ii oud.—C. A//ouso.— Valiadares. —Caetano Ga-
ia.
O r. Iasi1a Ftarnos:—Levantei-

me para apresentar á illustrada consideração
da casa mimo mu)odesto projecto. (Lê).

Si. presirlente, sabe V. Exe. que é raro en-
animar-se uma povoação que tenha agua p0-

laveI ciii sua proximidade, caia curso natural e
altura suitiicien les a satmsfazrr as necessidades
dos habitantes Qmiasi sempre tem-se d'ir bus-
-aI-a longe.

Se esta regra se applica a toda e qualquer
p0 iiiit, nhmnti mais ii amluellas que fora 	 ira-
das pela 	 rrirmmemomdi.

Foi justamente o que amionteceo com a Povoa-
(-ao mli Agua Suja, creada por mineiros e que
moio

t
eio certas cimiulições nei:essar ias á m:ommmio-

hudate dos povoe e entre ellas a lo agua pi-
tavel ulecessaria para o abastecimento de seus
hiabmian Les. À penas servu-se a população(li :ugmua
do riu Bagagem, que é aliás muito srija,por causa
dos serv i ços da imineraçio, e por isso inconve-
niente ri saude.

O Sus. VALLADtumEs:—l)ahi a (lenemiusação-
d'Água Suja—.

O Se. PAULA RAnos:—Mui bem diz o nobre
deputado, o nome lado ao lugar esta indicando
que o povo moio goza mie ag tia limpa e pura.

1) Sus. VALLA»ARES:—Sem rtuv ida,
0 Se. PAULA RAMOS: —Entretanto, o Sr. Ga-

briel himptmsta Pinheiro, uru tios uninoimos mie
iiiaior miii portamicia que aI li se sta[me leoeo,u rgirlo,
itã só pela necessidade de abastecer a sua casa
do a gim a po tavel, nas ia iii te mui ii e tocar ccii os
mimacliunisumios corrias á niimmerruciio, foi Imuocim-
ra 1-a a uma 1 egmma (Ia povoacã mi, e, por meio de
uni lego neo [mouro rlispenmiioso. crnsegmiio tra-
zim abundante agua a este districto.

Alguns irioradores de Agua Suja, que erão
niais abastados, conseguirão (leste liomnerui a con-
cessão de atguuuias penas rt'agua, mediante uma
reiiiuuserição; irias o povo continua a sotirer a
mmiesmria pen riria.

Sr. presidente, hoje com o declinio que tem
til, a numera ção em toda a parte, creio que esse
cidadão não duvidará lazer venda deste rego
mt'agua, em beneficio publico, e por quaustia infe-
rior álmueila que custou a canalisação ri'agua.

Creio que comia menos de 4:000000 se pomierã
obter a compra leste rego. Eu, pois, Sr. presi-
dente, apresento este projecto esperando que cite
seja aceito pela casa e que ultimamente se con-
verta enm lei.

0 Se. M0TTA PACHECO:—E' muito justo.
0 Sim. PAULA RaMos:—. . . porquanto como uma

pequena quantia ir-se-ha dotar aquelta povoação
de. mii grande melhoramento; ir-se-lua dar gra-
tuilauiente átuelle povo agita que só obtemn por
dinheiro.

V. lxc. sabe, Si, presidente, que eni todos os
teurpos foi a agua considerada unia das cousas
mais necessarias de quantas são precisas para os
povos.

Entre os Romanos sempre se reputou o serviço
das fontes como o primeiro d'entre todos. Clme-
gou-se a gastar sonimas fabulosas com aque-
mlructos e coimstituirào-se juizes particulares, que
se chamavão curadores rias aguas.

Entre nós são se liga a menor iumiportancia à
esse importamito elemento indispensavet á vida.

Por todas estas consideracoes, espero que o
projecto tenha de passar na casa, o que será de
rigorosa justiça. (Apoiados; muito bem, muito
bem). 	 -

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.° leitura
o seguinte:

Projecto is. 117.

A assenabléa legislativa provincial de Minas
Gemes decreta:

Ari. 1.° Fica o governo autorisado a com-

prar de Gabriel Baptista Pinheiro o rego d'agua
que o mesmo possue no di s tricto n'Água Suja,
municipio da Bagagem, para servidão publica tia
respectiva povoação, com tanto que o preço (1:1
compra não exceda a 4:000000.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em comi-
traria.

Sala das sessões, 23 de Maio de 186.—Paula
Ramos. —Agostinho Penido.—Caetano Gama.-
J!orrrõo. —Errsristo 3/achado. —Appresentação.
—JJo((a lan 'ia. —»rr is//OS V'iotli.
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O Sr. Valladares: — Sr. presidente,
Ipois que a nova reforma eleitoral, no art. 2.0,
stituio que, eiiiquinto vigorar o actual recen-

seatnento, as alterações estatisticas não teem
fYei los eleitoraes, creio que esta assemhléa pode

entrar em bom caminho, e legislar sobre o as-
uinpto, attendendo á coininol idade dos povos.

Por isso sou hoje muito propenso a assim consi-
derar as medidas de estatistica, que aqui se apre-
sentão; e espero que da mesma forma serão con-
sitleradas as minhas.

Proponho esta alteraào (Lê).
Ninguem iii ,1hor do que eu pode informar a

cas 1 sobre o bom fundamento desta medida, que
é relamada pelo proprietario da fazenda.

Sr. presidente, da fazenda da Oliveira ft villa
do Pará, á que ficará pertencendo, se passar ete
projecto, lia apenas 2 leguas de bons canii -
nlios, pelos qiiaes tenho transitado muitas vezes;
e para o Pi(aiiguv a distancia é de 5 leguas.

Por conseqliencia, já vé V. Exc. que é uma
verdadeira violencia, que se faz ao proprietario
desta fazenda,obrigai-o a pertencer á litanguy,
e não ao Pará, onde tem tolas as suas relatões,
e para onde deseja passar.

I'ara Pitanguy a caminho, alcoa de imito
mais longo, é mão.

II Se. .1. AuuusTo:—Pessimo.
O Se. VALLADARES:— ... cii, conto disse, o co-

nh'o por experiencia. Da fazenda, de que trato,
á villa do Pará o caminho é bom, isto é, boto
relativa;nente faltando, e conto é possivel no
sertão.

Ora, se nestas nieitidasa commodidade do in-
teres tado é que deve ser a principal reguladora
de nossos actos, estand mais que manifesta a
que resulta desta atteracão pai -a o digno proprie-
tario da fazenda á que me tenho referido, creio
que o meu projecto será acceito, uma vez que
coni isso não stffra, como de facto não solire,
o iii teresse pu Itt ico.

lido e fica sobre a mesa para ter 2.1 leitura
O seguinte:

Projecto n. 118.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta.
Artigo unico. Fica pertencendo á freguezia

da villa do Pará a fazenda da Olaria, proprie-
dale do cidadão José Candido Moreira, tlesmem-
brada da frcguczia da (inca, termo de Pitanguy;
revogadas as disposições eia contrario.

Sala das sesstms, 23 de Maio de 18'?6.-1'er-
rizz Jarnior.— Valladares.—C. de Oliveera.-
Drnmond.
O r. 40airidido de Oliveira

(Não temos este discurso).
E' lido, e fica sobre a mesa para ter 2.1 lei-

tura o seguinte:
Projecto se. 119.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta.

Artigo unico. O governo mandará fazer os
reparos de que necessita a ponte do Sacco na
ireguezia do Curral d'El-Hey, municipio de Sa-
bara, ficando-lhe para esse fina aberto um cre-
dito de dous contosde reis, revogadas as dispo-
sictes em contrario.

Sala das sessões, 23 de Maio de 18'6.—C. de
Oliveira. -d. Augse.sto.—Drunjond.

O Sr. etulio:—Sr. presidente, vou
mandar á mesa para entrar na ordem dos tra-
balhos o projecto que passo a ler. (Lê).

Ler e meditar sobre a utilidade da medida que
proponho é proclamar bem alto o desenvolvi-
mento da industria nacional.

Mais do que nenhum, o estabelecimento sero-
pedico do Sr. Amaro Carlos Nogueira precisa

de auxilio, isto é, o einprestim indicado, para
que a arvore da industria mineira não definhe
por falta do orval lio vivi ficador dos amantes do
progresso.

Industria nascente, e neste genero a primeira
u içã, que se desenvolve na provincia, confiada

aos cuidados de seu digno iniroductor, o Sr.
Ngueira, está no caso le merecer alguma ani-
naào da parte da asserriblãa provincial, interes-

sada, como é, pelo desenvolvimento da indias-
tria entre os mineiros.

lia cinco annos estabelecida esta fabrica sero-
pedic.a em a importante cidade d l3aendy, seus
habitantes aplaudem a idéa ola creação do bicho
de seda, o qual vantajosamente se aclima n'a-
quelle lugar; e asssiin vão sendo coroados de feliz
exilo os esforços empregados para a conservação
d'sta enipreza, que assignala uma fonte do futu-
ra riqueza.

A' par d'este servi, ' o que presta o Sr. A maro
Carlos Nogueira, estu informado, que reconi-
nienda-se por inultiplos e excelleotes cominilti-
meia (os em bem do progresso de Minas.

Director do lyreo llaependyano, espirito dedi-
cido ao cultivo das letras e das arte.s, troço de ias-
timriies rigidos e puros, tal é o cidadão que infr-
duzio em liaepenly a cultura do bicho tIo sela.

0 Se. 1). VI0TTI: — E' um ouço muito listine-
to; a cIte se deve atem d'esta industria a introlime-
çào do arado e a cultura da vinha n'aqutila ci-
dade.

0 Se. G. DE MENDON Ç A: —Folgo lo vir em mii
apto o distinclo amigo e collega que me honra
cm seu aparte, o qual despensa que me espraie
sobre o assampto tio projecto. Todavia tenho á az-
creseeniar que a industria do Sr. Nogueira ja foi
premiada, sendo-lhe conferido diploma pelo jury
tia exposição nacional, e sinto não ter entre mãos
uni specimen tia soda.

() Se. YI0TTI:—Tenho comigo, atem tio iii-
ploina que lhe foi conferido, um delicado espe-
cimen da seda colhida e dobada em sua fabrica.

0 Se. Grui.io:—Si está comprovado o (l(à s-
envolvimento e perfeição da industria de que
trato, si da experiencia ja se passou ao periodo
do aproveitamento, porque não auxiliar o ilhas-
tre fabricante, que tem necessidade de maior
numero de trabalhadores e de assentar o seu es-
labeleciment 	 ria bases mais largas?

0 lrahalho das invenções industraes, como do-
fino,, Courceile Seneuil, basta para erear capi-
tacs e productos novos: portanto, provoquemos
o poder productivo; cooperemos, concedendo o
cmii presti ioo consignado no projecto; satisfaçamos
unia nova necessidade que reclama o trabalho
dos opera rios de unia nova industria.

O Se. VI0TTI:—Muito bem.
O Se. GETCLI0:—Já tendo soado a hora de

terminar nossos trabalhos, cinjo-me ao que hei
dito, convicto de que não advogo interesses iii-
dividuaes, e que o projecto ofiérecido reveste-se
de utilidade publica.

E' lido e fica sobre a mesa para entrar na or-
dena dos trabalhos o seguinte:

Projecto se. lO.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Artigo unico. Fica o presidente da provincia

autorisado a conceder a Amaro Carlos Nogueira
uni eia prosliino, sem juros, e pelo prazo de dez
annls, tia quantia de 5:000000, para custeio
aperfeiçoamento do seu estabelecimento seroped
co no municipio de Baependy; revogadas as dis-
posições em contrario.

Sala das sessões, 23 de Maio de 1876.—D.
Viotti.—F. de Oliveira.—Baptista Pinto.-
Evaristo Machado.—X. d g Veiçja.—Gezma Cer-

/eo?('o.-1zÏ5,J Junior.—R. Sil-

O Sr. varito Machado:--
Pedi a palavra, Sr. presidente, para offei'ecer á
illustrada consideracão de V. Exc. e desta as-
srtihléa o projecto que passo a ler. (Lê).

Como Y. Exc. sé, Sr. presidente, é uni projec-
to modesto, soro nemihiuin preconceito politico,
elo face de nossa legislação vigente, e devo certi-
ficar á V. lixe, e á casa, que o confeccionando
e trazendo-o a está assemnbléa, nenhum outro mo-
cl pairou em minhas intenções, que não fosse

unicamente o de attender aos instantes reclamos
e lustas conveniencias de diversos cidadãos que
ilelle se acimão interessados.

tI Se P. Raaios:—Coimlieceuaos as boas inten-
do nobre deputado.

0 Se. EvaRisTo Macmmano:—Assim sendo, Sr.
ltr s idemite, nada teria a accrescentar mais nesta

easião eia bem de demonstrar a justiça que
transpira do mesmo projecto, unia vez que é elIe
a traduccão de legitimas pretencões, que devemos
aI temi der,

()Se. P ltaamos:—Apoiadissimo.
o Se. EVARiSTO MACHADO:—. - .mnas, obrigan-

do-mmme o preceito regimental a desenvolver os
liindarimemmtos e a utilidade da mmaedida proposta,
1jaso a fazei-o cmii poucas palavras, para mio fati-
cir por demais a attenção dos ineus nobres colie -

ciii hora já tão adiantada
mi Se. P. ltsieos:—V. lixe. é sempre digno de

iitsa attenção.
ti Se. EVAIImSTO MACHADO: —Obrigado; é bonda-

de de moeu nobre collega.
() Se. D. Vi0TTL:—E' justiça.
0 Se. IVÁR1STO MAcHAD0:—Sr. presidente, a

lei a. 5075 de 4 de Maio de 1852, creando o dis-
1 meto de Santo Antonio tio Aventureiro, l'mr-
tiOti no seu art. 5. 1 as respectivas divisas com

de Madre de Ocos do Angn; o legislador de co-
tão, pelo que collijo do curso de taes divisas,
procurou somente fazei-o por corregos e ribei-
rões, suppondo talvez, que fossem assim as me-
ibores, pelo facto de serem naturaes, o que não
é tão exacto como parece, porque, as que venho
aqui apresentar Lambem  são, e entretanto estas
W10 se prestão a tantas sinuosidades e inconve-
maiencias como aqucllas. Não attendeo aqueile le-
gislador, Sr. presidente, que poressas divisasdei-
xava mina angulo a g imdissi maio de territorio encrava-
do pelo districto a dentro do Aventureiro, angulo
inconveniente, que obriga aos moradores de urna
extrema deste districto a por elIe attravessarein
tara poder chegar com excessivo sacrificio de
viagem á outra extrema tio mesmo districto...

0 Se. M. FuLGENuio:—Assim sendo, tema razão
o nobre deputado.

ti Se. livAemSTo MACHADO:—. . . entretanto que
com o pequeno e li geiro retoque d'essas divisas,
(, no proponho no projecto, ficão divisas natu-
rtes, convenientes, á satisfação d'aquehie povo,
e seio nenhum prejuizo a qualquer dos distric-
Is.

ti Sim. GETULI0:—Pois conte o collega com o
meu voto

Os Sus. P. RAMOS E M. FULGENCIO:—E iambem
com o nosso.

O Se. EVARISTO MACHADO:—Não podia esperar
outra resolução dos nobres deputados.

Alem disso, Sr. presidente, peço a derogação
taqnella lei a pedido e exigencias tios habi-
Coates, que são poucos, do territorio assim en-
travado no distrieto do Aventureiro; provo isto

asa com as cartas que aqui tenho eras ruão.
Ii Sim. GE'ruLio:—Basta-nos o testemunho do

maubre deputado. (Apoiados).
() Sua. I:v temsv, M teimaDo:—. - .alemn das sou-

citações verbaes de alguns d'elles, quando para
aqui parti.

São apenas quatro ou cinco fazendas, lhe unta
só famnilia, e todos com interesses ligados ao
Aventureiro, onde estão com as suas relações
diurmaa, e donle distão a pequena distancia do
respectivo povoado; de sorte que penso, não tem
elles até nenhum circulo de relações no povoa-
do do Angu.

Eia relação, Sr. presidente, aos interesses do
Angu ema face do desmrmensbrarnento desses ha-
bitantes, tenho a dizer á V. lixe., e talvez os no-
bres deputados o saibão, é um districto impor-
tantissmrno, mirnito rico, onde estão accumuladas
immensss fortunas, de arca extensa, e não será
por certo esta migalha que lhe sahe que o pode
prejudicar de qualquer maneira; tanto mais que,
sabendo-se ali que esta medida é (ilha da aspi-
ração dos mesmos habitantes, por certo ficarão
satisfeitos, e não extranharão a ligeira alteração,
proposta, de suas divisas.

As razões que mihitão, Sr. presidente, e que
acabo de expor, em relação aos poucos habitan-
tes do angulo inconveniente que pretendo ex-
tinguir do territorio do Aventureiro, sito iden-
tmcas aos de outros, fora delie, residentes em
diverso ponto das divisas, e que os dou nominal-
mente no art. 2. 0 do projecto; faço-o Lambem
por suas instantes reclamações. E, entendendo
que tudo quanto proponho são medidas dignas
tIo apoio desta casa,e que não merecem nenhuma
contestação por iremresguardadas como escudo
da justiça; mando á mesa o projecto convicto
deque será convertido em lei.

todavia, Sr. presidente, não ame eximirei de
prestar ainda todas as expticacões que no correr
da discussão os meus nobres coilegas solicita-
reta a respeito.

Os Sus. IiETULmO E PAULA RAaios:—Muto bem.
E' lido e fica sobre a mesa para entrar na or-

dem tios trabalhos o seguinte:
Projecto se. 121.

A assenmbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1.0 As divisas entre a pirochia de San-
to Antonio do Aventureiroe a da Madre de
Deos do Augó, continuão (a ser as mesmas fir-
madas pela lei n. 5075 de 4 de Maio de 1852 com
as seguintes alterações—da barra do csmrego da
terra corrida—atravessando o ribeirão do—Aven-
tureiro,—seguiráõ o rumo da fazenda de Vicen-
te Mendes Ferreira até o cume da Serra do-
Angú,—e seguindo por cite até a serra—Boni-
ta,—contimivarâô dahi nas divisas actuaes, fi-
cando nesta parte revogado o art. 5. 0 da refe-
rida lei ia. 5075.

Art. 2. 0 Ficão dosmembradas da parochia
da Madre de Deos do Angti, e encorporadas á de
Santo Antonio do Aventureiro, as fazendas do
tenente Severirio Gonsalves le Resende, Rmu-
aldo Martins da Costa, Domingos Tertuliano Pe-
reira e Joaquina tntonio dos Santos.

Art. 3. 0 Revogào-se as disposições eia con-
trario.

Sala das sessões, 23 de Maio de 18076.—Eva-
nato Al achado.

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem
do dia seguinte e levanta-se a sessão.

23 SESSÃO ORDINÁRIA AOS 24 DE MAIO
DE 18076.

PRESm	 iA DO Se. CÂMARA.

SUMMARIO :—ExpEDJENTE—Pareceres.—Ordem
do dia.—Proposição não sanccionada.—Jun-
las de qualificação. —Requerimento de zn/or-
aaacôes—Discus'sos tios N'es ('aetas,o (1asna e



21
	

SFSSÀIJ DE 24 1)11 MAIO DF 18'O
	

SESSA() I)f 24 DL MAIo 1)E 1876. 	 219

C. de Olsreira.—Apresentaçéo de 7rOjecios.-
Observações dos Srs. Amarei, B. Pinto 31.
Pacheco, Gelulio e Eraristo Machado.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 32 Si's. deputados; faltando com
causa os Srs. A. Pciina, Tolentino, J. Penido,
Valtadão e Nogueira Juuior, e sem participação
o Sr. Theophulo.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
() SR. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.

Olficios.
Um do secretario do governo, submettendo in-

fotmaç(es da caniara da Campanha, sobre a pre-
tenção de alguns habitantes da Capeila da Volta
Grande, que pedem a reslauração d'aquelle dis-
tricto.—A' commíssão de estatistica

Outro lo mesmo, remettendo um outro da ra-
mara municipal da Boa Esperança, instando pela
approvaçào da proposta de altera ção da resolução
n. 966 de 18'2.—A' couimissão de proposta.

Outro do iiiesriio, enviando representação da
carnara municipal de Sabará, fazendo ver a ne-
cessidade de varos melhoramentos materiaes de
seu municipio.—A' cominissão de pontes e es-
tradas.

Outro do mesmo, reniettendo representação
dos habitantes da Agua Suja, para que a quantia
votada para compra de um rego d'agua seja an-
tes applicaila á construcção das pontes de Pan-
t:iuinlio e Manoel Thomaz.—A' 1. 1 commissão de
fazenda.

Outro do mesmo, enviando tiro outro da es-
fiara municipal da Conceição, solicitando 2:000
por eniprestinio, para solver compromissos.—A'
2. 1 commissão de fazenda.

Petições.
Uma de José Belarmino Ferreira da Silva, so-

licitando uma gratificação pela impressão que fez
no jornal—Mosaico Ouro-pretano—de uma sy-
nopse dos objectos que ficarão pendentes de de-
liberação da assemhlóa na ultima legislatura.-
A's commissões de policia e 2.a de fazenda.

Outra de Delfino Clemente Dias Bicalho, para
que seja remettida á commissão respectiva a sua
ptiçào do anuop. passado, a fim de dar-se
execução ao art. fl da lei n. 2112 de Janeiro de
185.—A' 2.a cornmissào de fazenda.

Entra-se na hora da apresentação de—
Pareceres de commissões.

O Sn. P. BRANDÃO, por parte da de redacção,
offerece a dos projectos 	 15, 16, 30, 24, 65
e 81, este ultimo de 1873,p ara entrar em 3a
discussão. Ficão sobre a mesa para a ordem dos
trabalhos.

O SR. 1. DE CÀaipos, por parte da de propostas,
offerece para 2.a discussão os de ns. 31, 50, 51,
67, 68, 84 e 5 . Ficão sobre a mesa para a ordem
dos trabalhos.5

O r. Fvaisto Macliado:—Sr.
presidente, a camara municipal da cidade do
Mar de Hespanha, no louvavel intuito de dotar a
seus municipes com o melhor codigo de postu-
ras possivel, nomeou de seu seio urna cornmis-
são no anuo de 1874, para compor esse codigo;
e de facto, Sr. presidente, a commi3são exe-
cutou esse trabalho, muito bem acabado, e digno
da altura da competencia dos cainaristas que o
confeccionarão; foi elle presente á esta assembléa
em sua sessão legislativa d'aquelie mesmo anno,
e como lei publicado á proviucia pela resolucão
ri. 212'7 de 9 de Janeiro de 18?5. 	 -

Aconteceo, porem, Sr. presidente, que sahio
esse ccdio tão eivado de erros, que obliterarão

completamente muitas de suas disposições, e
torturarão outras de tal fórma, que se prelao
por esse facto á interpretação diversa da legiti-
ma que teve a camara em vista decretar.

Acabo, por isso de receber, Sr. presidente, a
proposta,que tenho em mãos, d'aquelta camara, e
qne tem por fim extirpar e corrigir esses erros e
irregularidades, dados, como acabo de expor a
V. lixe., ou na copia do original, na secretaria
d'esta casa para a da Exrn.a presidencia, ou na
typographia, onde foi o mesmo codigo publicado.

Mandando, portanto, essa proposta á mesa, re-
queiro a V. Exc. rernettel-a á corninissão respeC-
tia, para sobre cIta dizer o que for de direito, e
vir com o parecer da mesma á ulterior delibera-
ção d'esta asseinbléa.

O SR. DRuioND:—Já á cornmissào de redacção,
não senhor, tem de correr primeiro as tres tlis-
cussites.

O SR. EVARISTO MACHADO:—A comrnissào é a
de propostas de camaras mu 	 mnicipaes; não e re-
feri á nenhuma, porque a mesa sabe cumprir o
seu dever.

O SR. l)RualoNn:—Pois V. lixe, não é membro
d'essa commissão?

O SR. EVAIUSTO MACHADO: —Quando estiver em
discussão a proposta, V. Exe. terá muita occasião
de dizer o que entender a respeito.

Vai a proposta á coromissão de representações
de camaras municipaes.

ORDEM 1)0 DIA,
Proposição não sanccionada,

E' sem debate approvado o parecer da com-
missão especial opinando que entre de novo
em discussão a proposição não sanccionada ri.
21'iO.

Juntas de qualifica ç('10.
Entra em discussão o requerimento do Sr. C.

de Oliveira, solicitando informações sobre a an-
nu Ilação dos trabalhos de varias juntas (te quali-
licaçfio.

0 Sr. aetano Gania:—Sr. pre-
sidente, V. lixe, e a casa se recordaráõ ainda da
maneira acrimoniosa porque o illustre deputado,
representante do 2. 0 districto, fundamentou este
requerimento, cuja discussão, por accumulação
de trabalho, ficou adiada até a presente data. O
nobre deputado, censurando o administrador da
provincia por ter annuhlado as juntas de quali-
licação das parochias a que se refere o requeri-
mento, declarou que S. lixe., assim procedendo,
usurpava attribuiçtes judiciarias, e mostrava
que não pretendia pôr em pratica os melhora-
mentos consignados na nova lei eleitoral, para
cuja ccnfecçào contribuira, e até, segundo in-
formou o nobre deputado, se compromettera a
executar na provincia de Minas que vinha ad-
ministrar.

OSn. VÂLLADARES:—Dizem que elIe mesmo
na viagem assegurava que vinha nas melhores
intenções de executar a lei.

O SR. CAETANO GAMA:—Vou demonstrar que
S. lixe., se o disse, está realisando com a maior
fidelidade esse proposito com que veio. (Apoia-
dos).

Sr. presidente, não pretendo alongar a dis-
e ussão deste requerimento, por que meu fim é
unicamente prestar as informações precisas, e
concluir demonstrando que não podem preva-
lecer as censuras feitas á S. Exc. o Sr. presi-
dente da provincia sobre este assurupto. Deixa-
rei de parte todas aquellas considerações que
não disserem respeito propriamente ao ponto da
questão; prescindirei de averiguar, como o fez o
nobre deputado no principio de seu discurso,
se a actual lei de eleições é ou não a melhor; se

eria mais conveniente a eleição directa, ou se
a indirecta lia maneira porque foi estabelecida.

Direi unicamente de passagem, que a auto-
risada opinião de S. Exc. cii podia oppor a de
eminentes estadistas brasileiros e de talentos
muito elevados, riesimio das crenças politicas á
que pertence o nobre ilepu fado.

Não vem a peito nem a proposito a discussão
lesta materia;...

O SR. VALLADARE5:—Os estadistas liltei-aes
adoptão a eleição directa.

() SR. B. Sim.va:—() Sr. Carrão, não.
SR. VAi.LADARES:—Elle não se manifestou.

() 5. CAETANO GAMA:—.., basta-me aceitar
O pc asseverou o nobre deputado, o reconhe-
etutiento de que a nova lei de eleiçies veio crear
itiellmoramentos muito importantes. Já não é
pouco em assummipto desta ordem darmos um
pS50 avantajado. Quando o paiz se achar em
,ondições de ad uuittmr o systerima da elei ção di-
recta, esse melhoramento se imporá por si nies-
no e se realisará.

Passo, portanto, ;'i analvse das questões de
'acto e das liypothteses que figurou o nobre de-
pu 	 sutalo e farei 	 a verdadeira appticacáo á lei.

Na demonstração de que o Exrn. presidente
(Ia provincia tem exorbitado, usurpando attri-
buucões judiciarias que não lhe competem, eu
virlude da nova lei eleitoral ia. 2675 de 20 de
(fuI uubro de l8'5, referiu-se o nobre deputado
[is sumas deliberacões em relação ás juntas paro-
'huiaes da capital, e das freguezias do Descoberto
o Anttnio Pereira.

Cummpre-me examinar as duas questões, em
Inc pode se resumir toda a argumentação pro-
duzida pelo nobre deputado.

Eiim primeiro lugar estabeleceo que o poder
executivo não tem, segundo o actual regimen
eleitoral, competencia alguma para intervir em
(lule s loes eleitoraes, ainda mesmo aquetlas que
se referem à orgailisação das juntas parochiaes;
e em segundo lugar desceo aos factos para de-
monslrar que, mesmo quando houvesse tal com-
petencia, as decisões do presidente da pm'ovineia
torão injuridicas, por isso que não teem apoio
na lei.

Tratarei da 1,a questão.
Creio que o nobre deputado não contestará a

competencia que tinha o poder executivo de in-
lervir.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Qne tinha, mas não
tem.

O SR. CAETANO GAMA:—E' justamente o que
estou dizendo... nos trabalhos das juntas de
qualificação, no doniinio da lei de 19 de Agosto
de 1846. `0 nobre deputado não contesta isto?

O SR. C. DE OLlvnri.s:—Sem duvida, está es-
crito na lei.

O SR. CAETANO (;AMA:—Estã escripto no art.
120 dessa lei, que dispõe o seguinte (Lê).

e Se na execução desta lei occorrerem duvi-
das que possào ser decididas pelo governo ou
pelos presidentes de provincia, serão as dec i

-sões publicadas pela imprensa, com municadas
olflciatmente a todas as autoridades a quem
possa interessar o seu conhecimento, e apre-
'entadas ao senado e á camara (tos deputados
ria sua primeira reunião. e

Citarei tambem dentre grande copia de avisos
(já não failo nas innu meras decisões que pul-
lulão á cada passo nas coliecções dos actos do
governo) o de 13 de Abril de 1847, que dispõe
o seguinte (Lê[.

« Que os presidentes de provincia, quando
levarem á augusta presença de S. M. O Impe-
rador as decisões que houverem dado sobre
qualquer duvida a respeito da lei de eIeies,
enviem sempre as reclamacões e requerimentos

que para aquetle fins lhes tiverem sido apre-
sentados.

Fica, portanto, estabelecido  que, em virtude
do art. 120 da lei de 1846, não revogada cio
todas as suas partes, os presidentes de pro-
vmncia tinlm[mo competencia para intervir cru
negoeios eleitoraes relativamente ao trabalho das
juntas de qualificação e sua organisação.

Pois bem: a nova lei de 1875 dispõe no art.
4. 0 o seguinte (Lê).

« O governo fará colligir e publicará por de-
creto todas as disposições que ficão vigorando
em relação ao processo eleitoral. Promulgado
o referido decreto, ficará sem vigor a disposi-
ção do ari. 120 da lei a. 387 de 19 de Agosto
de 1846. i

E' pois, claro, que só depois do appareci-
mento desse decreto é que ficará sem vigor o
art. 120 da lei antiga. Ora, não tendo ainda
sido promulgado tal decreto, é consequencia
necessaria que o art. 120 da lei de 1816 ainda
se acha vigorando, e o presidente da provincia
continúa a ter a attribuiçào que a lei lhe con-
fere em relação ás questões eleitoraes.

O SR. C. DE OIAvE1RA:—lsso nada prova.
O SR. CAETANO GAMA:—Prova perfeitamente, ou

então aquillo que se acha consignado na lei
nada vale.

Ainda mais. O art. 155 do regulamentoque
baixou como a lei de 20 de Outubro de 1875
dispõe o seguinte (Lêl.

« Subsistem as dusp'osições legislativas regu-
lamentares anteriores ao decreto n. 2675 de 20
de Outubro de 1875, não revogadas ou altera-
das por este, as quaes, nos termos do art. 41
mio mimesmo decreto, serão colligidas e publica-
das por decreto do poder executivo. »

Este art. é mais expresso.
O SR. VA1.LADAREs:—l)eclara que subsistem

todas as disposições não revogadas.
O SR. CAETANO GAMA:—Sim, senhor.
O SR. VALLADARES:—AhI está a resposta ao no-

bre deputado.
O SR. CAETANO GASIA:—Tenha a bondade de

attender ás ultimas espressôes: (continúa a ler)
as quaes, nos termos do art. 4. 1 do rnesumio

decreto, serão colligidas e publicadas por de-
creto do poder executivo. »

Mas o art. 4. 0 diz que subsistirão todas, em-
quanto não baixar esse decreto colligindo as
disposições.

O SR. C. DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. CAETANO GAMA:—Não precisa que sub-

sistão todas essas, hasta que subsista o art.
120, que é ahi expressamente mencionado. Diz
o art. 4 0 que o art. 120 só não terá execução
depois da promulgação do decreto.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—Que doutrina perigo-
sai

O SR. CAETANO GsaIA:—Como o nobre deputado
bade entender esta disposi ção de outro ruodo?

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Eu inc explicarei.
O SR. CAETANO GAMA:—E o nobre deputado,

que bem conhece como se passão estes nego-
eios politicos entre nós, que não ignora o a-
trazo de nosso população, não poderá negar
que foi esta uma providencia muito acertada do
governo.

Trata-se de um regimen novo, que altera pro-
fundamente a lei anterior, é urna reforma com-
plicada que ainda não está bem estudada e
comprehendida, e que difficilmente será execu-
tada pelo povo; é uma lei que põe em vigor
artigos da lei de 1846, que a cada passo.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—A lei de 1846 foi ape-
nas derogada, e não revogada.

O SR. CAETANO GAMA:—Logo o nobre deputa-
do não pode desconhecer a necessidade dessa
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especie de compilação destas disposições pata
facilitar a eveeucào da lei, principalmente ar-
tendendo-se á que tem de ser executada por pes-
soas como são as que de ordinario constitueiti
as juntas de qualificação nas diversas paro-
chias. O legislador entendeo, e muito bem, que
emquanto não se fizesse isto, eniquanto não se
facilitasse o conhecimento da lei e das dispo-
sições em vigor, é necessaria a intervenção dos
presidentes de provincia para evitarem as con-
tinuadas violações de lei, as monstruosidades que
se dariáo por ignorancia na reunião das juntas
de qualificacão, principalmente quando a lei é
posta em pratica pela primeira vez. O nobre
deputado, portanto, não pode desconhecer que é
uma providencia muito sabia a estabelecida no
art. 4. 0 da mesma lei, dando aos presidentes de
provincia e ao governo geral essa faculdade re-
lati vaniejite á forniacão das juntas parochiaes.

O Sn. C. DE Or.ivEimiA:—Não apoiado, não é
possivel tirar-se esta consequencia.

O SR. CAETANO GAMA. — ... HO só por esta ra-
zão, como porque o nobre deputado não pode coia-
listar que a organisacão da junta unicamente, an-
tes que cIta funccione e fa ça os trabalhos da qua-
1 ificacão, é uru assumplo meramente aduainis-
trati vo.

0 Se. C. DE OLIvEIRA:—Nào apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—Veja o nobre deputado

o que ensina o Sr. conselheiro Veiga cru sua obra
de direito adrninisti'aiivo, á pagina G3, que diz:—

Que is conselhos de qualificação e revista são
rihunacs administrativos especiaes, instituidos

pola lei (te itt de Setembro (te 1850. e
Neiii lia inconveniente aleum....
() Se. C. ue OLivEiiiA:—Ha graves inconveni-

entes e até perigo.
1) Se. CAETANO GAMA:—... era os presi-

dentes de provinelasejão consultados a respei-
to, déern sua opinião e verifiquem se essas juntas
estão organisadas conforme as disposições tia lei
ou se achão em sua organisação eivadas de nu!-
lidades insanaveis, que poderão sem duvida ser
declaradas pelas juntas municipaes posterior -
incute, porem com inconvenier.tes muito niaio-
res, com demora e muito mais trabalho. Portan-
to, Sr. presidente, fica demonstrado que não só
perante a lei existe disposição exoressa, dando
esta faculdade aos presidentes te provincia,
como alem disto esta faculdade, ao menos em
quanto não existe o decreto colleccionando todas
estas disposições, como determina o art. 4 0 , é
uma providencia muito sabia (apoiados), muito
prudente e muito acceitavel.

O Se. VALLADAREs:—Eutendida em termos, é
muito sabia.

O Se. CAETANO GAMA:—Sena duvida, nós não
argumentamos com abusos.

Quando analysar os diversos actos do presi-
dente da provincia, eu demonstrarei que não hou-
ve abuso nas decisões que deo cite em rela-
cão às juntas parochiaes das diversas freguezias
á que se referio o nobre deputado.

Fica, portanto, assentado, perante a letra 'x-
pressa da lei, que os presidentes de provincia e o
governo geral teein actualmente attribuição e po-
dem intervir nos trabalhos da organisação das
juntas parochiaes. Estabelecido isto,Sr. presiden-
te, passemos á outra questão; verifiquemos se o
presidente da provincia de Minas, usando d'esta
attribuiçào, que tem pela lei, decidio juridica-
mente, e tendo em vista as disposições da nova
lei eleitoral, os casos de que trata o requerimento
do nobre deputado.

Vamos em 1. 0 lugar á decisão relativa á junta
parochial do Ouro Preto.

Sr. presidente, fez parte da junta parochial do
Ouro Prelo um individuo que,não só não se acha-

va qtialiíicatlit,como pela li nio estava rias
di;ões de ser eleitor. Oepoit tio or gainsada a tw-
ta, o presidente da nestita consultou ao presi-
deu te da provincia, qual devia ser o seu pror-
durnenlo, se ajunta devia continuar cru seus Ira-
bal hcs (01 atari ti la 1-os e reunir-se de novo mar . -
ando o presidente da provi riria, como determi-

na a nova lei de 18'5, uivo dia para reunião da
junta. S. Exe. resolveo a consulta feita n'este
senil ido muito de conformidade com os princi-
pios da nova lei eleitoral.

havia feito, corno disse, parte da junta um ri-
datlão, o Sr. Augusto Moretzsoiih, que não s
não se achava incluido na qualificação anterir,
conto nem linha a eondião de eleitor em viela
da lisposicão que vou citar.

1) Se. VALLADAIIES: --Não tinha as condições
eleitor?

0 Se. CAETANO (;AMA:—vorl mostrar isto.
0 Smr.. VALLADA1IEC:—Se mostrar que eito

tem 25 aririos, que não é casado e não Lenta renda
legal, então bem.

O Se. CAETANO GAMA:—Mas eu podia até pre-
cindir d'esta deutoristração; poderia aItnittir q ti
esse cidadão tivesse as condições de eleitor, e
ainda assim demonstraria que foi muito juril tea
a decisão do presidente tia provincia.

0 art. 5. 1 3. 1 do r.gulaniento n. 26'5 de l
de Janeiro de 18'7fi, que baixou com a lei de 2o
de Outubro de 18'5, dispõe o seguinte (Lê):

Na parocitia cujo numero de eleitores for in-
ferior á IreS, (itt em que, por morte, ausenci:i
da provincia, ou mudança ria parochia, não pu-
derem ser convocados tre, pelo menos, o juiz de
paz tonvoCará, pelo mesmo modo já estabelecido
n'este artigo acerca da convocação dos eleitores,
e até completarem aqueile numero, os juizes (te
paz que á elie se seguirem, pela ordena tia vota-
cão, e na falta destes, cidadãos corta as qualida-
des de eleitor e residentes na paroclaia.

Do mesmo modo, se não poderem ser convo-
cados, pelo menos tres immediatos comprehen-
didos no primeiro terço, a falta d'estes será sup-
piicla ou preenchida, até ao dito numero, pela
convocação dos irnmediatos cria votos aos ditos
juizes de paz, segundo a ordem de sua votação, e,
tia falta d'estes, por cidadãos com as qualidades
de eleitor e residentes na parochia. ii

O Se. C. DE OL1vEI1IA—ltesidemlte na parochia
não é—qualificado na parochia--.

O Se. CAETANO GAMA:—Co que é preciso para
se chamaremmi os cidadãos residentes na parochia
corri as qualidades de eleitor? E' preciso, em 1.°
lugar, que não haja eleitores nem seus imme-
ti iatos em numero de tres. Mas ainda mesmo não
havendo eleitores nem seus immediatos em nu-
mero de tres, diz a lei: serão chamados os juizes
de paz; se não houver juizes de paz, serão cha-
uiados seus immnediatos pela ordem da votação;
só ria falta de todos estes, senhores, é que pode
ser chamado um cidadão que tenha as qualida-
des de eleitor e resida na parochia.

(ira, pergunto: o nobre deputado é capaz de
me asseverar que se derão as condições da lei
na parochia de Ouro Preto, para ser chamado um
individuo com as condições de eleitor para fazer
parte da junta? Não pode absolutamente.

O Se. II. SiLYA:—Apoiado, é preciso provar.
O Se. CAETANO GAMA:—Não só existião na

parochia muitos outros eleitores e seus ina-
nie(liatos, como tanabem outros juizes de paz
imnaediatos em votos. Logo não se podia
chamar a esse cidadão, ainda que tivesse as con-
dições de eleitor, e residencia na parochia, por
isso que a lei não permiti, , fazeI-o senão depois
de esgotados todos os recursos e em ultimo caso.
(Ira, se isso não se deo,segue-se necessariamente

que o cidaili 	 -' iglielo Mrttlizstt não podia
vaIidantente fazer parte da junta.

O Se. F,PEIXOTO:—Apoiado, rnruto lieni.
O Se. CAETANO GAMA:—Mts sou ainda demon-

strar ao nobre deputado que o cidadão Augusto
Morethzsora não e,ttva qualificado na itarochia,
pela que nao tem as eonliões de eleitor, o
que o nobre deputado explicou dizendo que não
t preciso estar o individuo qualificado na paro-
chia, mas basta que o esteja no imperio. São
evpressões do nobre deputado.

Eu vou demonstrar que este cidadão não se
adia nas co..dições de eleitor.

Peço a tttenção do nobre deputado para o
que dispõe o art. 9. 1 do citado regulamento, e
rue liga se em vista deile o Sr. Augusto Mo-
rethzson está mias condições de eleitor (Lê).

e Podem ser eleitores todos os cidadãos aptos
para votar nas asseriibléas parochiaes, si estive-
rui inclumdos na qualificação, ou si, tenda in-
terposto recurso, este houver sitio provido tres
riaezes antes da eleição. e

Ora, o ciladào Augusto Morethszon não estava
qualificado, e foi este o tiaotiio da questão e da
consulta feita pela junta. O seu nome não estava
incluido no livro de qual ihi:açào.

A mesa, não obstante reconhecer que este
facto baia sitio devido á esquecimento, entrou
cima duvida, se por causa dessa omissão na
lista devia este cidadão ser considerado conto
náci qualificado. Ora, o nobre deputado, eriten-
ilitlo corno é nestas questões, e illtrstrado como
era o recomaheco.

O Se. C. DE OLmvEmmiA:—Muito agradecido; é
bondade do ncbre deputado.

0 Sia. CAETANO GAMA:—. . tão será capaz de
asseverar que tirai cidadão que por qualquer
motivo deixa de ser incluido na lista de qua-
lificação deve-se considerar corno qualilicado.

O cidadão Augusto Morethszori irão es-
tava incluido ria qualificação que havia sido fei-
ta anteriormentete e na que se ia fazer. Ora,
maào sendo uru cidadão qualcado, o que se se-
gue é que não pode ser eleitor;.

O Se. 11. SILVA:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—.. . porque, diz o art.

que acabei de citar:—podeuaa er eleitores os ci-
ilidàos aptos para votar, iricluidos na quali-
tiaçao, ou que tiverem interposto recurso, se
este tiver sido provido tres mnezes antes da elei-
ção.

Desde que isso não se realisou, o que se se-
gue é que o cidadão Augusto Morethzsoru maào se
ar:laava nas condii:ões de eleitor. Portanto, qual-
quer destes doas' artigos é argumento iovenci-
vel para destruir asobjecções oppostas pelo nobre
deputado.

O Se. C. DE OLmvEmIA:—Mesrmlo com este ar-
tigo positivo é que en vou argumentar. Este até
prova de roais; prova contra o nobre deputado.

0 Se. R. SILVA:—AS qualidades abstractas é
que provão de miaais.

O Se. C. DE OuvEiRA:—Ha de vêr.
O Se. CAETANO GAMA—Para mnethodizar a ar-

guratentação, eu vou por partes, oflerecendo ao
nobre deputado copia não só das consultas feitas
ã Exm. a presidencia, como das suas respostas e
do governo geral approvando as decisões toma-
das pelo presidente da provincia, coro o que
fica tainbena demonstrado, que o nobre depu-
tado engana-se quando assevera que o governo
geral Lera abstid3 de intervir em assurmaptos
desta ordem, declarando-se incompetente.

Portanto, Sr. presidente, fica demonstrado que
não só a nullidale havida na junta de qualifi-
carão rio Ouro Preto era i isartavel, (-oiiio q ue a
deeisào dada corim toda aiitoritladc peo

dente da provincia foi juridica, e se acha apoiada
em textos expressos da lei.

Direi ainda, Sr. presidente, que não concordo
com a opinião do nobre deputado, de que as
untcas mauljilades insaflaveis são as menciona-
das no art. 86 da lei, perque entende que são
taxativas, e mostrarei Comi! a propria lei por-
que assina penso.

-Não obstante isto, adinittindo mesmo esta
theorma, posso ainda asseverar que em relação á
decisão dada pelo presidente da provincia a res-
peito da qualificação do Ouro Preto, a nuilidade
e insanavel, é uma daquellas que se achão capi-
tuladas e que o nobre deputado entende serem
taxativas, por isso que uma deilas é o haver
feito parte da mesa pessoa sem as qualidades de
eieitor. ( 6.0)

O Se. C. DE Oeiviea:—Isto é, pessoa sem as
qualidades de eleitor.

O SR. CAETANO GAMA:—Já demonstrei que fez
parte da junta uma pessoa seria essas qualidades.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Qual idades abstractas
ou concretas ?

O Se. CAETANO GAMA:--A lei não faz distinc-
çàti, falia em geral. A lei quer qualidades con-
cretisadas, até porque não se pode andar nu
inundo das abstrac ções quando se trata de inale-
ria desta natureza.

O Se. R. SILVA:—E' disposição muito positiva
da lei.

O Se. CAETANO GAt.v:—O governo geral, não
só já tem resolvido consultas feitas pelas juntas
parochuiaes da cõrte, como muitas das decisões
dadas pelos presidentes de provimacia já teena
sido approvadas pelo mesmo, como consta das
respostas dadas ao presidente desta provimacia,
que eu sujeito ao exame do nobre deputado.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Não duvido tia vera-
cidade desse documento.

O Se. CAETANO GANIA:—Fica tambemn demons-
trado que o nobre deputado enganou-se quando
aflirmou que o governo geral tem-se absUdo
completamente de qualquer intervenção cmii ques-
tóes eleitoraes, ainda mesmo em relação á orga-
nisação das juntas parochiaes.

O Se. C. oe OLIVEIRA:-0 que se pode con-
cluir é que tem resolvido contraditoriamente.

O Se. CAETANO GAMA:—O facto occorrido em
relação á freguezia de Antonio Pereira foi o se-
guinte:

A junta reunio-se, e posteriormente consultou
ao presidente, declarando ao mesmo tempo que,
existindo alli somente o 1.0 e o 2. 1 juiz de paz,
porque o 3. 1 e o 4 1 não tornarão posse, e não
havia Lambera geraes, porque foi annul-
lada a l.a eleição destes, e a outra á que se pro-
cedeu ainda não estava approvada, pelo que eu-
tendeo o juiz de paz que ajunta devia se orga-
nisar de conformidade com as disposições da lei
de 1846, o que se fez. Era incontestavelmente
uma organisaçao nuila.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Seni duvida; para
mim a questão é de competencia.

O Se. CAETANO GAIA:—Mas estou subordi-
nando tudo isto á doutrina que en tendo ter dei-
xado firmada, a da coimapetencia do presidente
da provincia.

O Se. C. DE OLmvEIRA:—Ahl é que discorda-
mos.

O Se. CAETANO GAMA:—Fundado neste princi-
pio, eu estou demonstrando que as decisões
dadas pelo presidente da provincia, o forão muito
juridicamente.

Os § 10 e li ti s instrucções que acabo de
citar dispõena 	 ri 	 e. (Lê).

« 	 10. Nau ,. —ido eleitores em uniauraaa paro-
e chia, por ter sido annuhlada a eleiçio d os da c-
c, 	 i1a11Lr1i, eurreimte e e\ictaiiirile a 'Yl
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« lu no se haver elIa effecluado, ou não estar

ainda approvada pela cantara dos deputados,
« serão convocados os eleitores da legislatura
« precedente e seus irnmediatos, observadas as
« disposições dos paragraphos anteriores. e

e § II. No caso de falta absoluta destes ul-
a tintos eleitores e de seus inimediatos do L°
« terço, serão convocados, em lugar daqueiles,
« até 3 juizes de paz do districlo da matriz, e,
« em lugar dos ditos immediatos, outros tantos
« iuiriiediatos do juiz de paz. E na falta dos jui-
« zes de paz e seus immediatos, serão convo-
a cados ou convidados, para supprirem a falta
« dos 1. 1 , até 3 cidadãos com as qualidades de
« eleitor e residentes na parochia, e a dos 2.0
« até outros 3 cidadãos com iguaes requisitos. »

a mesma disposição que já citei coto refe
rencia á junta parochial do Ouro Preto, com a
diferença que no 10.0 § se estabelece que serão
convocados os eleitores da legislatura iromediata;
P, quando não os houver, ou quando sua eleição
não tenha sido ainda approvada, applicão-se as
outras disposições, isto é, chainão-se os juizes
de paz e seus inimeliatos, e na falta de tudo
isto, chamão-se cidadãos com as qualidades de
eleitor.

Ora, ha endo eleitores da legislatura. prece-
dente, estes devião ter sido chamados; desde que
não o forào, e por este motivo se fez a eleição
de conformidade com as disposições da lei an-
tiga, o que se segue é que a junta se achava or-
gaitisada coro insanavel nuilidade, e portanto
não convinha que prosegnisse em seus trabalhos,
por isso que senão todos perdidos.

Em face, portanto, da lei, a decisão do pre-
sidente da provincia foi muito juridica.

O SR. VALLÂDARES:—Foi injiiridica,e elie não
era competente para dai-a.

O Se. CAETANO GAMA:—Quanto á junta paro-
chiai do Descoberto...

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sobre essa especial-
mente quero ouvil-o.

O Se. CAETANO GAMA:—. . . 0 facto se doo por
esta forma.

O presidente da junta consultou ao da pro-
vincia...

O Se. C. na OLIVEIRA—DeVe notar que os tra-
balhos estavão concluidos.

O Se. CAETANO GAMA:—. . . 0 que deveria fazer,
por isso que havia verificado da respectiva
acta que os cidadãos que fazião parte da junta
tinhào obtido igual numero de votos e não ha-
vião sido desempataJos por meio da sorte, e
alem disso que, não havendo os livros que a
lei creou, a acta dos trabalhos da junta havia
sido lavrada no mesmo livro em que tinha de
ser transcripta a lista geral dos qualificados.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Logo os trabalhos es-
tavão concluidos, as listas feitas, não se trata-
va mais de organisação da junta.

O Se. CAETANO: GAMA:—•Da consulta não se se-
gue isso.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Tanto estavão que as
listas fotão lançadas no livro.

O Se. CAETANO GAMA:—Diz o art. 13 das ins-
Irucçóos a que me vou sempre referindo (Lê).

« Acabada a apuração das cedulas de cada um
dos massos, o juiz de paz presidente publicará
sem interrupção os nomes dos cidadãos vota-
dos e o numero de votos de cada um, e declarará
membros da junta parochial os quatro cidadãos
que obtiverem a ,pluralidade de votos para me-
sarios, e seus substitutos os quatro que tanibemn
a obtiverem para supplentes e

«Em caso de igualdade de votação proceder-
se-ha em acto successivo ao desempate pela
Sorte »

Ora, é bem visto que só por este facto a mesa

não se achava legalmente organisada, por que
seus membros não forão eleitos de conformi-
dade coro a lei, entretanto que ainda se deo a
irregularidade de se lavrarem as actas no mos-
mo liv ro em que devião ser lançadas as listas dos
qualificicados.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—ISSO não é motivo de
nultidade nenhuma.

O Se. CAETANO GAMA: —O nobre deputado note
que a acta da organisação da junta deve ser
lançada cru um livro especial, não é somente a
de todo trabalho diario. corno determina a lei,
nas DO entanto esta acta foi lavrada no livro
em que tinha de ser lançada a lista dos votan-
tes.

Vê, por tanto, o nobre deputado que a orga-
nisaào lesta junta parocltiat se achava eivada
de uullidade insanavel.

O Se. C. nu OLivEieA:—Não apoiado.
() Se. CAETANO GAMA:—Sem duvida; era pie-

ciso nova eleição para membros da mesa, por
que aquelles havião obtido igual numero de
votos, e no entanto não se proeedeo ao sor-
teio, de modo que estasão servindo conjunta-
incute individuos que obtiverão igual numero
de votos.

Vê, por tanto, o nobre deputado que a mesa
não estava organisada legalmente; e, se a junta
coinecou seus trabalhos ja com esta nullida-
de, e a respeito consultou o presidente tia
provincia, muito bem resolveo este a questão
pelo modo porque o fez; e ainda por urna outra
razão.

Ainda mesmo que o presidente não tivesse
competencia, os nobres deputados não me con-
testarão ao menos o dever e direito que teni,
eonio autoridade administrativa, cem  relação  a
unia materia toda administrativa, de dar sua
opinião, ensinar a maneira tia applicacão da lei.

O Se. C. DE OLivEieA:—lsta é a verdade do
art. 120.

O Se. CAETANO GAMA:—EU figuro uma hypo-
tliese. Ainda que o presidente não tivesse aquet-
la attnihuição, não podia deixar de fazer isto.
Mas eu ja deixei firmado na argumentação que
prodmzi, que o presidente tem esta attribuiçáo,
e mais tarde demonstrarei que S. Exc. tambeni
entende que não é da sua coinpetencia, porem
sito da junta municipal, o tomar conhecimento
das nultidades mais insanaveis, dadas na orga-
nisacão das juntas parochiaes, depois que dias
tiverem terminado seus trabalhos. Mostrarei
isto com factos.

Em relação á parochia do Descoberto, tenho o
prazer de oferecer aos nobres deputados a con-
sulta fita nos termos que acabo de mencionar,
a resposta dada pelo presidente, e a approvacáo
de sua decisão pelo ministerio. Em relação a
todas as parochias referidas pelo nobre deputado,
as decisões tomadas pelo presidente, marcando
novo dia para a eleição, em virtude da mesma
lei, têem sido approvadas pelo governo geral.

O Se. VALLADARES: — ISSO nada prova.
O Se. CAETANO GAMA: —Prova ao menos que o

seu digno eollega enganou-se a respeito de uma
questão de facto, quando asseverou que o gover-
no geral tem-se julgado sem competencia para
intervir nestas questões.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Nào estou enganado,
tenho certeza de ter visto decisões nesse sentido.

O Se. CAETANO GAMA:—Mas eu apresento os
factos, e o nobre deputado ainda não mostrou
essas decisões.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Será conitradicção do
governo.

O Se. CAETANO GAMA:—VOU por ultimo mos-
trar que o presidente da provincia tem sido ri-
goroso no cumprimento de seu dever cio rela-

a este asscmmpto, que só se reconheci com-
petente para dissolvi' as juntas parocliiaes e
mandaI-as reunir de novo, quando cl las se aclião
ciii sua organisação eiradas de nullimiade insana-
vel, e ainda não têem terminado seus trabalhos.

Vou lôr a consulta que fez á S. Exc. o juiz
municipal de i1anianita e a resposta que S. Exc.,
o Sr. presidente da provincia, deo-lhe no sentido
que acabo de expor.

O Se. C. DE OLivEiex:—I)e que data é a res-
posta?

O Se. CAETANO GAMA:—VOU ler. (Lê).
Note-se que i4o é porque estava em contra-

dicção o juiz municipal coco a junta em relação
á consulta que fizera; de sorte que o presidente
ficou em duvida (continuando a ler).

0 presidente, só por lhe parecer que estavão
terminados os trabalhos da junta, se absteve de
toniar uma deliberação qualquer, e declarou que,
na conformidade do art. GO, ri. 4, das instruc-
cões annexas ao decreto de 12 de Janeiro ultimo,
clle não podia intervir.

O Se. C. DE OLIvElRi:—Esta conclusão é que
uridica.
O Se. CAETANO GAMA:—Já vê o nobre deputa-

11> que o presidente entende, e o tem demonstra-
ti coto factos, que a faculdade que lhe compete
mIe ser ouvido e de anuullar as juntas parocliiaes,
só se realisa quando estas juntas ainda não feem
terminado seus trabalhos ou quando as duvidas
apparecem logo após a organisação d'essas jun-
tas parochiaes, quando seus trabalhos não se
tchào findos; porque, Srs., o termo dos traba-
Ilios da junta é o facto que faz apparecer a junta
mitnnicípal e que dá direito a só dia intervir; só
depois de findos cites deve apparecer a junta
municipal, os trabalhos que se seguem tem de
ser feitos pela junta municipal e a elfa incumbe
por lei verificar as nultidales mnsaliaveis e to-
mar a deliberação que for consentanea: ou cor-
rigindo, se for caso disto, ou então annultando
estes trabalhos. Mas desde que não estão termi-
nados os trabalhos de urna junta incompetente,
e tinia junta que organisou-se fora das prescnip-

çes legaes, uma junta portanto nu lia, esses tra-
balhos com toda razão podem e devem ser an-
nullados pelo presidente da provincia, e o nobre
deputado rào poderá desconhecei' que não ha
perigo nenhum nesta attnibuição dada ao presi-
dente da provi ricia, e que, pelo contrario, em vista
tias razões que adduzi, é muito proveitosa esta
Atribuição. Não haveria vantagem alguma em
que se proseguissemn trabalhos evidentemente nul-
os. Mandar fazer nova convocação para ter lugar

a eleição da nova junta não é um facto que possa
influir, como entende o nobre deputado, de uma
maneira tal que só por si venha nultificar com-
pletamente as bencficas disposições orcadas pela
nova lei eleitoral, ou por outra, conforme disse
o nobre deputado, e eu peço-lhe perrnissao para
notar que não acho parlamentar a expressão de
que usou. O nobre deputado deo tal alcance a
veta attribuição e aos abusos que podem derivar
d'cita, que usou até d'esta expressão—e que as
'leicões neste caso constituirão urna verdadeira
/auialheira. »

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Não; que tinhão-se a-
bandalhado as eleicões.

O SR. CAETANO GAMA:—Taes são as consequen-
mas que o nobre deputado liga á uma attribui-

1:50 d'esta natureza e aos abusos á que o pre-
sidente pode ser levado no exercicio d'ella.
Mas, S. Exc., Sr. presidente, não é capaz de
moe demonstrar por factos as consequc'ncias de
fies abusos, ainda mesmo quando os houvesse na
provincia de Minas.

Creio, Sr. presidente, haver demons ilo que
ici e 	 o preidvnto la prcvlccia litidiu muito

competenteniente as questões a que se refere
o nobre deputade...

O Se. R. SmLvA:—Apomado.
O Se. CAETANO GAMA:—. . . como são mal cabi-

das as censuras e censuras acrirnoiiiosas.
O Se. C. DE ()LIvEieANào forão acrimonio-

sas.
O Se. CAETANO Guia:—. . que S. Exe., na po-

sição de opposicionista, obrig
rn
ado a fael-as sem-

pre, como asseverou honte..
O Se. C. na OLIVEIRA:—Não, Sr.
O Se. CAETANO GAMA:—.. . dirigio ao presi-

dente da provincia, que eu ainda mais uma vez
assevero ao nobre deputado com toda sinceridade
achar-se animado das mais louvaveis intenções
em relação ao pleito eleitoral e ao fiel cum-
primento da respectiva lei.

O Se. C. na OLIVEIRA:--Mas não parece.
O SR. CAETANO GAMA: —Assevero-o ao nobre

deputado, e os factos que tenho citado com sua
verdadeira analvse o demnonstrão cabalmente.

0 Se. E. PEixOTo:—Sem duvida.
O Se. CAETANO GAMA:—Não tem, portanto, Si'.

presidente, não só por um como por outro lado,
cabimento as arguições que dirigiu a este res-
peito ao presidente da provincia.

Eu vou, portanto, terminar,porque terei o pra-
zer de ouvir de novo ao nobre deputado e estou
certo de que S. Exc., dispondo dos recursos que
nós lhe reconhecemos.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Jsto é bondade de V.
Exe.

ti Se. CAETANO será capaz de dar
uma apparencia de procedencia á sua argumen-
tação, cm. resposta aos argumentos frisantes que
deduzi da propnia tetra e espirito da li.

O Se. R. SILvA: —Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA:—S. Exc., illustrado como

é, Sr. presidente, poderá procurar corri um re-
curso oratorio sophismar.

O Se. C. DE OLivEieA:—Nào, não é com sophis-
ma.

O Se. CAETANO GAMA:—. . ,as disposições da lei
ou até mesmo invotver em alguma sombra de ab-
surdo o assumpto. Se eu observar que o no-
bre deputado conseguio este resultado, que jul-
go inesperado, não obstante reconhecer que
dispõe de recursos muito vantajosos, voltarei
á tribuna e procurarei refutar de novo seus ar-
gumentos corroborando aqueiles que entendo
haver completamente destruido, tendo a meu fa-
vor as disposições expressas e o espirito da lei.

VOZES:—Muito bem, muito bem.
O Se. R. SILVA:—Argumentou brilhantemente.
O Sr. c'andido de Oliveira:

--Sabia, ao apresentar o requerimento ora cio
discussão, que a nobre maioria, embora dispondo
de talentos robustos, entre os quaes ou'dupa por
certo um proeminente lugar o iliustrado ora-
dor que acaba de sentar-se,.

O Se. CAETANO GAMA:—Muito obrigado; é bon-
dade de V. Exc.

O Se. C. DE OLIVEIRA'—. . . havia de encontrar
serios embaraços para defender o acto da ad-
ministração que apoia.

O attentado que denunciei era de tal gravi-
dade, tinha cunho tão extraordinario, particu-
larmente nas actuaes circumstancias em que
estão eminentes eleições politicas, que diminuir-
se-hia grandemente o prestigio de um adminis-
trador destinado a atravessar esse periorio de
crise, se por ventura não se aniquilasse a ac-
cusação, se não ficasse bem liquido que o ba-
rão da VlIa da Barra, nas decises que proferio,
intervindo no 	 esso da qualificação, finita
pautado seu 	 c, i ntento pelas normas rigo-
rosas do dir,	 .Iianlo-se imiteicartinte ao
ex tu 	 \l)Ie S	 i flo\isiIIcj
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Em taes cireti instancias, Sr. presileii te, a no-
bre maioria muito deveria inconiniodar-se, ao
ter noticia da indebíta intervenção do presi-
(lente L ia provinna;...

• Se. R. Siii,vt: — Nào apoiado.
• Se. CAETANO (iAal:—E' só o dever dejiisti-

ca.
O) Se. C DE t)L1VEIRA:—.. .pois que, parte in-

tegrante do partido conservador,que acaba de prc-
mulgar a reforma eleitoral, SS. Excs. tinhão
todo o interesse era tornar evidente que o de-
legado do governo imperial, mantenedor do em-
penho de honra, não violou essa lei, licntem
publicada, e cuja execução apenas está inicia-
da.

Mas, Sr. presidente, sabia lambem que comi-
go estava o bom direito, e assim, por maiores
que fossem os esforços de meus distinctos ('OH--
tendores, não obstante todo o seu denodo, e os
fulgores de tantas brilhantes inteltigencias que
os illustrãu, aguardava tranquitlo o debate, por-
que bem via que era iinpossivel obscurecer-se a
verdade.

Era iuipossivel, meus Srs., ante o decreto n.
2675 de 20 de outubro passado, achar-se tinia
explicacão rasoavel, urna attenuação do insolito
procder do muito illustre presidente da pro-
Vifleia; o texto claro e positivo do direito novo
tudo repellia.

Minha espeelatia não falhou, nem era uma
miragem da paixão politica essa crença, que mais
se corrobora com o dscurso que a casa acaba
(te ouvir, proferido pelo Sr. depntado pelo 1.1
districto. S. Exc. tinha ante si unia pessinia cau-
sa, e, comquanto dotado de altos recursos, não
podia juridicamente achar na lei uni meio de
defender o seu correligionario.

E' assim, Sr. presidente, que S. Exc. vae bus-
cai' em uni texto inapplicavel da lei de 1875,
isto é, em uma disposição diversa da que nos
occupa, a explicação do proceder da adminis-
traçso.

E' a disposição peculiar do art. 4. 0 do decreto
n. 2675,..

O Se. CAETANO GAMA dá um aparte.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — ...que o meu douto

col lega invoca, é só com cita que argumenta para
o uni de dar competencia ao presidente da pro-
vincia, de pronunciar-se sobre assumpto eleito-
ral, influindo decisoriamente nos trabalhos da
qualificação.

O Se. CAETANO GAMA:—Nos termos do art. 120
tia lei de 1846.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, lia a-
qui unia deploravel confusão de idéas, que de-
vo - desde já patentear e tornar saliente.

O Se. CAETANO GAMA:—VejalIioS.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—O que dispõe o art. 4.0

da reforma eleitoral? autorisa o governo a colli-
gir e publicar todas as disposições que ficão
Vigorando eni niateria eleitoral, isto é, dá-lhe fa-
culdade de codificar toda a legislação eleitoral.

O Se. CAETANO GAaIA:—Todas as disposições
que ficão vigorando, e entre citas ha muitissinias
citadas a cada passo.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Feita essa codifica-
ção e promulgada eia um decreto especial,.

O Se. CAETANO GAIA:—Vamos a isso.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—. . .ficará sem vigor,

não mais subsistirá, a attribuição constante do
ar t. 120 da lei de 19 de Agosto de 1846.

O Se. CAETANO GAMA:—Logo, está em pé a dis-
posição do art. 120, eniquanto não apparecer este
decreto. O unico recurso que tem  nobr-' depu-
tado é mostrar que elIe já foi promulgado.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—O art. 120 despõe o
seguinte: (Lê).

« Se na execução desta lei occorrerem duvidas

(pie possão ser decididas pelo governo, ou pelos
presidentes de provior; serão as decisões pu-
blicadaspela imprensa, coinui unicadas oficial-
incute á todas as autoridades, a quem possa ia-
Lei-cssar seu conhecniiento, e apresentadas ao se-
nado e á cantara dos deputados na sua primeira
reunião. »

Examine o nobre deputado a hypothese de
que trata o art. 120, e por certo mio poderá ju-
ridicamente concluir que dIa tenha applicação
ao caso vertente, coexistindo com a reforma de
1875, que sobre qualificação legislou expressa-
mente, cassando a conipetencia do presidente.

O legislador de 1846 cogitou e coa: razão que
o podei' legislativo..

O) Se. CAETANO GAMA:—Até ahi vamos beta.
O Se. C. DE OLIvEiRA' — . . . não funcciona per-

iii meu teniente, manifesta-se periodicamente;
previo que coto a execução e sua iinportan-
tissirmia reforma ião surgir duvidas e dithcul-
dades praticas, que exigião unia interpetração
proupta, mesmo para servir de norma ás diver-
sas autoridades incumbidas de sua applicacào.
Encarou para esse fina o grande circulo dos fun-
cioimarmos pmihlicos e entre estes escolheu as au-
toridades mais proprias, ou que como taes con-
siderou, para pro isoriauiente se ineumribi reni
da solução dessas duvidas: isto é, o legislador
de 1.846 determinou que as decisões dadas plos
presidentes de provimicia, em materia eleitoral,
e approvadas pelo governo geral, preenchidas
as firnmalidades do art. 120, valessem como n -
tei-pretacào para applir;ieão da lei.

Mas, pergunto, esta faculdade de resolver du-
vidas e decidir consultasé tão lata, ao p0110 que
possa dar ao presidente comempetencia para inter-
vir rios trabalhos de qualificação,e até annulal-os
quando a recente reforma delegou semelhante
attribuiçào á magistratura e ás juntas munici-
paes?

Por certo que não.
O Se CAETANO GAMA:—O nobre deputado me

asseverou, e eu muito de proposito procurei es-
tabelecer perfeitamente este principio: que, pelo
art. 120 da lei de 1846, os presidentes de pro-
vincia tinhão comnpetencia para resolverem as
questões eleitoraes do modo porque o forão es-
tas; mas o nobre depuládo ha de concordar
que esse art , tal qual era entendido no dominio
da lei de 1846, está ainda cmii vigor, e portanto
ha de entender que, usando delle em relação
á nova lei, o presidente ainda pode aunultar
qualificações.

Ora, o nobre deputado não contesta que por
este art. 120 os presidentes não resolvião sé as
duvidas.

O) Se. C. DE OLIVEIRA:—Não, Srs; cumpre não
se tornar e estudar isoladamente um artigo de
lei, irias sim subordinal-o ao pensamento do-
minante do legislador, sujeital-o á confronta-
ção Cmii os outros artigos, para se poder inter-
pretai-o e conhecer a latitude que tem ou pode
ter.

O) Se. CAETANO GAMA dá outro aparte.
O) Se. C. DE OLIVEIRA: —Na lei de l85 não se

lhe dá a attribuiçào de declarar nuilas as quali-
fie coes, antes é•the essa faculdade denegada.

O Se. CAETANO GAMA:—Mas ainda tem appli-
cação o principio estabelecido no art. 120.

O Se. R. SILVA:—E' uni complemento desse
art.

O Se. CAETANO GAMA:—Veja o aviso que ahi
veia citado logo ema seguida ao art. 120, cora
applicação á lei, determinando que, quando os
presidentes resolverem isto, deveráõ mandar os
papeis concernentes ao ministro.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —0 art. 120 da lei de
1846, de que aliás irão se pode concluir que o

prmdente lolIm:i o dir, , ilit II mmmtmllar qualifi-
:mcjes, sendo utra a 1' Imite tossa faculdade,    sul,-
isle e.v vi do art. 4 da lei de 1875, somente em

relacão á aquelias inaterias sobre que a ultima
reforma não provi de miei 011 expressam mcii ti' - A'

entender do rondo contrario, dar-se-hia a ex-
travagancia dc continuar a perdurar, cmi virtu-
de mie uma lei recenle, dtsposiçiàes anteriores
que o legislador (juiz revo gar e revogou.

O) Se. CAETANO GANIA:—t) nobre (lepimtado quer
rstringir a faculdade somente a resolver duvi-
la, e ahi é que está a argucia.

() Se. C. DE OLIvEieA:—Vê-se, pois, que esta
enmmpeteneia d poder admriin strativo, con-
sinada no art. 120, tem appiicaçào somente á

Itição de duvidas e de consultas que forem
litas.

O) Se. CAETANO GANIA: —Não apoiado.
0 Se. C. DE OLlvEieA: —Conio pode d'est'arte
presidente, baseado nesse artigo, que deve ser

i:mlerpretado restrictamnente, afrontar o texto
e\presso (Ia lei inodernissima, isto é, ahi pro-
com-ar uma comnpeteimcia, quando essa lei espe-
cirmlniente lh'a tirou? Não se pode de boa fé con-

ir em uma conclusão aflirimiativa.
Sr, presidente, o que providencia o nosso di-

reito novissimno, em relação a recursos faculta-
mios aos cidadãos e poderes constituidos, para re-

ilarisar, reformar ou melhorar os trabalhos
das juntas qualificadoras, é o seguinte.

As juntas erdinariament ' devem reunir-se na
:i dominga de cada biennio (excepção feita do
anuo corrente) e durante ti mmi periodo não exce-
lute a30 dias procedem á revisão das listas ria
jlmalihcaçao anterior, para o tini de incluir os ci-
ltdãús que adquirirem direitos politicos e eli-
minar OS que não amos devem votar na paro-
-Ida. Coneluida essa 1.a reunião, teria lugar a 2.3

a 30 umas, (e no anuo corrente, 15 dias),
destinada para receberem-se as reclamações, de-
nuncias e queixas sobro a qualificação e revisão
J que procederão. Este serviço à cargo das jun-
tas parohiaes nàoé decisivo e nada tem de de-
limiitivo, porque, pela ultinma reforma, são as
j motas ilmunicipaes que delinitivamnente pronun-
cilo sobre a qualificação, apurando os nomes dos
cidadãos em quem concorrem as qualidades de
votantes, competindo-lhes Lambem resolver,resolvem', quer
com virtude de reclamação, quer e-officio, todas
as duvidas que se tiverem suscitado relativa-
rm:ente á marcha do processo eleitoral, e de:larar
as nullidades que se tiverem dado no serviço
dosjuntas parochiaes, que é revisto e regilari-
sido nessa verdadeira 2.a imstancia.

O) Se. CAETANO GAMA: —Isto é expresso na lei.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — Nào parão, porem, aqui
recursos e garantias. Ainda os delmberaçoes

lia j unta são reformaveis, iuterponco -se recn rso
para o juiz de direito, e esse recurso é necessa-
rio e eoui efeito suspensivo, sempre que tia pro-
nunciamento mie nutlidude da qualificação de
mlIÏma parocbia; ainda que a nullidade refira-se
L05 trabalhos preparatorios, ou de constituição
tia respectiva mesa. Mostrou-se tão cauteloso o
legislador, eu relação a essas garantias, que
ainda não considerou final e irrevogavel o julga-
incuto do juiz de direito.

O) § 18 do art. 40 da lei manda que este ma-
gistrado, todas as vezes que decidir sobre irre-
gularidades ou vicies que importem nullidade
da qualificação, recorra por seu turno ema-o fficio
e cont effeito suspensivo para o tribunal da re-
lação, ultima alçada, tribunal supremo a que
elmegão os recursos elei toraes.

poi;, evidente que a reforma de 1875, que-
rendo prevenir esses abusos repetidos e já por
mini denunciados, não julgando conveniente que
continuasse a perteur O preid enle li p-

vincia, entidade polilica, ri faculdade perigosa
e iniportantissimima de declarar nullas as qualili-
cações, ainda depois de passadas pelo cadinho
do conselho municipal e rela ções e até conclui-
tias dous ou Ires antros anteriores, corno tem
acontecido, positiva e imperiosamente det'rmni-
nu que só ao poder jmmdiciario comupeteria d'ora
em diante decretar b-s nutlidades, e pronunciar-
se sobre a mnarha das juntas de qualificação, pa-
rochiaes e municipaes.

O Se. CAETANO GAMA:—Essa sua theoria se ap-
plica depois de terminados os trabalhos da junta
paroehial e de estar funccionando a municipal.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Vê-se, pois, que mie-
nhuimta obscuridade existe, e nem pode ser a cota-
petemicia controvertida: a nova lei imperiosamen-
te deterimmmnou que o poder judiciario, e não o
administrativo, t a autoridade 'I exclusiva-
mente ineumiilme conhecer da existemicia de irre-
gularidades de que se possão resentir os traba-
lhos da qualilica-;ao, invalidando-os ou não.

Assim, pergunto: a que vem o art. 120 de lei
de 1846? que applicaçào mia espeeie pode ter? corno
pode o presidei:te la provimleia, valendo-se da
sua disposição, assumnir tinia colnlmctemicia que
expressamente lhe foi tirada pela legislacão pos-
terior?

Não confundamos, Sr. presidente, duas series
de attribumçóes bem distinetas, não confunda-
mos a faculdade que o presidente da provincia
ainda terei de resolver duvidas e pronunciar-se
em relação a consultas sobre mimaleria eleitoral,
comil o direito de erigir-se em tribunaltribunal de recurso,
de decidir, sena previa provieaçao e cmii suprema
instaimcia, a existeimcia de pretendidos vicios que
i nliccioneimi e miii) li ) iquemn OS trabalhos das jun-
tas qualiticadoras.

lia una abysmno entre essas duas attribuieóes,
e nem, assumi enunciando-mime, ollèndo a doutrina
do art. 4,0 do decreto de 20 de Outubro
de 1875, pois que esse art. não é o regulador
de coiupeteu:ias, apenas manda periurar, em-
quanto não for k1aborada a codificação das dis-
posiçóea eleitoraes vigentes, a faculdade que tem
o governo geral e os presidentes de provuicia de
resolverem duvidas sobre esse assumnpto, com as
formalidades reconimimendadas no art. 120 da lei
de 1846, para que as decisões tenhão caracter
obrigatorio.

O Se. R. SILVA:—I'Ormaão-se desde logo; o no-
bre deputado inesmo confessa que são obriga to-
rias

O Se. C. DE OLIVEIRA:—E, meus Srs. é esse
mesmo art. 120, invocado pelos defensores do
presidente da nrovincia, que o comnpromette e
torna manifesta a sua invasão no donamnio do po-
der judiciario. Basta reflectir-se uni pouco sobre
a phrase de proposito emopregada pelo legislador,
para se comprehender que a faculdade dl) presi-
dente não é absoluta, antes Leio limites, traçados
pela natureza tio assumpto e pelos demais pre-
ceitos legislativos, á que deve ser o art. 120 su-
bordinado e confrontado

As duvidas sobre que tiver de pronunciar-se
o presidente devem ser daquellas que por elle
possão ser decididas, isto é, que forem da sua
competencia, a respeito das quaes tenha auto-
ridade.

Ora, elIe não tema pela lei li 1875 competen-
eia para intervir no serviço de qualificação, e
assim não pode, no dominio (lesta lei, valendo-
se da disposição dê 1846, pronunciar-se sobre
vicios que affectaremn a organisacão das juntas
parochiaes, cujos trabalhos são somente refor-
maveis pelas juntas municipaes, juizes de di-
reito o relações.

t s imIl, 	 pm'-is, 'nrI1Lm li--, ná 	 icarar
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isoladamente esse irl. 120, que por sua propria
redacção suljordinase ao pensamento da lei.

Te iih o para nu iii que a at tri bu i çào ah dada ao
governo refere-se unais aos casos futuros do que
aos preleritos, não podendo afl'ectar actos já coo-
surninados.

E o nobre kpu tudo acha em nossa legis!aão
identicaslispoióes

E' assim que, em virtude da recente compo-
sição do supreuuuo tribunal de justiça, elIe tam-
bem resolve duvidas que occorrerenu na appli-
cação das leis civis e criiiinaes, assistindo-lhe
a faculdade de tomar assentos com valor obri-
gatuno sobre pontos de jtirisprudencia contro er-
tolos.

() Su. CAETANO GAMA:—Não tem applicação.
O SR. C. DE OLivEIRA:—Mas, pergunto eu: como

e :.ses assentos são tomados? Servirão elles para
um caso especial, pendente, uni caso que ainda
está na tela do debate, 80ç jedice, como dizem
os jurisconsultos? Não, Sr. presidente. Não po-
deo su prenio tribunal de justiça intervir corri
esles seus assentos ciii uma questão ainda não
julgada; o assento é geral, e nunca tem u ellèito
de alterar o julgado anterior.

O Sim. R. SmLv:—E' quando decide que toma
o assen tu.

ti Sit. C. De (JLivEiimA: —Não, Sr.; ahi pode ser
iniciada a discussão; mas lia formulas espe-
ciaes para a deliberação, prescriplas no decreto
que deo ao tribunal essa faculdade.

São ouvidas as relações, os juizes de direito, po-
de sel-o lambem o instituto dos advogadus, tudo
antes do pronunciamento do tribunal, e depois
de tomado o assento, é que cIte vai obrigar. Mas
este assento não modifica as relações de direito
controvertidas em um pleito especial, e riem
a  lera os jmi igados anteriores; como a lei, só en-
cara o futuro.

E' por isto, Sr. presidente, qae digo não
podei' o presidente da pruvincia urinar-se no
art. 120 pala proeurmna compelencia que
lhe é dinegada cela lei de 185.

tI SR. CAETANO (AMA:—Entào V. Exc. recua
do que inc concedeo em outro dia; que era cru
virtude do art. 120 que os presidentes intervi-
nlião em tomar deliberações corno esta.

O SR. C. DE OLivEui(A:--•V. Exc. não attendeo
ao que disse. O art. 120 da lei de 1846 não
pode deixar de subordinar-se à nova ordem de
cousas, creada pela reforma de 1815. Mas, con-
tinuando com minha argumentação, penso que
esse art. é para a adrumnstração o muiesmo que
para o L ibunal supremo o derreto legislatis o
que regula a tomada de assentos.

O Sim CAETANO GAMv:—Mas ainda mesmo que
fosse assim, o que se verifica é que a decisão
sobre organisacão das juntas é mnateria toda admi-
nistrativa, em que o presidente não furicciona
como tribunal juiliciario; e, se assim é, eu tiro
a consequemicia de que elle pode resolver.

') Se. C. DE OLIVEIRA:—SC é assim, Si'. presi-
dente, pergunto eu: esse art. 120 (ainda pre-
valecendo a interpretação que lhe deo o meu
collega e que reputo erronea), por ventura po-
de existir integralmente ao lado da reforma
de 1875?...

() Sim. (:AETAN0 GAiA:-.-Subsjste.
O SIR. C. DE OLIVEIRA:—. , .em face da lei mo-

derna, que alterou todo o processo eleitoral an-
terior, e que creou outra ordem de cousas, tra-
çando outras normas para este serviço'?

O ,e. CAETAT0GtMA: —Que duvida!
USe. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, como

je disse, tal disposição legislativa não deve ser
considerada isolad,mente.

O Se CAETANO GAMA:—Setn duvida.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—.....e segredada das ou-

tr,is disposições com que tom pontos de contacto.
Cuiiupre que o art. 4. la reforma não seja to-
mado isoladamente e nein o sim referido da
lei de 1846. E' evidente que o presidente da
provincia só pode usar dessa faculdade de de-
cidir sobre duvidas eteutoraes quando a questão
não está prevista, e quando a decisão não é alie-
eta á outra autoridade.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Estou concorde; mas
varmios ao artigo.

O Se. C. OLivEnmA:—Pergunto eu: está ou não
previsto pela reforma de 1815 o caso em qiIC5-
tão, a falta de comnpetencia do presidente? Está
incontestavelmente.

0 Se. CAETANO Gnia:—lsto é uma petição de
pri;icipio,

li Se. C. nr. OLIVEIRA: --- Não, porque a re-
foriuia tira explicitamente do poder administra-
tivo a faculdade de intervir no processo eleito-
ral, transierindo-a ás juntas ifluiu('ipaes, juizes
de direito e relação.

(t Sim. CAETANO GAMa:—E' o que está em ques-
tão.

ti Sim. C. DE OLlvEmRA:—Não é o que está em
qiiestào, porque lia texto de lei expresso. En-
tre outros apresentarei ao nobre deputado pri-
nueiraniinle o art. 1.1 § 11 ri 4 da refiirnua, (1110
diz: (Lê).

« À' junta municipal compete:
« Ouvir e decidir,eom recurso necessaric pata

o juiz de direito, todas as queixas, denuncias e
i'eclaumiações que versarem sobre a regularidade
do.s trabalhos das juntas parocliiaes, assim couuio
toumuar conheeiuieuito ex of/icio, e conm o mesmo
recurso, de qusesquer ireeiulanimladi. vier e

nuilidades que descobrir no 	 los 11 kkt-

lhos (Ias juntas parocluiaes.
No § 18 ainda se lê:

Os recursos interpostos sol re mio a iii cacã
serão decididos pelo juiz de direito enu despa-
chos fundamentados no prazo improrogavel d.,
trinta dias.....

« Se porem a decisão versar' sobre irregmmlani-
da ]es e vicios que importem nisllldade da qmiali-
ticacto, liavei'á recurso necessario e corri ctleito
suspensivo para o mesmo tribunal, o q, ual o de-
cidim'á no prazo i:nprorogavel de trinta ml ias.....

a No caso de annullação, o presidente do tri-
bunal da relação enviará imamerliatamente ao pre-
sidente da respectiva provincia copia do accor-
dão, afim de que sejão dadas pronuptas provi-
dencias para a nova qualificação. o

t) Sim. CAETANO GAMA:—Estamos de accordo.
Mas é depois de terminado o trabalho que co-
meça sua comnpetencia, e então é que entra a dar
ilecismes de uni poder verdadeiramente judiciario.

0 Sim. C. DE OLivEIRA—Esta distinccão é que
não a encontro na l-i, a qual não nos diz quando
acaba-se a coinpetencia da administração e
quando camneça a do poder judiciario.

O Sim. CAETANO GAaiA:—O nobre deputado
mesmo disse que o trabalho da junta paroclmial
era para eliminar, e reconhece tambemn que o
presidente pode dar solução ohrigatoria, o que
nas questões judiciarias o presidente da provin-
cia, como autoridade administrativa, não pode
fazer,

O Se. C. DE OLIvEiEA:—Bem, vou adiante.
Se não houvesse nenhum outro texto, só este §
41 n. 18 solveria toda a diíficuldade: o presi-
dente tia provincia só tem o direito de designar
outro dia para a qualificação, no caso de annul-
laçào da amiterior, quando recebe copia do accor-
dão da relação, que em ultima instancia pronun-
ciou ou confirmou  a nullidade. Assim vê-se do
contexto da lei, de varias de suas disposições,
que a conapet ncia em assumpto tal pertence ex-
clusivamente ás juntas munmcipaes...

O Se. CAETANO (;.mM.:—Fxclusi'-aimm pnie, hão.

0 Sim. C. DE ()Li\EnmA:.—. . .ios juizes dO di-
reito e ás reta;>es, seinb, uma verdadeira usur-
pação a pretenção que neste en1ido iwinifestar
a administração.

O n bre deputado acceita esta commipeteneia ex-
clusm a quando (i da qualutiea:ào está
conclui do, e es [a éa doutrina adoptada pelo
presidente da pl'oviimcia. Mas, pergunto eu: onde
S. Exe. descobre a distineção que lhe aprouve
formular e que laumibeun foi seguida pelo ilhas-
trato Barão?

Onde 5 Exc. encontrará justificação para tal
dislincçào, não cogitada, indefinida e anormal?

O Sim. CAETANO GAMA:—No argumento que pro-
duzi, e que ainda está em pé.

ti Se. C. DE ()LlvEiiiA:—NàO vejo, Sr. presi-
dente, nenhum fundamento legal para tal dis-
tineção, verdadeirammmente casnistica. Quer o art.
1.0 § 11 n. 4 e 18 a repeile, quer o regulamento
elaborado pelo poder executivo, isto é, as ins-
trucçfas publicadas corri o decreto n. 6091 de 12
te .Janeiro de 1816, a este respeito nada deixão a
desejar... E' fúra de duvida que, no donuimno da
lei actual, só a junta municipal e as autoridades
sim periores designadas teern comia petecia pala
decidir, não só sobre o trabalho final das juntas
parocliï:us, não s6 s hre su serviço de qualuti-
eac:'uo pi'opriaiuienu te dito, como taube rui sobre a
sua organisação e constituição, sobre as irregu-
laridades que nesse sentido se derem.

0 Sim. CAETANO GANIA:—Não ha duvida, é ex-
presso na umuesumia lei.

O Sim. C. ne O1,iveiimA:—Àcceito a confis são do
nobre deputado: a lei é expressa. Coma effeuto,
dIa diz: (lendo)

o Qualquer vicio que descobrir no processo
mias juntas paroclmiaes. i)

Vê-se que a plurase é amnpla,abrange toda a se-
rie de trabalhos; isto é, desde o edital da convo-
cacão, desde o cliamiainento dos eleitores e eleição
dos mesarios, até a 2.a reunião, até a decisão do
ultimmuo recurso: tudo é examinado, corrigido e re-
gularisado pela junta municipal, tudo pode ser
por cita nullilicrudo. Portanto, o nobre deputado,
ou lia de aduuittir a cotnpetelmcia do presidente
da provmncia inteira, corno dIa subsistia antes,
isto é, para nullilicar os trabalhos da qualilica-
cão depois de acabada, depois de transitada pelo
radinlmo da junta mnunicipal, do juiz mie direito e
riesmo da relação, ou lua de comigo negam' a exms-
lemacia desta comimpetencia. Não é admissivel a sua
eapciosa distincçài, porque a lei não se presta a
ela. O art 120 não pode se reputar em vigor,
senão com a interpretação que lhe dou e cio os

j untes contants da maova lei, que expressa e
Hai'aumaente veria ao presidente da pros irucia iru-

rvir no processo mie qualiticaçào.
O Sim. CmeT.NO GAMA:—NàO apoiado.
O Sim. C. DE OLmvEnmA:—De outra maneira, Si'.

presidente, pergunto eu: que é dos bemieticos re-
'.mtltalos, que são tão annunciados e esperados
li lei moderuissma?

Desde que não se marca um praso fatal e res-
neto ao governo central para fazer a consolida-

`ao de que trata o art. 4 0, desde que o governo
'mi o arhitrio de publicar este decreto quando

bem lhe aprouver, os melhoramentos que a nova
mnleria de cousas vai traser serão inteiramente
untados e frustrados. Supponha V. lixe. que o

umuinisterio não quer usar dessa attm'ibuição, sup-
monha quejamais é publicado este decreto. -

(1 Se. 14. SILVA:—Subsiste sempre a disposi-
'ào que concedeo esta attribuição ao governo.

ti Se. C. DE OLIVEiRA:—... terá, na Opinião
di nobre deputado, de subsistir sempre o art.
120, isto é, será completamenate nuilificado o
umlhm'amnent o mlu nova lei, a moeu ver, o mais

1, porque transformo pari o poder jimdiria-.
rio a :utlnubuição que competia á admmministi'aão,
e que a tantos abusos e nianejos indecentes se
mi'estmti.

0 Sim. CAETANO GAMA:—O que se segue é que
mm presulente fica com esta attrihumç io por muito
tempo até apparm'cem' o decreto. Mas me muuostre
os abusos d'elIa, vamos aos factos.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Com vagar chegarei ri
isto.

Quero antes de tudo firmar, em face mia lei
moderna e do seu regulamento, que o pre-
sidente da provincia não tem competencia para
intervir nos tr.lmathos ule qualificação; sendo tal
comnpetencia lo exclusivo donainio do poder ju-
mlicmario. E, Sr. presidente, a prevalecer a opi-
nm ao contraria, dar-se-hia completa antinommmia
entre o texto legislativo e os seus motivos ou ra-
zoes.

E' assim que, por Occasião das respectivas dis-
cussões em ambas as casas do parlauuuento, reve-
lou-se a serie innuivaera de escandalos que, em vir-
tude desta faculdade d iscricionaria, comi mmaettiào
os presidentes, decretando as nullidaules, não mie-
tinidas, confiadas inteiramente á seu animitnio;
cio-se que era uni perigo para a liberdade do
voto e a livre expansão (Ia opinião essa constante
imater enão do poder interessado no pleito miei-
tor:ut, e, como efYmcaz reinedio, o legislador mie
1815 bemmu sabiarmuente resolveo o problema, se-
parando da alçada do poder executivo essa attri-
hmmição importante, hoje confiada ao poder jmmdi-
Gram'io. Assim, comno pode o nobre deputado, len-
do diante de si o texto expresso da lei, concluir
que, não obstante a transferencia das funccões
para o pod r judiciario, cabe ao presidente mIa
provinema continuar no uso de mima competencia
que implicitamente lhe foi tirada?

0 Sim. CAETANO Gaama:—Pode, porque na actua-
lidado cita é temporariamente necossaria.

O Sim. C. DE ( )Lmvemmma:—Ena questão de com-
petencia não são acceitaveis essas subtitesas
theologicas e nem é licito distinguir ante o texto
expresso da lei: só dIa é que pode firmar o di-
reito que qualquer furiccionario pretenda ter
pari mmianifestar-se agindo na espera de suas at-
tribuições.

O Se. CAETANO GAMA:—Sern duvida, a compe-
tendia é expressa no art. 4,1

O Se. C. DE OLIVEIRA:—E' assim que, desde
que esse direito é reservado a outras autoridades
p01' uma lei nova, implicitamente foi tirado
áquellas que no domimuio das leis anteriores po-
mtmao 

-is
	 usar.

O Se. CAETANO GAaIa:—Isso é no corpo (ia lei,
mas umas disposições geraes vem uma especial.

O Sim. C. DE ( )LIvEIRA:—Ora , a lei immodernma
creou trihunaes de qualificação diversos dos que
existiào amitigamnente; institui) as juntas paro-
chiaes com missão bem distincta mtauluel la de
que se achavão revestidas as nuiesas de qualifica-
ção no dominio lo direito antigo; institumio as
juntas munimripaes cria substitui, 'ão aos conselhos
mnuimicipaes de recurso, e coro faculdades mmaais
amplas; admnittio recurso para os juizes te di-
reito, quando outr'ora das decisões dos con-
selhos innnicipaes havia recurso directo para a
relação.

Logo é evidente que o direito novo quiz com
estas providencias tornar bem claro e impera-
tivo o preceito de que em naateria de qualifica-
ção, cnn matm'nia de reconhecimento dos direitos
politicos do cidadão, só é competente para inter-
vir e decidir soberana edefinitivamente o poderj umdicianio.

O Sim. CAETANO GAMA:—Mas isto lia de se rea-
lisar opportunannente; depois que se dera con-
dicão tio art. 4 0 . Circmimstancias espem'mses tize-
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rão co ti que o legislador entendesse que lesde
já não se devia executar completamente este
melhoramento rIa lei.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — POIS quando a lei foi
tão cautelosa a este respeito é que o nobre de-
putado, para defender, um acto irregular da ad-
Ininistraçáo, apresenta uni argumento que des-
tôa inteiramente d'estes principios?

Srs., quero ler com calma e reflexão o art.
4. 0 ha de convir que sua disposição favorece, iiào
a nobre deputado, porem a mim que argumento
em sentido contrario.

Notae a phrase deste artigo. (Lê):
O governo fará colligir e publicar por de-

creto todas as disposições que licão vigorando
em relação ao processo eleitoral.

« Pruinulgido o referido decreto, ficará, sem
vigor a disposição do ar(. 120 da lei n. 38 de
19 de Agosto de 1846. a

0 Se. CAETANO GAMA dá um aparte.
Se. C. DE OOLivEieA:—Isto é: o governo con-

frontará as leis de 1846, 1855 e 1860, os actos
da administração, os as isos e consultas do con-
selho de estado, consolidará e escolherá dentre
tantos elementos esparsos o que fica vigorando.
Portanto, só as disposições que ficão igoranrlo
são aquetlas que o governo tem o direito de
compilar e consolidar.

Mas, pergunto: em unateria de qualificação o
que é que fica vigorando? F' a doutrina da lei
nova, que dá á magistratura, e não ao poder ad-
ministrativo, a faculdade de intervir no respec-
tivo processo.

O Se. CAETANO GAaIA:—Mas eu expliquei a ra-
zão do art. 4•0

O Se. C. DE OLvEiR.:—O legislador, compre-
hendendo que neste asso mpto existe um cahos
em nossa legislação, que ha uma serie inuumera
de disposições encontradas, que ha antinonuia
profunda entre as decisões dos diversos poderes,
para remover a continuação d'essa antinomia,
para tirar as trevas que existião em uiateria de
tanta msgnitud0, determina, e sabiamente, que
o governo se dê ao trabalho de consolidar e re-
unir tudo quanto existir em vigor.

O Se. CAETANO GAMA:—Estamos de accordo,
mas, emquanto isso se não fizer, é impossivel
que as juntas comprehendào a lei e a executem.

O Se. C. DE OLivEieA:—Mas, prevendo que
esse trabalho demandaria accurado estudo, e
consequentemente muito tempo para ser rea-
usado, coro prehendendo tambem que duvidas
podião surgir na applicacão da lei eleitoral, e
que nosso povo, que não é illustrado e necessita
de largos esclarecimentos, certamente encon-
traria difficuldades na sua execução, mandou
subexistir temporariamente o art. 120 da lei de
1846, isto é, deo aos presidentes de provincia
competencia para resolverem duvidas sobre con-
sultas; mas não quer isto dizer que lhe tenha
dado competeuicia para intervir nos trabalhos
de qualificação, decidindo como um tribunal de
recurso.

O Se. H. SILVA:—Mas o nobre deputado vê
que a conipetencia do presidente vem da facul-
dade de resolver.

O Se. C. ne OLIVEIRA:—Ha um abysmo entre
as duas faculdades: a la, a de decidir, deixou
de subexistir por causa do idealismo moderno,
foi claramente tirada ao presidente pelo facto
de ser transferida para o poder judiciario; não
podendo juridicamente o art. 120 prestar-se á
interpretação que lhe quer dar o nobre deputado.

Cumpre ter muito em vista que as disposições
do art. 1.0, que se refere ao serviço das qualifi-
cações, não são transitorias, e ainda mais que
as instrucções baixadas para execução da lei "n-
tem 11113 capitulo, cuja epigraphe é—disposições

proisorias.—Nelle, erri que estão compendiadM
as n que, temporariainf'nte neste perolo
de transiçào do direito antigo para o novo, li-
carão subsistindo, não está enumerada, como
vigoranilo intcrinauuuinte, a faculdade que linha
o presidente para decidir cii materia de qual li-
cação. Assim, essa faculdade deixou de existir,
não vigora nem mesmo tcnuporariaineuite, a lei,
na parte relativa ao serviço de qualificação, é
executada desde já integralmente, com a excep-
ção unica de que trata o art. 159, isto é, em re-
lação aos prazos. Foi a unica restricção.

O Se. CAETANO GAaiA:—Veja a disposição do
art. 4•0• Tamhern não faz reslriccões?

O Se. C. DE OLIVEIRA:—SC o autor do regula-
meuto, cogitando e prevendo a necessidade de
medidas adequadas neste periodo de lransicào,
não consignou entre as disposições trans lonas
esta, de que trata o nobre deputado, ipso facto
ficou cita extiucta.

O Se. CAETANO GAMA:—Fntão a que fica re-
duzido o art. 4.0?

O Se. C. DE O'ivE1ns:—Fica subordinado a
todo corpo da lei, as faculdades que outr'ora
tinliào os presidentes de pruvincia para resolver
duvidas eleitoraes só perdurão em relação á
aquclias questões, cuja solução não foi confiada
a outrem.

Parece-me, pois, que não resta a menor
duvida de que o poder administrativo não tem
hoje, em face da lei de 18'75, couupetencia para
intervirem materia de qualificacão.

neto é verdade, como disse o nobre depu-
tado, que o exercicio dessa faculdade seja inno-
cente, não traga nenhum desses perigos, dessas
calamidades por mim apregoadas na tribuna. Não;
haveria grave perigo, se o presidente da provin-
cia se julgasse ainda com tal direito.

Quem não sabe, Sr. presidente, que é na or-
gaulsação da mesa, na escolha do pessoal que
deve constituir a junta paroclial, que consiste
a mais importante parte do serviço da qualifica-
rão?

Quem não sabe que, conforme a côr politica
dos mesarios, a qualificação será feita mais ou
menos favoravel á este ou áquelte partido?

Se é assim, admittindo que o presidente da
provida tenha a faculdade de declarar nullos
os trabalhos da organisação de uma junta paro-
chial, não pode elle abusar dessa faculdade, de-
clarando, por exemplo, incompetentes para func-
cionarein em urna junta determinada cidadãos
infensos ás suas crenças politicas, e cuja pre-
sença na junta iuufluinia sobre as deliberações?

Se. CAETANO (;AMA:—Ern primeiro lugar o
nobre deputado argumenta com abusos, e em
segundo lugar o que se faria nesse caso era nova
eleição.

0 Se. C. DE OL1vEIRA:—Mas essa nova eleicão
poderia tamberu ser feita debaixo dos auspi-
cios do presidente.

Já vê, pois, que por esta forma pode-se fazer
variar o pessoal de uma junta,pode o presi-
dente fazeI-a compor-se de pessoas de sua fei-
ção, tornando-se a qualificação diversa da que
se realisaria, se na organisação da junta não
preponlerasse a vontade do governo.

Logo é perigosa esta attribuição, e razão teve
o leg islador para tiraI-a do poder executivo.

1) Se. R. SILVA:—Limitou-a provisoriamente.
O Se. C. DE OLIvEiRA:—iirou, e tanto isto é

verdade que, se ella ainda continuasse, o pre-
sidente teria meios de burlar inteiramente a ver-
i1 ade da qualificação e da eleiçao, sobretudo no
anno corrente.

V. Exc. não ignora que a lei ultima estabeleceo
uru processo de qualificação diverso daqimelle que
subsistia antigamente e, entendendo que por esse

1	 ji y iijo i W. 	 da ver-
liS	 liililalis,	 de-

lriui.,u que, seu lavei' ira qu:uliliacào na
trina de suas prescri p»es, não poderia, havei'

lição.
1.' o que está nas disposiçuues provisoras do

roilaineui tu baixado cota o decreto te 12 de
Lineuro (te 18'6.

0 seu art. 161 dispõe: (Lê).
Nas paroch ias ode, na, occasià, cio que

tiver de proceiler á L a eleição de eleitores
urmes ou especiaes e iii , vereadores e juizes de

em virtude do deuruto n. 265 de 20 de Oum-
iiiiro de 1b5, tão estiver amida conhecida a
lisa qualilicacão, não se fará eleicão alguma,
ali que essa quialilicação esteja devidamente ul-

iada. »
) Se. C. ue OLivEmuuA:—Ora, Sr. presidente,
esse art. 161 do regulaumeuto veda a factura

1 eleições naquel las parochias cio que quati-
ii:acão não tiver seguido os traunites marcados

ii.: lei le 1875, ou não se achar conctuida, vou
oisLrar te que consequencias perugOsas pode

fonte a faculdade que o nobre deputado
l i ur dar ao presidente d' intervir ainda nos tia-

llios da organisação das juntas.
li presidente, julgando-se competente, pode,
ir exemplo, encontrar e pronunciar flui idade,

real ou li:ticia, ria organisação da junta parochial
.1.i ireguezia de A ou 13..

4) 'R. CAETANO GAMA:—Ahi está o engano (10
lilre deputado; cite Dão vau cogitar lã disso.

4) Si. C. DE OLIVEIRA: .- . . . um indis id uo qual-
um frenelico partidario representa-lhe So-

1 o a organisição da junta parochial , :reando ou
II t:sm milo irregularidades, e, ciii vista dessa

ripresentacão, resolve o administrador, inhluen-
viido pela paixão partidaria, que a qu:ilitica;ào u

lia, que ,i junta  fu nccionou ineunia 1 e i Ilegal-
unte, e marca um outro dia, uma segunda epoca

luta sua reunião. Não tia, pois, ahi unia pode-
a vaIs ufa para o arbítrio e abusos?
0 Se. CAETANO G.sai,s:—O nobre deputado só

ireirmenta coto abusos.
0 SR. C. DE OLivemes—Estou mostrando que

a designação desta epoca assiste-lhe arbi-
trio, podendo espaçar o prazo ao ponto de com -
pi war a reunião da junta com o tempo da eleição,
liii' dizer: esta não se faz, ficando privados os

cidadãos de tal localidade do direito de manifes-
tar sua opiimiàu politica, de dr seu voto na epoea
Irescripta na lei.

Item vê que não é tão iunocente corno se afigu-
uni ao nobre deputado essa competencia, que
Irem' dar ao administrador. Não é assim innoCeil-
tu e inoifensiva, porque o administrador pode,

manejos poimticos, para servir a seu partido,
(e V. Exe. sabe o que se faz em miormie dos aia-
iejos pohticos) burlar inteiramente o pensamento
do legislador, que quer eleição livre; pode fa -
ar com que elo parochias determinadas nà®

uja eleição.
0 Se. II. SILVA:—Pois bem, é abuso.
0 Se. C. DE Otverea:—E' justamnente o abuso,

que a leiquiz acautelar e prevenir, e que VV.
1 xcs. ainda entendem que perdura e subsiste.

(4 Se. CAETANO Gsai.r:—Então acautele tambem
abusos que podem praticar a junta muni-

cipal, o juiz de direito ou a ielação.
0 Se. C. DE OLIVEIRA: —O juiz de direito não

ide tão facilmente counmettel-o, porque está
listado da politica militante, ao passo que o

sidente é uma entidade politica agindo sob
ii influxo das eonvenieneias politicas. E' esta a
\ urulade.

A rguunentemos com o estado das nossas cou-
cm:: a realidade suva, e flãO eonio se li ais-

lasenaos para uma sociedade de anjos, para uma
ncumutáo de santos.

E si mate ri a pol i fica rum intel ame mil e o abico
a regra. E' isto que tios ensina a li istonma con-
teflIpou'anea, tendo o pnopnio chefe do estado
lamentado co urna occasiào solemune esta de-
cadencia dos costumes, CUjA correcção desejava
de preferencia á. reforma da legislacão. Assim,
humo pnocèIeo í legislador ao extirpar este
abuso, o que conseguio, tirando a competen
eia do presidente Ia provincia, entidade poli-
tmca amovivel e apenas sujeita á numa respon-
sailidade,sendo que,mnfelizmente, para os gran-
des funccionarios a responsabilidade é urna pa-
lavra vá..

O SR. CEATANO GAMA:—Infelizmente para o par-
tido conservador.

O SR. C. DE OLIVEIRA: — . . para dai-a á rua-
gisiratura, que tem regras que (letenumnnão o
exercido de suas faculdades, que julga secou-
dum alle9ata eI ps'obata, e cuja responsabili-
dade faz-se muito mais etlicaz do que a do ad uni-
nistradon da provincia, alem de serem sua ,, de-
cisões sujeitas á reforma.

O Se. CAETANO GAMA: —Eu não tenho noticia de
nenhum abuso.

0 Si. C. DE OLivEivERA:—Pois eu tenho de
muitos.los.	 -

Assim, no terreno do direito constituido,
deixando te parte a applicação aos factos espe-
cuaes, é fora de duvida que a competencia, que
tmnfiáo outrora os presidentes de provini:ia, para
intervir nos processos de qual ificauão, lhes foi
agora tirada com pletaurmentm; eIla 3 só exercita
pela uagistri trina e pelos triburnaes de que
trata a receiitissiva lpi.

O Si. CAETANO GAM.s:—Varnos á segunda par-
te.

O Se. C. Dma (àLivEmrra:—Vamos agora nos ur-
cup ir la 2.3 parte.

0 Si. CAETANO GAMA:—Quanto á primeira,
faltou milito bem; mas não destnumio iuiiuilia ar-

0 Se. C DE OuvEiiA:—Eximine.mos o acto
di) presidente da provincia, em relação á junta
parochial do (lucro Preto.

Sr. presidente, começarei dizendo, em comi-
tranio lo que avançou o nobre deputado, que
as nuhlidades definidas pela recente lei são ta-
xativas, s4o exclusivas e imperativas, e não
exemplihicativus, corno suppoz e asseverou.

O SR. CAETANO GAMA:—Esqueci-me lesta par-
te.

O Se C. nma OL1VEIRA:-0 autor do regula-
mento, nos arts. 86 e 8, a que se refere o nobre
deputado,.

O Se, CAETANO GAMA:—São estes que provãO
que ha outras nultidades insanaveis, além das
que V. Exc. acha.

(á Se. C. DE Oliveira:—.. . occupando-se com
irregularidades e nullidales, determinou positi-
vamente que só eráo nulliulades insanaveis as que
se achavão definidas especiticadamente.

O Se. CAETANO GAMA:—VIMOS á lei.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—O art. 86 diz: (lendo).

«Importão necessariamente nutlidaíle da qu:mlihica-
ção os seguintes motivos.. .(veemn elles enumera -
dos), e o art. 8'7, confirmando o principio, esta-
belece que. . (lendo) e qualquer irregularidade
não especificada no ant. antecedente.

O Se. R. SILVA: —Qual quer irregularidade.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—. . .embora podesse por

sua natureza.
O Se. CAETANO GAMA:—Influir na substancia.
0 Se. C. DE OLIVEIRA:—Tenha, a bondade de

ouvir a conclusão. . . «embora podesse influir na
suibstancia do processo de qualificação, não
o annullar,m, i fiar corri g ido pelas rmnt:is 	 num-
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cipaes, ou por 1 las ciii 	 a sii lj [anciã '011-
6rmado.

Esta doutrina justifica o que já tUsso, isto é
que são somente suhstanciaes as nullidades de
oue trata o art. 8(5, que ainda [em a Iiui [ação
t.o art. 88.

O legislador, antes que Itidu, querendo a
verdade da eleição, procurando de preferencia
fazer com que a opinião fosse externada livre-
mente, deixa de parte todas as irregularidades
para mandar ubsislir a qualitica'ão, quando dá-
se "' a hyp othese de que trata esse art., isto

ndé (leo):
« Fui todo caso não e julgará nuila a qua-

lificação por iii ilidades que não influirem di-
rectamente no seu processo °u rio seu resulta-
do. e

Ve, pais, V. l'xc. que nau iliesino as irregu-
laridades do ai-[. 86, que irit portão necessaria-
mente a nulliiicaão da qualiticaão, prevalece-

tu pderãu ser decretadas, verificando-se a
ttvpoiliese do art. 8, ejuendo não influem diuec-
Ia e siõslanesa/mente no processo de qua(i/ica-
tao e seu resultado.

Assim, estabelecida esta regra, o poder judi-
daria tem riu elasterio sufficientc para, exari-
uaiolo os trabalhos de qualificac:Lo que Uw forem
Sl lI e llc;, decidir sobre a sua validade quando
Julgar que citas influem directa e substancial-
ninle sobre a qualificação; fora dkta cite tem
liberdade ile não decretar, de não pronunciar a
nulidade, quando não afleclar a verdadeira ex-
lr(ssáo da qualificação. Pergunto agora particu-
Ir ilsa ii ti O

tio relação á parocliia do Ouro Preto, doo-se
alguma dtntas irregularidades, isto é, deu-se
facto que importe necssarianren te urna irregu-
tarirlaie insupprivel ? Não, Sr. presidente, pois

ire o motivo de que valeu-se o presidente da
Iruviu c ia para decretar a nullidade dos trabalhos
1 niciads pela junta do Ouro Preto não é juri-
li co.

V. Fxe. perinitta que eu leia o art. 86 § 6.1
(lê). Diz elIe:

Ài[. 8(3. lmportào necessariamente uniU-
dade da qualiticacão os segui ntes nioti vos:

m« § G.' Tere 	 feito parte da junta pessoas
sem as qualidades de eleitor.

() Se. CEATANO GAM:—() Sr. Augusto Mo-
retzsohn não Linha qualidades de eleitor.

0 Si. AMARAL: —Tem; pois não.
S. ( AET.\NO CAMA:—Peranle a lei não tem.

A lei quer qu seja qualificado na parochia.
O Se. C. DE OemvElil A—E' claro que este ar-

tigo não quer que fação parte destas j untas paro-
clnaes, isto é, que cxercão as funeções impor-
tantes que lhes incumbem, aqueiles individuos
que não tiverem as condições para receberem o
voto, que não tiverem a capacidade politica
passiva, como dizem os publicistas, que não po-
derem ser votados, e cautelosamente repruduzio
corri toilã razão o que já estava no direito an-
tigo, pn-ohibindo que podesse ser membro de
unia junta paroch aI o cidadão em que não comi-
rorresseur as qualidades de eleitor. (Ira, per-
ginilo eu: o que é que a lei exi ge do brasileiro
para poder ser eleitor?

Responda, antes de tudo, a Constituição do
imnerio, que é a fonte mais limpa.

u Se. 11. Smiva:—l;ntão o art. 109 é fonte
impura?

O SR. C. DE OLivemmA: .—Jrei dep is combi-
nai-o com a Constitukão e interpreta[-o.

Diz o art. 94 do cudigo fundamental (Lê):
« Podem ser eleitores e votar na eleição de

deputados. ....todos os inc podem votar na as-
sembléa parochial.

« Exceptuão-se:

« 1. 0 Os que não tiverem do renda liquida ;tu-
mal 200000 por bens de raiz, comnmriercio ou
emprego.

« 2.° Os libertos.
« 3. 0 Os criminosos pronunciados em querela

ou devassa. »
São estas as unicas rcstricetes; isto é, todo o

ind ivi duo, a respeito do qual não concorrerem
citas, tena a capacidade de ser eleitor.

(1 Sri. CSETANO (Ma:—Mas a lei etabeleceo
i)vS ' comidicões,

0 S. C. DE OLivEiRA:—Para ser eleitor, cm
abstracto, é só precisa a capacidade política de
ser votado, ruas ! , ão a qualrficafo cru urna de-
signada paroclia.

0 Sri. li. SiLvt:—A lei não considera eleitor
abstracto, mis eleitor concreto.

1 Se. C. DE OLiVEi UA:—Qumnto ao direito de
ser-se votado em unia determinada localidade,
isto é lo teirarnerite sectmiariu, não aflecta o di-
reito polilico em si.

O Si. it. SILVA:—l<' o principal aqui.
ti SR. C. DE ()Livens:—V. lxc. não deixa de

ter a capacidade de eleitor pelo facto de não ser
iii ii ficado na paroch ia do Ouro Preto.
0 SR. R. Smrva:—Mas não posso fazer parte da

jrli a.
Sri. C. DE OrivEriis:—Esta é a questão, isto

é, cumpre saber se ,L exige para o mdi' duo
que leve fazer parte da junta paro hiil sirmrples-
inerte a concurrencia tios requisitos, das quali-
dades de eleitor, ou se exige que cIte anrireni
a j a el gi vel na par clii a, que lenha as con ti icões
para ahi ser votado, isto é o que não quer a lei;
e vou apresontar á V. Exc. iam texto expresso,
que nenhuma duvida pode deixar, a iiieflos que
não se argumente de má fé, o que não supponlao
pretender fazei-o o nobre deputado.

Sr. presidente, o regulamento baixado com o
decreto de 12 de Janeiro de 1$?(5 apresenta-nos
o processo a seguir na composição rias mesas
eleitoraes, e, diz cite, tratando tio recebimento de
cetulas, no art. 9. 1 (Lê)'

a Cada uni dos presentes entregará pela or-
lem(Ia chamada tinas ceduias fechadas de todos
os lados e não assignadas, contendo cala urna
tons nomes de cidadãos da parochia com as qua-
lidades de eleitor. e

o art. 18 declara que:—
« Não se admittirã questão sobre a elegibilida-

de de qualquer cidadão, si o seu nome estiver in -
cluido na lista da qualificação corno elegivel. e

Assim, o que exige a lei, para que possa ser
N otalo membro da junta parochial um cidadão
qualquer, é só que eIto resida na parochia, que
tenha nella domicilio, e que tenha as qualidades
miara ser eleito. Si o regulamento, e com cite a
rei, tivesse cru vista fazer maiores limitações a
este respeito, por certo melhor se explicaria di-
zendo, cmii lugar Je cidadão da parocliia, cidadão
qualificado na parochia e com as qualidades de
eleitor. Desde que esta Iirnitaçào não foi posta,
subsiste o princípio por mim externado, isto é,
pode ser votado para nsenbro tia junta paroehial
titio o cidadão cni que concorrem as qualidade.,;
te eleitor, isto é, tine tiver a renda de 400000,

quu , não for liberto e não se achar pronunciado.
0 SR. CAEIANO Gasi.a—Stma argumentação pre-

valece em razão da qualidade do individuo para
ser qualificado votante.

O Se. C. DE Oaivieiea:—Para ser qualificado
votante, não.

O Se. CAETANO GAMA:—Mas o art. 109 deter-
urina que não é possivel ser-se eleitor sem ser-se
votante. E note V. Exc. que não é possível que
se chame a um eleitor que nem qualificado es-
teja.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—VOU mostrar que V.

'se. labora em mim engano completo. O art. 109,
Li bypotires a mie se refere, di spõs' qmw não

te ser eleito' semiào o cidadão que estiver qua-
Irado na paroclna.
1) Se. R. SiLva—Declara as condições para o

leitorado.
II SR. C. nu (LLivurirA:—Ora, isto é cousa muito
1incta da bateria de que nos oceupanos pre-

- miternente, cio que irão tratanrros do direito que
n titia o Sr. Au gnisto Moretzsolnn de ser votado
ria eleitor da paroclria rio Ouro Preto, porem

-1 do direito que tinha de ser eleito membro da
unta parochial ria miosina fireguezia. As condições

ti rapacidade neste sentido são distinetas. A
ropria lei se incunabio de formulil-as, e essa 2.»
curte do art. 1$ tira [tia a doa ida.

0 nobre deputado labora ainda em uru grande
engano, quanto, orno já tive occasião de dizer
-o aparte, suppõe que o cidadão Augusto Mo-
ntzsolan foi chamado, não como tendo sido
jeito membro da nasa, mas para substituir dei-

Ires que deixarão de comparecer, isto é, para
tiger os naernbros da mesa; não, esse individni o
não foi chranmnldo lira tomar parte na conaposiçao
ur junta cnn falta rios eleitores ou dos juizes de
az, à quero competia a substituição, porenun, foi
dado pelos eleitores da parochia. Foi para ser-
ir na j unta e 	 na eleição.

0 Sim. CSETAN0 GASiÃ: —Mas não estava qualr-
mIo.
(1 SR. C. DE ()L1vEIRA: —E' uni equivoco sobre

mie o nobre deputado discorreu largamente, po-
rim) sobre que não mire der loro, porque reputo
esta parte do sri di scurso prejudicada A propi'ia
nforrnacãi que a este respeito mios deo o presm-
lente tia provincia no relatorro é explicita. Ve-
amos (Lê):

« Itavendo o cidadão Augusto Morefzsolin,
leito membro da mesa parochial do Ouro Preto,

t niado parte mis respectivos trabalhos, não es-
tando aliás incluido mia lista dos votantes do anno
passado, o que importa nuflidade resultante tio
icio da instala ção &. »
Aqui é que está a erronea intelligencia do ad-

ministrador da província.
Este cidadão residia na parurchia e tinha capa-

cidade para ser eleitor; consequenrtumïrente podia
ir men,bro da mesa.

O SR. CAETANO GAMA:—Não tinha as condições
de eleitor.

O SR. C. DE OLIVEIRA—Mas o nobre deputado
igmri'a a hypothese de ter sido elle chamado para
-nrbstituir eleitores ausentes oujimuzes de paz, o
(Inc é cousa (hstincta, pelo que sua argurnerta-
ão p01' si mesma se destroe.

Penso, pois, que, mesmo apreciado jurídica-
mente, o acto do presidente da provmnema não po-

de ser acceito, por quanto, não havia no facto que
discutimos a nulidade substancial do art. 1.0 §
25. cru virtude da qual devesse ficar prejudicado
o trabalho da qualificação.

O Se. CAETANO GAMA:—Havia.
O Se. C. DE OLiveiRa: — . . .e assim S. Exc.

eomnietteo dons erros, um em quanto á forma,
intervindo i ndelri la incute tio processo daqua-
lilicaç4o, e outro sobre a substancia do direito,
decretando nmmllidtdes onde dIas não existião.

Sr. presidente, cumpre ainda notar, acom-
panhando o nobre deputado na analyse dos
diversos factos a respeito dos qnlaes pedi in-
formações, que o meu collega srriaroente com-
pronetteo o presidente da província, mais pa-
tente tornando o seu abuso, inda que fosse ver-
ladeira a theonia que emittio.

O presidente la provincia, disse o illmistre
orador, reconhece-se incompetente para inter-
ir nos tralallnos do í 1 ualiliracào quando eomt-

etnuil-, 	 ? 	 1Loli k	tem-

se orgarimsarlo, iii cionarlo e a lista dos vo-
tante, está feita. ãO posso nn'eeitar ii campe-
tencma, ainta assim limitada, porque r -dIa il-
legitinira em qualquer pliase do processo eleito-
mal, sabre tudo, mmm vista lo art. 1 § 11 ia. 4
da lei rie 18'5, opor que não lia unia bitola para se
discriminar até onde chega a acção tio pre-
sidente e onde começa a da magistratura. Mas,
amada com esta subtilesa, é condemnavel o Sr.
Vil ia da Barra Pata tal proval . o, examinemos
o que se do cru relação á parochia do Des-
coberto, e peço ao nobre deputado que, com 
animo desprevenido, encare a maneira de proce-
der do pr'esifente (Ia provincia. Lerei o texto
do relatorio.

Com munir o ti- rrie o presidente ria junta da
parochia do Descoberto ter se constittrido a
mesa respectiva com violação da lei, por isso

ohfendo os cidadãos eleitos igual numero
de votos, não se procedeu ao desempate, e ter-se,
alem disso, feito em mmmli só livro o lanciumnemi lo
da acta tios trabalhos e a franscripcãrr da lista
geral dos votantes. »

Vê, pois, a casa que o presidente da junta
parochial depois de organisada esta, depois de
estar feita e lançada em um livro a qualifica-
(,ao .

O Se. CAETANO GAMA:—Isto não está provado.
ii SR. C. DE ()r,mvEm p a:—fanto estava fita, que

foi lançada mio livro.
0 SR. CAETANO GAarA:—Vai se lançando cada

dia á proporção qmrc se vai fazendo; não precisa
estar terminada.

O Se. C. DE ((ri vEiriA. - ... communicoui ao da
provincia que «e tinira reunida a junta parorhrial,
que esta trava fmirrccionado e procedido ao
trabalho da qualificação, porem que nesse tra-
balho derão-se as irregularidades que apontou,
entre as quaes a cio truncamento das actas no
nnesruo livro em que se escreverão os nomes dos
cidadàos qualificados.

Ora, couro é tine o presidente (Ia junta po-
dia fazer esta comnmunicação, Senão depois te
comei ruido o trabalho, urna vez que declarou
positivamente que lavrou-se a acta no mesmo
livro cnn que lami'm tu-se a lista da qualificação?

O Se. CAETANO GA)LA—Essa vai-se hancando
trios os dias, á medida que se vai fazendo.

O Se. C. DE OLlvumiut:—Não tenho aqui o ofli-
cio do juiz de paz, tuas tenho a exposição do
presidente, constante rio relatorio, que ja li e
de que se infere ja estar feito o Irmicarnento,
quando veio a consulta e foi resolvida, isto é, a
intervenção do governo não se manifestou so-
mente quanto aos actos preparatrios, quanto
ao processo de organisação da junta, mas sim
directa e positivamente mio serviço da junta,
na forma do sena proceder.

0 SR. CAETANO GAMA: —A decisão que deo o
presidente em ietaçào á junta d I\larianna é
munia prova do que eu alUmiei, porque, S. Exc.
disse que, estando concluidos os trabalhos da
qualificação, a decisão só competia á junta mu-
nicipal.

O SR. C. DE Oi.mvemea: —O que daqui se infere
é que o presidente se contradiz, e nua terreno es-
cabroso da violação da lei vacilha sem ter apoio
seguro para sustentar-se.

O SR. CAETANO GiMA:—Veja a decisão em re-
lação ã junta de Marianmra, que é mais mama
prova do que eu disse.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Veja lambem o que
diz em relação ao Descoberto; declarou que hou-
ve o lançamento da acta e da lista (los votantes
em uni mesmo livro.

Não mais se tratava da composição da junta;
esse acto achava-se concluido; mas sina do ser-
viço interno da mesa qualificadora.
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1	 LAETANU 	 .(MA:—Istava-se laiicaiiI() a
lis ia.

li. C. rie ( tLivEIR.a:—Nio ligo gi ando no-
portancia a este argurirerito, porque, ColHO disse,
repitio a corirjieteucia do presidente (ato
mas quero tornar bem saliente que a !itiiitaeào
do nobre deputado não é partilhada pelo pre-
sideiite, que deixou patente cio seu relatorio que
se julgaia, rutorisado pala intervir rios traha-
1h os de quali lictoXo , ainda rues trio depois de a-
purrdas o l ou»iila s as itas dos votantes.

O Se. CAETaNO GaMa:—lssu é que llào está
claro.

O Sri. C. DE OLi\ ErRA:—SUppoitliO ter deutons-
traJo que a doutrina firais acceitavel é por certo
aquelia que tenho expendido, e creia o nobre de-
putado que falto nesta questão com inteira con-
vicção, seio a menor má fé, ou só por espirito
de opposicáo.

O SR. Carcraso liAM a:—Niiguein é capaz de
suppoi-o.

() Se. C. DE OLIVEIRA:—llouve abuso por parte
do a Irrirril strad r da p rov mera, iii fervi nd o rios
trahalhs de qualifleacão que, coroo disse o pio-
prio ririnisterro, õ a base da eleição, sem cuja er-
dade não poderá havei enunciação franca e li-
vre da opinião.

au lia pingo, e perigo reconhecido por
ambos os partidos polilicos, nessa iritervericão
indebili da autoridade arlirinistritiva em actos
de tarda rnagrritiidr, e, se dahi podeui surgir CoEi-
seq teorias liriru taveis e obslaeulos á verdade
la derem, é preciso que o goN eriro arripie car-

reira, mlepmmirlma a dictamtrrra, se é certo, como se
obser a, tjiie S. Exc. está rio firme principio de
Coollocar-se acillia dos arranjos partidarios e de
sorunte procurar manter a lei.

Mas, ante estes factos repetidos, não compre-
1 eu lo corno o Sr barão da Vi lIa da Barra,
( I UC eollatmmrou para a lei de 185, que é o prin-
cipal executor delta nesta pro meia, tenha sito
o pri Iiieiro a dar o exemplo di sua inobservaneia,
(i nríiro a burlal -a ciii sua parte melhor, (não
apoiados) intervindo nos trabalhos de urna j tinta
parchial, e usurpando funcmàes da magistratura.

Sr. presidente, o descoirlreeiirierr todas raias dos
diversos poderes politicos, o esbulho das attri-
buieóes d poder judiciario cru beneficio do exe-
cutivo, é sempre perigoso cru urna sociedade bem
constituida.

Semelhante invasão, porem, torna-se sobremo-
do grave, notavel e digna do estigma de todos nós,
que zelamos a causa publica, quando vae aflectar
a organisação politica da sociedade, quando teto
por fim facilitar ao agente do governo, membro
militante de Wrl partido, a apreciação das garan-
tias legaes de que se circurirdão os direitos po-
liticos do cidadão.

Senhores, deixemos que  lei de 18 prodirsa
os benelicos resultados previstos pelo partido da
nobre maioria, cumpre que só o poder consti-
tucional e perpetuo, (tire só a magistratura, hoje
exempta de prevencões partidarias, hoje arre-
dada da pubLica por sua incompatibilisacão, hoje
livro dos tropeços que eu) sua marcha causava-
lie o antigo idealismo, seja quem se pronuncre
com a severa imparcialidade do julgador sobre
trabalhos dessa natureza, de cuja regularidade
tanto depende averdadeira expanseo das opiniões
(10 povo.

para que a soberania da eleição seja urna ver-
dade, é prcrs) que respeito a lei, antes de todos,
aqueile a quemn incumbe sua execução. Assim,
mio coiisimitaiimos, nós os eleitos do povo, que
aqui estamos para velar lia guarda da Constitui-
cao e das leis, que uni delegado do poder execu-
tivo desassoiiibradainente anteponha sua vontade
prepotente ao direito expresso, pliantasiando uma

oní1ttericia, que a nova organisação eleitoral
llio nriegoii

Outrora, Si. presidente, era o ad nriuist rador
da provincia o poderoso Pacltá, que tinhadirei-
to de cru tudo tocar, e a cujo aceito tudo se miro-
via. Mas a civ ilisação teto marchado e já são ci)-
titiecimios os perigos oriundos desta extrema ab-
soprou da seiva social. (_) liioPrio partido cmi-
suEirdor rpa\ cmruu-se de sua obra e a transfereri-
uma ria a ririgistratura, dessa faculdade, outrora
e vercirla (1 iscriciornariainenti pelo poder ad iii -
nisirativo, bern alto nos diz o que foi nessas
irtàos rarciaes a poderosa arura.

Â ssu rir, só t nhio palavras de censura, só te-
nho plirases de acerbas exprobrcóes contra o
presidente que, vindo para garantir o solerrmne
Gui prorutisso do imperador (não apoiados) rie
titIo por missão principal manter o culpes/lo
de honra, é o prnrrieiro a mostrar que este empe-
nho é u ira meu lira, mais una ieuirager astucio-
sa pira illudir a nação. (iVão apoiados).

ti Sri. CtETANO GAMA:—Esforçou-se niuito,rnas
EitO provou.

\ão lravenilo mais quem peça a palavra, cocei,-
ri-soa drseirssao, e procedendo-se um votação,
é regertado o requeririrento.

Apresentação de
1/e quer/mantos, projectos e indicações.
() Aiiiaral:—Sr. presidente, serei

tire vi, não só por cos tu une co rio rir sri i o p1 ri
agradar aos nobres deputados.

t) Se GETi;Lro:—Esto lrevis ei placebis
(1 Sri. \MAirmv:—Não só a minha voz não é cli-

q rente (não apoiados), (lOUrO ela flâm é laque-
las pie agradão (não apoiados).

--ri. PAULA E4aeros:-0 nobre orador reveste-se
de excessiva ritotestia.

41 SR. AMAiuAL:—Obrigado.
Assirri, pois, Sr. presi(tente,vou manlar á mesa

urro projecto dando 10:000000 ao hospital mtu
iumi,trirordia desta capital.

1) Sri. B. PINT0:—E' itiuilo (risadas).
II Sri. AMARAL:—Bem digo cri que a minha voz

não é agradavel (não apoiados).
() Se. U. PINTO:-- t)eixe alguma cousa para ou-

tras localidades.
O ,il. AMARAL:—EU vou mostrar à V. Exe.

que o que peço é apenas a rnetaIe lo que a pro-
viocia leve á aquelle estabelecimento.

O SR. l)RuioND:—Então é pagamento?
O SR. AMAirAL:—E' pagamento e muito devido.
Pela lei n. 1811, art. 33, de 181 liceu o go-

ver rio cre d itado em 10:000 para se augrrrentar
o hospital de alienados desta cidade. Então,
nieurs rs., era cii provedor da santa casa.

O Sri. í)nicMoxu:—E muito digno. (Apoiados).
O Sri. AMARA L:—Ohrigado. Mereci d'esta illus-

tre asserribléa, de vós mesmos, esta concessào,por
isto que principiei a dar áqueile estabelecimento
de cliaridade naior desenvolvimento. O meu no-
bre alugo o Sr. Dr. José Eufrozino foi meu rol-
lega e fizemos o quanto foi possivel n'aquella
occasião. Sobrevierio acontecimentos mui graves
de farnilia,que me obrigarão a deixar a adririois-
tração da santa casa.

Eir[roo para cita o Exin. Sr. barão de Cantar-
gos que, conhecendo as necessidades da santa
casa, ciii 381 pedio mais 10000 para ediíicaçámm
de urna casa. Infelizmente, meus Srs., como sem-
pre sóe acontecer, apezar da melhor bóa vonta-
de, não poude ser reatisado este desejo. O Exnir.
Sr. barão de Camargos poz todos os esfor'çmms para
inieihimrar aijuelle estab'tecimento, porem dissi-
dencras se derão na mesa, que inhibirão que ai-u-
rua cousa se effectniasse a tal respeito, e assim dei-
xarão mie ser recebidos 20:000. Nua anno seguint(-,
de novo eleito, tornei sobre ruim este estabeleci

tio e 1e1111(1 rouitiiiriimlj a Irrigil-o até hoje
Ii) ermmpieg:imtm n'ele lodo 	 desve;, tirito lime-
Jlr:iilm aturmil 	 mttahtIetrrierrm 	 de 	 uuu 	 nodo

lativel eoimm 	 peujur'nlos recursos ti' que itis
Ii rios. teço á V

a
V. lIxes, que exanirrneirr os rios-

rnilirnnnito . o vcr';imà que a adtrrimnstraeà 	 imà
i(lo unt.

ii Se. 1 )eIMONrt:—Pelm) contrario.
Ii Se. AMAiiAL:—Não o attribuo á urra; coro-
oito seja eu mm penisarmento, tenho grandes cxc

itres d ests são os dignos empregadosd'esse
slabsleiitmerilo,que aturda não mie largarão.e antes

pelo contrario estão contigo constariternenti' fa-
zendo os uumaiores sacrihicnmis. Pedindo cri pois
estes 10:000, peco metade d'aquilto que já foi
votado,

O SR. F PEnxoTo:—E' riruilo justo.
O Sri. AMARAL:_. . . pois Presumo que corri

esses 10:000 se poderá angimueritar a casa dos
ilouilos. Podeis vos dirigir á aquele estabeleci-
irieni ti, e apptlo para os habitantes d'esta cidade,
hmrrnleipalruente para o meu particular amigo O

r. Dr. .1. Eufrozrno, e vereis que os gabinetes
ii	 mi para os loucos estão sempre cheios.
4) Sri. J. Erneosixo:—Apciado.
mI SR. AMArnAL:—Apparecern pelas ruas, o Sr.

mie policia nnirritetiarriente exi ge que sejão
ne:mltirdos á satta casa e :tles Cm sã) recebidos;
'titretauito, só teirios 8 cubneulos e ninguem mtirái
tu sejão bastantes.

UM Se. t)Er'uTADo:—Mande-as para S. .loào
1' El-Rev.

O Se. AlieAL:—Para lá tem-se mandado, mas
oitos temi voltado. Por tanto, nada, rais justo

mIrre O projectmm, que apresento, e é o seguinte: (lê.
Não é u rir ri ov o pedido; é a inetade d'aqui 1h

que é dcv rito ao estabeleci meu bo.
.1 unto uru rem1 ue ri rtienr te para que vá ás comi-

missões reunidas, de pontes e estradas o projecto
o. (33 mie 18fi5, m:oncett endo uma ind curtir isaçá
pelo excesso mie obras feitas corri o caes de S.
.Imi l'El-llev. Isto para que o meu nobre arni-
go, residente n'aquela citade, veja que mr lana-
bem propugno pelos interesses n'aquele lugar.

II' titio e fica sobre a ruiesa para ter 2 a leitura
O seguinte:

Projecto n. 121

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo uruco. Fica o governo creditado na
quantia de miez contos de réis, para augunento de
'onimodos de alienados e mais obras do hospital
de rnisericordia Testa capital; revogadas as dis-
posições cru contrario.

Sala das sessões, 23 de Maio de 18-W.—Amaral.
apoiado e semi debate apprivado o seguinte:

Requerimento.
Itequeiro que vá ás conuinaissões reunidas de

pontes e estradas e 2.a de fazenda o projecto n.
W7 (te 18'5, mie indemnsação, por excesso mie

Iria do cães mie S. João XVI-Rey, ao cidadão
(Ia Costa 11ol rigues.

-:iIu das sessões, 24 de Maio de IS-i 6.—Amaral.
() Si-. Daptista I-into:—Sr pre-

m!nrte, algurn habitantes de uru pequeno pia-
oado, denominado Volta Grande, do ruurrrcipro

da Christinia, o armo passado dirigirão á esta
assertubléa uurra representação, pedindo a restau-
ração mie uru ilistricto.

O Se. .1. l'Ii;veoziso:—Este anuo não querem
ninais, visto q mie não mandarão representação.

O Se. ti. PINTO:—Querem, pois não. E esta as-
snrrhléa enterrdeo que devia satisfazer aqrietla
necessidade, piar isto que elies provarão até á

ilencia a necessidade da creação deste drstriulo.
\ n'sentou-se uno liroje : to neste sentido e elIe

ciregou a passar em 3a discissài. Int'elizmeitte,
porem, pior tahti mie tempo, não foi :mppruvaria
sua relac r'ão II continuando m'st ps luonriena a mi
snstrr pela ereacão do semi diatrito, e reconhe-
cendo 1,11 que é rima necessidade para que possa
ser bern deseunrpenhamta a justi' ,:a, porque mnorão
longe de outro qualquer posoado, venho apre-
sentar unir projecto arcando este districto,

Eu p oderia,' Sr, presidente, adduzir outros ar-
gumnenitos pari provar até á evideniria a necessi-
dade mia ereaçào deste ulistricto; parem ine aguai'-
do para a discussão, se houver immnnrgnação
l'spero que esta assertihléa, illmistrada corno é,
e zelosa no cumprimento de seus deveres, votará
pela creação do districto.

O projecto é o seguinte (Lê):
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.° leitura

o seguinte:
Projecto 'it. 123.

A assernhléa legislativa provincial de Minas
Germes decreta:

Art. 1.° Fica restaurado o districto da Volta
Grande, cujo territorio continiará a pertencer á
fr'eguezna de Santa (Iathar'iita do no uinripio da
Cm ris Luta.

	

mimrico. 	 (is limites deste districto serão os
segu n ri les:

p rincipiando no Rio Sapucai r 
'
v, ri a i mar ia do

corrego entre as habitações de Joao Francisco
itodrigues e José i'rocopio de Azevedo, e pelo
dito corrego até o alto da Serra, e por este abai-
xo até o rrbeirào do Arcado e atravessando este
ate ganhai' a estrada de S. Gonsalo para Santa
Latharinia, e por esta até a ponte das Serias das
Pedras, e seguindo serra acima até a fazenda
o alferes Joaquim RibeiroRibeiro Magalltàes e desta

fazenda euri rumo direito até o cerrego da Boa
Vista, e por este abaixo até o Ribeirão de S.
João, e por este abaixo ao Rio Sapucahty e por
este abaixo até o lugar cru que comiteçoul esta di-
visa.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições em Con-
trario.

Sala tias sessões, 24 de Maio de 1876.—B.
Pinto.—P. Peixoto.—R. Silva.—T. de Gou-
via. —Ferraz Júnior.

O .r. Motta I-ach,eeo (Não t(., -
rnos este discurso).

São l i dos e ficão sobre a mesa para entrarem
na ordem dos trabalhos os seguintes projectos:

N. 124.
A asserinbléa legislativa provincial de Minas

Ger'aes decreta:
Artigo unieo. Fica creada uma cadeira de

latim e fi'ancez na cidade de Queluz; revogão-se
as ulisposióes em contrario.

Sala das sessões, 24 de Maio de 18i6.—Molta
Pacheco— iolentiezo.—Getulio.

N. 125.
A asserrabiéa legislativa provincial dir Minas

Geraes decreta:
Art. unico. Fica concedida isen ção mie paga-

mento de direitos provinciaes aos tijolos de mar-
more e grades de ferro que vierenir para as cu-
bras cia iriatriz (te Antonio Dias desta capital.

S. R. Saia (Ias sessões, 24 de Maio de 18'l6.
—ifotia Pacheco.
O r. etu1io:—Sr. presidente, vou

oltorecer á consideração da casa alguns projec-
tos, e, cumprindo o preceito n'egirmiental, farei
precetiei-os da miecessaria, aliás breve, fundamen-
tação.

Os projectos são estes (lê).
Sr. presidente, para orientar a casa sobre o

contendo do primeiro, basta fazer sentir que
unta medida que attende á necessidade urgent e
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coa que estão os habitantes do florescente muni-
cipio do Sacramento, já da estrada que vai ler
á Serra da Sete Voltas, já da construcçào de
duas pontes a fim de facilitar-se o transito pu-
blico e cada vez mais estreitar-se o cowrnercio
entre esta proviucia e a de (oyaz, da qual ó li-
mitrophe aqueile mnunicipio.

O Su. Arr'IIEsENTÃçÃo:—Apoiado. O projecto
consulta o desenvolvimento do corumercio.

O SR. GETCLIO—QuantCi ao 2. 1 projecto, te-
salta a utilidade, visto como entende com 
saude publica

lia na freguezia do Aterrado do niunicipio
em que resido uma gruta inagestosa, em que cir-
cumstancias derào lugar a que seus habitantes
descobrissem a existeticia de aguas iiiirierae,
onde innunaeros enfermos kem encontrado aIIm-
vio a seus males: tanto assim que de n:uitas cru-
zes, que lm se achão erguidas, cada una marca
urna cura, a cessação de dores.

No volver dos tempos, a felicidade proporcio-
nou occasiào para que o illustre medico, Dr.
Manoel Vieira da Silva, de passeio na cidade de
Passos, autorisado pela camnara municipal e
mesmo attrahido pelos factos, como que mila-
grosos, por uns e outros relatados, fosse exami-
nar aqueilas aguas, das qJaes fez uso coni sua
Exm. , faniilia, colhendo proveitosos resultados:
e mais unia vez ficou provado que são de graude
virtude para molestias cutaneas.

O Se. l)muuMoND:—Essa amualvse pode ser adia-
da; nós temos necessidades mais palpitantes.

O Se. GETuLio:—A saude publica está cru pri-
meiro lugar entre as variadas e caiiiplevas ne-
cessidades que ternos.

O Sim. R. SILVA:—Apoiado, é uru serviço que se
presta á causa humnanitaria.

1) Se. DirualoNn:—Mas não está dependente só
dessas aguas?

O Se. GETUL10:—O Sr. Dr. Manoel Vieira di-
rigio-se á essa fonte de cristalina e oleosa agua,
que em borbotões jorra do interior da rocha, e,
obtendo vantajosos resultados, procedeo, na falta
dos precisos meios, a ligeiro exame e reconheceu
conter substancias medicauneatosas e d'ahi con-
cluio que é arsenical, attenta a quantidade e
qualidade das aguas que correm tepidas até mis-
turar-se coni agua comniuumn.

O 1)r. Vieira, que não é mineiro, veio com
suas luzes tornar mais conhecidas estas aguas,
que já tão proficuas tem sido á saude publica; es-
creveo um bern elaborado relatorio que foi pu-
blicado cmii avulso e na Patria, jornal que sae á
luz em Nictlieroy, e ainda foi este objecto por
elie discutido em urna conferencia medica, mos-
trando que jaziào ahti esquecidas aguas tão heroi-
case tào uteis á saude publica e á humanidade.

Ora, patenteando-se que são estas aguas mui
efficazcs para combater molestias e, estando, por
assim dizer, conhecido que são arsenicaes, pois
que parecerão no exanse,embora deficiente, ronter
parte de crsenico, alem dada experiencia por cu-
riosos feita, julgo que é acertado sujeital-as a uni
exame chimico.

A provincia muito lucrará com isto; ou os
que tem feito uso dos banhos ficaráô certos de
quaes os principios niedicinaes contidos na
agua; ou verificar-se-ha que com effeito contem
arsenico, corno se suppde.

Inforuiào-me que arremessando-se um pouco
desta agua na parede, logo que secca produz uma
grande quantidade de sal. Alem disto são iii-
niinieras as pessoas que tõeni feito uso de laes
aguas e que téenii tirado optmuao resultado. Na
Atleriianlia e em alguns outros paizes existem
funtes te agitas arsenicaes, mas estas serio as
primeiras no Brazil. Entretanto, a existenciades-
tas aguas é ignorada quasi por todos que não

tem viajado por aquellas paragens, o eu, procu-
rando tomaI-as conhecidas, creio que presto Uni
servi  á provifleia.

0 Se. FERRAZ JuNiOms:—Um serviço impor-
tamile.

0 Sim. GETULi0:—I rife[ iznrente não alimento fé
tic enseguir a analse chummuica das aguas.

O SR. M. FCLI;ENcmo:—E' inuito justo o pedido
do nobre deputado e lia de ser sena duvida ai-
temi-lido.

t) Se. GETULi0:—I'erfu mictoriamnente tratarei
dos outros projectos.

Como a hora ja está dada, poucas palavras
direi sobre elles: um refere-se ao pedido dos
hahilanles de determinado lugar, que são os
mmuuis competentes para conhecer de suas neces-
cidades e commimodidades; outro versa obre mima
u:unplcs questão de nome; e o ultimo, linatmnemite,

concede uma gratificação muito justa ao escri-
Não ml;us execuções crimes desta capital.

Nós todos sabemos dos mnultiptos serviços que
pesá sobre este funcciomiario; é, pois, de j mis-
tiça que ellm seja remiuummerado.

II Sri. l)imunoxn:—Apoiado, muito bens
S[uo lidos, e ficão sobre a mesa pata entrarem

na ordem dos trabalhos os seguintes projectos:
N. 126.

A assenubléa legislativa provincial de Minas
Geries decreta:

Artigo unico. Fica o presidente da provim-
eia autorisado a despender até a quantia de dons
contos de reis, com o exame chimico das aguas
mneducinaes da freguezia do Aterrado, mnumuici-
pio de Passos; revogadas as disposiçôes em con-
trario.

S. R. Sala das sessôes, 24 de Maio de 1876.
—Getulio.—X. da Vesqa.—F. de Oliveira.—D.
Violti. -Jf. Pacheco.—J. Eufrozino.

N.127.
A assemubléa legislativa provincial de Minas

geraes decreta:
Artigo unico. Fica o presidente da provia-

eia autorisado a despender, das sobras mia verba
votada para as obras publicas, a quantia de seis
contos de reis para concerto tia Serra das Sete
Voltas e factura de duas pontes mios ribeirões
de Santo Antonio e Engano, no nmuieipio do
SS. Sacramento; revogadas as disposições em
contrario.

S. li. Sala das sessões, 24 de Maio de 1876.
—Appresenlação - Getulio.—Moarão. - M. da
Rocha. —Annasj ias—,]. Eufrozino.

N.128.
A assembléa legislativa provincial de Minas

geraes decreta:
Art. 1° Fica, desde já, concedida a gra-

tilicacão annual de 600000: ao escrivão (las
execuçóes crimes l'esta cidade, pelo trabalho
que tem em todos os processos ule cumprimen-
to de penas dos réos remettidos dos outros ter-
muos da provincia.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições cru con-
trar ia.

Sala das sessões,24 mie Maio de 1876.—]. Eu-
fro;ino—Gefuljo.

N. 129.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. 1.° Fica elevada a districto de paz a

Capelta de S. Sebastião do Barreiro, fregmiezia tio
Chapeo de Uvas, do mnunicipio do Juiz de Fora,
conservando os actuaes limites.

Art. 2° Ficão revogadas as di s posições em
contrario.

Sala das sessões, 24 de Maio de 18'76.—Ferra
Junior. —D usnosed. - - Va/ladares. --A rnaraL-
Appreaentceçdo. —Getrnlio.

N. 130.
.4 assemubfõa l g isl:il lua provincial de Minas

(ira ps decreta:—
Art. unico . 	 A fregnezia de tine Ira Ia a lei n.

2167 de 20 de Novembro de 1875 é—Samit'Anna
(Ia Barra mio Fspmrmlo S:mnto—e não anl'Anmia
do Arcado; revogão-se as disposicões cmii comi-
trario.

Sala das sessões, 24 de Maio de 1876.—A ppre-
sentação.—jJorejra da Rocha.—jforão,--X.
da T'eiya.—Amiiianjas_(jefj
O .. 1va1to Mae1ac1o:-

Sr. presidente, medi a palavra para apresentar á
consideração de V. Exe. e da casa o se guinte pro-
jecto, que trata de conceder algumas hoterias a
diversa5imuatrizes que teeum solicitado quotas
lesta assemtmhl:a puma o anulamento de suas obras
e tiniras misteres relativo5 á nmamlutermíáo do culta.

Recomiltecend, Sr. presidente, que do orça-
imuomilu bern pouco poderia cimaseguir em satisfa
uàci ás justas exigeuscias destas quotas, formulem
este projecto de Intentas que, penso, pode ser
ucceito, semi maior contestação; \ isto corno são
auxilios estes que icem de saluir da mimesrmua po-
pulação mias paruchias por mio de unia qmmotisa-
çào volunlarma.

São recursos licitos, e dos mjrmaes o Estado tem
irado grande proveito para i importantes obras,

mime tem por fim  pratica da u:haridade e o culto
te nossa santa religiào.

O Se. PAULA llarmros:—Apoiado; não onera os
cofres publicos.

O Se. CVtRISTO MACHADO:—Não onera absolu-
tamente nada; antes lhes trai vantagem.

O Se. Deu mosD:—Nào lua duvida; apoio o pro-
jecto, equero apenas apresentar urna ermienda,
ampliando o favor á outras matrizes.

II Se. EVAimmsTo Macmmaoo:—A respeito de cada
urna destas umiatrizes, Sr. presidente, eu poderia
expender algumas considerações mostrando a li..-
cessidade e a justiça que lhes assistem na distri.
buição, que pe ç o, destas loterias; ruas courlo a
hora está dada, o projecto é uru tanto iomi go, e
tem por sem duvida de percorrer os tramuites e-
gaes do regiruientu da casa, aguardo-me para a
sua discussão, si porventura a nobre minoria fal-
tar contra elIe.

() Se. l)emoND:—Ou a maioria mesmo.
O Se. EVARm5TO MACHADO: —Reli ro_nj à nobre

minoria, porque eu creio que os meus nobres col.
legas da maioria não o impugnarão, até porque
a irmipugnação tios projectos da maioria desta
casa, cru regra, parte sempre da nobre minoria,
(;lie tudo recebe com desconfiamiça,

il Se. DRUMONO dá um aparte.
1) S. EuthisTo MACHADO:—Folgo rmuuito de

ouvir esta revelação do nobre deputado, que é
nada menos que umcompromisso previo de não
faltar contra o projecio, o que agradeço ao nobre
deputado.

O Se. l)mmrmoxn:—Náo pretendo faltar contra,
e sim apenas propor uma emenda ampliando
estas quotas cru favor de outras matrizes.

O Se. EvARmsTo MACHADO:—O projecto que
vou offerecer á consideraçào da casa é o seguinte.
(Lê).

Para o fim de chegar, Sr. presidente, ao
(lesiderataem deste meu projecto, tive de compul-
sar as disposições da nossa legislacão provincial
vigente, afim te ver as que mais oú menos erãoconvenientes para tornar exequivel esta minha
idéa; mas a este respeito achem urna tal euaumfusfto
de disposições, e flui reguiarrmento antiquario...

O Se. DRm:noND: —A nossa legislação lida é
urna balhurdia.

R. P.tuma tia mos:—l(' mima clumús.
O Sim. EvAimusT Marmota:—.. que ahsolmita-

mente tornava imimpialicavel o prn:oss1 til , ex-
lrneãa; por ceummsequieucia, Sr. presidente,
sendo este moeu projecto Imito de nal mirezasspe-

estabel ci alguns arti gos de formula regula-
mnemitar facil para que nas paroclmias, a que elle
se up l ulim:a , o beneficio das loterias venha a tor-
nar-se uma realidade.

Àssimn, pois, Sr. presidente, continuando a
leitura, entro na formula regulamentar a que
alludo (conuinúa a ler).

MuiTos SRS. L)EprjTunçs:--ão ha duvida; tatu-
bens II ueremuos algumimas loterias.

O Se. EvARmSro MACHADO:—Coumaquanto, Sr.
presidente, V. Exc. tenha recomnmendado que
não se apresentem aulditivrus eni 2.° discussão,
sem que a respectiva medida tenha sitio vencida
em 1, todavia, como isto iuão é muiatenia do alta
transcendencia, creio que não haverá inconse-
niente algumuu cria V. Exc. admiltir neste projecto
algnns additivos, licanido assina satisfeitos os no-
bres deputados que tarmiberma solicitão loterias
pata outras matrizes.

0 Se. PRESIDENTE:—Se os additivos puderem
p o r si só constituir projecto distincta, é visto
que são inadumiissivets; porque neste caso haverá
vm)lação do preceito constitucional, qu deter-
mina q um nemuh mmiii projecto pode ser constituido
crua lei, sem que tenha tido ires discussões pelo
riuenos.

O Sim. M. FuLGeNcio —Podem ser apresenta-
dos conto a(iditmvos depois de haverem passado
cru 1. 1 discussão como projectos.

O Sim EvARisTo MAchaDo: —Ilena; depois de
feitas estas considerações, vais concluir a leitura
(te meu projecto (lê).

O Sim. M. FuLGENcio:—llui de comprar alguns
bilhetes.

O Se. EVAnrmsTO MACHADO:—Estirmsaiei muito.
O Sim. V10TTI—Eu tanibeija hei de comprar,

e conto que o meu nobre collega retribua tia
mesma sorte relativamente aos do Caixamnhuni.

O Se. l)RuM0ND:—E eu igualmente.
O Se. EvAmmnsTo MActiano: —Assimiu, tico pen-

sando que VV. Excs. apoião o meu projecto só
para tirarem a sorte grande. (Risadas).

O Sri. PAULA Ramos:—E' urna esmola que se
faz ás matrizes; eu voto pelo projecto

O Se. EvAmmisTo MÂcmsADo: —Obrigadissi uso.
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leito-

ra o seguinte
Projecto se. 131.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Ai t. 1.0 Ficão desde já autorisadas e concedi-
das as ieguintes loterias:-20 pana a reconstruc-
çào e compra de alfaias da matriz de N. S. das
Mercez da cidade do Mar de Hespanha, 10 para
a conclusão das obras e compra de alfaias da
matriz de S. José do Paraluvba, do nnunieipio
do Mar de Hespanha, 3 para obras e compra de
alfaias de cada unia das seguintes matrizes: da
cidade do Pomba; de N. S. las Mercez do Pons-
lia do mnumumcipio da mesma cidade, de S. João
INepomuceno do mumicipio do Rio Novo, do Di-
vino Espirito Santo, Dores do Monte Alegre,
Santo Antonio do Aventureiro do municiio do
Mar de Hespanha; da cidade da Itabira, de S. Do-
mingos do Prata e S. Miguel do Piracicava do
mumiicmpio de Santa Barbara. 2 a cada uma das
seguintes matrizes e igrejas: do Rosario na cida-
de do Pomba, de S. Caetano da Vargem Grande
do munmicipio de Itajubã, da cidade de Itajubá,
da Christina, do aaraial da Lagoa i)ourada,muni-
cip io de S. José dEl-Rey, Archiconframia de S.
Francisco da cidade da itabira, matriz mie Mon-
tes Claros, Sanat'Anna de Contendas, SS. Co-
ração de Jesus, N. Senhor do Bonifim, Sanmt-Ànna
de Olhos d'Água, S. Gonsalo do Br-jo das Ai-
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fias, N. 5 do Aittptiu di limaria, Pitira lis
Aiigtrtts, Bom Swcesso eAlinas,íta Barra do Rot
da \'elhts, SantA tiii doa Ferros, S. Domingos
dii t'rata, Rio d Peixe, Ilagagetu, Araxá, Pa-
trei tio, Paracaiii, SantA tina dos Alegres, Pa-
1 15, liii) ParJo

'
Mina s Novas. Arassuahy, S.

Joio Ilaptista, Grito Mogol, Baependy, igreja
do tiosario da mesma cidade, matriz de Pouso
Alto da Avuruoca, hospital de caridade da Ita-
bira, itatriz de Santa Barbara, Catas Altas
de Maio Dentro, S. João do Mirro Grande, S.
Gonsali do Rio Abaixo e Coeaes, finalmente
unia a cada uma las seguintes igrejas: do lo-
rio do l'oust Alto, niatriz de S. José do l'icu,
tio :iasaa Quatro, (itt. Coníeiçtio do Rio Verde, de
S. Catiano da Vargem Grande, da cidade Viçosa
di Santa Rita.

Ar[. 2. 1 Tainhein licito ria mesma forma con-
el das 10 loterias para a fundação de unia casa

de saude nas aguas do Caxantbtí, o para a cana-
li;aeão de agua potavel da cidade tia Leopoldina
e 5 p ira igual um ia cidade do Turvo.

Art. 3. 	 Essas loterias serão extrahidas de
c ufornaidade com o plano junto, e isentas de
qualquer imposto, segundo as prescripçÕes da
legislação geral; devendo a sua extracção ter lu-
gar lias sdes dos inunicipins para onde são coit-
cedidas, e pelo pricesso de extracção das lote-
rias da erie; tendo por t itesourei ro o respectivo
collrtor provincial coto a mesma fiança deste
encargo.

Lnico. Para essa extracção o presidente da
pr vi nada nomeará nos respectivos mmi e pios
uni presidente, una escrivão e doas fiscaes.

Ai-I. 40 Os preparativos necessarlos para a
extracção, impressão, assignatura e venda tios
bilhetes, incumbem ai) tltesoureiro, que não po-
derá expor á venda Os niesinOS bilhetes, seio pre-
via ordem do presidente das loterias.

Unico. A venda dos bilhetes será reahsada
dentro de noventa dias, contados da dita da or-
deiti para dia, e não poderá o presidente ordenar
a venda de mima serie de bilhetes, seio tine pri-
meiro esteja corrida a loteria anterior; e aconte-
cendo que de alguma vez esse prazo seja iiisulli-
Ciente, o presidente das loterias podeia proro-
gal-o ali o inaximo tine se fizer indispensavel-
mente neceSsario.

Art. 5,0 A loteria correrá impreterivelinenle
dentro dos 15 dias posteriores ao da realisação
da venda dos bilhetes, no paço da naunicipalida-
de, o no dia que-o presidente das lotei ias marcar,
cumprindo ao thesoureiro aununciar pela im-
prensa ou por editaes o dia da extracção.

unico. Não obstante ficar fixado o praso
de noventa dias para a venda dos bilhetes, to-
davia, se sucreder que ella se realise antes desse
praso, o preaideute das loterias ordenará desde
logo a sua extracção, de conformidade como o
que fica disposto neste artigo.

Ar[. I3.° Para a necessaria regularidade na
extracção das lotem ias, o presidente da provmn-
eia organkará unia tabella da ordena em que de-
vota ser extrahidas cio cada municiplo, que ja-
mais será alterada seio causa de provada conve-
n ienci a.

Art. 1 1 Extiahida a loteria, o seu presideii-
te dará immediatamente ordem por escripto
ao thesoureiro da irmandade ou á commniSsao
das obras, para receber do thesoureiro das lote-
rias o producto do beneficio, aflui de lhe ser
dada a devida apphicação.

Art. 8.° Aos thesoureiros das loterias e seus
escrivães licão applicaveis as mesmas penas fis-
caes impostas aos coilectores niunicipaes e seus
escrivàes pelas irregularidades, negligencia e
omissão no cumprimento dos deveres que lhe são
dados por esta lei, e para a prestação das res-

poeiras contas na tliesourarta provincial, a eu-
repartição licito sujeitos, ientettendo ali 30

(lias depois de cada extracção de loteria ato lia-
lancete inst ri ido coto os res pe chv os doeu me ritos.

Art. 9° De umodo nenhum poderão os fite-
souretros reter cio seu poder o saldo das loterias
de qualquer natureza, e tanto este conto os pre-
fflios saludos na extracção, que não forem cobra-
dos na thesouraria das loterias até 6 mezes de-
pois tia iimesmima extracção, serão, lindo esse praso,
recolhidos pelos thesourelros corno dcposi lo aos
cofres da lhesouraria provincial, onde os interes-
sados a todo o tempo poderão reclamar o direito
que sobre chIes tivereimi.

ArI. 10, O presidente da provincia dará as
necessarias instrucções para a boa execução desta

Art. 11. Revogão-se as disposições em con-
ir ami o.

Sala das sesslws, 24 de Maio de 187d.-Eva-
ris/o Machado.

Pia-cio das loterias.
1800 bilhetes a 	 10	 18:000
1)ed uz-se--
1 premio de 	 5:000
1 dito 	 1:000w
2 ditos 	 «	 500 	 1:000
4 ditos 	 mi	 200w 	 800

4 ditos 	 «	 100	 400
9 ditos 	 «	 40 	 360

20 ditos 	 t( 	 20	 40i
559 ditos 	 mi	 10$	 5:590

	

Uen4icio da concessão 	 3:000$

	Despeza com a extracção	 210$
Comntitissão de 1 0/, ao

thesoureiro 	 180$
Dita de 1/3 de 1 o/ ao

escrivã) 	 60$

18:000$
Observações.

A sobra das despezas que uhouver com a extrac-
cão será aldcionaila ã cifra do beneficio.

Sala tias sessões, 24 de Maio de 1876.-Eva-
ris/o Machado.

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem
do lia seguinte e levanta a sessão.

21. a SESSÃJ) ORD1NARI.& AOS 26 DE MAIO
l)E 1876.

Pms'ssiouxcmv no SR. CSMARA.
SU MM Alt 1)) -EXPEDIENTE -Pareceres.-Ordem

do lia-Proposição não sanccionada n. 2170.
-Posturas.-Jledacções.- Estrada de Me-
rianva ri Diarnwiitina. -Compromisso.- Cre-
dito szrpplementar-Ajuda de custo a F. A.
do Carmo.- -Observações dos Srs. Caetano
Gania, Vailadares, C. A/fonso, E. Silva e A.
Peat'.a.--Força policial.--Discurso do Si'.
Drumond.
As 11 horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 32 Srs, deputados; faltando com
cansa participada os Srs. Tolentimio, J. Peoido,
\ralladáo e Nogueira .luaior, e sem participação
OS Srs. J. Eufrozino e Theophilo.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Sim. 1.0 SEcRETaimno dá conta do seguinte:-

EXPEDIENTE.
Representações.

Urna dá traiam) laJe de N. S. do Rosario de Sa-
bará, solicitando uni auxilio animal para con-
tios-tu do «eu teaiplo.-A' 2. comnimussíto de fa-
zend

1 liOr) ili)s li Irseliezia (te Santa
Itil ti da R ia \ isO, teimou de 1 tal mliii, solicitamiulu
Imola para a nialriz e uutrts editiemuis da niesuta

1 r g uezma.-A' mnesnma eomnmissào.
Olficio.

lio secretario da camimam'a municipal do: Tamiman-
lua, enviando alguns artigos additivos ás pos-
Piras do mesmo mnunicmpio. -A' commnissilo de
propostas.

Pareceres de commissões.
0 S. P. BRANDÃO, por parte da de redacção,

tlerece redigido conforme o vencido em 3.' dis-
rtissao o projecto n. 26.

E' approxauia a redacção.
II SR. 1. DE CAMPOS, por parte da de propostas,

itierece, para entrar eut 2.' discussão, o projecto
n. 104 de 1873 ctMn algumas emendas.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos.

URDEM DO DIA.
Proposição vão sancciovada.

Entra em discussão e é sem debate appmovauia
27 votos contra 2 a proposição devolvida

2170.
Posturas.

São appro'adus tini 3.' discussão os projectos
mi. 15, 16 e 30 deste anno, è mm. 81 de 1873, con-
iuito artigos de posturas das camaras do Araxá,

a mimo tina, Boa Esperança e Paracatú; e cmii se-
:iimda OS de ris. 50 e 51, contendo artigos de
pusturas e o rcgmimiemito interno ia carnara tio Rio
'iuvo; e ris. 67,84 e 85, contendo artigos de pos-
turas das camaras rio Ouro Preto e Pouso Alto.

Entra em 2.' discussão o projecto li. 31, con-
tendo artigos de posturas da carnara da Jaituiria.

E apoiado e seio debate approvado o seguinte:
Requerimento.

a Requeiro que volte o projecto á comimuimissão
competente para recotisideral-ta.- Valladas'es. ii

Entra em 2.' discussão o projecto ti. 138, con-
tendo artigos additivos ás posturas do Ouro
Preto.

II' apoiado e posto conjumictamente em discus-
são o seguinte:-

Additivo.
- Artigo. Fica extincto o imposto de transito

sobre gado vhccum ou cavailar que atravessar o
iii unicipio.

Sala das sessões, 26 u Maio te 18'76.-A.
Penna.

Encerrada a discussão, é approvado o projecto
com o additivo.

Redacções.
O S. P. BRANDÃO, obtendo urgencia, offerece

as redacções linaes dos projectos ns. 24 e 65.
São approvadas.

Estrada de Marianna á Diamantina.
E' approvado em 3.' discussão o projecto n.
, que autorisa o governo a despender até reis

tid:0Ii0 com os concertos desta estrada.
Compromisso.

E' approvado em 1.a discussão o projecto n.
(fi, que approva o compromisso da irmandade
(ia santa casa de inisericordia da cidade do Bom-

Credito supplementar.
E' approvado em 3.' discussão o projecto n.

G;_), que abre o credito de 92:000 para occorrer
ti mnsufficiencia da verba-representação provin.
tia).

Ajuda de custo.
lumira ciii 1.' discussão o projecto n. 7(3, que

t:SSAu

concede ao capitão Francisco Antonio do Carmim
ajuda iiut custo mia i importa nci a de 9 00$000, pela
COEifflisso que itesemnpenhiou.

)x'. caetano (aiiia:-Sr. pre-
sidente, nau vou fazer discurso para justificar
a preten ção sobre a qual se vae votar.

O Sn. ,C uOLivEmRn-Nem pode, porque lo-
do o debate conmeç pela opposiçáo.

O SR. CAETANO GAMA:-VOO apenas explicar á
casa qual é o pedido e o fundamento delle.

O Su. AMARAL: -Apoiado.
O Sm. CAETANO GAMA:-Para isso será bastante

que eu leia (1 parecer da COinmniissào. (Lê).
0 pehicmonario alienas quer aqnmittcu que lhe

devido por lei (apoiados); pede limita ajuda de
custo que cacula ciii 900, porque viajou inais
de 400 legoas, percorrendo as recebedorias cuja
liscahisação foi - lhe incummltirla , num que estem e
ausente da capital e ele sua fanii lia perto de
um animo.

O Se. VALLsDAmnEs:-Iiequeresse ao presidente.
O S. CAETANO GAMA :-li eu l ue reo , mas não ol,-

teve uhesparho favoravel, entretanto que « ins-
pector da thiesomi rariti, então o Sr. conselheiro
Alfonso Celso, que o incumbiu dessa comitumissão,
fez grandes elogios a este funecionario pelo
bom desempenho dehla. Aleir , do Sr. conse-
lheiro Alfonso Celso, o Sr João Brau 1 io Moi-
nhos de Vilhna, lambem como inspector da
thiesoni raria, iii formou favoravelmente sobre
esta pretencão, dizendo que, pelo regulamento
o. 52, o Sr. itapitão Francisco rio Carmo linha
direito á ajuda de custo. Da mesma forma opi-
narão os diversos procuradores fisi:aes e o coa
tador da thmesouraria, e nem podia ser te oulro
modo, porque a hei é expressa a respeito.

O peticionário, pois, não veio pedir uni fa-
vo r...

O Se. AíAKAL-Apoiado, é um direito.
O Se. CAETANO GAaIA:-. . .pede o que lhe é

devido Não quer gratificação, mas ajuda de cus-
to, que á todos se tem dado em iguaes circnrmi-
stancias e que a lei lime garante.

O Se. F. DA Vcmui:-E pede muito menos ilnm
que se tem dado a outros.

0 Se. CAETANO GAMA.-Justamnente, porque a
muitos se tem dado gratificação e ajuda de custo.

Sr. presidente, a pretenção está apoiada o mais
possivei pelas informações da thesouraria pro-
vincial e de pessoas insuspeitas. Está plena-
mente provado que este funccionario desem-
penhou perfeitamente a eommissão de que fora
encarregado, concorrendo para que as rendas
da provincia muito se augumemtassem, e, alem
disso, arrecadando os saldos que existião nas
recebedorias; e foi por este trabalho que recebeo
unicamnente 100 de gratificação como porcen-
tagem que a lei da a todo aqueile que arreca-
da fundos da thesouraria.

Por ajuda de custo da longa viagem que
fez, nada recebeo, e é em conta disso que pede
a quantia de 900.

Va1Iadaxes:-Sr. presidente,
não entrarei mia questão de saber se o peticio-
nario teui ou não direito ou justiça; a palavra
do nobre deputado pulo 1.0 distrieto me merece
plena conliança, (apoiados) e, julgo-o incapaz de
acceitar urna incumbencia que não estivesse de
conformidade com a hei.

O SR. CAETANO GAMA:-Foi por isso que eu a-
chei necessaria a explicação.

0 Se. VALLADARES:-VOU, portanto, impugnar
este projecto simplesmente por entender que é
inutil, porquanto, se o direito do peticionario
está firmado em uru regulamento, como disse
o honrado deputado, teremos na especie unia
questão contenciosa administrativa.
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odos os esrriloies sobre esta matei-ia iii-

zi, jo que, piando se trata de ireitíisliiiiiad,,s
em lei ou regulaninto, e sobre os luas leio

Z
eiiipelcncia a aduiinistraçao, existe moa et-

questão c'titcliciosa adruin stratiia, cuja
Iseisão compete ao poder adininistratiso una
Iribunaes ele natureza adiniiiistra(iva.

Como disse o oubre deputado, o presidente da
provineta iiào tem despachado os requenilen
os feitos pelo peticionario...

O Se. A. PENNs:—Facto muito censurtel
O Se. VSLLADSIIES:—. . não tem cumprido o

Seu de er na presente questão. Nós o qu p0-
demos lazer é censurar esses administradores,
que postrgão direitos iricontesta eis das partes.
ti R. CAETANO GAMA:—Mas a questão ú antiga.
() SR. l)ItualoND:— Vã. a censura a quem toca.
O Si;. VALLADARES:— .1 ustainente, áq iieiles que

nã 	 tt iiicumprido seu etever.
1) Se. E. os VEica:—Podeni itào ter seiba.

I1. ALiADAItES:—Nesse caso solicitem-na,
ruas fio ilspreseui direitos liriiiados ciii lei.
AI è ii disso, e certo que, votada uma eles peca,
está aberto o crel 110 para pagamento. II' dis-
posicã la lei li. iiO. E' Caso de censura o-
nicatiente, porque qualquer decisão desta as-
-emilia nào vae acerescentar o direito lo pe-
lei nari o, desdee que esse já está firmado eni lei

OU regulamento.
( 1 ii. CÀETAN0 GAMA:—A resolução da asseio-

lii ta ti adi , ter muito mais força.
O Se. V%LLADAIiES:—\àO tem tal, porque o

direi to já está firmado em regulamento feito
ler poder competente. Se a adnnnistrição o jo-
ta, lanibeiii violará a resolução desta asseuibl,a.

E o nobre deputado, que se acha ciii boas
relicões com a adininistraão, podia ter perfeita-
mente defendido o direito do peticionario, enten-
dend-se a respeito com o presidente da privitie 'a.

0 Se. CAETANO (;iA: —Mas, se nús podemos
fzel-o, usando la nossa attribuicào, para que
hiaviiios de recorrer ao presidente?

O Se. V ILLADAiiE S : — Porque a asseiiibtta iiio
tri li u iii 1 competente para tomar conheci uien-

to dessa questão.
Eu, pois, concluirei por um requerimento,

pedindo que o aliiiinistrador da provincia in-
forme ou diga a esta asse.ruhléa quaes OS mo-
tivos porque nã, tem sido attend ido o peticio-
na ri o.

O Se. Ar p ecsENTtcÂo:-1alvez não tenha re-
querido.

O Si;. V.SLLADARES:—Comlsta que o tem mais de
urna vez.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Ao actual presidente
ainda irão iequereo.

0 SR. VILLIDARES:--V [xc. cowprehende
pei'feitanieiite que uni dirieto pode ser liquido
perante a lei, seio que e-mtretanto os factos auto-
rmsareiii a applieacão desta.

ti Se. CAETANO GAMA:—Queni indeferio a peti-
ção foi mi Sr. Pedro de Alcantara Cerqueirs Leite.

O SR. VaLLAnAimEs:—Mais uru motivo para eu
d-sejar iimfimrniaçàes sobre este negocio. Tenho
tanta conliança na probidade do Sr. Cerqueira
Leite, que, só o facto desta pretenção não ser sa-
tiskita por cite, só o facto de ser ella indeferida
por esse ex adiniiiistrailor, é motivo para que
eu me ponha de sobreaviso.

Pergunto eu ao nobre deputado que deo-me o
aparte: -- porque os re,qeneradores não decidirão
esta questão, porque se negarão a restabelecer
esse direito postergado?

Vou, pois, mandará mesa o meu requerimento.
E' apoiado e posto em discussão o seguinte:—

Requerimento.
ilequeiro que o [xiii. governo da provincia

informe quaes eis tiolivos porque não lemo ilo
attendilaaree!:iniacào do capelo Francisco An-
tini ut Carmo, solicitando indeninisacão pela
Iiscahisaçào da arrecadação do imposto de beslas
novas tio atino de 1862.S

ala mias sessões, 215 elO Maio de 18115.— t a/-
adares.
(-)Si. €aotaiio (i r aiiia:—Sm. pre-

siderite, acho mui lo judo iosas as consideraçúes
que fez o ilIristrado deputado pelo 2. 1 districto
e m mclaçao a esta qtestao; irias S. [xc. fie per-
unitirá que eu discorde de . seu parecer quanto
ao meio lembrado no requerimento em discussão.

Concordo com S. t;xc., Sr. presidente, em que
Seja extranliavel o procelinienti do adnairmis-
tiai Jor da pov i nci a que negou j eis t iça ao pe-
ieiouario. Mas por este motivo é que a asseuii-

l,lea t iros incmal, que temo couipetncia para deci-
dir a iluestao, dese lazer-lhe justiÇa e corrigir a
o regularidade do acto da presidencia negando-
lhe seio motivo, aquilto que lhe é garantido por
lei.

Visto que o presidente da provincia não fez
mis t cd ao pi ici onari o, pelo que lia rim iii los an nos

si acima no (leseimibOlSo de uma quantia que lhe é
devota, segue-se que a assembtéa provincial di's e
lazer a in'simia cousa? Um abuso j ist li co unI i'

E depois, o nobre deputado não se lemmmtsra 1
que a cousequencia necessaria de seu reeiei'i-
niento será ainda ticar preterida a preterição do
suppticante ao menos até a sessão seguinte? ()o-
lo-e deputado esqueceo-se de que o tempo de nos-
sas sessoes ja vai muito adiantado, que nós lenis
loumio a fazer e que, portanto, se adiarmos a si-
u:ao d'esta questão poi' mais alguns dias, sima

decisão se tornará nupossivel n'esta sessão. A te;mm
I;to,Srs., rire parece que o actual presidente ila
prom mica não poderá explicar a razao Port ire foi
i idefeiida esta preterição.

(1 Se. 14. S1,12—Is-to é claro, o acto não é seu.
II SR. M. FULGENCI0:—A po lado
0 il. CAETANO GAMA:—Corno acabei de dizer,

consta mIe uns docuumeutos que o despacho inde-
ferindo esta pretenção foi do presidente de então,
o r. I)esenihargador Pedro d'Alcantara Cerquei-
ra Leite. S. Exc., não obstante os documentos
que provão de um modo irrefragavel a justiça que
ass!st: ao peticionario, e o alt, do regulamento
li. 52, que garante ajuda de custo aos emprega -
dos la repartição coiiirinssionados eque teeni por
isso mie viajar, indefermo a preterição. Ora, quem
podei á inforumar quaes os motivos que influirão
no espirito d'esse pre s

idente ila provincia para
indeferir este requerimento ?

O Se. R. SILVA:—Ninguena de certo.
0 SR. CAETANO GAMA:—Supponhão os nobres

deputados que o despacho não esteja fundamen-
tado, corno e costume; qual de nós poderá atinar
coni o motivo que actuou no espirito d'esse presi-
dente para dai-o?

O Se. R. SILVA: —Apoiado
O Se. A. PErsNA:—Naturatmente deve constar

dos documentos existentes.
O Se. CAETANO GAMA:—Natural mente. Mas tu

digo ao nobre deputado que os presidentes de
provincia de ordinario não fundamentão os seus
despachos: deferem ou indeferem. Ora, se não
foi deferida a pretencão, como é que se pode lu-
formam quaes forão os motivos d'esse despacho ?

O ii. C. uz OLivEiRa:—Ha os estudos preli-
minares, as informações das reparticões.

O Se. CAETANO GAMA:—O que ha a respeito
Teste negocio está nos documentos juntos á peti-
ção e é tudo favoravel ao lieticionario.

[um vou me dar ao trababathmo de ter ao nobre
deputado as informações prestadas e que ulstmo
aqui por certidão (Lê).

ml Li rr 	 -j 	 i\I\].	 (enfiwíma a lei').

	

mii o ole 	 l j iutal 	 mie ww lia uma
imã	 'ej:m 	 i'msr:isel 	 a,i 	 pm'li-

e neimm emàm pm-eciss dias, pirqumeo que
eulmnpi e sats'r é apenas se eI e recebeu a aj urda de
listo, vislo que a lei lia dá.

['por isso m ime imispertomes imsuspeits sus rim-
mies deputados, Cmiii) é o Sr. Dr. .lào itrauliu

Moinhos mIe Vilfiena, infuromám íavoravet,mmente,
dizendo que o pmtiioimi:mrimm tinha tolo o direito
AU qmi- pedia.

O Se. Val,L.smiAnEs:—Nào é: a nossa quest lo é
le direito.

O Se. CAETANO (ssia:—\ão obstante o timbre
tepmitado assem tirar que flào faz questão, eu tola-
sim insistirei, porque desde que tomei o patroci-
iii mista causa, quero tornar bem patente que
mão pode haser ei menor vislumbre de procedeu-

( , ia cmii ujualq:mer i'npugu:icão que se lesante cmiii-
Ira a i mustiça que assiste á mmi rua.

0 Se VAm.LvnArmEs:—l)esmle que passa pelas
mãos deV V. 1; xi:., para miii tem u ma pre-
--mm mi peào de j mal ica.

()SB. CauiTsxo tiaMs:—ãiumito agradecido. Mas
imobre de1mmmta,lm miào dixar/u de reconhecer a

uimvemmmencia itm saber a provincia os umotiemis
tn m r ii mie li votada aqui uimmia imiedida desta natu-

	

ci. tiimia sez que V. Ee., justo coo 	 é,
uiãm m:mnti'sta mjui' assiste t do mi direito a meti-
minam mo com pemhmr o pagamento desta divida, e faz
apenas questão la eomimpeteiicia mia asseimiblõm, que
imo p1' ser contestada corri procedeimcia, em fie

lmumntarei mmnicarminte ao que acalmei de dizer. [rim
pniimiuro lugar não acho possivel que sejám damls
immfrmmiacimes satisfactorias no sentido (Ir[ '- pe(lel iI
s nobres deputados; eni segundo lugar, ainda

mesmo que isto fosse possivel, o que se seguiria
eia o adianuentmm (Ia satisfação deste, justo po-
dido, ao menos para a sess:utm seguinte, pelas ra-
zões que acabei mie (lar; em terceiro lugar,porque
nós temos comnpetericia para autorisar este paga-
'] lento , e o deveimios fazei', desde que não foi
atlenlido pela imresidenci:i, sim razão; o nem mme
pode dizer (Inc a assembléa provincial não virá
adiantar cousa alguma, porque o direito do pe-
ticionario está garantido por uma lei, comi disse
o nobre deputado. Srs., isto é darmos pouca immi-
portancia ás deliberações (lesta assetnhtéa.

0 Se. VALLADAeEs:—ão apoiado.
O Se. CAETANO CAMA:—O acto (lesta assemnbtéa

reconhecendo o direito mio peticionario, mau-
dando que o presidente attenda e lhe fa ça o pa-
garnento, será da; muito miais força ai seu
dimio, e o presidente mia provimacia, em cumpri-
mento do que é determinado por esta asssmiibtéa,
executará a lei e fará o pagmmneimto. Não julgo
amrtarmto inmitil. ti contrario seria cohicorrermummms

tara ainda se adiar o acto de j umstica que pede

	

este fminccionario 	 publico. iimtgo, pois, 	 r.
presidente, que nós não (levei os acceitai' o re-
querimento,- devemos fazer justica ao peticiona-
rio, para o que teuiios attribmiição e competencia
(muito tegitniia.
ør. (a1os Affoiiso:--Sr. pre-

sidente, como nesta discussão por vezes se pro-
terio o nome do Sr. conselheiro Affonso Celso
l'Âssis Figueiredo, a queírm sim' acho vinculado
por laços intimos e serios...

O Se. CAETANO (54Ms:—Servi-miie da opinião
leste mtiustre mineiro como garantia do pedido

faço unicamente.
II Se. C. AFF0NS0:—. . julgo de meu dever co-

mmaecar por unia exphieacào, pedindo a V. Exc.
que haja de interpretar o regiuieutm mim' maneira
que elIa não rue seja vedada.

() Sr. Atiouso Celso d'Assis Figueiredo ne-
liunua parti' leve mia questão (l i me agora se aoit.

('oinm inspector da lhesouraria provincial, tendo
m'micmmmmirsmtm mmmi cofre apenas a qu:iumtia mlí' réis
1:200$000, quando se appi'oximav:m mm m'pmim:a
d e vii'ere:mu_se coumipromilisso.s avultados mia pi(-

nm'ia, de micerdo cmi] o admiiimiistr:clor mie então,
S r. conselheiro Vicente Pires mia Motta, jnlgmmmi

mcertamla a providencia te enviam' diversos, em-
pregatms da r epartição fiscal pelo tei'ritmrimm da
htr m m\iuicma,activanlm e proiiovcnmlo a arrecadação
las ml ivimta5 activas e dos fundos pubticos, que se

ai-lias ào di s perso ,., pelas coltm'ctorias e recebedo-
rias ou retidos cmii poder dos exactores.

0 Sim. CAETANO GAMA—Coun o que prestouie-
levammtes serviços á proviml o ia; não lia duvida.

O Se. C. AF FoNso:—Emri nome mio couse!tieii'o
Aftoso Celso agradeço á V. Exc. a juistiça que
lime está fazendo.

LTimu destes fuinecionarios fui o Sr. Francisco
Antonio mio Carnio.

0 Se. CAETANO GAMA:—Escottiidi por S. Lxi-.
0 Se. C AFF0N50:—Regressando a esta cidade,

o Si'. F. À. mio (arimmo sol lei tou Ou O Sr. A flomiso
Celso espontaneamente ]ire deo umim attestato

0 Se. CAETANO (ma: —Muito lioiurmiso.
0 Sim, C. AFFONSO:—. - , der-tarando que cIte

se hmmivm'rmm perfeitamente heuii naquet la cmim-
iii Ss ão

Eis toda a parte que teve o Sr. Altonso Celso
rim m1Um'stào: foi mm inspector que conimnissionou o
empregadoe que depois lhe deo uni attestadmi li-
smmimgeirmm smbi'e o seu procedimento. O Sr. conse-
lheiro .\tlonso Celso não tinha, mesinmm meta rio-
sie 10 W occuipasa mia rmrovincimu, attritmmnào ou
cmi petemmcia para ordenar este pagaiimí'nto, pie-
tendido pelo Fieticionario

O Sim. CAETANO GAMA:—Sem duvida; riem eu
disse isto.

0 Se. C. AFFONSO: ----Coniseguintemente, se lu-

justiça houve na negação de seuiettiante paga-
nmemm tu ao m:apitào Francisco Antonio  mlim Carmo,
o Sr. m:mmmisetlm'iro Affiinso Celso foi jrutm'iramnm'nte
estranho a dia.

• Sim .AiARaL:—Apoiado.
• Se. CAETANO GAMA:—Seni duvida, nenhuma;

nomim hz altusão a isto. Servi-mime mia autoridade
mIm' 5 Exc. para demonstrar que mm tm'mt ido era
Oiuitm) justo.

O Se. C. 1imvoNso:Comprehenmlo as intenções
de V. Exc.

Passando ao remiuerimnento de mcci nobre ami-
go e coltega o Sr. Valtadares, impugnado pelo
ittustre representante do 1° mlistricto, ileso dizer
que, se o direito á percepção da porcentagem re-
m luerida está tirmimado, como diz S. Exc. o nobre
deputado pelo 1.0 districto, rias dispmmsicões das
leis e rcgmilanmentos proviuciaes; se cIte nada
umuaus pede do que a rtumlto que estrictamnente l he é
devi to, segundo essas mesmas leis; pameoe-mume
(tire  fatiece mmimmu pletaimiente á esta assembléa a
coimipetelicia para tomar conhecimento (lo facto.

0 Sri. i)ncaioxn:—Apoiado.
O Sim. C. AFF0N5O:—Trata- se mie uma qiiest.to

contenciosa administrativa, ti-ata-N p da appt
cação da lei ao facto; trata-se de uni direito vio-
lado e desconhecido pelo presidente mia provin-
cia, e ao presidente da provincia, ou ás autori-
dades a cite superiores, seguindo a nossa hierar-
chia administrativa, deve o peticionario recor-
rer, para obter a reparação que lhe é devida. A
assembtéa não se acha constituida em 21 instan-
ciapara corrigir ou rforuiiar os actos mio admni-
nistrador da provincia.

O Se. VAi.LADAREs:—Apoiamlo.
0 Se. CAETANO GAMA:—Nem funcciuna aqui

como 2.a instancia.
O Se. C.ÂFF0N50:—Se o direito do capitão

F. A. do Carmo ao recebimento d'esta gratifica-
,.-ao está estaim-lem-ii_Io cima 	 lei, m11jal mm mmem:essmIad
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de votai'-se outra lei especial re c onhecendo e ir-
mando 	 te iiieslito direito?

0 Se. (AETANO GANIA:—V. lIxe, me perinht
UfflaptrR? tu não garanto, mas pessôa lidedigna
m iiiforina. que S. Exe. o Sr. presidente da
provi miei a e então, o Sr.. tleseiiibaçgadui' Pedro
de 'Ieaida,i i (eniileira, Leite, indeferioa pelicao
eëiiviou 	 w,o petmçuariu para a assemnblúa pro In-
dal, não sei pormue miioivo.

4,) Sii Aii assim e, lii uni mao
CQfl olho U tio mao expediente tOmm%dJ pelo Sr.
conselheiro Fedr9 dt Alcautata Lemqueu Leite
A a ,seu,)hlêa jmi metal não pode otar leis de
inte es e iemauiuite individual. , e, pela lei que
atéeimho N igora a çmpreado conhinissiou ido
p10 tu'ci tio tia pios mima para prestacao de uni
eviem' especial não tinha direito para receber

emita g ritilicaçào qualquer, a .asseuibléa não pode
da-1h'à E' uni facto singular, eunia queslào
eiu que cita imatia tetim qlie ver.

Çi is 1 %ETA\0 (itMs —I n'ao em nenhum caso
se, podemim t ,raer pretençõç emlhantes, a sta
caa.

li Se. (1. FosO,:-.— Eimh caso eenlmumn. A as-
mpbléa pode\iotar uma lei estabelecendo ou cc-

giano as gratificações que por estes ouaquei-
les serviços merecão os erimprigados que os pres-
Lacem; li  s.aassemibtéa nau pude decretar que o
,pgsidente il roviimcia pagie tanto a fulano de
ta,l ,pqr esl ou,ect'oiitro fliotivo.

Q Se. C4TNq. t.-'TE se o .'.presidente da
pro\i'neia ntemderqoe oàn tem verba para isto,

, qne leve. ,\oltar áassnihJéa pala 41a deçretar a
verba?,:,

(4 Se. C. ArFbNso:—E' 'outra questão: vira à
asseuahléa mim pedido de credito do presidente—
se elle iiào se qUizer prevalecer da faculdade- que
tem de abrir ereditos extraordinarios, nem re-
corrr á'vet- de evel4tuaes,

Mas nossa hypothese é que o presidente da
provi cia te lu, ind€ferido eista, pretónção, enão
podemos votar uma disposição que o&hdgue a
attendel-a. Esta é .adoutrina corrente. 'Foi a
doutrina seguida pelo Sr, Dr. Pedro Vicente'de
Azeved, que deixou 'de dar oumnpriimienlo
inuitas:disposiçôes desse geisero pela razão de
que a assembléa provincial não era 2A1
(:Ia , parapara reforãaeroacLe- do administrador da
provincia no legitimo exercicio de suas a'ttri-
!iutcÔes 	 ,	 ' O

O S& €Â'rs 	 Gm — V Exc; adopta esta
thià do-Si I' Pedrd Víene?'

(1. AnoNso:—SemiV'dmi\'Ida.
Me parece, pois, que se a ' quetao esta iesol

Vida, na lei se existem disposmcoes conferindo
aoapttao Francisco Antonio do (5arnso direito
mncoutest ivel a po entgem que redauma, o pie-
sideiite da provimicia iiüe o attenda e mandepa-
gar.

0 Se l)iumon - tpoiato
O Si. C AsFoNso:—A nús como perfeita-

met disse meu col legao Sr. YBlIadares, fica=nos
o direito de censurar a S -Exc., demonstrar 'o
alãasG de semi procediments 1 se:descotheeer esse
dçisjt, se nãorespeitar essa lei.

VÀi.ADAKEs:—Seum duvida.
,(),Smn ,C. AvFoNso:—Tenho cucluiilo.
%QzS:-,-Muito bem.6 Sr Va11adare —Quindo pro

pliz'b reqdlrmnieuto não stmuhha 'ti'r por, iii-
pugnador o honrado deputado 1ield 1.0 tlistriclo.
nrise ,iiuiltit tOlilu e b 1xc mo fctle (lesto-

ú1'mecem a iiicomtiete'imcia dá asseumbléa para de-
cidir esta questao Com etieito, Sr.pn srdedte,
õ's 	 tJileres' , pimbl	 Ii'dos	 etg 	 âlz' 's , o c 'oit'i'plel a

iiimtnao$ e uanmió s tfata d

Cii, de applmcar a lei ao facto, eonst i tncio nal-
incute faltando, ao jud iciario isso compete.

Violando-se,poremn, a Constituição, está amlinit-
titio entre nós o contencioso adminisfrativo. E'
esta a occasião piopria para censurai' semelhante

mimlaão da Constituição, mostrar os abusos à que
da lugar a instituição do contencioso adnainis-
trkitm\ o. 1'nmbora por abuso e mal organisada,
sermi, systemima, a instituição existe.

Nas questões contenciosas administrativas o
poder adimmmnistrativo, como dizem os escritores,
deci1eQmuo tribunal de justiça, deve proceder
com, o i hmesiimo rigor que os tribunaes judíciarios,
CUJaS fumiccões neste caso exerce. Não tem o
am'hi'trio de que pode usar nas questões gra-
ioãã ádua'inistrativas.
ia que, por abuso embora, a instituição do

commlenei Oso adtnmnistralivo existe no Brzit, ve-
jános quando tem lugar o contencioso.

egucc10 as melhores autoridades nesta mate
ria, (em lugar' ô contencioso administrativo
qda'4id6 se leantãu comitestacões entre o particu-
iat e a 'atlimin'ist'ração a proposito de acto desta
que vai ferir direitos baseados em leis adminis-
trativas :, regulatiientõ,s e em acto da mesma ad-
mmliii i ti'açd o.

Esta noçãci 'miào me parece bôa, mas é, em
nminha opinião', unia das melhores que se [em
dado. Não venho discutir almn o contencioso
adimmmmimstrati'vo. Da noção dada resulta que a vio-
latão de 'clima lei queregula a competência das
autoridades; a violação de um regulamento, de
uni contrato celebrado pela administração, tudo
isto pode lar lugar a deci'4ões contenciosas adnim-
iiístrativas.

Segundo a''dontrimit dos 'escritores francezes
que 'teum infiuidó''' malefica 'fatalmnente so.re a
miti'cha das cousas neste liaiz,, ai) poder adrninis
trativo 4omnete dar 'essas decisões.

O Se, CAÉrATso GANma—Nãmi ha duvida.
O' SRI'VALtÁARES: d'nobre deputado con-

fessa que não', fia' dúvida, 'implicitamente não
pode' deixar de aCceitar 'a doutrina do reque-
rilfietito; uimica 'que cordi'gna tuateria de nossa
cuinpe tencia —a'fisda lisao dia ezianeira por qse
o ad'miiriisteador 'daprovisrcia e'veczr€a as leis e

OSn.G., "Aeebxso:—Teirmos odireitúde pergun-
tai-lhe porque os nd cvrtrpré.

O Se. VAL'unAeEs:—Se'tja"dnsdda,»"
Si'. presidente, eonveni, ii é neeesario mesmo,

que pugnemos pelas' 'bõas ' doutrinas do governo
que nos rege.'
- Infelizmente, nestes ultimos tersi'pos', vão se
perdendo as noções mnis elementares. 'Ha uma
eomifiisao completa.

O,exectítivm absorve o legislativo; este absor-
ve o executivo e o judiciano, e nós caminhamos
para uni estado anarchico,!' caminhamos para
unia completa obliteraeã'o'dos verdadeiros prin-
empios que dominào osystema de governo que
adoptamos. 	 l

Si se ' trata « de unia disposição de lei : ou •re-
gulamimento que firma o direito deste' peticiona-
rio, regulaieulq p Iecis,ftp devia eompe4rao
poderjudmé i ario; 'assini acqnte nos Estados U-
d	 e na Inglaterra. 	 ,

Nos paizes corno o nosso, em que; existe 'a
anoimiala instituição do çontencios,q adrnuistrati-
vo, compete ao p9der awinist-ativ;o.

O poder administrativo, quando' trata d
quéstmes de natureza contenciosa, sgunio, .
mluuti'ina de todos os ecri1ores, que se. oçoiapão
desta niáteria, ,uw v'éradeir ,o puder jpØiciao,
não t-in arbitaio,ja ,peoallegaUo o. proaado,
o que não acontece nas, questqes pieç4qent

	

graciosas. ,,,.,, 	 e fl "
viii, se., `  póeaøp,)iIriko,, 	 ps

li tinilodi.'tíi'o, (Ilial a coo-
s'quencia a deduzir-se da iloulrina que se vai

troduzi mmdo co r' imõs?
E' que qualqu'm- iidivimlmm, cujo direito te-

lia sido violado t u i- uniamutori ' lads- ou um
1 rilunal, pode 'ppeil mi- de lá para alui.

e das decsõs dii poder adininistrativo, con-
trariando os direita tom prelcncões das partes,
' 'tas [em (i 	 de appellar para a asseimiblêa,

preciso que sejamos loicos, rect"nlmvcendo que
cmiii facim Idade assiste a todo e qualquer mdi-
duo cujos direitos miào tenhio sido atterudidos
ir uni Iribimal judiciario pm-m'priauente dito.

lmypotlmese mli a umesmmma. Se é licito recorrer do
residente para a asseimihléa, tanibeni é licito re-
rrer pala cli a do tribunal da reta cào, não lia

' Imiersidade de hvpotlmese. 0 poder admrministra-
co, dizeimm os escritores, nas questões conteim-
usas, decide coimmo unm tribunal de justica.
Nós teimo o direito de censura, a coinpeten-

'mm para censurar os abusos m:ommmmuettidos pelos
magistrados, e até para processal-os; ternos o

Imremto de íiscalisaeão sobre a mmmaneira por que
'lies applmcão a tem aos factos. Mas, nem a Imy-
i'tliese de unia decisão, coimlm-aria aos direito,s

lieticiommarmo, nem a violacao destes por parte
mi) poder amiimlinis[ralmi.o, exi-e mm pi-eenie caso:

existisse, ao petiemonari 	 cmmlmlprm:m usam- dos
''ursos que a legislação do paiz lhe facultava.

1 Sim. ( ,%ETANC G,ui, dá mmm aparte.
O Sim. VALLADARE5:—Não pode provaI-o; se
mste direito, lia de haver algimeim colo coimipe-

cHeia para applmcal-o. 0 contrario seria moa
momialia.
0 Sim, (:AETsxo Gau,v:—lla de ver d'aqui Ir

pouco.
0 bis. V,vcL,vnaiu:s:—Nào hei de ver, porque,

Cole que Ima um direito, comim certesa Ima uni trm-
mmmcml ou autoridade para applical-o.
0 poder de emlimminmstrai' ,iu s tiça compete am

iulmciario excim,usiva:imemi(e, em face da Constitui-
iloje, por k ilação d: mmesimma, compete

,,immbeni ao mdiii in:strativo pela ereaclmo do vos-
l ecti vo contencioso. Não .devemo s, consemitim- que
mi abuso caminhe tanto, que demos tal faculdade
aimmliemmi ás asse nihlmli:is prov ineiaes.

lIlas, nem o casta de violação do direito do pe-
1 ieionario existe na especie de que nos occupa-
mmios.

0 peticionario quer que a assemnbiéa lhe mao-
mie pagar desde já unia ajuda de custo ou gra-
tu licação, a que tem direito, por serviços presta-
los á provincia.

Ora, parece que elie proprio reconhece que
mãe tem direito, pois, se o temo, cmii face de nossa
m'gmslacão vigente, porque veio pedir que a as-
m-imibiéa tome esta resolução? Iste é uma coo-

liasão imphicita de que tal direito não existe.
Mas, disse o nobre deputado, a ajuda mie custo

motIm consignada nos regulamentos da provincia.
Acredito (lime o nobre deputado lenha razão,
iiemn eu quero discutir esta questão, o pie que-
m', é mostrar que a asseoibtóa não tem con'ipe-
ts'ncia, desde que se diz que esse direito está
li-mimado em lei ou regulamento competente-

imiente confeccionado.
Meio disso, ainda por eutra consideração, a

-apecme de (lime SO trata não é da competência da
,maa"immbléa.

Diz a Constituição do iniperio que nenhuma
ii será decretada senão por utilidade publica.
l Im-a, se não existe unia lei garantindo o direito
mio peticionario, nós vamos legislar sonmente cmii
livor mie fuão de tal.

A assemblêa pode legislar estabelecendo o di-
reito ã ajuda de custo e gratificações pelos ser-
\ is prestados 1 1rmmvmncma, mimas mio o 	 mie f-
/m' 	 "rim 	 I:m\ ,'r mi' 	 iiiii	 111,11\mim'. 	 1"'" 1°'' 	 , -

é expressamimemite vedado pela tmnstituiça'i, Sei
que s tsnm fem(o isto iiiii vezes, inas cmi Tamniteiji
já tenho tido occasmão mIe profli gar senmeiham te
alimm so.

Portanto, já vê V. lIxe. que, se nào existe di-
reito tirmacto em favor do peticmonario, o que
se pretende ileci-etum- no presente projecto é mmma
lei individual, para o que não temmmos cormmpetemm -
ema. Se porem existe (ai direito, compete ai) pe-
tmciomuaruo fazei-o valei- pelos netos que a legis-
lação do pamz lhe faculta: temos plena publicida-
de, a imprensa é livre, o peticionarmo pode por
meio dclla chammiar a attencao mIo presidente, cen-
sura[-o mmmcciii,, por não lhe dai- aquml lo a que
teimm direito; pode dirigir numa representação
qmi'ixamiclo-se a esta asserrmbléa, assim como pode
qualqmier cmdamlào queixar-se de violencias, que
lhe temmháo sido feitas pelos magistrados. I-lntào á
assm-mimblea comnpete conhecer dessas queixas, pedir
infoirmi'acóes, e :ilé prornover a responsabilidade
do magistrado, se entender que é caso disso, e
denmumciar o pm'esmleimmte da provincia ao poder
co mim pe tente

Eis, aleiai mie outros, os tramites a seguir para
mm peticionario fazer valer seus direitos.

Mas, só porque o presidente demora a decisão,
recorrer para a assemuihléa,é cousa que não se pode
aclimmittir; do contrario assistiria ao peticionario o
direito mie recorrer para aqui de qualquer demora
da relação do Ouro Preto, o que ninguemi: dei-
xará de considerar commmo urna extravagancia.

Não existe decisão; e se existisse tammml)eni não
cabia recurso para esta assembléa, porque neste
caso ti-atava-se do exercicio de una attrïbuição
do poder executivo, tratava-se do exercicio da ju-
risdição contenciosa admiministrativa, da qual não
cabe recurso pala esta assemnbléa.

Por conseguinte. Si. presidente, quer nós con-
sidere muos a questão (-(imito existindo o direito
tim'immamlo, mjmier a com'isidmrrermios como olmo existin-
do esse direito, a asseiimblmla não temi commmpetemi-
eia: se não existe direito Iirimm:mdo, a asspintiléa
não pode legislam- para mmiii immdiviituo, se existe,
lia triiimmmiae,s que d'vem-ão applicah-o, e desses
n:io cabe recurso para a assenmliiéa.

1-lis as razões que tenho para imimpugmiar as comi-'
sideraçimes que fez o nobre deputado contra o
nico raquem-munento.

O Sus. PENNA:—Fundamnentomm perfeitamente
seu requerimento.

O S. iodrigues Silva (Não te-
rnos este discurso).

O 5v. AlTonso 1enna:—Sr. pre-
sidente, não toniaria parte no debate, se rmãojul-
gasse necessario responder á algumas conside-
rações que forão addu',idas pelo nobre deputado
qmme acaba de sentar-se. S. Exc. sustentou que
do palacio da presidência não nos podem vir
mais informações a respeito dos rnQtivos que
levarão o administrador tia provincia a negar ao
Sr. F. A. do Carmo uma indeninisação que pe-
dio pelos serviços prestamios na liscalisação do
imposto sobre bestas novas no anuo de 1862.

Como V. lixe. sabe, o Sr. F. A. do Carmo, en-
tre os motivos que aliegou para fundamentar a
sua pretencão, soccorreo-se á disposi ção do art.
64 do regulamento mi. 25,que autorisava a dar-se
ajudas de custo, arbitradas pelo presidente da
provincia, a funccionarios que sahissem com coro-
missão. Ora, se o presidente da provincia, apesar
d'esta disposição, não qumz conceder a este indi-
viduo a gratiticação que pedia..

O Se. VALLADAREs:—lsto lhe era facultativo.
0 Se. A. PENxA:—. . - razão muito seria devia

influir em semi animo.
4) Sim. Cm'm'xo l irm:—Se 'V_ Em. mmc bu'rmmt-

mmm, 	 ,mmjm'tm'. 	 ''mi 	 ','tom'' ,	 5, 	 i	 \'', 	 '	 1-mim»
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birgair Pedro de Alantara Lercjiieira Leite
mando dar ao ti; orcionarto a grattlicaçio de
I . )0$000 pei .t al reoad leão do; fundos que eiiee-
tuon, ili , i s ticou em dii ida se podia ou não dar
mais do qu p isto, porque cite lambem pedio o
pagaiicnto da ajuda de custo. Xhi esta a razão;
foi por entrar eu) duvida; e aqui tem applicaào
a p tiavra enbivroe 00111 isto.

;) Si;. VALLADARF:S:—Fez cite omito bem.
Si;. (,\ieriso (AiIA:—Nào fez muito bem, por -

que eraliii artigo expresso de lei.
0 Si;. A. CEsNA:—O nobre depuado acaba de

dar razão ao requerimento do nobre deputado o
Sr. Valtidares,porque diz que o presidente da
pr)\ imicia, o Si. tisembargador Pedro de Aicaii-
tara Cerqueira Leite, que é incontestmselrnente
num caracter sisudo e honesto (apoiados) e res-
peitador da lei, entrou cio dus ida se podia ou
flã) conceder semelhante gratificação; ja se si
que o negocio não é Lã) liquido como o nobre de -
pulado quer inculcar.

() SR. C\i;TINO GAMA:—E' um crio de inteili-
gencia.

() Si;. A. PENNA:—() nobre deputado disse que
esse lisO nl; a;lmni m;istsidor amirro;; com 
pretenç;o 1; Sr. F. A. do Caril).

0 si;. (IET\N() O ;;i:—Porque eile não com-
irei i 'ti do a razão da di ti noção dos (tonss pedi -

dos.
ü Si;. C. Aiioso:—Não conipreliender a ra-

zão não é ci;birrar.
1 Si; A. PENNa:—Se não eonprehendeo o re-

gulatimulo asimmi, é porque, ilitistrado como é, ra-
sões serias (te' ermo prepoaderar cio seu animo
para denegar asta gratiticação.

O Si; (sEr\No Cs.: —Pois e nobre deputado
me faça o •favor 'te demonstrar que a preteri-
cão não é justa.

0 Sim. A. PENNA:—Quer o nobre deputado sa-
ber, ciii vista dos liroprios documentos que
aquise aclUio, :i que poderia ter o Sr.
dese tu bargai t or Pedroro de A les n tara Cerquei ra
Leite? Na inforniaião apresentada pelo chefe de
seeeào da contadoria, oSr. A. L. M. S. de Ai-
beigaria, 5 Oiii i mi ponto que faz ver, que talvez
houvesse (lesmstencia por parte do pelicionario
do direito que poderia assistir-lhe a requerer
esta iindenmnisaçao.

0 Si;. CAETANO GAMA:—Ah! Talvez.
O Si;. A. PENNi:—Por isto peço informações,

não atlir;oo,por que os documentos não estão
conipletos; não são bem claros.

Mas diz aqui esta informação: (lendo).
« Em 3 deste mesmo mez de Abril este empre-

gado requereo ao Lxiii. governo o adiantamento
te Ires inezes de seus ordenados, attentas as
despesas que tinha a fazer e não contar coto
i ajuda de custo, o que foi deferido. »

O Si;......orsro:—Apoiado.
O Si;. VSLLADARES:—QUeF dizer que era um

adiantamento por não contar com ajuda de
o ti; lo.

t) Si;. CAETANO GAMA: —Não contar não é de-
sistir; era pelo receio de que não se lhe desse. O
nobre deputado deve notar uma cousa e é que
este fun,-eiouario é conservador e o presidente
de então era liberal.

VozEs:—Oral
0 Si;. C.ÂFF0NS0:—Mas o Sr. Albergaria é

conservador.
O Si;. VALLADARES:—O Sr. desembargador Pe-

dro de Alcantara Cerqueira Leite era incapaz de
lazer isto.

O Si;. J. AucuSTo: —E' muito justo e muito
honesto.

0 Si;. C. DE OLIVEIRA:—E' uni caracter tão si-
sudo que está acima desta increpação.

0 Si;. A. PENNs: — E' uma injustiça.

1 t Si;. CAETANO (AaiA: — \à de que tose r4-
paz de o fazer; ruas o nobre diptilido sabe que
eui pol itica essas cousas muito mntlueni.

0 Si;. A. PENNA —O nobre deputado com mie tte
unia injustiça dizendo que o Sr. Dr. Cerqueira
Leite negou unia gratilicação a utim funecionario
por ser de partido ti t erso do seo. E' unia inj us-
tios, contra qual protesto apoiados da mino-
ria), porque até msumo já o nobre deputado se
sorcorreo,a proposito da pretenção do Si. (armo,
de informações dada s por distimictos libera es, cu-
re os quaes citou o Sr. Conselheiro Afinco (elco,

que é tini dos mais iii rist res 1 iberaes iiiineiros.
O Si;. CAETANO GamA:—Ninguein está censu-

rando o Sr. desembargador Pedro d'Àlcan tara
(:eriluieira Leite.

1) Si;. A. PENNA:—Portanto se o nobre de-
polado entendia que o presidente devia ser cen-
surado, fizesse a censura i quem quer que fosse.
Não ti por motivo politico, prreimm, como se ite-
prehenie da informação prestada pelo Sr. Al-
bergaria, foi por que o proprio empregado ri'-

merco o adiantamento de setas venci ruentos, por
não contar colo ai lida [te custo.

Sit. (sijANo: Gsia:—Pode-se deirenlieniler
d'aqui que etie desistio d'cita? Alisilutatne;mte
não.

Si;. A. 1 >rNNA:—Pode-se deprelieoder ('aqui
que estava ao arbitrio do presidente conceder ou
umo a gratificaçãm, e se o eipregad por qual-
quer motivo renunciou ou procurou uma outra
aimtagemo, o presidente não devia conceder-lhe

esta gratmticacao e tinha motivo; justos para in-
deferir :i 	 que lhe foi dirigida.

0 Sm;. CAETANO (jASIE:—O que é preciso pro -
\ir i que houve renuncia,

() Sim. À. PENNs:—E' justamente para saber em
q te termos foi requerido o adiantamento de semi-
cmimintos, em vez de ajuda de custo, que pedimos
mtorniacões, para que nós possamos forumar o
miosso juizo com conhecimento de causa.

() Si;. II. SILVA:—Decida a competencia da as-
se mim II éa.

() Si;. A. PENXA:—M55 os nobres deputados,
que asseverão aqui que nenhum doumento mais
nos podia ser fonerido pela secretaria do go\er-
ni hão de concõrdar comigo, quando mimenus,
que a copia tio requerimento do empregado e o
despacho nele proferido, mandando-lhe fazer
uni adiantamento de vencimentos, pode no;ito
esclarecer a questão e pede mesmo dar a razão
porque o Sr. desembargador Cerqueira Leite
denegou a gratiticação que lhe foi solicitada á
titulo de ajuda de custo de viagem.

O Si;. R. SILVA:—F,' razão presumida.
O Su. A. PENNs:—Consta dos proprios doeu-

mentos que aqui estão presentes que o emnpre-
galo requereo uni adiantamento de vencimen-
tos.

Os nobres deputados não hão te desconhecer
que lime não assistiria direito a esse favor, se
limo tosse unia remuneração, como uma miem-
nmsacão pelos serviços que ele ia prestar, porque
segundo a nossa legislação estes adiantamentos
não podem ser feitos de mero arbitrio dos presi-
dentes. (Apoiados).

Se chIe recebeo este adiantamento, foi um ver-
dadeiro favor, foi urna verdadeira gratificação
pelos serviços que ia prestar. Portanto, o Sr.
desemmibargador Cerqueira Leite podia ter muito
justas e plausiveis lazões para denegar a gratiti-
caçimo pedida e nós não temos comnpetencia para
concedel-a.

0 Si;. CAETANO GAMA dá umia aparte.
O Si;. A. PENNA:—Estou mostrando a razão

de ser do requerimento apresentado pelo meu
co] lega.

0 Si;. VALm.SnAuES:—Denmais, o nobre depu.

1	 - 	 i ecebeo 1 Ot)
tu grutmtieii.

5e. Ct
ç

irrsNo GAMA: — A te,te á poluo não se
levantou reclaumiaçio a respeito da j mm;tmca do pe-
lido, os nolires deputa tos mneuo (1 confessarão.

O Si;. A. PENSA—Si os nobres denulados não
a arreceia) ihe que o rei1uerimueito e outros do-
'o mientos existentes ima secretaria do governo
uO51O de alguma fruia ser cimitrarmos a preten-
-ão do Sr. Iran 150. 1) Antonio do Carmo, por
-urto tão de votar pelo requerimento de meu
listincto amigo e cohtega, Sr. Valhadares, até
ou'S;tiO, Sr. presidente, porque erim vista destes
licumnentos e da ilata cmii que furão proferidos

despahos, poderá attender esta assemblea se
clã ou não prescripto qualquer direito, que as-

sista ao peticiotiario, emista das nossa; heis
istenteS, relativas á prescrtpção.
VozEs:--Mu ito bem
'Não ha\end) immais quem peça a palavra, en-

uora-e a discussão e, procedendo-se á votação,
i jeitado o requerniento.

umitinui a discussão do projecto.
\o lias endo mais cimme ui queira a palavra,

mia-se ii discussão e, p isto a votos, é appro-
para passar á 2 . 1 discu-são.

Fimtra cmii 11. ;1 discussão o projecto n. 93, que
lixa  força policial da pri ' i ucia pari os anflos
de 18tS ii iffi e 15T a 1878.

O .r. 1 )rtiJlI.oild—Sr. presirifltL,
.o iniciar ii iii te sobre assutripto iao muipor-
ante, couio é ii fixação da força publica da
ioviliulLi, eu sinto a debilidade de tmmmmihmas for-
a - (ioTo apoia(los) snavorae quando \ejo iii liii-

ii talemuiiis que po(lemil les ar o debate a de-
i alOira. lolavia, forçoso é que eu deseuipe-

musmm levei, e exponha as consideraçoes,
O mmmililão para que não possa ser acceito pela
1ii;içãu i) presente projecto.
o. presidenle, queuii proemirar examinar o
usimiento m i ne presidiu à confecção deste pro-

t u , ainda unia vez conhecerá que, mnfetizuiemi-
1 actua sobre, o animo da assemnbléa provincial
h , Minas a ontade manifestada pelo presidente

imovincia emmi seu rrirttorio, ou, por utitra,
itim projectos, cmii assumuptos de tal alcance, a

um una mOio tem propriamente iniciativa, deixa
e' sua vontade se subordine á que lhe é imposta

pmlacio. (Apoiados da oppossção).
() Si;. CAETANO GAMA:—Não apoiado; o presi-

lote tem todo o direito de ser ouvido neste as-
uiumpto; o acto addicionai até lhe impõe a obriga-
i de ministrar as informações.
O Si;. l)i;UM0ND:—Sei que o acto addmcionai

iiiipôe essa obrigação, mas o nobre deputado lia
1- conhecer que a essa mmmaioria, que ii' quasi a
1 lesma do bieunio passado, corria o estrmcto de-
- m hu' não se desviar das idéas que oniào adop-
iri Comuo é, pois, que se opera esta fiuctuaçio,
- Is incerteza nos seus actos.

1 Si;. ('ETcLm0:—AS circministancias mudão.
m) Si;. Di;uaioND: — - dede modo que hoje adopta

uLmilio que liontem regemtara?
() Si;. GeTuLiO:—AS necessidades publicas.
O Si;. Di;usmoND:_Qua e s são estes motivos de

ruloni publica, quaes essas considerações,que m-
Iiiurào no espirito da nobre maioria para apre-
sentar hoje uru projecto inteiramente contrario
cmii seus fundamentos ãquelle que foi o anuo pa

til  sujeito : discussão e convertido em lei?
Sr, presidente, cumpre que nesta casa temiha-

:004 edierencia, para que nossos actos possão ser
mierados e respeitados pela opinião publica;

m;impre que a ihhustre maioria, que já temm u'uiit-
hill certas idéas a respeito da organisaçãO da
1 mui publica, as quaes forão já traduzidas cio

moo n_w ai ;iIoue esac idas. H 1' um'-

que o quer o pre s idente da provincia. (Apoiados
da opposi 'ão).

tI Se. CAETANO GAMA: — NIO é só por isso.
O Si;. h)It'MOND—A vontade, ilo presidente in-

tini' muito; a a;semiihléa abdica suas attribuições,
suas ulems, sua cuhm,renlia, soiileilt) para segui;'
aquuito que se lhe impõe (Não apoiados).

Si não forão as palavras tio Si. Barão da Vilta
Ia Barra, escritas em seu retatormo, esto;m certo
de que a ilustre mnaionia seria hoje cimherente e.
nos apresentaria um projecto de lixarão de força
identmco ao que se votou o armo passado.

Me parece que mui calculadammiente deixarão
de lazer parte da comnmissào de fuurca publica ta-
lentos da nia m ori; que o animo passado se encar-
regarão desse trabalho.

tI Si;. CAETATO G,ssmA:—Não houve calculo.
O Si;. l)RusmoND:—...talvez para que esses hon-

rados niemobros não se vissem na contingencia de
repudiar idéas que então tinhão adoptado.

O Si;. GETULIO:—O Sr.AppresentaçãO foi
muemimbro da commnissão do anno passado, e comi-
timina a ser desta.

O Si;. Dauaiosn:—A ceei to o aparte; e, si a co-
hmemencia deve sempre acompanhar os actos do
iegisladoi', si vós hoje não podeis decemiteniente
repudiar as idéas que liontem acoeitastes...

(1 Si;. CAETANO GAMA:—Lntão é indecente
mente?

ti Smm. h)i;iJMONru—. . .para mmi tornum-se digna
mie censura a posição que assumio em relação a
este projecto o muito distincto deputado, repre-
sentante do 4." districto, o Sr. coronel Appre-
sentarão.

S. Exc. iu anuo passado assuinlio nesta casa uumi
ccuumiprommmissO perante a provincia, de ii'. idar tu-
ilius os seus esforços para que a bel]; ii('a da in-
sliluiçãu) rias esquadra; mnminicipaes se traduzisse
em mim facto.

0 Si;. CAETANO GsamA:—Isto é nina doutrina re-
trograda.

O Si;. i)RualoND: — . . .e no entanto S. Lxc. hoje
vem renegar estas suas imléas...

O Sim. t;ETuLIo:—Nao apoiado.
O Si;. Dm;uaIoNn: — . . . e subscres ir co

m o pres-
tigio te semi mmmc e de sua autoridade um projecto
de força publica diasnetratuiente opposto ás idéas
esposadas por S. Exc. o anno passado.

O Si;. CAETANO GAais:—Sapie'ltiS esi inulare
consiliivan.

O Si;. i)auioNn: —A analyse, á que bade ser
sujeito o projecto de forca publica, provará que
não mmifiuio para esta posição o principio:-5a
pientis est niutare consilim;.

O Si;. CAETANO GAaIs:—Abi é que está a quss-
tão. E' preciso que o nobre deputado prove pri-
miieiru isco na discussão.

O Si;. Dm;csmoND:Raz0es de politica, razões
de condescendencia, razões de não contrariar
de frente as vistas da administração, forão as
que por certo influirão no animuio di mhl;istre
deputado pelo 4. 0 districto.

O Si;. ApPmlEsENTAçO:—NãO apoiado.
O Si;. GETI'LiO:—RaZoes de conveniencia pmu-

hlica; não podião ser outras.
O Si;. l)RcaioND:—Srs., porque é que vi'is,maio-

ria, abanulonaes comi; tanta dureza.
O Si;. CAETANO Gaais:—Vamnos por ahmm; esta é

a unica questão.
O Si;. DilumioNn:—. . . a posi ção que tomastes

o anno passado fazendo com que fosse tinia
realidade a instituição da guarda rnunmcmpíil mios
diversos termos da provincis?

O Se. A. PENNA:—Porque o presidente quer a
suppressio da guarda.

O Se. 1)euMoND:—Porque hoje quereis miii] ila-
miou 	 a pro\nu'ia. ul i viiiuiIo-i cmii iircttmmlsu'tt])-
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çôes, em que se torna eífectivo ruir destaca-
mento de prras policiaes7

O Se. EfiiiO —Para termos melhor policia.
O Se. VALLADÀRES:—Porque as eleições hateni

á porta.
O Sn. PAULA liAMos—Não apoiado.
O SR. DRUM0ND:—Porque e que 'sós Feno nciaes

e regeitaes tão de proposito a guarda municipal,
quepresta relevantes serviços, quer a respei-
to da prevenção de crimes, quer mesmo a tes-
peito de sua repressão? Porque é que quereis
hoje levantar d estaca iiientos de corpos de po-
licia em toda provincia, dividindo-a em cinco
circuniscripcões,cujas sedes vós não difinistes?

E' porque, Sr. presidente, os factos se mica-
minha) para provarem que na realidade S. Exe.,
o Sr. Barão da VilIa da Barra vem burlar in-
teiramente nesta provi icia o empenho de honra
contraindo pelo governo. (Apoiados).

Os SRS. PAULA RAMOS E GETULI0:—Não apoia-
do.

O Se. A. PENID0:—V. Exc. é injusto nesta
parte.

O Se. CAETANO GAMA:—Isto é um panico de
que o nobre deputado está possuido.

O Sit DBUM0ND:—Se assim nào fora, S. Exc.
11h) procuraria dar á organisação do corpo po-
licial um caracter que desde já nos começa a
assustar.

O Se. CAETANO GAMA:—E' porque os nobres
deputados são muito timidos.

O Se. F. DA VEIGA:—[", perqtie o nobre clepia-
tailoeslá muito nervoso.

O SR. I)ecMoND:—I'' porque S. Exe. já previa
que teria dificuldades imniensas a vencer, atuo
de facilitar o triumpho aos sertarios de suas i-
déas, e então para nos suifucar, para nos ameaçar,
para riiiliiarisar a provincia, S Exi. procura
tornar um facto, uma realidade este projecto,
que nada mais é do que uma ameaça e ameaça
solernrie á tranquilidade publica, aos direitos
sagrados que representão os cidadãos activos.

0 S. CAETANO GAMA:—Não é com a desordem
e a an:rclua que se faz a eleição

O Se. l)iiu1oND:—Então, Si -s., porque é que
vós dividis a força policial em cinco circum-
scripçóes,cujas sedes não se achão definidas?

O S. CAETANO GAMA:—O nobre deputado bade
saber depois.

O Se. t)eUM0ND: —Eil acreditava, a principio,
que S. Exc. o Sr. Barão da Villa da Barra, não
só pela sua idade, como veios precedentes de
sua vida...

O Se. CAETANO GAMA:—O nobre depii lado nun-
ca se esquece da idade do Sr. Barão da Vilia
da Barra.

0 Se. I)RUMOND:—. . . pela posição que occupa
entre seus concidadãos, como uni brasileiro dis-
tincto e venerando oraculo da sciencia, devia
ser o primeiro a fazer com que seu nome res-
peitavel não fosse sujeito á discussão. (Apoia-
dos da opposiçõo).

Mas, infelizmente, os actos partidos (lesta maio-
ria, que vão reflectir perfeitamente o pensamen-
to do presidente, rios 1ev ão á triste convicção
de que S. Exc. vem inteiramente sophismar o
empenho de honra nestaprovincia. (Xão apoiados
e apoiados).

O Se. E. DA VEIGA:—O que noto é que ascon-
stantes accusações de V. Exc. ao Sr.Barão da Vil-
Ia da Barra lestoào completamente do orgão do
partido liberal da corte, que faz justiça aos sen-
timentos de S. Exe.

O Se. l)RUSI0ND:-0 orgão liberal da corte, a
respeito do Sr. Barão da Villa da Barra, emittio
um juizo que se prende aos actos anteriores
te sua vida; mas os actos posteriores pratica-
dos por 5. Exe. como administrador da provin-

cia, e que se tradusem cru do caracter
deste, naluratuienle nos levão a reconhecer que
5 Exc. no merece elogios, corno fôra para de-
sejar que S. Exc, os merecesse.

() Se. CAETANO GAM v:—Entao o projecto é do
presidente (Ia provincia?

O Se. I)iusloND:—O projecto não é mais do
que urna carta de provocação atirada aos brios
dos uiiiiciros, que saberaó zelar seus foros de
homens liv res. (Apoiados da opposiçdo).

0 Se. F. as VEIGA:—Nào apoiado-
(-) Se. CAETANO Gans:—() nobre deputado na

sua itabira liade applaudir os beneticos resulta-
dos desta medida.

O Se. I)euMoND:—A organisação do corpo po-
licial em cinco circuwscripções...

O Se. F. DA VEIGA:-1"" de muita vantagem.
0 Se. DeusioNo:—. . fazendo crer que na rea-

lidade vai sati.sfazer as eigencias d'estas cii-
cuwssripcões, não é inais do que, como eu já
disse, unia prematura ameaça, que nos traçará
o caminho a seguir-se no proxinio pleito elei-
toral.

O Se. GETULiO:—aO apoiado.
O Se. l)tlunoND:—. . . porque até hoje, eu di-

rei com sinceridade, ainda não se fez provada
a necessidade do corpo policial dividido cio
destacamentos e em circumscripóes determina-
das. As esquadras rmvunicipaes, nas condições
ciii que existem, tem na realidade psesado ser-
viços importantes, não só para a repressão dos
crimes, como tammibemo paraLa garantia da socie-
dade, quando por ventura seus direitos sagra-
rios possão ser atacados. E tal é o veneno que
se distilia d'este projecto..

O Se. F. DA VEmcA:—Oh veneno?
ti Se. l)eusioxn: Verdadeiro veneno,. . . que

eu cli a mito muito  á proposi to a illosIrada ai ten-
ção da casa para a doutrina, que se contem no
art. 3.' do mesmo projecto.

Esta lei vigorará durante os annos de 186 a
1877 e 1877 a 18'78. »

Qual é o saies populi, pises são as rasões
de ordem publica, quaes as agitações que se dão
na proincia de Munas, e que nos impoem a
obrigaçao...

Sim. F. D.1 VEIGA:—Não é esta a explicação, a
explicação é outra.

O Se. DRuLoND:--. . . de votar um projeto que
deve ser executado desde ja,deixando de ter cum-
prmmaento a lei votada por esta casa no anno pas-
sado, quando creou as esquadras muicipaes mios
diversos termos da provincia, excepção feita
da capital, que ficou consultada com 400 pracas?

O Se. F. DA VEIGA:—Ha de ter resposta cabal.
0 Sn. DeuMoND:—Se vós conheceis a necessi-

dade de que as esquadras muinicipaes, um dos
pensamentos mais beilos que esta assembléa tem
tradusido cru 	 (apoiados).

0 Se. CAETANO GAMA:—Mas é unia utopia por
ora.

0 Se. Deumoxn:—. .sejão substituidas nos
exercicios de 186 a 1877 e 1877 a 188 por
soldados do corpo policial, vós, sem o que-
rerdes, patenteaes, e patenteaes até á evidencia, o
pensamento eleitoral, que ha presidido a con-
fecção d'este projecto.

Ô Se. A. PENID0:—Não apoiado.
0 SR. DeuMoND—Não ha consideração, em-

bora exhibida por talentos assignalados, que
possão fezer baquear as que tenho apresenta-
do a respeito d'este ponto.

O Se. X. DA VEIGA:—Não apoiado; a lei de
força publica é uma medida puramente gover-
na o e n tal.

O Se. DeuaroND:— -A lei de força publica, fir-
mada em bases modestas, sem que possa apre-
sentar motivos de receio de riolencias, é sem

duvida uma ine ,lida É le, que não podemo prescin-
dir as aulrnini-traoes rara 	 hemu deurpeiitir
K funcções JO (JIie SI asli 	 ccv et idas.

0 SR.S. u.s VERA:-0 plano do projecto é
muito modesto.

0 Se. l)euiou: --\las, quando tuii projecto
[tI apparatoso cujo este. .

() Se. F. na VEIGA:—Ern que consiste o appa-
rato?

0 Se. DeuMoan:—. . . que eleva a força policial
lI numero exorbitante de 1200 praças, é ati-
rado á tela do debate.

0 Se. CAETANO GAMA:—Não é novo.
0 Se. Dirunoxn:—. . .sem duvida que nós, que

não comumungaruos conivosco, que nao apoiamos
a administração da pior meia, devemos fazem' que

receios que por ventura possamos nutrir sejào
\postos nesta casa, para que o presidente re-
me da posição precipitada que possa ter assu-
01. (Apoiados).
Mil e duzentas raas
1) Se. \. DA VEIGA: 	 é pouco.

e. E. DA VEIGA:—E' muito iuiut1jciente.
R. 1 )RIMOND:—... das qulaes, deduisidas 400

(pow hão de ficar aqui na capital, para o que re-
e t tente não vejo necessidade, são orcadas neste

rpo, e d'estas, 800 se dividem pela provmncia
((dS circurmisripcóes de que ti ata o projecto.
ire maneira que o pensaiuent) occulto, quu pre-
-ti o a tão funesto projecto, iufelizmeut- não

( (FI e escapar á nossa apreciação. Não é ittaiS do
II (IC uni cartel (te desatio, couro j a disse, atirado
Los mineiros, envolto mieste projecto, que por

duvida nos assmista, nao,só considerado po-
ilaroonte, 00100 pelo lado econonoco.

(4 Se. GETILmo:—Nà0 lia razão para assustam.
(mr. A. PENmDO:—Queremos a garantia da
lo mia prov imicia.

0 SR. DiuuMoND:—Quaes os inales da lei de-
cretada aqui o aflito passado, a respeito da orga-
ovação da inunicipal, para que hoje, seio
que add isa is razóes convincentes, v enhaes pedir
ii assemiibléa provincial a sua substituiçao pela
torça policial, si ainda as esquadras mmiunicipaes,
e meadas por esta assemnbléa, e que realmente hão
(te prestar serviços assigmaalados, porque quemii
demora cio lugares remotos d'esta capital não
deixa de apreciar a vamitageru desta instituição,
não podeni ser atacadas pela maioria? Sabeis que
quanto á essas esquadras, creaclas o anuo passa-
lo, nojo sequer ainda começou-se a executar a
lei, que as instituio.

0 SR. CAETANO GAMA:—Então maao se fez ex-
periencia sobre a guarda municipal?

O SR. DeUM0ND:—A experieucia que se fez a
respeito d'esta instituição, que creoui a unilicia
(I n c chamarei civmca, não teto produzido fructos
tão perniciosos, que possáo nos levar a futoii-
nar a sua creação, ou passar submissos sob as
forcas caudinas, ajoelha --nos, para se traduzir

irrui facto a imposição de palácio. (Apoiados)
' ypSiÇãO).
ii Se. GETuLmo:—Não apoiado.

Se. í)RmM0ND:—A assembiéa provincial deve
o (sorvar sua autonomia, deve reagir sempre
(mitra o presidente, quando inanlar atirar aqui
discussão projectos que hão Se coaiunão com

Is nossos hábitos, que vão contrariar costumes
r nós já adoptados. (Apoiados).
0 Se. F. DA VEmc,A:—A guarda policial está

riais nos nossos costumes do que a guarda muni-
Ipal.
0 Se. DeuMoxD:—O que ten.les vós a altegar

,-outra a instituisão da guarda municipal? Per-
,unto aos iltustres deputados, que residem fóra
desta capital em lugares tonginquos, em que a
0(1 II 	 O viro ( 	 iii 1 pIlhe eli iS ()111 	 rInIte
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suas tocatiílaules Icem 011 não prestado relevantes
serviço, ar esqriadi'i-r rourocm paee, creadas poi,
esta issernbléa?

0 que tendes vós a ailegar contra aqueiles que
as comnpoerii?

() (vii. Gruiio:—Eu informo que no nieu mim-
mocipro a guarda municipal foi um elemento de
desordem.

() (vir. CAETANO GANIA:—Tudo quanto ha de
num.

(à Se. DiuurmoND:—Bem. À guarda municipal é
elemento de desordem, porqu? Pelos seus cos-
tumnes, pelo seu procedimento, pelo facto de se
cormipor de mdiv hirtos residentes na mesma lo-
calidade; por tudo isto tornar-se-Ira menos van-
tajosa a instituição da guarda rmaunicipat do que
a do corpo policial.

O Se. CAETANO GANIA:—Pergunto ao nobre de-
putado si na Itabira tein prestado bons serviços?

0 Se. I)muJsloNn:—Seol duvida nemrhu moa.
() Se. CAETANO GANIA:—E' a unica de todas as

deque tenho noticia. (Apoiados e não apoiados).
4) Se. Dmuuvuoxn:—Si formos fazem mimo paral-

lelo entre as qnatilades que possuem os guar-
das rnuunicipaes e as dos que coiripoemn o corpo po-
licial, si houver alguma cousa a louvar-se será
li parte d'aqueltes que r-onstituemo as esquadras
ununmeipaes; porque infelizmente o corpo policial
não se ilistingue, lacro pela sua naorati lade, nem
pelos outros predicados que ulevemn revestir esta
instituição, e justificar as vistas como que cita
temo sido &(rganisada.

0 Se. CAETANO GANIA:—Si assim é, quanto
mais a guarda municipal.

O Se. Demruoxu:—O soldado policial, quando
é mandado para uma localidade, para desemaape-
miliar a missão que lhe incumbe, infelizmriente
não presta serviços dignos de elogios; ao con-
trario; e atem dos factos reaes, que muito pro-
vão contra a instituição do corpo policial, eu
podem-ia ainda invocar o facto aqui apontado
pelo moeu illuistre collega, deputado pelo 2.1
ulistricto, o honrado Sr. Candido de Oliveira.

O anuo passado disse este meu collega e auni-
go que de uma só vez nove praças do corpo de
policia forão sribmiiattidas aprocesso mio Curr eIto.

O SR. C. DE OLivEmeA:—E condernmiaulas.
O SR. DeuJoND:— . . e por certo que não foi

por serem garantidoras da ordem publica.
O Se. C. DE Oliveira:—Por entrarem eira casa

alheia.
O Se. CAETANO GAMA:—Não são anjos.
0 Se. l)ecsmoxD:—Donde vem, pois, tantos

elogios para o corpo policial, quando do pa-
ral lelo feito entre cIte e a guarda municipal se
prova perfeitamente que esta instituição é muito
superior á aquelta ?

O Se F. na Vemoa:—Na opinião do nobre de-
putado.

O Se. l)RurIoND:—Na opinião (te todos aquel-
les que temo apreciado os resultados colhidos da
instituição da guarda municipal.

O Se. CAETANO GAMA:—A questão é de expe-
riencia.

O Se. DaurioND: —Aquelles, porem, que que-
rem talvez auferir vantagens da creação do
corpo de policia, que podem desde já medir os
grandes resultados que esta instituição lhes lia
de deparar, sem duvida que preferirão o corpo
de policia á guarda municipal, porque se for
mister comprimir a vontade cio cidadão, arran-
car-lhe um triumpho ingtorio, por certo que a
administração porte contar coai as praças do cor-
po de policia, e jamais com as da guarda muni-
cipal.

As relações de famiha e de amisade, o coube-
(mi oto 	 la- lo e àlilid . e. e iniiita.s tenras 5011-
Ii '	 1it 	 ( 	 -- 	 iiid(_	 ( (II 	 ii 	 II
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rir a ahnini;tracao, se por ven.ira quizer sul-
lar a expressão do voto nas futuras eIeiss.

0 SR. F. DA VEIGA dá rim aparte.
SR. DiiUM0ND:—A guarda municipal se

acha cio circfliiisláncias diversas das do corpo
de p ,licia; o pessoal do corpo está aqui na ca-
pital, subordinado ao presidente, e sempre vi-
ando uni accesso, de modo que por este e ou-

li-os motivos po"e, talvez comprimindo seus
intinientos, aux. iar a administração na rea-

iitaeto de suas vistas.
pois o corpo de policia, debaixo de todos

pontos de vista, muito mais perigoso e na-
conveniente do que a guarda municipal. (Apoia-
dos da minoria).

0 S. (;ETuLio:—Discordo.
O Sti. DRIJMOND:—Eu desejava que o nobre de-

putado viesse á tribuna mostrar as razões que lhe
assistem para discordar das idéas que tenho
eniillido. O nobre deputado inc forca a dizer que
liscorda porque o presi iente não quer a conti-
nuação da guarda municipal. (Não apoiados).

l;u tenho notado que a maicria todos os dias
ah tica sua autonomia. . (não apoiados).

O Se. CAETANO GAMA:—E' nua offensa.
() Se. JJRIMOND:—. . . procura todos os dias

tornar uma realidade o pensamento da presi-
dencia.

0 Se. CAETANO GAMA:—A' parte a offensa que
itu olve a proposição do nobre deputado, hei de
responder.

0 Se, l)RcMoND:—F, Srs., é facto que não se
pode contestar, que os presidentes são bons só
omquaiito estão na adniinistra..ão, porem, logo
que a deixão, sãs pessimos e atirados ao esque-
cimento. (Apoiados da minoria).

O Se. X. DA VEIGA:—E' uma grande injuslica
que faz.

O Se. I)RuaIoND:—Os factos alii estão, e avi-
var-lhes a inemoria seria magoar-vos, o que não
desejo.

O presidente, que o anuo passado foi aqui de-
fendido com enthusiasnio pela iliustre maioria,
este atino ficou seni defeza, por que já não é
presidente. (Não apoiados). Os sorrisos e os eu-
cantos da admnmnistracão podem muito, o poder
tem a virtude de fazer do preto branco, e do
branco preto, é até imupeccavel, na phrase do
nobre deputado pelo 5.° districto.

O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado está
filiando e.c aluadanlia cordis.

()'SR. l)BuamoNn:—Estou faltando com os sen-
timentos.

O Se. APPRESENTAÇÀO:—De opposicionista.
O Se. E)euMoND:—. . . de verdadeiro mineiro,

de verdadeiro patriota, que deseja o engrandeci-
mento de sua provincia, e lia de se pronunciar
sempre contra o malbarato dos dinheiros pubui-
cos, e contra toaas as violações de lei.

Examinemos o projecto tambeun pelo lado eco-
nomico.

A iliusice comnmissào de força pede no seu
projecto uma despeza não menor de 455:369.

O Se. F. n.v VEIGA:—Indique-nos os meios
de termos os serviços mais baratos.

O Se. DitualoNu:—A nobre commissão e a
maioria tia casa querem consumir com a perma-
nencia de uma força apparatosa, que não presta
os serviços que forão para se desejar, talvez a
4a parte das rendas da provincia, não se lem-
brando de que outros ramos da administração
existem, que instantemente reciamão a nossa
atteitção. (Apoiados).

A iliustre cominissão e a maioria devem con-
siderar que, alem desses 455:369$000, que se
pedem para manutenção do corpo de policia,
pesão sobre os cofres publicos as verbas de apo-

ntalorias, garantias de j uru e outras que, re-
tiradas da receita da pros meia, nada fica...

O Se. CAETANO GANIA: — Esq ueceo-se da mais
importante, que é a t ia instrucção publica.

I) Se. DRUM0ND:—VOU là... nada bica para
satisfação de outras necessidades indeclinaveis,
já não faltando do fuoccionalisuto, que é a pri-
meira sanguesuga dos cofres publica.

Ora, Srs., computai todas estas despezas e di-
zei-me si alguma cousa pode restar para curar-
tons da instrueção e da viação .? Não, vós atacaes
as fontes da riqueza e do progresso da provinema,
e atiraes á discussão projectos que constituem
verdadeiros saques contra os cofres.

O Se. F. u.t VEIGA:—1,' unia necessidade iii-
declinavel.

O Se. VALLADARES:—Para a campanha elei-
toral.

O Se. I)imualoND:—Srs., a epoca é de econo-
mia, e vós deveis, de p1 freiieia, mesmo con-
trariando o pensamento do governo, curar (Ia
viacão e da instruccào publica. Porem, se qiii-
zeriles, sem apreciar dcv idanin te as forcas tio
orçamento, votar desde já projectos desta natu-
reza, por certo que outros ramos do publico ser-
viço ficarão sem a niininia atteneão. (Apoiados
da opposição).

Srs., si ainda não conhecemos qual a despeza
a lazr-se com outros ramos sio serviço publico,
si ainda não conhecemos quaes as forças do or-
çamimento, si não sabeitios si a recita tia pros ifl-
eia poderá ser equilibrada com a sua despeza,
corno desde já se pede uma soinuma tão elevada
para a satisfação .de muna necessidade, que eu
desconheço  nas, proporções em que se a quer at-
tender?

ii Se. F. DA VEIGA: - Porque e muna necessi-
dade imideelinavel.

O Se. X. DA VEIGA:—A prov iiicia do Rio de
ia neiro, muito menor do que a nossa cru popu-
lação e extensão, tem um corpo de policia com
1111  praças.

O Se. CAETANO GAMA dá um aparte.
O Se. DeUM0ND:—Contra as palavras dos no-

bres deputados protestão a indole, os hábitos,
os coslrmimes do povo mineiro, traduzidos pelo
seu amor á ordem oublica, pelo respeito ás leis.

O SI,. CAETANO GAMA:—Os factos occorridos
ultiunaimientu' na freguezia do Pessanha protestão
contra as ahlegaçóes do nobre deputado.

0 Se. DeuMoND:—A má esc,j,ha das autori-
dades que lhe responda. Si vós não podeis pre-
cisar esses graves attentados que mostrem que o
povo se lia desviado tios principies de ordem e
respeito ás leis, não tendes o direito de dizer
que a manutenção desses principios é que reclama
uma força tão apparatosa.

Não vêem os illustres deputadas que, sem uni
corpo de policia tão elevado, sem que a força
se tivesse irradiado por todos os pontos da pro-
vincia, unia lei que veio attentar contra direitos
sagrados, a do alista mente militar, foi executala,
apezar de uma ou outra pequena comrnocao,
que nenhuma difllculdade causou ao governo -?

Os alistamentos teem sido feitos nos lugares
determinados, sem a necessidade de remessa de
força para lá.

Portanto, as considerações de conveniencia, de
ordem publica e outras, que allegais, não proc p

-demn para que eleveis o corpo de policia a tão
alto grão.

Ainda mais, Srs., este projecto vai compro-
nuelter a palavra do governo, empenhada nos
contratos celebrados com os guardas municipaes.
E' sabido que esses guardas engajarão-se por
meio de contrato, em que o governo promnetteo-
lhes unia certa remuneração por um pruo deter-
minado.

t	 io i,, 1	 t j tu 510 esse prazo,
aulris ui tu 101 . iuutaO, bule já,
das esquadras iiuiuilic upaes, \iolando por esta
forma a fé dos contratos (apoiados tia opposição),
violando a palavra do presmdeute etuipenhala
pelos seus delegados mios diversos uliunielpios?
(is contratos não se achào ainda rencidos.
Poso dar testemunho de que ciii unimulia cidade,
tua muito poucos dia, novos contratos se cele-
brará,. À palavra do gov eruo foi emiipenliacla, e,
passado este prjecto, cila vai ser posta cmii pro-
'a, vai ser objecto de considerações que fõra para
desejar não se dessem. Realmente nós deve-
tios, já que presamos nossa palavra individual,
já que o seu empenho couustitue para nós unia
obrigação, de que não podemos prescindir, velar
tetos compromissos contraliidus pela preside.mi-

eia, respeitando leis que emanarão desta casa.
Cimo é, pois, que a iliustre counmmssão de força
publica ordena que se vão extinguindo as esqua-
lias naunicipaes á proporção que se forem en-
ajando pracas pata o corpo de policia, a des-

peito da palar ri do governo empenhada e que
leve ser rspeilauta?

Isto ainda mal 	 o faz crer que realmente lia
tutit pensamento 	 Ito que intlumo inulto no
niltio da illustra - com wissão de força publica

lura offerecer á ra apreiação este projeto,
que é tu rua v ertaulcia auileaça aos direitos que
nós da opposiuuo Lemos, e tine devem tamuibem
ser respeitados pela ad ininistração.

O SR. CAETANO GAMA:—) nobre deputado está
vendo cobras escondidas por tida parte. (Ri-
sadas).

O Se. DRusioNn.—Â experiencia adquirida tes-
tes ultimes tempos une levão a pôr-une de pre-
emlcào contra os actos da maioria. Já nos valmios

acostumando a ser esmagados por dia e portanto
as medidas que reflecteun oppressão deveun sei'
esmerilhadas pelos mumeuuhrcus da oposiçào, por-
que os actos desta casa não devem  ser cona er-
udos sumi lei, sem que levem teto menos uni pro-
testo da minoria.

ii Se. A. PENNA:—Apoiado.
0 Se. DeuvIoND:—UM earue ligeiro sobre o

couujummcto do prjecto mutostra que a itlmistrada
eituuunissão de forca publica só leve em vista
crear uni corpo apparatoso que, sem prestar
reaes serviços á proviucia de Minas, sai pouco
a pouco sugar-lhe os seus recursos financeiros,
depauperando-lhe as forcas. E perguntarei: que
necessidade temos nós de uruteimente coronel
coinmamadante do corpo policial ?

O Se. EvARIsTo MACHADO:—Isto é indispen-
savel.

O Sus. DRUMOND:—Por ventura a provmncia de
Minas, encarando seus couuprumuuissos contra-
hidos com garantias de juros, se acha nas cii-
cumiastancias de crear uni corpo apparatoso, cuja
principal figura se revia em una tenente coro-
nel?

O Se CAETANO GANIA:—O nobre deputado en-
tão queria uni corpo sena cabeça?

O Se. EvsemsTo MACHADO:—Apoiado.
O Se. I)eraioNn:—Quero um corpo com ca-

beça, mas de modesta proporção e occupando
menor espaço nó orçamento da provincma. Re-
almente, se dessensos outra organisaçao ao corpo
policial de Minas, pouteriamos instituil-o de ma-
neira que as funcções exercidas pelo tenente co-
ronel conimandante o fossem por um major.

ti SR. X. DA VEIGA:—E' questão de nome.
O Se. l)RuIoND:—Não é questão de nome, é

de economia, e as questões de economia actuão
muito sobre mim. 	 -

0 Se. CAETANO GAMA:—E este major teria as
mesmas attribuiôes que o tenente coronel e sem
o soldo correspondente?

0 Se. 1 )íuUiioNm . 0 un:qo lesem enharia as
imusuuiasobr gacóes ijue o tenente coronA e ven-
ei ia :ipenis o soldo do sua patente, que é sem-

pre uilenor do que o que este vence. (Apoiados).
m) Sim. CAETANO GAMA:—Então a questão resu-

me-se no ordenado apenas?
O Sri. DeuvroND:—A questão é de economia.

Bem: nós temos uni tenente coronel que, segundo
o plano atresentatio pela illustre comntmmissão de
torça pula ica, vence 1:800000; entretanto que
miun tiajor, que pode perfeitamente preencher as
mesmas funcçóes, venceria, pelo plano da ilius-
trada eornmnissào, a quantia ne 1:560000. Com
a substituição do tenente coronel pelo major te-
riamo, iam corpo menos apparatoso, e este mi-
litar poderia perfeitansente preencher os deveres
tio tenente coronel commnandante com uma eco-
nomia real para os cofres publicos.

() Se. X. DA VEIGA:—Umna questão de 240000
não pode fazer tanto barulho.

O Se. À. PENNA:—Não é questão de 240000,
umas de 1:800000, porque é questão da suppres-
sao d11 emprego.

O Se. DeuroND:—Alern d'isto, nós eucontra-
moa neste projecto uma falta de ham-imionia ou
syunetria mia orgamuisação das diversas companhias.

Fõra para desejar quea iltustre u:onnaiissão
dk , força publica viesse á tribuna mios expender,
quanto antes, ao razões que actuarão rio seu es-
pinto para desviar-se de mim todo lmariimonnco, de
rmuui todo nue pudesse merecer a nossa approva-
çao, acuei ar lugar ao augmento que se nota no
projecto. l-' assim que vejo companhias orga-
nicadas com 116, 125 e 180 praças. Parece um
verdadeiro monstro horaciano: umumas sao maio-
res, outras são menores; em fiun não lia synaetria.

(1 Se. R. SILVA:—Entáo V. Exc. gosta da mo-
notonia?

O SR. C. DE OLmvammiA:—Gosta da harmonia.
() S. DmrutI0ND:—'rendo collaborado teste

-mrojecto uni digno representante da milicia, um
moiimem que deve conhecer de perto quanto va-

lem na organisação da força publica a harmonia
e syumietria, é pana se estranhar que com taes de-
feitos fosse o projecto sujeito ás nossas censu-
ras. Seun duvida houve urna razào, (lute levou
a illustre commtniisso de força publica a apresemi-
tar o projecto, creando companhias, umas corta
116 praças, outras com 125 e outras com 180.
Isto faz crer que em alguns lugares a ordem
publica se acha mais ou menos alterada; que
em outros a indole do povo e mais pacifica,
mais ordeira, e que em outros finalmente dão-se
circo mstancias tão especiaes, que as compa-
nhias devem  ser organisadas com um aspecto in-
teiramente aterrador.

O Se. CAETANO GAMA:—E' uma outra grande
cobra que está escondida. Naturalmente é con-
forme as cons euuieuicias eleitoraes. E' porque em
algumas lugares a conquista é mais diflicil.

O Se. A. PENNA:—O nobre deputado acaba de

dar a razão desta desproporção.
O Se. jeutioyn:—Em certos lugares 116 a

125 são sutlicientes, lá pela Diamantina ou sul
de Minas são precisas 180 praças para aterrar a
esses homens grosseiros e incultos, que não se
achão affeitos ao caracter militar.

O Se. CAETANO GAMv:—() nobre deputado é
capaz de nmetter imiedo ao mais animoso desta
maneira.

O Se. DnmutI0ND:—Sm o nobre deputado resi-
disse nesses lugares não afleitos ao apparato mi-
litar, em que uni soldado com farda assormabra o
povo, veria quanto são para se temer e r&eiaros

effeitos que produzem companhias organisadas
com 180 soldados, alem do grande numero de
offmciaes perfeitamente preparados. E' natural que
os nobres deputados, que apoião o governo, de-
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s p ii, lit imilu que a provinela fiqii_ inundada de
s,hlados, que estas Fardas iiatditas appareçao em
tola a parte; tias nós, que tnios visto quanto são

ira receiar-se os excessos praticados pelos sol-
dados da policia, nàu temos rewedio senão ex-
t rilar estes teitiores, que nos assustão. (Apoiados).

ti S. 11. SiLVt:—ào justamente para ame-
drunlar, porque o temor previne o crime.

() SR. F. DA VEIGA:—Mas o nobre deputado
está hoje imito terrorista.

O S. l)RuMoND:—Não,Srs., estou apenas me-
dindo o alcance do resultado d'estas coinpa-
iiliits apparatosas cio pontos da provincia, at-
tenta a indole pacifica dos seus habitantes. Só
'/ V. llxes. são que podem tirar grandes vanta-
pns da organiaào d'este corpo (te policia.

0 Se. F. DA VEIGA—Eu desejo saber como
odeutos tirar vantagem disto.
0 Se. X. DA Vcica:—(Ioino nós todos, o nobre

deputado é interessado na organisação do corpo
de policia. (Na oulros apartes).

0 Se. DRUM0ND:—Desde a minha mocidade,
nunca nie pude acommnodar coro unia farda de
soRtido, porque sempre inc causou repugnancia
o afilia, ato que cItes representão.

O Sit. CAETaNO Gai:—lIstá explicado o terror
do nobre deputado

0 Se. F. DA Vxica:—Proponha uma emenda
acabando com a farda, e tudo ficará remediado.
(Risadas).

0 Se. 1)RUM0ND:—Sei quanto é para receiar-se
nestes lugares a organisaeào de companhias com
u mi (al) espantoso numero de soldados! O povo (Ia
roça (porque, pela maior parle moramos na roça;
isto é que é verdade) o povo da roça, quando vé
iiiii soldado, entende que a paz de suas fa mil ias
os seus direitos sagrados, vão ser atacados, e re-
fugião-se até no matto. Mas os illustres miieuilrriis
da ()iiiuhisso de força publica, um dos quaes
rimeiditite neste Iogar atléito ao apparato mi-
litar, nó se asseuihráo com isto, e até entendem
(lij, , lia necessidade de que se dissemine por toda a
pro i mia para colherem as vantagens que preten-
1cm, e que limão de colher sena duvida alguma.
iIas, insistindo na falta de harmonia que se nota
tio projecto de força publica,airida vejo unia desi-
gualdade; unias companhias tem 4 cabos, outras
tem S.

Sr. presidente, digo sinceramente e com o co-
raçao ria nião, ainda não achei a chave do niys-
tiim. Paicce que a respeito de corpos militares
lã-se o seguinte:—é que os corpos são organisa-

dos debaixo de certas regras;cada cabo corninanda
um numero certo de praças.

Si assim é, si ha uma bitola, pela qual a or-
ganisação dos corpos de inilicia se deve regular,
e si ha numero lixo de praças que devem ser
coinmandadas por um cabo, como é que em cer-
tas companhias a illustrada comnmissào de força
publica quer oito cabos, e em outras quatro?

O Se. .&PPHESENTAÇÀO: —E' conforme o numero
de praças.

() Se. DmluaioNn:—Pergunto tanibem ao illustre
mnemniiro (Ia commissão que se assigflofl com res-
tricção e a quem desejo ver na tribuna quanto
antes para dar as razões (lesta restriCçàO, quan-
tas praças são necessarias para serem comnmiman-
das por um cabo?

O Se. APPRESENTAÇÀO dá um aparte.
O Se. X. DA VEmGA:—E' uma pergunta inteira-

mente. ociosa, porque o corpo policial não tem
orgamiismu.ao militar, e portanto os cabos podem
cominandar um numero de praças mais ou menos
avultado.

O Se. DmtuatoND:—Eu provoco os illustres metia-
brospara que me digão quantas são as pracas que
deveni ser commandadas por um cabo.

0 Se. APPIIE5ETAÇÀ0:-0 nobie deputado, que

se mostra adiantado n'estas commsas, lambem de-
ve saber.

O Se. Deusioau:—Eu desejo tambem saber
qual a utilidade dos capitães, tenentes, alferes,
1. 01 e 2.° sargentos, forrieis, cabos, e todo esse
inundo de oltiriaes; que figura fazem etles na
oçgauisaçao das companhias simultaneamente?

O Se. CAETANO Gsni:—Entao o nobre deputado
nào quer nenhum d'estes?

O Se. i)mivaloND:—Acho que se pode organisar
as companhias com menor numero de pra-
ças, e serem estas comniandadas por alteres,
dispensando-se os capitães e tenentes.

OSe. CAETANO GAMA—Elevando-Se o numero
das coinpaiihias, eleva-se o dos ofliciaes.

O nobre deputado quer diminuir augmentando.
O Se. Dimuioan:—INâo, senhor, eu, prestando

attençào ás palavras do Sr. X. da Veiga, dizn-
do que não tia regra para a oroganisação do
corp,) te policia, que é arbitraria, digo que, se
é o abitrio que preside á organisaçmo da força
publica, os itlustres membros da enmmissão
podão ter consti tuido as como panlíias co o mïe-
nor numero de pracas, e determinado que fos-
sem cornumandatias por alferes, pui que assim
dispensas ao-se os capmãs e tenentes.

O Se. X. o.v VEIGA:—Mas o arlutrio é limitado
pelas conveniencias.

O Se. Dmuaiomu:—As convenmencias todas re-
damão que a forca se orgammise cmii mais ruo-
deslia, temido-se ciii attenção o estado das finan-
çàs da provincia

que fazem os capitães nas companhias,
quando lia Iviienles e alferes?

O Se. CAETANO bAla;— lIntão não quer capi-
Ri es?

O Se. l)RmamoaD:—IIu quero tiniu quanto for
economia.

0 Se. IL PINTO:—IImbirrou roto os capitães.
1 Sim. ltlmioioND:—Flmnbirro, porque, quando

vejo essa bandas e dragonas, togo nu lembro
dos cofres 1irmhtmcos. As pobres praças, que são
is que prest;to o serviço, essas tecto uma remo
Iseração diminuta, entretanto que os otflciaes são
Remo pagos e só lhes cabe o trabalho de porem a
banda e as dragonas para se mostrarem, para
chamimarem a attençào.

O SR. E. nt VEIGA:—O nobre deputado ha de
concordar que é um prazer mminocente.

O S.e DmtcamoND: ---I' funesto e nocivo aos co-
fres da provincia.

O Se. X. DA VEIGA:—Adnaira que o nobre
deputado diga isso!

O Se. DRUMOND:—O rgauisem-se as companhias
como mais simplicidade, acabe-se com essas figu-
ras, bonitas, é verdade, porem mateis de capi-
tàes e tenentes, restrinja-se o apparato, e SejãO as
companhias eminmnandadas por alferes.

O Se. CAETANO GAMA:—Então só quer alferes
e cabos?

UMA Voz —E no entanto é mui distincto te-
nente coronel.

O Se. limwMoND:—Eu aqui sou deputado pro-
vincial.

O Sim. F. rm VEIGA:—Mas confesse que gosta
de bonitas dragonas.

O Se. R. SILVA:—E gosta mesmo. (Riso).
O Se. X. DA VEIGA:—Admira que não se mos-

tre beihicoso!
O Se. I)euaiorsu:—E' porque não sou de Pou-

so Alegre.
O SR. CAETANO GAa1A:—Não quer a suppressão

do major fiscal tambemn?
O Se. DimuamoaD:—Si os nobres deputados me

dão esperança, de que o corpo será organisado
corri mais modestia, por certo que devem sup-
primimir o major fiscal, até mesmo porque rue
parece que as funcções deste official são quasi

rlmmstic;ms 	 me 	 ti 	 tincot 	 itrirlaulti 	 1' 	 seerbiri.
Inicio iiãu SI' sacriliqmie o im!nunií só tara se

Ivaremul os culpados'.
ti Se. CAET.'NO GAMA: —I'ijs otfercca emenda

umecte sentido.
O Se. Diu--NioND:—A OppOsit'áo não pode ohie-

rmcer emendas.
O Se. M. PmcmmEco: —Mas está apresentando

meios as tias.
() Si]. DmaIvmmoNn:—. . . se suas iíléas forem

accei Iam eis, a mmiaioria as reduzirá á emendas, e
procurará adoptar o projecto como melhor en-
1 n der.

Sr, presidente, não posso tamubena concordar
mi a continuação do capitão cirurgiào-mór.
ti R. P . Da VEIGA:—j , nuipreseinmlivet.
0 Sim. CAETANO (;aarm:—l':nlào embirra comas os

capitães e comia o cirurgimmo-rmmór ?
ti Sim. 1 tRUMOND'—Sr. presidente, já se temia

ti mIo muitas vezes, e o pmoprio retatorio do pie-
smdmite o ailirmna, que as praças (lo corpo de
Imita q mi adoeceis sã o trata las e medicadas na

mmta casa de uuisericrdma da capital pelos me-
lieis dmiquette estabelecimento.

ti SR. E. DA VEle m:—Qurmn attesta essas miii-
lestias?

lI Sim. ltiivamoNn:—Semnlo assim, parece. que
o cargo ile capitão crrirgià mi-inór é urna sisme-
«era, e mmc emitaolo venci; a não pequena quantia
,b , 1 ::t2OOO() (ri' anDo, despesa couipleta:nenie
1 riiirticrma, pois que esse ftumiccionario mmenlimimmi
5 rvici presta. Imi creio que, si o governo fosso
a pago a mim mumedico as receitas, de que teemmi
umecessimiadma as pracas do corpo de policia, sua
mmiuportaneia não attingiria a essa, ciFra de 1:32O.

À rontinuacão, pois, mie semelhante emitidadr;
na om'gamimsaao da força nà' tem razão (te ser.

ti Se. À. PENNA:__tCatte no chefe da mmiusict
rii a graduação de mestre vago.
mm Sim. X. na VEmuA:—Vago mestre.
1 Sim. DuIU3I0ND:—Espero, portanto, que a

mli utre comomnissao, inspirando-se mios priucipios
de economia, z e lando o credito da provinria, já
e um penliar lo, e tendo em vista outros, ramo os do
era iço publico, será a primeira a cortar as ex-

crescencm as q mie se emaco mm t rão mio plano do semi
projecto e que o estado critico de mossas finan-
ça,; não como porta. (Apoiados).

0 SR. CAETANO (AMA:—Então a respeito do
major fiscal não propõe nada?

0 Sim. i)ecaioaiD:—Si a illustre conamissão de
força publica se comprommietter a esposar as idéas
que lenho ernittido, dando umna organisação mmiais
modesta ao corpo..

(fia diversos apartes).
Ilu creio que os nobres deputados querei  que

o vá dizendo verdades que timão de amargar.
Srs , quaes são os serviços que presta a banda

de imiusica do corpo de pohima, para sem remu-
nerada comia tanta generosidade, á excepção dessas
doces hiarnmunias que desprende.

O Se. F. DA Vmcs lá uro aparte.
O Sim. limiusioNu:—. . coa dias de atines dos

presid ntes da provi macia ou dede qualquer pessoa
de sua famulia, ou para recrear as pessoas alta-
rmmente coltocadas mias horas do desca n so e das de-
meias?

(Ha nua aparte).
Seria melhor que, por occasiào da mnstailação

de nossos trabalhos, o governo contratasse urna
momisica, e assina esse acto se faria com toda a se-
Imunidade e cona usais eCOflOmilil.

0 Se. F. na V E mra_() nobre deputado apre-
cia bastante a nimusica, não esta faltando jmnr dou-

) Sim. fleraioND:—Mas, pergunte, os mmiii sieos
Si prestào Serviço na or.casião cria qni 05 presi-
mteii les ou pessoas de sua Ri moi lia fazem aimu is

1) Sim. E. DA VEmGA—Nemse sabe d'isto.
() Sim. 	 l)emaioNn: - . . .omm 	 preemarliens 	 outra

nuimsslo miii is elevada?
0 Sim. C mETANO GAMA: —A musica até é uni ele-

momo ti mim m;ivihisaçào.
O Smi. 1 IImUMOND—Mas não prestão outros ser-

viços?
0 . ii. M. Pacco:—Eiim caso de iarge.mscia

preslão.
0 Sim. limcamman:—Mas nunca se dá esta ur-

gi'ncma na capital.
O Sim. E. DA VEIGA:—Tem se lado muitas me-

7,55,
0 Sim. I)imcMoND—. . .pois que mmlii se achãoes-

tacionadas 40)) praças. Em que serviços se cm-
pregão estas?

tu Se. E. DA VEIGA:—l)iligencmmis em toda a
provi mac ia.

O SR. I)mum;aioND:—Para as diligencias, guardas
da cadéi e destacmmiïmematos mias recebedorias, 100
praças rào suilicientes.

(1 Sim. E. DA eiev:—Só?
O Sm. 1 )mi v uoND:—E' preciso mostrar que es-

tão uiais te 100 empregadas nesse serviço.
O Se. F. Da VEmGm: — Ilasta saber que temos

moais (te 30 recebedorias.
O Sim. 1)mmcaloNn:—Mas, mm 1le se emempregão

nesta capital eitèctiva e di mu'iaroente essas pracas?
0 Sim. E. DA VEIGA:—Não estão aqui effectiva-

meu te.
0 e I)mmuaiorsn—O projecto é manco, não

diz quaes os Rinites que formiião a 1. 1 circumos-
cri pç ão.

(1 Sim. F. nt VEIGA:—São maaimiudencias que
comopetm;nm: á ad uaimaistracào.

0 Sim Dmmm;mmoNn: —O projecto diz somente que
lim;arài na capital 400 praças. E' i'eatmnente uru
miii uaero extraordina rio. Não se vê qual o ser-
viço que presta o soldado estaçmonado nesta
capital. Fora para desejar que a iliustre coras-
missão nos viesse esclarecer a respeito. Srs.,
reconheço que os admnmmiistradores,a quem cumpre
velar sobre direitos sagrados a respeito da ad -
ministração da justiça cio toda a provincia, de-
verti ter por si os moios de perfeitamente ex-
ercerem sua acção. Mas nós poilemnos habilitar
as administrações para que esses direitos sa-
grados se respeitem e não sej:to atacados, sem
que se dê couro necessaria a organisação de mina
corpode policia nas proporções em que se a-
chia o neste projecto Sagrados são es direitos
pelos quaes cumpre ás administrações velarem;
irias estes direitos inmmatos amm Imomnenmi lambem são
por cItes zelados, pelo concurso mie outros meios,
seria lue se dê. a intervenção da força publica.

Está tmrovado que a força publica cru mrmitos
casos infelizmente, em lugar de ser una elemneim-
to de orrtemmi,temim sido um elemento de desordem.
À agglommmcracão de grande numero de praças

riac 	 lu gar determinado tem mnuitas vezes infeliz-
menteconcorrido para que a ordem se agite e
estes direitos sagrados sejão desrespeitados, por-
qus desgraçadsmrente ninguemo pode dormmiir
tranquilto à sombra das garantias que o corpo
df, policia nos devo conferir.

0 Sim. F. DA VEIGA: —Não apoiado.
O SR. I)RcaroNn: —Srs., tenhamos uma força

modesta, de accordo comia os recursos iimmanceiros
da provincia...

O Se. A. PENNA:—Apoiamlo.
0 Se. I)muuimoND:—. . -prestemos aos nossos

concidadãos o auxilio qmie cites temi direito a es-
perar dos poderes con4i timidos.

ti Sim. CAETANO GAMA:—r piiamlo.
O Se. DuiuíoNn:—. . . mas presleummol-o de uso-

do tmul, que os recursos da provincia não sejão
irrmprohicmmamente malbarataulos i'ni proveito de
mimmi servmiu leterrmonamlo para i i-arem inteira-
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fliS o t esq te i dos outros, ai iás i oporia 1 tissi -
moe, s,brt que cumpre ao administrador velar
mal de perto.

0 H. CAETANO GAMA:—São exactamente as
ftOsaS aspira,*ieS.

Vzs: —Muito bem, muito bem.
O orador é felicitado por seus cmigos.
A discussão fica adiada pela hora.
O Se. PRESIDENTE marca a ordem do dia se-

guinte e levanta a sessão.

25.a ESSÀO ()l1l)INAHIA AOS 27 DE MAIO
DE 18'76.

PIIESIDENCIA no Se. CA1AeA.
SUI M ARI() :— EXPEmENTE. —Projectos e reque-

rimentos. Observações dos Srs. Evaristo Ma-
citado, Caetano Gama, B. Pinto, 1W. Pacheco,
Cesario Gama.—Ordem do dia._2.2 leitura
de projectos.—Redacço.—Estrada da J)ia-
scan tina ao Curvello.—Restricção de lei.—
Posturas. --Pagamento ao coronel A Rodri-
gues Pereira. Observações do Sr. Amaral.-
Revo .qaço de lei. Observações do Sr. Violti.

IIoníe-pio dos desembarqa dores. —Cadeira
(te 1 . 11 letras—Categoria de freguezia. —Es-
Irada de Marianua á Ponte Nova.—Força po-
licial. Discursos dos Srs. Paula Ramos e Vai-
ia(tares.
A's 11 1 horas da manhã, feita a chamada,

achão-se presentes 32 Srs. deputados, faltando
cOm causa participada os Srs. Tolentino, J. l'e-

jdo. Olimpio Valiadão e Nogueira Junior e seio
parlicipacão os Srs.J. Eufrozino e Theophili.

Atire-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Su. 1.0 SECRETtI1IO dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
O//i cio.

1)o secretario do governo, communicando que
S. I'c. ei Sr presidente da provincia manda de-
clarar que, no dia 29 do corrente á 1 hora da
tarde, estará proinlilo a recber a comniissão que
teto de lhe apresentar algumas proposições para
serem saneciuuiadas, do que ficou a casa intei-
rada.

O Se. PRESIDENTE nomêa para fazer parte da
eommissào que tem de levar proposições á sane-
ção o Sr. Paula Ramos, Francisco Peixoto e Tei-
xeira Amara].

Apresentação de:--
Requerimentos, projectos i- indicações.

O Sv. JIvaristo Machado:- .-
Sr. presidente, tenho de offerecer á iliustrada
apreciacão desta assembléa um projecto, que au-
torisa o governo da provincia a mandar proce-
der desde já aos concertos de que necessita a es-
trada que de S. João Nepoinuceno, do rnunici-
pio do Rio Novo, ai ter á estação do Chiador
na estrada de ferro de E). Pedro II, precedendo
o devido orçamento.

Da simples leitura do projecto, Sr. presiden-
te, transluz perfeitamente a justiça da medida
que proponho; é cita intuitiva, trata do melho-
ramento necessario de urna importante via de
communicaeão, e por conseqneneia do desenvol-
vimento e prosperidade de uma zona fertilis-
suna e grandemente exportadora, e que muito
concorre para o enriquecimento do erario da
provincia; bastava esta simples allegação para
o meu projecto merecer o apoio e acceitação de
meus coliegas.

O SR. i)eualoNo:—O nobre deputado tem di-
reito de esperar que assim aconteça.

O Se. EVARISTO MACHADO:— . . mas, em obedi-

encia aos preceitos de nossa lei interna, direi
algo mas palavras mais, e o justificarei.

O Sri. DRuaIoND:—Para projectos desses o no-
bre deputado terá scnmpr o meu voto.

O Se. EvArusTo MAcHAD0:—A estrada de S. João
Nepmucenu á estação do Chiador, Sr. presi-
dente, é itmcontestaveliLente uma das mais mi-
portardes daqueilas regiões da matta; por cita
corre uni couimercio de avultada escala, inces-
santeinente está cortada de tropas tIo centro da
provincia na conducção de getieros de importa-
ção e exportacão, boiadas &; cmfim, por dIa se
dá todo o movimento cornrmmercial que demanda
is portos do Parahyba; e no entanto, Sr. pre-
sidente, é unta siacão destas, de primeira or-
dem, e da qual aulerem os cofres publicos iru-
inemmsas vantagens, conto em tempo competente
ilenmomistearei, que o governo da provmncra, di-
go-o coto pesar, temo deixado cio com ptoto es-
tado de abandono; nunca lhe deo conservação,
e sabe V Exc., Si'. presidente, o estado de pe-
rmuria e de perigo a que chegão os transeuntes
que necessitao forçosamnente de uma tal viação,
tocada ao ultimo extremo de precipicios, fõssos
produzidos pelas aguas pluviaes sem direccão,
atravancada de inatos, Laquarassús, espinhos,
pontes e pontilhões arruinados, &, &.

O Sim. 	 naRAL:—E' 1' na realidade mnuitii Ia-
i nentavel.

O Se. F. DA VEIGA:—Isto é mal geral na pro-
vinda.

UM Se. DEPUTADO:—No norte então nem cami-
nho tenmos.

O Sri. Eveisro Macnano:—Nern se diga, Sr.
presidente, que não tenha d'alli vindo a esta ca-
pital tenazes reclamações a respeito; assevere á
V. Exe que a patriotica cantara municipal do
Mar de Ilespanha tantas vezes representou e cxi-
gio providencias reconhecidamente necessarias
para suavisam' os clamores pubticos em tal mis-
ter, que desesperou, entregando-se a final á con-
trariado silencio, porque infelizmente evidenciou
que todos os seus esforços erão baldados; nada
absolutamente lhe foi possivel conseguir.

O Se. DRUaI0ND:—E coto eífeito é isto admi-
r'avel.

O Sim. EvAilisTo MACHAD0:—UI tímaumente, Sr.
presidente, para conseguirmos que esta estrada
nos fosse dando algum transito pm'ecario, sup-
portavel n'este tempo secco, e penoso na estação
chuvosa, mister foi o povo da cidade, e alguns
fazendeiros de sua circumvisinhança, suhscripta-
remn-se para isso, o que vindo ao conhecimento
do governo por intermedio do digno presidente
d'aquelia innnicipahidade,que promoveo tal subs-
('ripção, servio então de algum estimulo para a
seu turno dar lambem a adininistraíão um insi-
gnificante auxilio, montando tudo, subscripção
e auxilio, na cifra de desesete contos e tanto,
que pouco adiantou para o que era indispen-
savel da cidade ao Chiador.

Fui uni dos subscriptores, Sr. presidente, e
por consequencia affirmo o facto com conheci-
mento de causa...

O Sim. VALLADAIIES:—O que muito honra ao
nobre deputado.

O Sim. EvaRisTo MACHADO: —Obrigado ...
O SR. l)riunoNn:—E una acto de civismo d'a-

quelle povo digno do mais alto elogio.
O Se. EVARISTO MACHADO:—POis creia o nobre

depntado que se esse elogio podesse ser conver-
tido em boa estrada, melhor seria elhe agrade-
cido, porque nada pode agradar mais a aquella
gente do que isso. (Risadas).

(fia diversos apartes).
O SR. VALLADARES—MaS não chegarão os de-

sesete contos?
0 Sim. EVARISTO MACHADO: —NàO,Sr.; e nem era

1iiVtl titi o ehega tu; ilemão ipelias para ligei-
r, repam'os, altcmmlt o pesnmmo estado d' rumas
ciii que se achava aquelia secção de canumnlmo, e
afianço ao moeu nobre coilega que para m despeza
que se faz strictamente imudispensavei, tias vistas
do meu projecto, é ainda insuilicicnLe outra igual
cifra.

O povo d'aquelta zona, Sr. p:esidenLe, é todo
laborioso, ordeiro, paga com toda a pontualida-
de os impostos referentes ao seu cowummercío e
industria, cumpre e observa fielmente todos os
demais encargos publicos, e entretanto, nu mica
lhe chegou a vez de ser acudido da mesma for-
tia emmm suas mais palpitantes necessidades, como
esta que venho de aceusar. Isto desanima, Sr.
presidente; e como ultima cartada no jogo de
suas esperanças, bens cansado ja de. tanto uaga-
nmentu) de impostos,sem que d'cOes nenhuma mi-
gailma lhe tenha servido de modo comiseniente ao
soccormo mie nada que lhe seja o til ao seu bem
estar, progresso e desenvolvimento de sua in-
dustria, e não podendo mais comportar sacrifi-
elos de entra ordemn,como o que acabei de expor
para patrioticamente e de alguma foi-mima hene-
iciar a servidão d'essa estrada, dc que trato no

projecto, incumbirão-me todos ele solicitar d'esta
assenmbléa a medida que proponho; e unindo os
meus votos aos d'aquell' povo, espero que a casa
converterá amo lei o museu projecto.

• SR. I)RuamoNn:—Acolherão-se á boa sombra.
• SR. EVARISTO ãiAcmmano:—E' fraca; usas be-

imelica nas forças de que dispõe.
(lia diversos aportes).

SR. PAULA RAaros:—Se lia medida justa, é a
do som projecto.

O Se. EvAeisTO MAcHAD0:—Assimri, Si , . presi-
demiti', parecendo-me que a utilidade do moeu pro-
jecto está. demonstrada.

41 Se. R. SILVA:—E evrdentenmemmte.
O SR. EVARISTO MACHADO—. . . e, não quereri-

do de nenli ti mima forma toar mima is te tipo á casa,
porque vejo muitos mie meus nobres coligas ins-
eriptos com a palavra, e a hora se adiantando,
concluo, rmiairdammdo á mesa o meu projecto, e
aguardei o trajecto de suas discussões tara desen-
volver mil outras razões que romlrtão em seu fa-
vor, se assim se fizer necessario.

VOZES:—Muito bem.
lido e fica sobre a mesa para ter 2.1 leitura

o segunite
Projecto si. 132.

A assetibléa legislativa provincial de Minas
Gerass decreta:

Artigo unico. Fica o presidente da provincia
autorisado a mandar proceder, desde já, aos con-
certos de que necessita a estrada que de S. João
Nepomnuceno, mnunieipio do Rio Novo, vai ter
á estação do Chiador mia estrada de ferro de D.
Pedro 11, precedendo o devido orçamento; re-
vogadas as disposiçôes em contrario.

Sala das sessões, 27 de Maio de 1876.—Eva-
risto Machado.

O Sx. aetan.o Gama:—Pedi a
palavra para apresentar o seguinte projecto (lê).

Sr. presidente, o districto de Santa Rita do
Gloria foi, não sei porque motivo, suppm'irnmdo,
creio que mma sessão passada. Foi uma injustiça
e um desserviço publico, qu3 precisa de reparo,
porque este districto tem urna extemmsão maior
de 6 leguas, e neile são qualificados mais de 400
votantes. Alli os crimes tem-se reproduzido de
maneira assostadora depois que, com a suppres-
são do districto, faltarão as autoridades policmaes.

'[culto em mueu poder reclamações e cartas pe-
dindo a restauação do districto, medida que, emmi
vista do que tenho exposto, não pode soifrer mm-
pugnaçào alguma.

O 2.° artigo rio projecto niarca as divisas en-
tre as freguezias de S. Francisco (to Gioria e N.
5. do Gloria.

Estas duas freguezias não estão limitadas cern
clareza, e V. lixe. e a casa compreliendein que
são pernieiosissimmias as corisequencias, que de-
correu) deste f cio, sobre tudo tio que diz res-
peito á administração da justiça.

O Sr,. .tmAnmAL:—Nada unais justo.
O Sim. CAETANO GAMA:—Segundo o projecto,

estas divisas ficão perfeitamente discriminadas,
visto como são tomados os limites naturaes que
devem ser sempre preferidos; ficão ambas as
freguezias divididas por dous grandes ribeirões
com todas as suas vertentes. 'Não ha alteração ai-
guina no seu territorio, e unicamente discrimni-
imação de limites, o que é muito rmecessario, em
vista da desordermi e confusão ulite tem originado
a falta de clareza nas divisas.

Assina, espero que o projecto mumerecerá o apoio
da casa.

O Se. AMARAL:—Apoiado.
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2,a leitmira

o seguinte:
Projecto si. 133.

A assembléa legislatit a provincial de Minas
Geraes decreta-

Art. 1.0 Fica restaurado o djstricto de Santa
Rita do Gloria, termo de S. Paulo do Muriahé,
com as mesmas divisas que tinha, incluindo-se
maelle mais as fazendas do failecido Francisco
José de Camrmargos, José Joaquim de Moraes e
Castro, e a denominada—Catta Preta.

Art. 2. 0 As fazendas de S. Francisco do Glo-
ria e N. S. do (Uoria licão limitadas do seguinte
nodo:
A 1.1 se limitará nelo territorio cornprelmen-

dido no ribeirão do Pai Ignacio, desde seu nas-
cimento até sua etnbocailura no Rio Gloria, com
todas as suas vertentes, ficando como principal
divisa o espigão (lime separa estes dons ribeirões,
guardadas as ditisas corra a fregriezia de S. Se-
bastião dos Afilictos.

Art. 3.° Revogão-se as disposições em con-
trario.

Safa das sessões 27 de Maio ele 1876.—Caeta-
910 Gasna.—Paula liamos.—B. Pinto.—Mota
Pacheco.—T. Gouvêa.

O Sr. 113aptista iiito:—Sr. pre-
sidente, vou offerecer á consideração da casa tres
projectos que justificarei eira poucas palavras. O
L°é oseguinte (lê).

Este fazendeiro mora nas divisas entre as fre-
guezias de Capituba e Christina, tem todas as
suas relações na Chrmstina, aOl possue casas, e é
o proprio que pede esta alteração, que não offen-
de a nenhuma (Ias fregunezmas e nem encerra fina
politico.

O SR. VALLADARES:—Não faz mal a nmnguersi.
O Se. B. PINTO:—Não, unicamente faz bem ao

fazendeiro.
O segundo projecto é o seguinte (lê).
Este fazendeiro escreve-me pedindo sua pas-

sagem desta freguezia para a das Mercêz do Poru-
ba, allegaulo que sua fazenda está a 11 leguas da
Piranga, entretaruto que para Mercêz do Pomba
a distancia é apenas de 7 leguas, acerescendo
que tem naquella cidade suas relações eommer-
ciaes e de auaisade.

o 3.° e ultimo projecto é este (lê).
Este cidadão pede igualmente sua passagem

da freguezia do inficionado para a de S. Miguel.
por lhe ficar mais cornmodo e ter alhi suas traia-
sacções coinnaerciaes.

São lidos e ficão sobre a mesa, para terem 2.1
leitura os Seguintes projectos:
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N. 134.

A asseiiitiiõa legislativa provincial de Minas
Geras ibereta:

Ari. 1 . Fica desmembrada da freguezia d
S. Seb:istio do apituba e reunida à fregiezia
tia (diii.,tina a fazenda de Antonio Firinitio Ri-
beiro

A ri. 2.° Fica da inesina toru:a desniciubiada
a fazenda denoiiii iiada-Contagem-de Luiz Gon-
zaga Araujo Porto, da freguezia te S. José do
Choptó, iuiunicipio da Piranga, para a das Mer-
cez (](o 	 do inuirícipio do Pomba.

Art. 3. 1 Ficão revogadas as disposicões em
coo tia ri o.

saladas, sssjes, 2	 Ia Maio de
Pia/o.-Evarist o JIac/iado.-Caetano Gama.-
F. de Oliveira. -Gelulio.

N. 135.
À asseiiihba legislativa provinrial (te Miia

Geraes decreta:
Alt IO UEiiCO. Fica desoieinbrada da fregue-

zia do liilicinlo e iiunicipio de Marianna, e
enerporada i Ireguezia te S. Miguel do lir:tci-
calei e iiiiiiii:ipi de Santa Barbara, ii fazenda
deniiiiiatla- Iurvo-1ertoicen te ao cidadão An-
tonio .la j uiin Itittncourt; revogadas as dispo-

(III coii li alio.
Sala das sessues, 2? de Maio de I86-A.

Peona. -C. de O/iveira.-Amarai.-Ferraz iv-
nior. -Drumond.- Vailadares.

N. 136.
A asseiiiblèa legislativa provincial de Minas

(ieraes decreta:
A itigo nilico. Fica elevada à categoria de

freguesia o d istrieto do Areado do Tur o, da
vi lia de Patos; revogào-se as disposições em con-
trario.

Sala ias sessões, 2 de Maio de 186.-Apprc-
seu/a ção.-Jíounio.-X. da Feiya.- Moreira
da Rocha.-F. da [eiya

N. 137.
A asseiiibIa legislativa provincial de Minss

Gerace decreta:
Art. 1.0 Ficio creadas escolas primarias para

o sexo feminino nas fi'eguezias tio Pào-grosso,
municipio de Santa Luzia, e Canna Verde, w'ani
cipio de Lavras, e para o sexo masculino na po-
voação do Coiigonlial, iiiunicipio de Pouso A le-
gre, e outra para o sexo feuiinino em Cattas Al-
tas du, Matto Dentro, mui icipio de Santa Bar-
bara.

Art. 2. 0 Revogáo-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 2 de Maio de 1876.-E, da
Veiya.-X. da Veiya.-A. Penna.-Mourão.-
2Jforeira da Rocha.

l' apoiado e seio debate approvado o seguinte:
Requerimento.

Requeiro que o projecto n. 59 deste ann)
volte à 2.a eomiiiissào dee fazenda para reconsi-
leraral-o.-X. da Veiga. a
O Sr. Motta 1ac11eco (Nào te-

mos este discurso).
E' titio e rica sobre a mesa para ter 2.0 leitura

o seguinte
Projecto n. 138.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1.0 A cadeira de latim do externato de
S. João d i.l-Rev fica dividida em duas: cadeira
de 1.0 e 2. 1 annos, e cadeira de 3•0 e 4. 0 annos.

Ari. 2. 1 A cadeira de 3. 0 e 4° annos de Ia-
tini fica annexa á de philosophia e rhetorica; à
cadeira de portuguez fica arinexa a de 1.0 e 2.°
aiinos de latim e a cadeira de francez à de ma-
theniaticas.

Ar[. 3. 1 Fica t0 m vigor o disposto no art.
163 do regi lamento n. 62.

Ar[. 4." Fícuio revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sOssõeS, 2 de Maio de 186.-M.
Pacheco.-Paula Ramos.-F. de Oliveira.-In-
nocencio de Campos.- Tayola Jsauior.

II bit. M. PACHECO, por parto da 1." coto missão
de fazenda, e da de pontes e estradas, apresenta
o seguinte

Projecto sz. 139.
As com uhissjes reunidas de pontes e estradas

e 1.a de fazenda, ás quaes foi presente a repre-
sentaeao ile algumas autoridades da freguezia do
.lequi ti bá, solicitando os concertos de que tire-
lisa -i 	 existente nesse arraial;

Considerando que, sendo dIa a ultiin que
esta coltiada sobre o Rio das Velhas e á dis-
tancia de legiasda que lhe fica stiprior, sua
cosi rucçào facilitaria, e para todas as estaes,
o cintiercio (te, pelo mào estado da nisina,
só la idade lo anuo, e ainda as.sini mão seiii
perigos, faz o este com o norte e nordeste tia
provincia, é de-parecer-que se adopte o se-
guinte projecto:

A asseiihléa legislativa provincial de Minas
Gera" lecrota:

A rt. L o Fica o presidente da provincia au-
torisado a mandar proceder á recoustrtiecáo da
ponte do Jequitibá, sobre o Rio das Velhas.

Art. 2. 1 Para esse fim fica aberto o credito
te quinze contos de réis.

Art. 3•0 Revogào-se as disposições em con-
trario.

Sala tias sessões, 2 de Maio (te 18'G.-M.
Pacheeo.-F. da Veiga.-]?. Silva.-A. Pe-
nido.

Dispensado de impressào, fica sobre a mesa
para entrar na ordem dos tratialios.

apoiado, e sem debate approvado o se-
guinte:

Requerimento.

Requeiro que se enviem ás respectivas com-
itissões do fazenda e obras publicas uma pe-
tição do ex professor publico, Carlos Augusto
lias liraga, pedindo pagamento de vencimentos

prescriptiis e unia rirprese il l,açáo dos habitantes
da frèguezia da Lago solicitando uni auxilio
para agua potavel.

Sala das sessôes,2 de Maio de 1816.-,111ourao,
O Se. PRE5iDENTE:-T ni a palavra o Sr. Cosa-

rio Gama.
O Sr. esario Gania:-Sr. pre-

sidente, eu preveni a V. Exe. para conceder-
me a palavra para a apresentaeào de um re-
querimento. V. Exe. ponderou-me que eu o
fizesse depois da apresentação de projectos e
eu annui a esta reflexão que V. Exc. ole fez.
Entretanto a hora ja se acha bastante adian-
lada e eu, tendo de ocrupar por largo tempo a
atteução da casa.

() Se. PRESIDENTE: -Declaro ao nobre deputado
(I UC a nossa sesssão começou ás 11 e um quarto
ir que ainda não decorreo uma hora.

() Se. CF.SARiO GSMA:-Sim Sr. Mas eu não
querendo ser increpado de prejudicar as ma-
terias da ordem do dia, me aguardo para faltar
em qualquer outra oceasião,

O Se. PRESIDNTE: -Tem a palavra o Sr. Afion-
°o Perna.

O Se. À. PENNA:-1)esisto da palavra.
O Se. PRESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. C.

de Olís eira.
O Se. (: . DE Or.lvEjeA:-Desisto.
O Se. PRESlDENTE:-TemPRESIDENTE:-Tema palavra o Sr. Cae-

tano Gama.

O	 (a(td1lo Gaiïia:-Sr. pie-
siiien(, finIto itt 	 ller:er oitos este njeilo (l),

l'ouras palavras iliii em sua sustenlaca, pio
HIP parco que nu uguei cintusttirà a na-

issidaile da coiislruc,iii te ti ii ciniterio nesta
oapital, para e\ itareiu-se os enterratientos no

utro da povoarão, pois que os que existem,
irtencentes ás dii ersas irmandades, actiào-se

lissas condições, por que eslào annexos às igre-
situadas no centro da cidade, sendo itiani-

letis os Inconvenientes que d'abi provem para
aud publica.
I'ortanto, cru relaçto á necessidade da obra,

cri nata mais direi.
Quinto á despesa a fazer-se, observai em 1.0

ligar que, sendo a cariara da capital rcontie-
eitamiieute pobre, não teto recursos para á suas
expeilsas reatisar ;i desta obra, e
eu segundo lugar que, pela disposiào do art.
40 do projecto, que naturalmente terá execuçào,
deve-se esperar que, passado algum tempo, a
despesa esteja paga, ou polo menos muito re-
duzida, pela o crEia proveniente dos enterramen-

feitos neste ccliii terio, para cujo tini é o pio-
oilnle da pio incia autorisailo a organisar

a tabella.
onseguintiu este resultado, a obra ficará

iirtenrenito á i:atuara municipal, que auferirá
II te va u tagen 5 peuu niarias tai ii he iii.

0 Se. MoultÃo: -- A obra é municipal, e era
ais natural que a camiiara coitrabisse uni cm-

lreti iii pira fazeI-a.
1 Si. CAETANO Gasmo:-Contrahir emuprestino

iii pagar cciii que, quando a camara não
I ni espera oca (te angu en to de retida, irem
Ili p deque fonte lhe bade provir este augimiento?
II SR. MounÃ: -Então vatitos fazer ceiiimterios

ii toili)5 is ititiiticipiOs.
1) Sim CAETANO Gasia:-fiados não estão nas
niticões do da capital

1 Se. M. IL:iieco:-E lia muitos que rerebeni
uixi liii lis ci ti-is
A capital da pio viii eia 	 tios d(-ve me rii:er

li cucão especial.
E titio e fica sobre a mesa para ter 2." leitura

o s 	 uiinte:
Projecto n. 140.

A assemlaléa legislativa provincial de Minas
1 ris decreta:

A ri. 1.0 Fica o presidente da provi Icia cre-
bEato na quantia de vinte contos te réis, para
itiandar reconstruir um cemiterio testa capital.

Art. 2. 0 ÀeahaIa essa obra, poderá alienar
a titulo oneroso, parte delta ás corporações que
professarem a religião do estado ou diversa, re-
irvando apenas as necessarias para ii enterra-

atento dos cadaveres de pessoas polares de re-
ligiões diversas.

Art. 30 Fica o presidente da proxmncla au-
lirisalo a expedir regulamento para boa exe-
'tão deste serviço, e bem assim a crear uma
tabetla de preços por cada enterramento; dis-
posições legislativas estas que não terão vigor
erti approvacào desta asscmnbtéa.
Art. 4. 0 Indein nicados os cofres provineiaes

ti despeza feita corrio cemiterio, passará a pro-
piedade deite ti cantara municipal.

Àrt. 5,0 Revogào . se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 27 de Maio te 186.-Cae-
1 roo Gama-Paula Ramos.-11. Pacheco.-P.
/irandéo. -Innocencio de Campos.
0 r. Haptista Pinto:-Sr. pre-

-[lente, em poucas palavras vou justificar um
projecto que tenho a honra de apresentar àcon-
-li'raçào da casa.

1 Sr. conimendador Severino Domiciano dos
Heis, importanle fazendeiro do sul de Minas, re-

precAtou a esta asseiiihléa pedindo que se pas-
,asse ii resto di , sim fazetidri, 	 giaiiite ai,-
te já á freguesia de S. Vu:eute pata
essa mesrIa fregrmezta, alte ganilo que una alti a
distancia é apenas de 2 leguas de caminhos bons,
ao passo que para a fregtiezia de (,arrancas, ti
Im ia pertence, a distancia e de 5 leguas de ca-
tniiihos ruins.

AleiAleni disso, diz ele, que Carrancas está em
completa decademacia, é um lugar onde não tia
um padre,uma pharutiacía, emfimn,rim lugar com-
pletainente morto, entretanto que em S. Vicen-
te euicontrào-se todos os recursos, e alli mora
tola sua fainilia.

E', pois, Uni Pedido milito justo e nós leve-
nos attendel-o.

E' lido e fia sobre a mesa para ter 2." leitura
o segui ti te:

Projecto n. 141.
À assernbléa legislativa provincial de Minas

Geraes ilecreta:
Artigo unico. Fica pertencendo ,'i freguezia

te 5. Vicente Ferrei', municipio do Ttirvi, tola
a fazenba de Pitantieira s , propriedade do com-
iittiailor Severino l)otniciano dos Reis, artu-

articule pertencente á fregtie-zia de Carrancas do
nuiu ímpio de S. João d'El-Rey; ru'vogàia-se as

disposições em contrario.
,,,aia ias sessões, 2 de Maio de 1876.-li. Pin-

lo-Ferra: Junior.-Ananias. -T. de (louvêa.
- (lama Cer queira.

() Sus. X. na VEIGA, por parte das comninisoões
reunidas 2." te fazenda e poderes, apresenta o
seguinte:

Projecto az. 142.
As comuissões reunidas 2 . a de fazenda e de

poderes, que havito apresentado o pr,,jecto ii.
59, reconsiderando:

1 . 0 Que o contraio para putlieatrão te annaes
d'esta asseuihléa, feito com o Dr. Antonio Cassi-
miro da Motia t°actieco, não pote ter vigor juri-
loro, por falta de lei que o autorisasse, sendo ia-
sulllriente a concessão dada pela asseuibléa, e em
virtude la qual a mesa procedeo, como consta do
1.0 parecer:

2° Reconsiderando, porem, que em virtude
desse contrato e portanto, em boa fé, é que o
referido eiu1uresario fizera a publicação desses
animes, e por isso está no caso de obter indem-
nisacão, são de-parecer-que se adopte o se-
guinte:

Projecto substitutivo.
.4 assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Ait. 1.0 Fica o presidente da piovincia cre-

ditado na quantia precisa para iridemnisar ao
Dr. Antonio C:issemiro da Motta Pacheco a nu-
portancia da inipresào dos annaes lesta assem-
ilóa, que tiver feito até a publicação da presen-
te lei.

.'ri. 2.° Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 27 de Maio de 1S6 -X. da
Veiga.--]', de Gouvêa.-M. da Rocha.-F. da
Oliveira.

Dispensado de impressão, fica sobre a mesa
para entrar na ordem dos trabalhos.

ORDEM 1)0 DIA.
2.a leitura de projectos..

'rein 2. a leitura, são julgados objectos de de-
liberação, e, despensados de impressão e copia,
ficão sobre a mesa para entrarei; na ordem dos
trabalhos, os projectos ris. 110 a 121.

Redacção
o Sus. P. BRANDÃO, obtendo urgencia, offerece
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a	 linal lo projecto ri. 22, a qual
pri' ana.

Estrada ria Diamauuina ao Gisrvelio.
E approvado ciii 2. 3 diseussão o projecto n.

2, que atitorisa o governo a despeiider até
10: 000$000 com os re pa os ti esta estrada.

Resfrie çâo de lei.
lipprovado cio 2. 1 di iSCUSSO O projecto Ii.

, declarando que terá somente elieito civil
a lei que desiiieiiilara o teriitorio da fazenda de
AI. Furluiiatu ii ilieiro do curato da Piedade
pua ri paioc}I ia da Me ia Pa laca.

Posturas.
E' approviilo emdiscussão o projecto n.

t) de 1$3, contendo artigos de posturas da Ra-
gigeiti.

Pagamento ao coroaei Antonio Rodrigues Pe-
reira.

Entra ciii 2. 1 discusnão o projecto n. 18, que
ii aula pagar ao coronel Antonio  Rodrigucs l'e-
rira :i de 42$5i 1, proveniente de
eo,icrtos que fez na estrada tio Prtrahvbuna.
() Sr,. A iiiaral:—Si. presidente, o

iuj ec to que vai ser votado já merecco a atten-
çãi desta casa o armo passado e sua approvaçào
cri) que atd a 2.0 discussão.

Em 1809 lora o postos em  lias ta publica os co ii -
certos di duodeciiiia á decima setiuta secções tia
es Irrita cii tre esta cidade e a de Barbacena. Não
appareceo licitante.

'assados teutpos,foi encarre gada ao Si, coronel
ii iiiio Rodrigues Pereira a construccão desta

errida, que 1ã se achava muito mais arruinada
tu que quando fora leito o orçamento. Mas cite

dccc 1101 a 1 iiC u ui benci ri e cOce ti vamit ente fez os
(romice rI os na estrada.

Peruiittà) os nobres deputados que eu em la-
unha retira (is acontecimentos que se derão ciii
relação a este negocio. Na oceasião ciii que se ce-
lebrou o contrato, deo-se aqui urna luta desagra-
davel ,q u ficou con tiechla coui a denominação de
pci lados e pci udos. Como o ijanado 1 ir lien -
jamiiin Rodrigues Pereira eia contrario ao então
presidente da provincia, e ao director das obras,
o Dr. Victor, resultou que o coronel Autonio
Rodrigues l'ereua, tendo de entregar a estrada,
fora dia examinada por uni engenheiro nomeado
ad /ioc, e este declarou que a obra valia menos.
Cumnpre,no eiitanto,atlemider que esta obra esteve
em hasta publica e ninguemu quiz arremnatal-a.
Eniconsequencia disto se inaudoudal-aao coronel
Antonio Itodrigues Pereira, e cOe a fez quando a
e trada estava mais deteriorada do que quando
fora feito o orçaiiiento, por isso que havia de-
corrido tempo. Reparada a estrada,nào era possi-
rei reconliecr-se os buracos, que existiào acha
antes dos reparos, e a obra foi avaliada por uma
quantia menr do que a que fora pedida pelo Sr.
coronel Antonio Rodrigues Pereira. Portanto, a
quantia de que trata este projecto não é o paga-
miiento de unia indeicinisacão, mas de unia divi-
da, que des e ser satisfeita ad Sr. coronel Antonio
Rodrigues Pereira.

OS I. li. PINTO E .1. AUGUSTO:—Apoiado, é
muito justa a sua reclamação.

O Sim. C.%ET.srso GAm.t:—E' um dever de justiça
ata, irias, segundo a theoria de seus coltegas da
opposieào, o presidente é que deve fazer este pa-
gainen to.

O SR. ASIAiIAL:—Nein sempre.
O Sii. CAETANO GAMA:—Nem sempre, concordo

C ,)11) isto.
O SR. C. Dc OLIVEIRA:—V. Exc. não saL que

ha distineção em tudo?
O Sii. AMARAL:—S. lixe. negou indeuamaisaçào

a tudo por unia questão meramente de capricho,
e não de partulo a partido. Assim, espero que os
nobres deputados continuem a fazer a mesma jus-
trica que lizerrio até aqui.

0 Sim. C. ne ()i.ivEmiia:—O iiobre deputado pelo
1 . 0 distritrto não protege landwin esta causa?

() SR. CAETANO GAaiA:—Eu voto a favor, por-
(toe nào applieo a pina de tal tão.

Não lia vendo Riais quemui peça a palavra, cri
eerrrt- (e a discussão e, procedendo-se 'i é
apprttvado o projecto por escrutinio secreto para
passar á 31 discussão.

Dero,qação de lei.
Entra em 1 . 0 discussão o projecto n. 103, que

ilerrga a lei n. 1304 de de Novembro d( 1866
na parte relativa ao termo da Christina.
(.) r. Viotti:—Sr. presidemite, louvo

muito o zelo de V. Cxc. niiandanilo tér :a lei so-
bre que versa o projecto cmii discussão, pois eu
quisera tirar de sobre mirim e da mesa a pecha
que outro dia pareceo-tne lançar o iiliistre depu-
tado pelo 3.° tI istricto, qua d'i, fumiilanientando
Uro proJecto sobre os olticios de tabelliães tia
Cliristitia, disse que o faria sem rebuco, porque
unto gostara de projectos encapotados.

() SR. li. PiNTor—Não me referi a projecte ai-
gummi.

0 SR. ViOTTi;—Eu pensei assina, porque q uaii-
do se apresentou o prôjecto relativo á freguezia
do Caxauibú, o nobre deputado não estas a pre-
sente, e por Isso talvez se convencesse de que
não ti titia sido satisfeita ri disposição do regi-
meu to, e assi mi podia a allusão sei feita a nu iii
ou a qualquer dos membros da utesa.

II Se. li. PINTO:—Não,Sr., não era capaz(] isso,
0 Sim. VioTTi : — Bern, com a explica ç ão do no-

bre deputado, lico certo de que não houve altn-
são a pessoa alguma e isto satisfaz-me.

0 SR. Moumião: .—Emn vista tia explicação do
noto-e deputado pelo 3. 1 districto, creio que não
tia Iliais lazão de ser para a discussão.

O Sim. ViOTTI :—Tauibein penso assim; inas não
queria que pesasse sobre a utesa ou sobre iii ia
unia iticrepação desta ordem. Sou inimigo de
carapucas, e sempre assumo a responsabilidade
dos uieus actos.

.Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ra-se a discussão, e é approvado o projecto.

JIo ele pio dos desembargadores.
Entra em 1.0 discussão, e é sem debate appro-

varIo por escrutino secreto, o projecto ri. 7, que
faz extensivas aos actuaes desembargadores da
relação do Ouro Preto as (liSposições dos arts.
3,0 e '7.°da lei ri. 1104 de 10 de Outubro de 1861.

Cadeiras de lao letras. -
1.' approvado eia 1.a discussão o projecto ri.

33, creaudo cadeiras no districto da Conceicir
dos Ouros, e freguezias (te S. João Baptista
Ag ua-pú.

Categoria de freguezia..
E' ntpprovaíto em 1.a discussão o projecto n.

62 1 que dá esta categoria ao arraial de N. S. do
Rosario, trino tio Muriahé.

Estrada de Jfarianaa á Ponte Nova
approvado cru 1.0 discussão o projecto n.

49, que au torisa o govermio a mandar reparar esta
estrada, e a construir a ponte da freguezia do
Sapé, teruio de Ubá.

Força policial.
Continua a 1.a discussão do projecto n.

que lixa a força policial da proviucia nos exer-
cicios de 1870 a 1878.
OS. iauIa amos:-5r presi-

demite, na qualidade de um dos mais humildes

membros da commlmis:rào de força publica (não
apoiados gera es)

O Sim. A. l'eNmDo: -- Uui dos ritais distinctos da
casa. (Apoiados)

Os Se. P. RAMOS:-- ....ou! imnpellido ti vir
sustentar o projecto coa discussão, to s iva e ca-
oi'osaiiieute impugnado pelo meu svnipa thmco

aimogo e uobilissiojo collega ripreseu taiate do 2.°
districto -

41 sim. h)imu3loND:--Multo agradecido.
O SR. P. itaM(ts: -- . . . e o faço comia maxiino

acanlurutiiento, não sé tom' ser o primeiro a reco-
nhecrr a imisu Iliciencia de minha inteitigenria
(não apoiados), como por faltar-use costume desta
ri bu na.

1 gradeco mii uito as manifestações de apreço
II Sim. Aitmmai,: --E' digno de toda conside-

ração.
SR. P. l-1.tsmos:—... e animação que por sua

niemierosidatie rue t:oncedemn os me lis iltustres
ollegas.
0 Se. A. I'ENiDo:—() talento e o mneritu in-

comitestas eI de V. Exc. o fazem digno disto.
II Sim. C. ÂFvoNso:—Apoiado.
0 Sim. P. Rismos:•—Se atteudermnos ao passado

e o cnuubmnarnios Gomil as circuiimstaucias (to pre-
sente; se attenlernios á letra da lei que instituio
os corpos policirnes; ao conhecimento que então
já tumilia o legislador da guarda imiunicipai; às ne-
cessidades que sobrevierão depois da extinção
li guarda nacional; verilicim-emnos que emvez de
sei' o actual projecto de força publica uma urina
leitorui de que pretenda servir-se o partido can-

scrv:idor para sutiocar a livre manifestação do
voto popular; eui vez de ser uni cartel de desa-
tio, como dise o digno coilega que lan precede
Da ti ii u mia, ali rad o aos li rios dos mnumaei ros, é pelo

ruI irrito uma pemmliom' de paz e tratmquiilidade
Smm. R. Sii.ti:—Apoiado.

ir Sim. A. Pmnxmno:—Mumto hiemii.
ii im. l RaMos:—. . . é mais uma seg urança

e grrramitma a este mesmo exercido tio direito e
mii liberdade de votar.

0 Sim. li. Sievi:—Apoiado.
(Is SRS. I)KusloND, AMARAL E E. AFF0N5O:—Nàu(

ri po i ido.
li Sim. A. PENmD0:—Muito beira.
II Sim. P. Raios:—Ver-se lia que este projecto
uni dos mais bel [os que por ventura teiihiào

indo rã teia da discussão.
O Sim. C. ÂininoNso:—Nàu apoiado.
0 Sim. P. lçasios:—. . . e que é o producto da

experiencia de largos annos, e o resultado do
lOii5ehiiO d,, iriuportautes estadistas.

O Sim. VALLADAIIES: —Coma Ira isto protesta uni
i1 mais distimmctos estadistas do partido do no-
Ir deputado.

( Se. P. Rasmos: —Qual é elie?
ii i'it. VALLADARES:—O visconde de Uruguay.
II im. P. Raaios:—Peto conirnirio, é uiesmno

1(1J) a opinião deite que defendo o projecto.
Sr. presidente, permitta V. Exc. que eu lance

uumi rapito olhar retrospectivo ao passado.
Salte V. Exc., Si'. presidente, que o exercito

brasileiro, que se distingue hoje por sua disci-
ptiva, que iimspira a todos coaliança, pelas pro-
as iri-etragaveis que tem dado de seu valor e

patriotismo mias lutas que temos travado com OS
iiOS5OS inquietos ti imprudentes visinlios, e que
iii diversas circumustammcias tão alto temi elevado

1 i hi iliaão nacional.
Sus. R. SILVA E A. PENiD0:—Apoiado.

3 Se. B. PiNT0:—Muito bem.
41 SR. P. Rtjnos:—. . . teve uma epoca cri que

vira einpannar-se o fulgor, o brilho de suas gim-
idosas tradiçées. Sim, Sr. presidente, houve mima
tnpoca em que o exercito, deslembradu te sua
Dobre missão, por assim dizer, de protector das

liberdades publicas, esquecido tias regras de sua
disciplina, nthlieci(io unusmno de seus sentimentos
htatriotucms, foi levado a revolucionar-se contra o
1 1 1(1 p rio ellefe da imacà e a cmiv os er-se tiaqumel la
revolução que deo em terra coili Ii 1. 1 iiiiperio.

(1 Se. VALLÀDAImES:—A mais gloriosa revolu-
ção tiventius (não apoiados da maioria e
apoiados da opposição), unia das paginas unais
hrilhiauites da uiossa historia.

O Sil. CAETANO GAMA:-140 é questão mie opi-
iliàt).

O Se. P. 1taamos:—Ainda fez mais o exercito'
logo depois pretendeo...

O ,im. E. DE OLmvEieA:—A existencia(Ias as-
semiableas proviimciaes provem dalmi.

0 Se. A. PENNA:—E' (1111 mios titulos de gloria
leste paiz.

O Sim. P. RAMos:—tst é comisa dillerenle. Se
as garrinumnms mie liberdade, se as iléas de pro-
gresso vimigarão nessa epoca, nem por isso se
pode dizer que o exercito, procedendo com in-
subordinação, cumpriu o seu dever.

Nào, Srs., porque a obediencia é tu primeiro
cleiiaemito de vida e de forca para o exercito.

O Se. YALLADAimES:—E' um defensor (Ia liber-
dade.

O Sim. 11. SILVA: —De ve-se sempre conservar
alheio às lutas politieas; é o principio.

(.) Se. VALLADAmmE5:—São cidadatus brasileiros.
O Se. P RESIDENTE: —Attenção! Os apartes não

deixào o orador continuar.
(1 Sim. P. RAMOS:—Esquecmdo, coriao dizia, de

sua nobre missão, de seu rigoroso devei', tentou
impor sua vontade ao governo e às caumaras de
seu priiz. Por toda a parte mude se dava agita-
ção apparecmão soldados armados envolvidos

lia.
() R. X. DA VEIGA: —Nesta parte, mão apoiado.

Cmii 1831 o exercito acornpammhiou a nacuo. (Apoia-
dos, muito bem).

O Sim. P. Ra)ros: —São maneiras de aprecia-
ção. Em todo caso deixou de ser obediente.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—O nomae de Evaristo
(Ia Veiga imitiudo muito.

O Sim. P. Ranuios:--O exercito foi iam dos que
se cmiv ulvernio na luta, e tanto, que foi objecto de
medidas de rigor, ordenando-se que cite fosse
desatinado e licenciado em sua quisi totalidade.

O R. YALLADARES dá um aparte.
O Se. P. RASIOS:—() mesmo distimacto Sr. Vis-

conde mie Uruguay declara que o exercito ii'aquel-
ie tempo tornara-se suspeito, fendo de ser li-
cenciado o exercito e não estando ainda creada a
guarda naciomial, rio-se o governo mia necessida-
de de lançar mão da guarda municipal. Foi
nessa epoca que appareceo corno quis clii embrião
essa entidade, liie até então Hão era conhecida.

Cria virtude disso, colmio nos 'nsina o Sr. Vis-
colide de Uruguay eia sua obra—Estudos Pra! i-
coa'—, apparcceo a lei de 6 de.) umitao de 131 ,dan-
do providencias contra as calamiiidades da revo-
Imurão e crenindo uma guarda totlri cidadia para
auxiliar as autoridades enaquamato se não om'ga-
usava a guarda nacional. Mas, Sr. presidente,
tanto desde logo se reconheceo que essa guarda
toda cidadõa ema iniprestavel para o fita que se
Linha ema vista, que em seguida veio a lei de 20
de Outubro de 1831, creando os guardas mnunici-
paes a cas alio e a pé para iriantei' a tranquiilida-
de publica e auxiliar a justiça. De todas as ins-
tituições d'este genero, naquehhe tempo creadas,
esta foi a ummica que poude vingar e é a que exis-
te hoje cora a denonaiiiaçào de corpo policial da
cõrte.

O SR. hJRuMoND:—Porque é aquiella com que o
governo mais conta.

O Sim. P. HAsnos:—E' aqueila que é semelhan-
te á nossa, é aquelia que é semelhante á de todas
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as provinrias. Apoiados (lei maioria e ',o20 poia.-
dos da opposiçrio).

() Se. Á. PENII)o:—Prests relevante serviços.
() SR. l)t,oxn:-_-Mutts. Sulioca perfeita-

mente o '. ,to.
O Se. A. lENIl)O—Não apoiado.
1) Se. P. lfaios:—Etn 1833, ainda dominado

por essa idéa de progresso a tolo transe.
(1 Se. VaLLADaRES:—['.)I' essa idéa patriolica.
0 SR. P. lfios:—O progresso é sempre bom

e utiliii toda a sociedade, mas entendido nos
devidos tortos.

O Se. CtETANO GAMA:—lfein entendido e refle-
ctido.

() Se. VAI.LAD.tRES:—Não sei o que seja pro-
gresso coto a significação de anarehia.

(1 Se. P. RAMos:—I',ni 1833, Neto a resolução
de de Outubro, facultando às canaaras muni-
eip.ies a creação de guardas tnuuicipaes CotO au-
dieiieia do juiz le paz.

0 Se. X. DA Veiva:—O tnovinaento de 1831 foi
nacional, o de 1833 foi faccioso.

0 Se. P. Rtios:—Sini, Sr. Por estalei se tI-
zia que sei ião pagos os guardas tnuniClpaes pe-
los moradores dos di.striclos que a isso se qui:eS-
Sem 7Jrestas. l:ra unia lei ti dada pela igetiul-
dade ii spirito progressista da epoca, conter-
n a opiiiiiIo do Sr. Visconde de tJruguav Conto

cii prever, não era possivel (fite unia tal 1115-

li ii ição 1 odesse perdurar, porque d illict 1 mente
se encontraria quem quisesse abrir a bolsa para
voltitilariauteitte su.teutar taes guardas. Foi de-
p is lesta epoc:t, Sr. presidente, que veio ii acto
atilitiotial, que ii 	 irl. 11 	 2.° estatuio que as
a seiibléas provinciaes tivessem a faculdade de
lixi' sobre a irtforinaçâo do presidente a força
policial respectiva. O Sr. Visconde de Uruguay,
coitibinatido a letra deste artigo e seu § comas
dispsiçCns anteriores, é de opinião que o legis-
lador não se (juiz referir na pala ra—policial-
a nenhuma d ai uel as leis, por sei cii creações
dilb'rentrs, e concluo dizendo que não se pode
deixar de entender a altribuição conferida á s as-
s'ehléas provinciaes pelo § 2. 1 do aH. 11 como
conpreii'itsivt de todas as faculdades necessa-
rias pata a organisação da força respectiva, e
accrescenla que até hoje nem o governo, nem a
asseimibida geral temi feito reparo no modo por-
que as assemnhléas provinciaes tem legislado so-
bre a organisaào de seus corpos.

(1 Se. 11. SILVA:—Apoiado.
O Se. P. RAMOS—. .dando assim, por conse-

quencia, a entender que fica á assenbléa provin-
cial completo arbitrio para formar estes corpos,
conforme as necessidades de sua provincia.

O Sim. Csaeio GAMA dá um aparte.
0 Se P. RAMos:—Sem duvida alguma. Não

obstai te, conchie o nobre visconde que, posto
que o acto addicional não se referisse a um typo
deterniin:ilo, nem declarasse o que se devia en-
tender pir força policial; pela significação da
palavra e idéa do tempo, parece que seus auto-
res ti n hão cmii me n tete unia força unais cid ad da e
paisana do que militar, propriamente dita, sendo
esta inlerpretaçào o que teto dado lugar á defesa
sobre a guarda municipal.

Mas notem os nobres deputados que esta opi-
nião é unta especie de interpretação do intento
do legislador, não é positivamente uma opinião
sua.

O Se. VALLADARES:—E' opinião d'cite; lea V.
Exc. a ulttrra parte da pagina 5a

O Se. P. Rsios:—O que cite diz nesta ultima
parte, tenho bem presente, é o seguinte: que k,m
sua opiniào a organisação da força policial nas
prnviiicias é viciosa. lin lugar de centrahisal-a
toda nas capitães, conviria iocalisal-a.

0 Se. VALLADARES:—Qu3 convinha crear uma

força policial sem apparato desnecessario em
cada provincia.

O S R. P. RAMos:--Isto toterpretando a opi-
nião tio legislador. Mas a ptiitdo deIte é qu em
vez de ecu tia i s. r, de ia se loca isa r, e é exacta-
mente o que faz o prject cii discussão.

(.) Se. VALLADARES:—Na sua obra sobre estu
dos adniinistraCvos diz que é exercito appara-
toco e o trata até de caricato.

(1 t. P. RaMos:—São os Ie estão orgatnsa-
do lesta forma.

O Sim. VALLADSRES:—Cotti estado maior, musi-
ca, &.

O Se. P. Raios:—O nosso corpo policial está
assiti organisado lia muito tempo e por liberaes
e conservadores. (Apoiados). File tem tido sem-
pie esta niesina orgamtisaçáo, não somos nós que
o organisanios assim agora.

l'or consequencia, Sr. presidente, o que cmi
prcienilo demonstrar é que desde as epocas as
mais remotas teto-se sempre conservado esta iii-
stittiiçào tal cono nós a achamos, como a dille-
rença de que cii algumas provincias dIa teto
tia ior ou menor numero de pra ças; mas 4) pa-

d tão é o mesmo. Que estes corpos poiieiaes não
sito cotitrarios ás disposições do acto uldiciontI;
e que sua organisaçào, parle civil e parte militar,
segundo a opinião do Sr. Marquez de S. Vicente,
é mnesiiio a mais proltria e mais adaptada ao tio
a que se destii,a...

0 Se. VALLAnAnes:—Não apoiado. Ainda com
o Sr. visconde de Uruguay contesto isto.

0 Se. P. RAMOS:—Mas, se do corpo policial
temos tirado bons resultados, e a experleicia nos
acoitsellta que continuemos a mantel-o, o mesmo
não acontece com relaçào á guarda municipal.
(Xi7o apoiados da minoria).

Nao sou d'alueiles, Si'. presidente. que con-
testão absolutamente o mnerito da instituição da
guarda municipal.

II Se. VALLADAIIES:—Ainda beimt.
0 Si. P. Raaios:—Fntre outras tem cita a van-

tag til de ser tirada das classes populares com
quem convive, de sorte que é natural que, coto
mais facilidade lo que as praças que vão de lu-
gares estranhos, coniteção os individuos tine tecto
de vigiar; tende igualmente a favorecer a des-
cei trtlisacào, concorrendo para que se augniente
o tmuitiero das liberdades mnunicipaes. Alen. des-
tas adduzemn os propugitadores da instituição a
sua excelleitcia pelo lado econouiico; tuas isto
depende do modo parque for organisada.

A estas vantagens, porem, temos de oppor os
seguintes inconvenientes: a tgnorancia das leis
militares, a falta de disciplina, a nenhuma auto-
ridade de seus coomandantes, e mais o seu as-
pecto grosseiro, que não infunde respeito ao
pos o. Não sendo esses homens convenientemente
disciplinados, nem ao menos sabem servir-se das
arntas que lhes são confiadas.

tI Sim. l)RUMOND:—isso é vantagem.
O Sim. CAETANO GAMA:—Para o Si'. 1)rumond é

vantagem, porque elie tem horror á banda e á es-
pada.

O Se. C. AFroNso:—E o corpo de policia co-
nhece as leis militares?

O Se. P. IlAMos:—Sem duvida, porque é dis-
ciplinado, sabe servir-se das armas. V. Exe. não
O \è constantemente fazendo manejos, como se
fôra tropa de linha?

O Se. C. AsFoNso:—Mas, em primeiro lugar,
para a captura de criminosos não são precisas
ntanoblas, e, em segundo, o corpo de policia nem
pode ser bem disciplinado, porque pela natu-
reza de sua missão, nunca está reunido tia ca-
pital, e sim dissetriinado pela provincia.

(1 Se P. ItAMos:—Responderei ao nobre de-
pulado como uni argumento ad horninem.

e rp 	 te p 1 	 ii, a ,i iii r iiiiido cria grmm-
cuiti c'iitntaitdantes que estão m:onstaitt-

otite liscalisatido sua disciplina, tiit 	 se alma
ii estado imie fora pita desejar-se, 	 inais
is esquadras utuiticipites?
0 Se. C Ar soNso: —Logo, não d es tuii iii-

o itveniente da guarda itiunidi paI
ml Se. P. Rsimos: -. 1.' porque cita não temi ah-

ii mitam'nte disciplina nemmliutita, e o corpo de
polícia temo alguma.

Sr. presidente, o Si'. visconde de Uruguay uma-
nifesta é verdade, a opinião de que a guarda
ii tu ici paI deve ser eidadôa, (leve ser ccmo na
iiielatem'ra e na Fratica; inas eu digo que não

1 1od(i ter applicaçáo ao nosso paiz. A guarda
ii itimicipal que existe na Inglaterra e mia França,

e isso que alii a civilmsaçào se acita cio mui-
mtiaior grão d desenvolvimento do que eu-
nós, é foi miada de homens muito timais aptos

;titropriado.s para esse serviço, e atem disso
\iete uma outra guarda que satisfaz e preeti-
Ii 	 eottpletamitente as lacunas Ia guarda local,

é a gendartiteria.
O nobredeputado sabe quo mia França a gen-

iarni'rii coitpoe-se de desaseis unI indivitluos,
iii vinte seis legides perfeitamtmeiite arrigtmnen-

tias, com suas brigadas e comiamandantes iime
tstantetiient estão se como mttunicantlt uu como

litros, coto SICUS superiores, e estes ciii 05
ii tistros tia guerra e da justiça.
Istes gemtdarmites, de ormhi tiario homens expe-

cimentados por sua intrepidez na esquadra e
exercito, de judo são escolhidos, percor-

iii ii pais, anIão de coutmnuna e u coiitntuna,
Irsegilein e dão cala a toda corte .e crmuiImiioso
Is collocto nas mãos da justiça.

t Se. CEsaimio GAMA:—E, seio caracter itetibumit
o t lar.
() Se. P. RAMOS:—Mas soccorreimi a guarda
ieial propritmnente dita dos lagares, tanto

o Sr. hilok, d'onde colhi estes dados, diz que
getidarities (Ião por toda sorte de contraven-
e que a policia local não vé ou tinge utão

'ei.
1 Se. CesAumio GAMA dá uni aparte.
1 Sim. P. RAMOS:—Mas tem certas funcções

iiiiiio importantes, entre outras a de prender.
lela guarda com a guarda local pode prestar

ii ti los serviços, mas nós que temos de nos ciii-
ele somente a nus corpo, que é este de policia,

podemos deixar de dar-lhe funcçóes, não só
irprias da policia local, como tamobeui foic-
e is ilenticas áquellas que exercem osos gendai'-

na França.
0 Se. CEsanuo GAMA:—De policia.
0 Se. PAULA RAMOS:—Ora, não estando os co-

da provimicia ciii comtdiçóes taes que pos-
sois ter esta guarda dupla, devemos de tios

intentar com uma que preencha todos estes
Inc.

() Se. CF.sAeio GAMA:—Mas simplificando sua
r gail isa ao.
(4 Se. P. RAMOS:—Está simplificada.
O Sim. F. Da VEIGA: —1 ,,' tini dos projectos mais

itt pI iticados que tem vindo á discussão.
mI Se. AMARAL:—Pode-se organisar coto mais

cc n omma.
O Se. A. PENID0:— .Não apoiado.
II Se. P. RAM05:—A coistulissão, de coinmumii

i;cordo com a maioria da casa, e, tendo cmii coa-
_il s raçàcm as vistas da prcsudencia, não quliz
de:xar de dar uma organisação completa a este
e rpo, para que cIte possa preencher todos os
lias relativos á segurança publica e individual.

II Se. C. DE OLrvEiea:—Estã cantando o de
1,io fundia sobre o que fez a maioria o atino pas-

'ii. 1', ltss:—1 ii 	 vi	 Ia.

A eouttmissiio fixou a forca em 1:200 praças,
1) 0 1 emminlr 41(10 este numero e imilispeasavel,
para que o corpo preencha seus liii s, e div id io
a pros imicma CII ctrcumaseripeões, attendendo á
Va s tidão tio teme ii io, e ainda de commfoi'um ida-
de com os conselhos do Sr. s mscoiide le hjm'u-
guay, quando diz: (l ute a força não deve ficar
toda concenItad:t tias capitaes, porem sito loca-
1 msadm

4) Sim. C. nim OLuvEiRA:—Isto é, iiiunicipali-
sada.

0 Sim. VALLSDAREs:—Mmiilicipalise, que eu fico
contente.

ti Se. P. RAauos:—Nem se diga, Sr. presiden-
te, que a utaaioria é retrograda, mio teni inicia-
tiva prolria.

O Sim. C AvitoNso:_Ella até gosta de pro-
gresso.

0 sim. P. Rsaios:—que abdicou seus direitos;
não; V. Exc. sabe que é da foi';tma do nosso
systenia atteii ter-se á informação do governo.

E' eI le q uctim está mais habilitado para di-
zer qual a qutmmtilaIc n'cessaria de praças que
exige a segui'ati ça, como devem ser organisadas
e distribuidas.

Quamito a dizer-se que a maioria está eu] re-
gm'esso.

O Sim. C. AFFoNso:—Está cmii progresso e re-
flectido.

4) Se. l)iuualoNo:—Ein contradicçito.
() Sus. P. RAMOS:—Não está cmii contradicção,

porque ii nobre depu lado sabe que ainda o anuo
passado foi volado o corpo de policia que nós
bojo apenas auguteatainos, suppi'imniutdo a guar-
da mumunicipal.

O Sim. C. AFF0N5O:—Eu uniu acho que a maio-
ria esteja item eu regresso riem emem cootradicção;
esta em progressoprogresso e reflectido, porque ciii 1873
creou a guarda municipal, em 1874 :ibolio, cmii
1875 tornou a cream', e agora torna a abolir.

0 Se. P. RsMos:—Desde que se verificou que
a guarda municipal nao preenchia seus fins,
desde que se vio que c i ta estava desmnoralisa-
da por toda a parte (asilo apoiados da minoria),
CHio se deduz da grande copia tle reelamitações
que se acltão na secretaria da policia.

0 Sim. A. PENNA: —Já existiào o anuo passado.
0 Se. P. RAMOS: —Mas de então para cá tanto

augmientarào as reelamimaçoes que a coimimnissão
viu -se obrigada a abolir semelhante guarda p or
sem' completamente inservivel.

O Sim. A. PENNA:—Eiii mmiuitos lagares elia
tem prestado excelientes serviços.

() Sus. À. PENmD0: — E em muimmitos é a causa de
desordens.

O Sim. P. RAMOS:—Quanto ao receio que o meu
nobre collega, o Sr. l)m'unond, manifesta de ser
o projeco unia arma eleitoral exigida da assem-
bléa pelo Sr. Vida da Barra, não posso acredi-
tar que seja sincero.

Sr. presidente, o passado do Exin. Sr. Bimoto
da Vihta tia Barra é unia garantia solida que tem
os nobres deputados (apoiados) de sua tutodera-
são partidaria (não apoiados da minoria); até
hoje os nobres deputados não aprese:itarao uni
facto que demonstre ser S. Exc. uru energuineno
potitico, desses pohiticos frenetii:os que fouão
incumbidos de esmagar seus advirsarmos.

O Sim. C. AFFoNso:—Eu apresentarei opportu-
namriemite.

0 Sim. P. RsMos:—Pelo contrario, já o com-
portarncnto que o governo, mie quem é represen-
tai i te, tem tido; já a reforma eleitoral ultinnauien-
te decretada pelo partido; já a circular de 24 de
Janeiro.

O Sim. CESAIUO GAMA:—Para inglez ver.
(4 Sus. P. Rsiios:— 	 e jt miesmuto o facto( Ia

ttJiteaet 	 ti Si, BarJo, li VilIa da E,ti'ra para
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prssdeutc desta provi ucia; os actos de recti&lo
e justiça leste; tudo está indicando que o go-
\erno não pretende ter interferencia nas eleições,
flã 	 pretende ingerir-se neltas.

ti Se II. SILVA:—Apoiado.
0 Se. C. ne OL1EI1U (com ironia):—E nem

niestito nas quali(icaçiàes das juntas parochiaes?
0 Sri. P. RAMOS; —E' preciso que V. Exc. de-

inonstre que suas decisões teein sido partida-
rias, que a citas tem presidiio uru flui politico.

ii Se. li. SILVA; —Apoiado.
(1 Sri. C. ÀFF0NS0:—A prova de que o Sr. Ba-

[ao da Vilta da Barra vem fazer as eleições é
que S. Exc., contra a lei, vae enchendo as repar-
tições da capital de votantes descontentes com
o Sr. Barão de Cainargos, dando-itars ordena-
dos superiores ao que vencem os empregados ef-
fectivo.s, eui verba no oratnento.

0 SR. P. Raaios:—Que o Sr. Barão da Yilla
da Barra teia leito justi ça absoluta, quer para
com is seus, quer parA COjil os seus contrarios,
é unia cousa que o partido de V. Exc. declara
peia iniprensa e VV. Exes. mesmo o declarào em
particular.

0 SR. E. \FFoN5O;—EU nunca disse isto.
1 S. P. BAaIis:—lla poucos dias ti no Jor-

aa/ do , nina correspondencia liberal
de 12 de Maio de I86, na qual se queixa o
correspondente de que, tendo sido nomeado para
a r o meia de Minas uni cidadão moderado e
de a! los lieritos, coulti o Sr. Barão da Villa da
ll:irr; para a provincia do Maranhão o respei-
tat ei ctdadao Sr. Frederico de Almeida e AI-
hinqueiqilt; para o Rio Grande o Sul se lan-
çate não do Sr. Alencar Araripe.

O Se. l)ricaloNn:—Quem é o autor da corres-
Pond encia?

(1 Sri. P. RÂMos:—E' um liberal que se declara
tal, e formula accusações contra o actual gover-
"o

0 SR. VÃLLADAriES:—TodOS os escritores as-
salariados se declarão hiberaes.

O Si. P. RAMOs-ao sei que necessidade ha-
veria de se lançar mão deste recurso.

O SR - C. AFFoNso:—Direi como um correligio-
nari) de V. lxc.: more com cite para ver.

() Se. A. PENID0:—Seja ellequeme for, esta lin-
guageni honra muito ao seu autor, porque é a
li li g liage mi da i tipa rcial idade.

O SR. P. l-taMos:—Srs., se attenderinos a es-
tas reformas de que tenho faltado, se attender-
riais ao procedimento do governo geral, que
tolos os dias está nomeando para a magistratu-
ra liberaes...

O SR. R. SILVA:—Apoiado.
O SR. P. Raaios:— .. se attenderinos para o

proprio governo provincial, que ahi conserva
IiEeraes podendo deniittil-os e nomear conser-
vadores.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—E' por falia de pessoal.
O SR. F. DA Vaioa:—Nenh'ma reclamação se

levanta.
O SR. P. RAiios:—Pelo contrario, se lia recla-

mação, leanta-se da parte do partido conserva-
dor.

O Sri. CAETANO GAMA: —Mas as exigencias cres-
cem na proporção da toleraticia.

O SR. P. RAM0S:—Nunca o partido liberal go-
zou de tanta liberdade não estando no poder,
como actualmente.

SR. DmtuamoNn:—Não se faz outra cousa na
policia senão demissões.

O SR. M. PACHEc0:—Não de liberaes.
O SR. P. RA1os:-01 projecto, Sr. presidente,

qne está em discussão, não tem sinistras inten-
ções. Este projecto, attendeiido á grande exten-
são do nosso Lerritorio, teve de providenciar
para que esses lugares, que ficão muito distan-

Entes, esses pontos que Peão 1110110 remotos,
como Montes Claros, Praeatií, Araxá, Patroci-
iaio e outros, tenhão sempre á não tini nucleo
de individuos que os possão soccorrer corri pres-
teza em suas necessidades, que possão garantir
a autoridade na execução das leis.

O Se. B. PiNro:—Mum tu lJeiii.
ti SR. P. RA1os:—Quanto ao apparato militar,

de que faltou liontem o meu nobre cohtega, nunca
toiU\ e organisação mais modesta tio que esta.

ti Sri. l)BuaroixD—Estado maior, estado me-
nor, musica, etc.

O SR. P. RAMOS:—V. Exc. hontem queixou-se
de que se auglnentasseni tanto as COlnpaIlliias, e
não se guardasse a necessaria uniforadadé na
distribuição dos postos o do numero de praças
das companhias. Mas é que o nico nobre col-
lega não attcndeo a que kostas companhias, que
vão para fora, e devem licar nos quatro pontos
distantes da capital, ficai de estar quasi que
constantemente divididas. Estas praças estarão
eia diversos pontos, conforme as necessidades,
bastando-lhes, pois, alferes e inferiores para as
dirigir. (Apoiados da maioria).

Srs., tea e-se em vista, augnieiitando-se o nu-
mero de praças destas companhias, diminuir
as despezas, porque, se estas companhias fos-
sei minores, se inultipticarião e acarretariã,
niamor numero de cmiiaudamates, e assim de-
viáo sei mais dEpendiusas para os cofres putiti-
cos.

0 Sri. DRUM0ND:—Podiào ser comnianiadas
por alteres.

O Se. F. na Veica:—lsto é urna prova do de-
sejo que teve a coininissào de economisar.
ii R. P. llaaos:—Seua duvida nenhuma.
O SR. tI. SILVA:—() Sr. Druniond é muito me-

droso.
Sri. DRUaI0ND:—Sou muito mesmo.

O Si,. P. RAM0s:—A commissào até dimuimibjo
o Iiuniero de oiliciaes; fez o mais que pôde. (A-
poiados da maioria).

Queixou-se o meu nobre coliga que viesse o
projecto á discussão antes do do orçamento.

(ia, Srs., convinha mesmo que o projecto de
força publica se anticipasse.

O SR. R. SILVA:—E' estylo.
O Se. VALALDARES:—E' mão estylo.
O Se. P. RAMOS:—E' dos precedentes da casa,

e tem por fim (lar a conhecer á 1. 1 comn)issão
de fazenda qual é a imnportancia a despender-se
com  serviço do corpo policial.

0 Se. X. DA VEIGA:—E' para poder ser orçada
esta despeza.

O Se. P. RAMOS:—Sr. presidente, estalido O
presente projecto na 1.a discussão apenas, aguar-
dar-lime-hei para filIar mais sobre ehle em outras
occasiões.

Direi, entretanto, que as verdadeiras conveni-
encias proviricia estao aspirando á adopção
das medidas contidas no projecto e eume teliei-
tarei se o resultado corresponder á patriotica
expectativa da commissão, da maioria e do ad-
riiimiistrador da provincia (Muito bem).

ti Se. AMAnAL: —Muito bem, quanto à fôrma.
ør. Vallaclares:—Começarei, Sr.

presidente, protestando contra ojuizo antipatrio-
tic.o e injusto enunciado pelo nobre deputado,
que me precedeo na tribuna, contra a gloriosa ge-
ração, que operou a revolução de ' de Abril, da
qual data a verdadeira emancipação politica d'este
paiz. Não tenho, Sr. presidente, dificuldade al-
guma em dar publico testemunho de respeito e
admiração á mmleinoria da lieroica geração de 1831,
cuja historia nos offereee os mais bellos e edi-
fica, Les exemplos de civismo. (Muito bem).

Protesto, Sr. presidente, confia a pecha de

,b , sordeiro e revol ileonario, atira  a pIo nobre
lepulalo á r,iemora desse exercito glorioso

41 Se. AMARAL :—A pciado.
O SR. CESARiO GaMA:—ApoiadiSsiiiiu.

1 SR. VALLADAIIES:—.. . que não fez inais do
e acom pa 1111am uni na iimi cii Lo verdade irai nen-

te nacional,  cun pri udo assim seu de em.
OS ris. J. AUGUSTO uCEsAemoGAalA:—Apoiado.
O Se. VALLADaiius:—Desde que, Sr. presiden-

t e , o Inoviniento era nacional, não se pode taxar
de rev,tucioriario o exercito que o acompanhou.

O Se. AMARAL:-0 exercito tambein faz parte
Ia Ilacálo.

(1 Se. VALLADARES:—ESSe mnovimemito geral,
rs., indicava que os direitos tio povo, a tiber-

d II nacional, esta vão cio perigo. Sendo isto
Crio, nao o é menos que a missão do exercito,
nos paizes livres, nau é sustentar os despolas,
luas manter a honra, manter a liberdade nacio-
11111. O exercito brasileiro, portanto, cumpriu o
seu dever, acompanhando a nação, Sr. presidente.

O SR. LEsAdo GAMA:—Apoiado.
O Suo VALLADARES:—Sansfeito este ilever para

com os inanes d'essa geracao varonil, entrarei
na discussão do projecto de força publica, certo
Ou que, Si'. presidente, não poderei eleaar o de-
leite coimio o fez,, ilhisixa,lo deputaclo,que me
eed eu na tribuna )não apoiados); is e um a ict
de que cumpro uni devei', que a todos nos assiste,
Is occupar a tribuna pala sustentar os p incipios

que nos, parecelli mais coiiseiutaueos coum os in-
tresses da provincia.

Sr. presidente, é sempre com profundo desgosto
que tomo parte nas discussões das leis animas,
porque é nesta occasiào que a minha attenoao se
concentra mais sobre a marcha dos negocios p -
bIcos, e mais me convenço da desorganisacão, da
preteri ção dos bons princupios, que por Ai vae,
mnoi'nieute de 1868 para cá..

O mi. F. DA VEIGA:—Não apoiado.
O SR. VALL.anAmtEs:—r. presidente, se V. Exe.

laa'ar suas vistas, iiiúriiiejite nesta situação, se
V. Exc. estudar a causa publica no Brazil, e com-
parti-a coma o estado em que se achava esta mia-
na causa na F'rança do 2.° imiperio, lia de desco-
brir ciii perfeito parahlelo. A' gestão dos nego-
elos ia, colijo cá, presidio uni mesmo pensamento
politico e antipalriotico. Consistia esse pemisaicil-
to ou plano potitico em trazer a atteniao ou o es-
pinto publico sempre preso, no interior, por glan-
des clespezas com meihorauientos ,nateriaes e
grandes especulações; no exterior, por constantes
pendencias internacionaes e guerras. E'justamtmente
o que mios acontece. As nossas questões com as na-
ções visinhas são interininaveis. Não tio sido
possivel, direi de passagem, porque não me é
licito discutir aqui tal assulupto, proscrever de
uma vez para sempre a estreita e fatal politica
de intervenção, que o governo imperial tem sem-
pre mantido em relaçao aos estados visinhos.

O Sim. CusAeIo GAMA:—E' a pohitica traJicio-
nal do governo portuguez.

O Sua. F. DA VEIGA:—E' a pohtica sempre sus-
tentada por todos neste paiz.

O S. VALLADARES:—Por todos, não é exacto;
para affirmal-o é preciso não ter acompanhado
as discussões sobre esta niateria na imprensa e
no parlamento. Já em 185 ou 1856, se não rue
falha a memiioria, o illustre Sr. Gabriel Rodrigues
dos Santos sustentava o salutar e juridico priri.
cipio da completa abstenção em relação aos ne-
gocios das nações visinhas. Depois deIte muitos
outros não menos distinetos hiheraes lêem sus-
tentado a mesma opinião.

1) SR. E. DA VEIGA dá mmi aparte.
O SR. V.ALLauAIiE5:-0 meu partido não fez

mais do que patrioticamente acceilar o tristissi
rio legado dessa politd'a, cuja apologia V. Exc.

faz, e Ia qual seu partido lena sido sustenta-
culo (não apoiados da maioria e apoiados da op-
posição); mio fez ivams tio que, forçado pelas cir-
cunstancias, acceit;ir o pesaulssirmuo encargo da
guerra, seja-me licita a expressão, inais gigan-
tesca, que se teu sustentado na .1 nienica do sul.

0 SR. CmesAraio GAMA:-'-Apoiadissimno.
4) Sri. VSLLADARE5:—Per,iiitta V. Exc., Si.

president, que diga de passageul, ja que os
apartes iuue atirarão para tão Icige do objecto
que pretendo discutir, a nossa pslitca com as
republicas vismnhas deve ser esta: fortificar as
fronteiras, estabelecer vias de comniunicação
'apida comia a cipital, de maneiraque possa-
Irmos com facilidade repellir as invasões, e dei-
xar que vvàíu essas republicas como Deus lhes
ajudar.

0 SR CFsAeIo GAMA:—Governemsua casa
colijo quizerenm.

O SR. E. DA VEIGA:—Seria uma politica inepta
a que coasent sse na absorpcão das republicas
plammuaas, em prij (liso da independencia da maio-
ria delias e dos mais hegitiios interesses do
liii peno.

0 Se. VALLADARE5:—Pohitica inepta é essa que
V. Lxc. quer defender, e cujo resultado é ser
o inperio odiado pelos estalos vmsintaos. E,
ii que rasa de expressão tão pouco... delicuda.

li SR. F. DA VEIGA:—Perdoe-nie V. Exc.; ,iào
attribuim a expressão inepta á theonia de V. Cxc.;
uião quuz commiprehender o meu aparte. O que
disse é que, em these, seria inepta a politica,
que consentisse no frtalecilnento das republi-
cas, unidas contra nós.

O SR. 'v'ALLADAmEs:—Não queira o nobre de-
putado perturbar e transviar a discussão, que
ja vai seguindo uni curso bem diverso doque
eu pretendia e desejava lar-lhe. Não obstante
as mnteru 'peões, hei de sustentar as opiniões
que nie ia seereimi verdadeiras, e fazer á admni-
nistracão as censuras que me parecerem justas.

O Se. E. DA VEIGA dá um aparte.
0 SR. VALLADanEs:—Cu peço ordem, Sr. pre-

sidente.
O R. PRESIDENTE: —Attenào! Peço ao nobre

deputado que não dê apartes, que são prohibidos
pelo regimento.

O SR E. DA VEIGA:—t) nobre deputado da-se
por otïendid, quando se falia na politica comus-
tantenmente seguida pelos estauhistas de anhos os
partidos.

O SR. VALLADAREs:—Inepta é a polutica que
combato. Sustento a polutica adoptada por dis-
timictos hiberaes e muito conhecidos. Não quero
citar, porque todos teem obrigação de ler as-
sunaptos desta iiaturesa.

Sr. presidente, a politica que convem ao Bra-
zil manter cai relação ás republicas visinhas não
pode ser senão a de deixar que se governem
conio entenderem de seu interesse. São senho-
ras de seus destinos.

Se tornarem-se prosperas, ricas, terão tanto
interesse como o Brazil em manter a paz.
(Apoiados). Se não progredirem, se continua-
rem em suas dissençóes intestinas, nemahuua re-
ceio poderão inspirar ao iinperio, e antes se
aniqmmi larão.

Peço á V. Exc., Sr. presidente, (lasculpa por
me hever afastado tanto da inatenia em dis-
cussão. j á me estava adrniramido de V. Exc. não
me lembrar aitaterma que devo discutir, o que
muito agradeço à sua bondade. V. Exc. bem
aio que fui levado á tamanha digressão pelos
apartes repetidos.

Denunciava cmi, Sr. presidente, essa fatal po-
hitica das interioinaveis questões internacionaes,
que sobresatta e prende o espirito publico; e
dos grandes duspendios com importantes nie-
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lhoramentos e grandes es)eculaçi)es, que (les-
lumbrão e corrompem a consciencia publica, de
sorte que até são mal vistos aquelies que,
attendendo aos impulsos do patriotismo e ás in-
dicações do bom senso, susteutào a necessidade
de caminhar colo prudencia e de observar os
salutares principias da sciencia das finanças na
reahisação dos trabalhos publicos.

Os grandes ou immíoterados gastos com me-
lhoramentos excitão o desejo de lucro cio um
grande numero de indiviluos, e o enthusiasino
inconsciente na maior parte.

Não é licito, Sr. presidente, contestar as van-
tagens de certa ordem de rir el hora nientos, fias
cumpre não perder de vista as circunastancias
financeiras do paiz.

Sei, Sr. presidente, e nenhum homem sensa-
to poderá deixar de reconhecer, que durante a
1)iZO governo deve-se entregar á melhoramentos
publicos.

Mas, est moda6s in rebus. Ha um, principio de
simples intuição que domina a scierlcia das fi-
nanças, como domina a gestão dos negocies de
cada um de nós.

Tio-se dito muitas vezes que a sciencia das
finanças é dilticil; mas, eu direi com um no
lavei economista, não ha tal dmfflculdade.

A dificuldade da sejencia resulta da mcd lo-
cri da' e do expositor, ou do charlatanisino da-
quelIs que pretendem crear ii ilticu Idade onde
(11a não existe.

O grande principio que domina a sciencia
das finanças, como a economia dornestica,é o pro-
cesso que cmii finanças tem nome especial, e que
se denomina totalisação.

Não quer dizer outra cuusa mais cio que, que o
estado, como cada um de nós, deve fazer um
parailelo entre seus rendimentos e suas despesas.
Feito este parailelo, o estado, como o mndim iduo,
deve, de conformidade coro cite, assignalar li-
mites á suas despesas. Esta é a base tia riqueza
ttas nações e dos individuos.

O SR. CAETANO GAMA:—A dificuldade está na
realisacão d'isso.

O Se. II. SILVA:—E' supprimir as vantagens
do credito.

O Se. VALI.ADARES:—Não é.
V. Exe. coinprehende perfeitamente que um

pai de fauii!ia, que, condescendente, como diz
um economista, satisfaz á todas as suas despe-
sas sem fazer esse paratlelo entre a despesa e
os rendimentos que tiver, satisfara á todas as
veleidades de sua faumitia por algum tempo, mas
será constrangido a recorrer aos emprestimiios.
Os primeiros acarretarão outros, em seguida vi-
rão as hypothecas dos bens, e mais tarde a mi-
seria como legado á familia e filhos!

Este principio, que deve observar todo o pai
de farziihia que tiver senso commnum, não pode
deixar de ser applicamlo tambeni ao estado.

Honrou-me o Sr. Rodrigues Silva com um
aparte, dizendo que a minha theoria é a nega-
ção do credito. Não sei como explicar o aparte
do iliustre deputado pelo 3. 0 districto. Disse eu
que o estado, como os individuos, devem as-
signalar limites á suas despezas, tendo em vista
os seus rendimentos. Responde-me o Sr. de-
putado em aparte—a vossa theoria é a negação
do credito. Não cornprehendo o alcance Jeste
aparte, porque entendo que a minha theoria é
a base do credito. Embora o credito seja um di-
reito sobre o produeto da industria ou do reri-
dimcnto futuro do estado ou do individuo, com-
tudo a sua ba;e são os recursos presentes e tams-
bem a boa gestão dos negocios por parte do de-
vedor, seja este o simples particular ou o es-
tado.

Creio ter demonstrado com tola a clareza, que

a Ilicoria que expendo não suppri inc o credito.
Ao contrario, Srs., esta theoria (ia base do cre-
dito. O individuo que gasta sem conta e sem
regra, que gasta atem de seus rendinaentos,e
prudigo, e a perda do credito é a comisequencia
fatal da prodigalidade: ninguem emnpres ta seu
dinheiro a una pruiligo, e como tal não pode
deixar de ser reputado o individuo ou o estado
que não põe limites á suas despezas, tendo em

isla os seus rendimentos.
Não supprime, portanto, o credito, esta theo-

ria, cuja procedemicia é intuitiva.
O Se. CE5Aii10 fiAMA —Até sustenta.
0 Se. VALLtnAiilis:—Não pode haver credito,

onde nau lia bases para cIte. Se o estado pro-
ceder de modo diverso, isto é, se não limitar
as despezas pelas rendas, a consequencia será o
desuedito, será o que nos acontece. Estamos ca-
minhando para a Turquia, nosso credito está
perdendo constantemente no estrangeiro. (Apoia-
dos da minoria).

Cada cida,tao na gestão de seus negocies faz
economias, cuja soturna constitue a economia na-
cional.

prodmiclo da economia de cada fio de nós
temo de ser dividido n'um grande numero de
applicaçóes, como seja o augmento do patrono-
mii	 e outras.

À agricultura tem necessidade de applicar
parte de suas rendas ao uelhoramnento de seus
instru tiemitos, mactm i nas &. A  ind ust ria tem Ia ili-
bem necessidade de melhorar os seus processos.

Sendo assim, dizem os economistas, só uma
parte insignificante da renda é que vai ao poder
do estado para ser applicada aos rnelhorauien-
bis e aos dii ersos serviços imablicos.

Por cimisequencia mim preciso que o estado apre-
cie suas rendas, mnorahise suas despesas, tendo
cmii vista as mesmas rendas. E' indisensaveI
mnaOa iumideraào e criterio na applicaçào mios
dinheiros publicos.

(lia, Sr. presidente, a potitica financeira, que
se observa entre nós, tem sido justamente a Comi-
traria.

Tem sido a dos grandes e inuteis gastos com
paiacios para escolas, auginento de pessoal de
repartições publicas, creação de algumas dis-
pensaveis e apparatosas &. Mórniente nesta si-
tuação, tem-se acentuado a pohitica dos grandes
e dispendiosos melhoramentos publicos, como
meio mie distrahir e illudir a opinião publica.

Nós vemos todos os dias decreta çào de estra-
das de ferro por toda a parte. Nào ha urna pe-
quena atdêa nesta provincia e em outras, que,
acenando-se-lhe como uni ramal de estrada de
ferro, não se julgue logo fadada para um grande
destino, para una grande foco comuaercial.

(Is agentes e sustentadores do governo pres-
tão-se de bom grado ã realisação de sua pohiti-
es, uns, bem intencionados, pelo amor da gb-
mia; e outros, direi com a franqueza, que devo
á piovincia e ao paiz, por especulação. E V.
l'.xc. comnprehendc, Sr. presidente, perfeita-
mente quanto é diflicil resistir á estas duas
forças colligadas: mias populacóes, o amor do
progresso, da grandeza do lugar, nos agentes e
sus tentadores do governo, em uns, o espirito
de especulação, em outros o amor da gloria.

Para resistira estas duas forças coihigadas eu
só vejo o patriotismo desta assernbléa, a sabe-
doria dos distinetos deputados, que aqui se
achão, estimulados pela consciencia de sua gran-
de responsabilidade. Não vejo outro paradeiro a
este estado de cousas. (Jíuito bem).

Ora, Srs., se cio relação á despesas inconles-
Lavelmnente uteis, despesas que os escriptores
mieno imnão— prod uctivas—viação publica, nave-
,qação, abertura de casraes e outras, é miecessaria

a mibservancia deste [)i'ii1cimmmm do severa eonsci-
,mmeia, isto , mm C m uhliiitmi ria roda e da despe-
sa, para que riámi venhiãmm corri,) cmmnseqmieneia cmii-
i) vesti mimos sobre emnprestimuos, cujo ris mm 1 tado ii-
;,al é a ruma, como maioria de razao mim miecessa-
ri:i toda a moderação, toda a prudeiacia relativa-
mente ás d'spezas mimiproductivas.

A grande sabedoria dos governos consiste Ciii
tonal-as o menos possisel gravosas. Se citas so-
brepujarem as despesas productivas, a consiquemi-
mia será a rmmina financeira.

Neste caso estão incontestavelmente as des-
pesas que se fazem com os grandes exercites
que são causa da ruma das finanças dos estados,
melão as despesas, que o governo de S. Magestade
clã fazendo na corte com escolas--palacius, quamm-
tu mias provincias não temos para escolas casas

paçosas e mias condições bygienicas necessarias.
No numero de taes despesas estão as que se

azmsmmm coro as cmmnpras e edificação de patacios
teci lie tles se alojarem as secretarias, com o cmii-
l'e!Iesammaemmto e acerescirno de editicios que, sena
Hies, estavão prestando bons serviços, e muitas
emiras que se fazem constanteiimeiite por este
mclii e desgovernado imilperio.
Cimprehende-se lacilmuentequaes são as coo-
juencias, que podemresoltar de taes des-
7:15, desde que cItas vao predominando, como

ii' mii tece entre nos, sobre as despezas produeti-
is.
Não sou eu, são os estadistas do partido cmi-

'rsadur, cujo patrocinio invoco para merecer
Imenevolemicia (testa assemnbléa; são estadistas,

eommmo o Si. Visconde mie Uruguay,pubticistas, co-
Sr. Rodriguesmie Sousa, que dizem que

is asseuiblças Ilrmvinciaes entre nós, eum vez mie
tareni de inelhoranientos mie resultados Íman-

mimos, como sejão mm viação, e  instrucção difiun-
fita Imom todas as camadas da sociedade, porque,
V. 'xc. sabe, uni povo ignorante não produz, as
aceinbléas pn)% ImmGiaes, dizem esses escriptores,
'iii vez de dirigirem de prefemencia sua attemição
lima estes ramimos do publico serviço,eomo o meio
ricos ellicaz de garantir a ordem, tr,m tão de ercar
m\:rcmtos caricatos, como o consignado neste pro-
ecto, exercitosmnlaos, como diz o Sr. viscommd: de
iiruguay, pesadissimos, não obstante ser o seu
pessoal mediocremente, pessimamente pagm). Sof -
Irem as finanças das provincias, e não lucrão os
soldados, que nelles se alistão.

F.' preciso que nos convemmçainos de que deve-
RIOS cuidar seriamente da instrucção, e da via-
mim), que muito lia de auxiliar o desenvolvimento
imitelteetual entre nós. A ordens amaterial que não
cio por base a ordem morai é inconsistente,

mmimj pode subsistir, é uru edifício levantado sobre
a aréa.

Não é essa ordem pela compressão que nôs,ho-
mens amantes mia liberdade, cw uni pais livre,
devemos querer plantar em nossa provincia, é a
ordem moral, aquelia que se basêa nos espiritos
esclar cidmis, no bem-estar do povo, que nós
mievemmios promover na provincia, e nao a que
resulta da compressão ou da falta de conscien-
eia dos direitos, que o governo nem sempre res-
peita.

Não se deduza de tainhas palavras, Srs., que
sustento a desnecessidade da força publica. A
força publica é, como dizem os escriptores, Um
mal necessario. O que nos cumpre é fazer com
que esse mal seja o menor possivel. Cumpre-nos
promover os melhoramentos, os progressos in-
dispensaveis á que este servi ço publico se torne
o menos dispendioso possivel.

A viação publica incontestavelmente concor-
re para isso; desenvolvendo a riquesa da
prcm\ mina. f:mvmlmlaimiçm as eummnunicaçóes, civi-

ti jmiil, tinia mtite'misaveiS gran-

des forças, que reelamão grandes dispendirms.
(Apoiados). Do mesmo niomio leve ser mmcimsimle-
ramia a mnstrimc::mo, commmmm meio mie torii:mr mie-
mios gravoso 1) po 1 iclamnemi tm) mli provi neia. A esta-
tislica dos crimes diminue na rmmz:uo directa
do progresso da instrucção, que traz o augmmmim-
lo. da riqueza, tini povo ignorante pouco ou
miada produz.

Nas ci rcumustancias cmii que mios achamos prin-
empatmmmemi te, cumulmre-nm m s escolher mio systenia
tte potmcmammmento o mais econommiico.

Ora, mncommtestavelmuente não é a força publica
creada pelo projecto aquela que pode satisfa-
zei. a semelhante intuito. Contra eI Ia irilitão mui-
tos inconvenientes, e os mesmos defeitos, de que
é accusaila a guarda municipal. Foi' consequen-
cia, eu tenho toda a m'asao para queixar-me amar-
gamente e censurar com todo o vigor o honra-
do Sr. Barão mia VilIa da Barra, digno represeim-
taiate dessa politica fatal, que estragou nossoimosso cre-
dito, que, depois de uma guerra gigantesca,
apresentava-se pujante mia Europa, e durante
tantos sonos de paz posterior, ciii vez mIm: progre-
dir, retrahmo-se. lá o governo do Brazil recebe da
Europa avertencias para que faça ecomiommiias, para
que torne o orçamento uma realidade. O hommrmido

r. tlar:mo da Vjtla da Barra torna-se inerecemior
de severa censura, Srs., impondo a seus ammmigos
unia imiudança brusca da opinmào que sustentarão
ha seis mezes, e impondo á provimicia, só com a
força publica, o sacrifiemo de mais de quinhen-
tos contos, isto é mais da quarta part de suas
rendas!

A gm'am idade do comportamento de S. Exe.
sobe u ponto, considerando-se que nao nos for-
neceo até agora os dados iudispensaveis para que
possamos aem julgar do estado financeiro da pro-
vincia. Este projecto, Srs., envolve uma ques-
tão de segurança publica e uma questão de ii-
lianças.

Não se pode manter força sem recursos pecu-
niarios. Sendo isto verdade, o lilustre Sr. Ba-
iãoda Vilia da Barra não pode furtar-se á mima
censura muito justa, deixando de ministrar á
asseimmbléa os documentos indispensaveis para po-
dermos apreciam' o estado das iinanças da pro-

incma. Até agora não foi-ão distribmiidos os lia-
lanços da thesouraria, conforme preceituão re-
gutaramentos em vigor.

(à nobre deputado, que me precedeo, cuja ii-
lustraçao eu respeito, e coro quem até tenho pra-
zer de discutir, apresentou uma consideração,
fazendo referencia ao que disse um meu digno
amigocollega de districto, a qual mie nenhuma
sorte pode ser acceita.

Fazendo ieferencia à uma accusa ção feita pelo
meu honrado collega dedistricto, o Sr. Dru-
mond, por apparecer este projecto ardes do or-
çamento, S. l'.xc. nos disse: mm E' mesmo uma
necessidade para que a eommissào de orçamento
possa orçar a despesa da provincia. » Oh! Sr.
presidente, estará nas mãos da nobre conimnmssão
de orçamento augmentar as rendas da provimicia
com rim rasgo de penna? A verdadeira norma a
seguir é que não seja o presidente da provincia,
o honrado Sr.Barão da Vila da Barra, quem
venha impor á. provincia um onus que cIta não
pôde supportar. O que é preciso é que sejão as
tabeilas da thesouraria provincial impressas em
tempo, e que o orçamento venha para esta casa
logo no começo das sessões, para que não esteja-
mos aqui a inverter os verdadeiros pm'ineipios fi-
nanceiros com autos desta assembléa...

O Se. AMARAL:—Apoiado.
O Se. VALLADAIIES:—Por não tios ser licito es-

perar mndefinitamnentc, temos votado medidas,
que mnaportão onus pesadissinaos ao orçamento,
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'o i i' aibarnos cun que receita podrirro 	 ii-
r.

-'ir. t:o CAM—A força publica rbor-
a quarta parte da rendi da proviliria.

R. VALLADARES:—.IÍI teviariios ter todas
as i foraracões e ter votado o or;aiiientu. Asnii
saberiatiros se elie comporta ria a despeza deste
projecto, sem sacrihei, de ser icos importantes,tes,
a que não poileinos deixar de attcnier.

O SR. CAETANO GAMA:—A !'ecei la já custa do
relatorio aPresCfltaLlO.

ti SR. CEsairlo UiMA:—()li ! jue falsidade está
alir.

O SR. Aiarra :—Iremos á deriroristiacão.
O SR. VALLAL RES:—Á receita apresenta triO

deticil cio riIacào á despeza de 150:000, argu-
mentando com as ttbel l as antigas, que saci as que
possriíinrs, porque as irodeinas esperamos por
citas, tal ez coroo os p rtuguezes eper'ào pela
volta de 1). Sebastiào. (lso). Mas, considerando
o projeto de orcauiento que varros discutir, a
despezacom a forca publica absorve mais da quar-
ta p:irte da renda da pIoviiicia. O actual projecto
rIarni, em relação ao do anuo lassado, uni au-
treseirno de despeza de mais de sesseirla contos;
p)ri:iutl) :i eleva-se á extras agante sol!-
mi de quinhentos e alguns contos de réis. Está,
portanto, deriioiistraIo que esta NerIm de despe-
za absorve niais da quai ta parte da renda da pio-
vi neir.

O SR. CEsaRio GAMA:—Pois nAu.
() SR. VALLADARES: —Não tenho expressões

para sevranrente censurar o Si. Barão da Vitia
ia Barra, por axigir seriiellanle sacrilicio da
rr;iuria da assemhla.

Si. presidente, não obstante a opinião do no-
tire depridado pelo 5 ° districto, que diz que S.
Cxc etã melhor i iforiiiado do que todos, cii
Corihririo a pensar que os representantes da Pi0_
virinia são mais sabios do que o illustre Si'. Ba-
rão Ia Vihla da Barra; e que estão cri melhores
cind iço es de bem conhecer as necessidades !i
nacei 'as da provincia. Tendo esta asseuihlúa,
composta quasi do mesmo pessoal da sessão
passada, votado urna lei niais eeorriiliimca ciii
liaterir de forca policial, o Sr. Barão da Vilha
da Barra, cio poucos dias de adinirrinistracão,
não se evia julgar mais sabio do que a as-
soribléa provincial de Minas, para inipôr aos
seus aini gos tini projecto desta ordem.

)SR. AMARAL:—Que revoga uma lei antes de
entrar em execução.

O SR. VaLLÃDAREs:—Lembro-riie agora de um
aparte do meu illustrado amigo, o intelligerite
deputado pelo 5.° districto, o Sr. X. da Veiga
Disse S. Cxc: sendo esta uma li ,qoverarnen-
tal, não temos remedio senão votal-a como a pe-
de o presidente.

E' unia lei de governo, mas nem por isso
deixa a asseinlrléa, coimipoosta em sua quasi
totalidade dos membros da assenibléa passada,
de ter opinião propria sobre cita.

As boas e verdadeiras noções do systeina de
governo constitucional vão hoje cai (l i a ficando
esquecidas. Segundo os principios dos go-

rnos livres, é justamente o contrario do que
sustenta esse honrado deputado que deve pre-
valecer: os governos devem acceitar e gover-
nar corri a opinião dos representante do povo.

Os governos é que não podem ter opinião
contraria á dos corpos legislativos do estado.

O SR. X. na Viva:—Eu não disse que a as-
sernbléa não podia deixar de votar esta lei; o
que eu disse foi que, sendo unia lei governanaen-
tal, e estando a assenibida de accurdo com o
governo, não podia regorosameute lhe negar
urna lei d'esta ordem, que affecta a tranquil-
lidado publica.

1 Sri. VALLADSBF_S: —E' pouco mais ou eilo
o que eu disse. Na sessão passada o Si. PIri
Vierite fazia a apologia lii turca niunhipal,
achava-a rindo boa, e os nobres liputatos con-
cordarão corri cIte tlaveriros de lei' oriSleo (li
anil sai alguns discurses de dmstinctcs dipu-
t:idos la maioria, ciii que sustentavão as vaiita-
gens das esquadras  ii ti irei paes. l: liii tão pouco
te ri po, pois que são passados a penas seis, u iezes,

iiiiiorma mio pode razoa\ elurcnte mudar de
o pi Hão. Não encontro para tal plienomeri ii CX -
phicacão oue inc satisfaça.

ti ni. . Da VF:ius:—l) proprio acto ad 1 icio-
na 1 não nos dá a escolha da força, limita[a a !iossa
attribuição a lixar a força

0 SR. A. PE-N1 D0:—Nesta mesma au tori sirã
está a da oiganisação.

1) SR. VALLADARES'.—O acto adlicionil rlào
detirdo a forca, portanto ficou esta questão para
ser resolvi Ia pelas assernlilãas proi mnciao.. 5'-
g1 11 d0 a doutrina de uru di.stinclo estadista do
partido do nobre deputado, o acto ddici,rial
não delioio a força, e fez mal; dali o ariji trio
que tem tido as asserirbl/as de ecltier a especie,
que ru sua sabedoria lhes parecer melhor.

1'' o que diz o Visconde de Uruguay.
A lei organica das asseimbláas pros inciaes nã

delinio a força policial, não disse o que seja
dahir a liberdade das asseniblias, que irão
ser limitada pelos presidentes.

Parece- rue que é esta ir a 1 i lar do
acto addicional. E se nós atteridermuos ás iil('as
da epis a, é facil se reconhecer que o meto mliii-
cional, como diz o Sr. Visconde de Urmigsv,
irão teve elo vista esses exercito ,-, Uo micros IS

finanças das provincias, mas unia torça (palas
do ihiustro tirado) mais cidacida do gire mil/Ir
sem a1iparalo desses evercitos coo estado sua!,
musica e reformar.

O SR. CEsanino GAMA:--Já era opinião do Sr.
general Andréa.

O Sim. VALLADAiIES:—Sr. presidente, o honra-
lo deputado que inc precedeu ria tribuna co-
conheceo que o corpo policial talqual se tem ir-
gariisalo entre nós approxima-se uiurt,, é qniasi
a mesma cousa, rine a tropa de linha.

0 SR. CESSRIO GaMA:—Apoiado.
0 Sim. P. Riirs:—E opinião do ntarq nez de

S. Vicente.
1) SR. VALLADARES:—E' opinião do Sr. Viscomr-

de (te Uruguav tambem. Esse illusti'e estadis-
ta recomhece que a tropa de Ii uhra dividida vi ii
pequenas porções, disseminada pelo terri tino,
perde sua disciplina e desnrorahmsa-se.

O SR. P. Raios:—Mas cita substitue-se cora-
stants rien te.

0 Si. VSLI,ADamsEs:—Ora, se isto acontece, :r
desnroralisaçào e a nenhuma disciplina, de que
se accusa a guarda municipal, tarribeimi atleta ri
guarda policial.

Sri. C. AFFONS0:--U Comninnm.
0 Si. VALLADARES: --E' ccrnuirirn á ambas,

corro diz o nobre deputado pelo 2. 1 districto.
Por consequencia, Si. presidente, tratando-se do
escolher entre as duas forças, deverrios puder
a que fôr mais economica, a pie f/r mais lia-
rata.

E' possivel que a guarda municipal, sob ah-
guiar aspecto, offereça inconvenientes, de que
não possa ser accusado o corpo policial. Concedo,
embora não esteja convicto. O que, porem, não é
licito contestar, é que a guarda municipal é unia
força muito mais econornica.

Sendo assim, porque não havemos de con-
tinuar a ensaiar, a fazer experiemicas? Porque
não liavenmos de executar a lei votada o antro
passado, que adoptou uru systenia inixto, isto
é, guarda municipal e corpo policial?

II Sri. A. 	 Juvida.
1 5. \/aILsDAmmr:S—lIstoml 	 iH\V!W1do dP íimm

girarIa mntiriri'1iI, (-10 i iI i lnC ais SeiS iilpmig-
ri:irIiires, lii 	 (ir 	 eri,: 	 ser 	 mais tiit 	 r
mora das Imr\ n'ias, mmr,li que seja msLi micm:r

enlsqnrirlcia da iIiii:meri:m;i de recnar'ss para snis-
ler, ter o corpo policiai.

E fai vtiis ir: (lii o corpo legislativo,
que tão pure! olha para os interesses das pro-
vmncias, quanto ritos lixe :r iritelligencia do §

do art. ti do acto ablicmonul, para que de
ruia vez Si , acale corri esta iititiiio tiii omie-
e is:, (vonm repetir as palas ias do Sr. visconde
de Urrrgrm:ry) e se cnée mima torça cmvica, senr rip-
hanal o 	ninlitar, iii cal	 mummrrrpmo, incluindo
o l:i cap:lal, de sorte que irão haja uru só que
n ão tirita gniarila para sua cadeia, e fi ara pri-
são de, criminosos e execuoàe das ordens das
amitirrrlahes criirminmaes. Eis ii voto que fazia o
Sr. Visconde de Urmiguay...

• Sim. CEStumi (iira:—lmnuspeito.
• Smm. ViLmaninEs:— . . insuspeito aos hiom,-

n:iliis deputados. Se, cli' qualificou de ingenur-
Lide a erearãii da gaarda imiurrrcrpal, a que se

lii o o nrih:c Iputailo, for por ser unia teu-
ativa, que fazia u:ommr que as dirspezas pesassem

os r:muiarlu,s. ComipreliermIe-se que ummi;r tal
mel lmmiuuu entre nós, e prriiejui1rmiente cmii àlmiias,

e mmripussrsei i: rmr1iissiel, porque as fortunas
ir ii cidadà paga mirpostos, que

lime dão inreoiileslavel direito a ter sua vila e
les garairtiils seui ilmspunuiio seo, a ter po-
livia paga pelo estalo. (Apoiados).

Mis, :r inuslIrmite, se é exacto que o mesmo
iletm'ito qmme o nobre depritarlo aliega contra a
girarIa nrrinici1al pesa solire o corpo policial, a
omiseqmlenueia e iu devemos acceitar a rristmtu-
(ão rireis e000iummnca.

E' notavel o seguinte: é (pie esta guarda mnu-
nmcmpal seja composta dos imiesimos individuos,
que se alist:o no corpo policial. Não ser a na-
são da transíorrnrauào. Sendo uns bandidos, uns
mnioihiurdmiraulos, como guardas numsmcrpaes, pas-
sào a ser optimnos stistentacri los da ordeimi pu-
hhia, comno guardas iolicuae! Não obstante, e cer-
to q me são os mesmos individuos. A regene-
raÇão será o frmicto da escola da tarimba?

• Sim. P. J1sMos:—Por causa da disciplina.
• SR. Vsnnananiucs;—Quanto li disciplina, a or-

ganisação que V. Cxc. lá acaba com ella. E nem
n'is picisairios e uem d veirros querer um corpo
moio essa disciplina militar. Estabeleçamos, corri)
(fiz o Sr. Viscinde te Uruguiv, a guarda ci-
vica, porque será até mais facil o ongajansento
de indisiduos para ela.
- As autoridades os escolherão conveniente-
mirente, pelo comiliecirmiento que não podem deixar
de ter(Ias pessoas que residem nas mesmas lo-
calidades que ehlas F'acào-se nomeações acerta-
ias de aritoridades policiaes, e podemos estar

certos ile qmi a guria mnmmnrcipal será composta
de pessoal iw girairtiri a segurança publica.

corpo policial é numa instituição antr-econo-
rei mm por riria iri tia consideração, e é que u iria
fracção rmporlaralissirna da população mineira,
qmrs se engaja no corpo policial, sai se consti-
tniir em estado de ciinmrpleta ociosidade, adqui-
rindo halsi tos dedeslaveis, corno esse e outros.
Legislar assim é semduvida prejudicar a lavoura,
quesuccmnnribe á nrinigoa de braços.

Este exercito, ateia da inconveniente despesa
sobre os cofres, nada produz, e inhabulita o ci-
il:rrlào para o trabalho. Por consequencia, é uma
instituição que ainda offereee este grande incon-

'niente: inliabilitar para os trabalhos producti-
para as inmlust rias e para a agricultura, mima

fracção importanitissima da população mineira.
Por lodas estas eonasulerações, is inconvenientes

ijmmí rismrl lão lo projecto deverão pesar sobre ri
da ilhisire maioria, e fazer qiu , eilá o

rejeite.
Nrrignreunm atlirmnia que mi gniatia municipal seja

actmm:rlieritc mrrir;I poliria isentado defeitos. 	 N:mui
e. 44 rtu (ltm e re mii s é extirpar (i desses exer-
cito ,; Organisaulos ruas proviracias, cora um estai)
uramor, inusica e colo as retumnrnas tão gravosas ás
ii rairças.

E' mnsustentavel mima tal instituição quando a
hu'ovimcua de Minas está amua por iniciar suas
estradas, suas escolas e outros melhoramentos
ulers. (Apoiados),

Por cnseqmmeuicma, nós lemnos necessidade (te
fazer cuuiriimimas severas. Arnil:i ui p sino rjmie mil-
mrmttammms 11(141 ir Corpo policial lenha ahgmmmn:m su-
perioridade sobre a guarda ruimumuii:ipal, o que
nega, devei nos aluir ta r a in st i t mi i mão (Ia guarda
rmmnmuiu'ipal, :Omnu semmdo :1 mimrris e:onmumnca, e a
mais commvemi m nt: para es it:rr que uma grande
paute da pmhlulamm o mineira perca os liahitis de
tr mballro. (Is biirems que se eimgajào no corpo po-
hu'mil ermtregãu-se ã nina comistamite ociosidade, e,
amua sez licenciados, se torn:mo outros tantos per-
turbadores, ria tiritem r publica. Para nada ticão
servindo senão para o irmai.

0 Sri. R. SILVA--E as reformas?
0 5 VSLL%DsmlEs:—Lemuibra hein, o meu nobrenobre

amnmgo. A lmi venir as reformas corno uma conse-
queimcia u a ilerrigacao da lei que foi confeccio-
nais pelo rraeu iliristrado amigo, e riu' faz morara
ais seus talentos e patriotis:tro. Reli ro-mrre ã lei das
aposentadorias, que foi oticreciula á esta assern-
hida pelo Sr. Cammuliilo de Oliveira, corria qual
S Exc. revelem mais urna vez o seu talento, ii-
lus tração e patriotismo.

0 sri. C nu ()n,nvuunit:—Murto obrigado.
0 SR. Vai,i,tnamts:—( honrado deputado ti-

nha ent uo em vista reagir contra o abuso revol-
tante, que das aposentadorias e reformas se fazia
nesta pu'ovrncma. S. Exc., preocupado canil o es-
tado das limi:r micas da provincia, honra lhe seja
feita, mcd ugio unia hei cimie, m:onro disse, muito a-
morna o seu talento e zelo pelos interesses hinan-
cemros da provi ncia.

O SR. CEsaniuo GAMA:—Que faz honra ao seu
patriotismo sobre tudo.

O Sus. VArLsnsniEs:—Mas, Sr. presidente, per-
mrait!a V. Cxc. que eu diga que a ref,rmna é uma
consequenacia necessaria da organisaeão do corpo.

lia esta consideração de mais parir levar a as-
asseiirbléa a não acceitar a ilda do Sr. VilIa da
Barra, que trará augneento de despesa. Existindo
o corpo policial, é de equidade a i'xisteracua dessa
despesa imiuproductrva, que se faz comia os solda-
dos refornamados.

O honrado deputado, o Sr. Candido de Olivei-
ra, foi logico: susteuatando mi suppressão do cor-
po policial, julgou que era conseqiencia neces-
sarua suppnrmiir as reformas, para drflicnillar a
orgairrsação dO D)esM0 corpo.

A dirmiinmuição tias vantagens aos que se alis-
tarem no corpo policial não pode deixar de tor-
nar rurais dilllcil a sua organmsação.

0 honrado deputado srapprinhuo a reforma,
não só por esta razão, conio ainda considerando
que os interessados, que se achassem, crer ren-
dições de obter suas rimfornnas, de conformidade
com a legislação anterior, tratarião de obtel-as
antes da passagem lo sena projecto; portanto,
nenhum direito iria elie prejudicar.

Não ferindo, portanto, direito algum a lei,
quanto (is suas vantagens economnicas, dias são
de simples intuição e estão na u:orisciencia de
quantos considerão que a despeza como aposen-
tlos nesta provincia excede já a derma contos de
réis!

0 projeto é anti-econonuieo, porque, creado
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o corpo policial, segue-se a nr'cessid,de de res-
:i elecer a r Ei nua

loino diz l)aloz, a reforma, que, para o mi-
litar, corresponde á aposentadoria para o em-
pregado civil, é uma insliluiçào de cq uidide.
Mesmo não concebo unia sociedade organisada,
onde q uaquer cidadão passe a vida prestando
serviços pulilicus, e nau haja esta instituição
comi garantia de sua velhice, para muitas vezes
não iiiorrer de fome.

E' por isso que eu protesto contra seuielliante
instituirão, que traz destas consequencias, que
pesão graveiiiente sob e os cofies da pro\ nicia.
Será esta a o nica consequenci:i? Não, não é, por
esta consid racão. E' que devendo ser respeitados
os contractos celebrados pelos guardas lia nicllior
boa fé, (, til virlude de unia lei da proviiiria, te-
remos duplicata em materia de força.

)s coa 1 rac los, feitos por te ii pu dc te rio ni ad o,
deverão ser respeitados A fé dos contrac.tos não
pode ser \ iot:ida p lo governo, para queui Os

coiili'actos constituem tariibeiii vinculo jurilico.
0 Se. P. II sios dá mil
II Se. \aLLanÂREs:—Não posSi) deixar de es-

tudar o projecto de conforuiidade com os princi-
pios de li rei, e de conE riiiidade com esses
principis é que interpretarei as suas disposições.

0 Se. R. Su.va:—Em quanto não se cotapi-
tar o corpo sulisistirá a guarda municipal.

0 Se. VArIanaiiEs:—Seguudo os principies de
direito, comi, V. Exc. sabe, o contracto faz lei
entre as artes, que são obrigadas a respeitar as
estipulações dos contractos; portanto, parece-me
ter razão, alumiando que leremos unia verda-
deira duplicata, corpo policial e guarda nuniei-
paI.

() Se. P. RAMos:—Não se paga ás praças, do
corpo, visto que não estão engajadas.

4) Se. VaLLADAiiEs:—Pagào-se os guardas po-
liciaes, desde luto sej;lo engajados.

0 Se. 1' Ramos: -- Pelo projecto não lia aug-
uieiito de despeza.

0 Se. VaLI.aaARes:—Ou é verdade o que atlir-
mo, ou a fé dos contractos nada rale perante o
governo, 0 que aprendi nos livros é que
o estado ou o governo quando contracta mdi-
ridualisa-se, por assim dizer, e submette-se ás

rescripões que regem os c.oatractos.
ti projecto, enteudirlo como querem os nobres

ilepitaitos, é um attentado contra a boa fã, Con-
tra a confiança, que ainda alinientão poucos de
q iip a lei neste paiz vale alguma cousa (Apoia-
dos).

1.' uma di!liculdade, mas que o Sr. Barão da
Villa da Barra resolverá som a espada de Ale-
xandre.

ti Se. CESARI0 GAMA:—ISSO no Brasil não é
li tflc ii Idade.

Uara Vi z:—Dissolve-se facilmente.
ti Se. CEsARIO Gaia:—Muito facilmente, pois

ii ão.
0 Se. VALLaDAeE5:—Ãdniira, Sr. presidente,

que o illusire Barão da Villa da Barra se • collo-
asse em desharmonia com seus antecessores,

até com reconmrneiidaçôes feitas pelo ministerio
da justiça.

0 Se. C. AFFONSO:—Isso é trivial entre nós.
ti Se. Vtuauaiiiss:—() Sr. Duarte d'Azevedo,

quando ministro da justiça, recommendou de
preferencia a guarda municipal. Não obstante,
S. Exc. o Sr. Barão da Villa da Barra vem im-
por a seus amigos o sacrilicio da opinião por
elles sustentada, ha seis niezes, creando este
corpo de policia, que em nada é superior á
guarda municipal, que, se tem defeitos, são de-

i(los á má escolha do pessoal, que fazem as au-
toridades.

Reconheço que em alguns pontos da previu-

eia será ditijeil irgansar a guarda municipal,
porque almi os sala-mus são inuito maiores do Inc
a tliaria que se jiaga aos guardas; rias esta dilll-
eu Id a de ilesa i' parece, aug nien tand o- se o sa lar io,
e ainda com esse augnieutu a institui .-to é unais
rautajosa, economicamente f,tllando, não só por-
que esses individuos, quando não estão de ser-

cuntinuào em seus ltahitos de trabalho, e
Guneorl'eui para o deeu ulvinientu da riqueza
publica, como porque futuramente não serão
pensionistas da pro meia. \ão perderão o lm:ibito
do trabalho, antes ccntinuaráo a trabalhar, desde
que saibão que seus coa tractos terão a natureza
de simples contractos de locao de serviços, e
portanto, não lhes lendo o caracter te emlire-
gados puhlicos, não poderão contar cciii futuras
refu minas

E' o que acontece na Inglaterra e ria França.
AIIm, Sr. presidente, taes contractos são reputa-
dos dc prestação de sers icos; es cidadãos que os
assigtmào não são reputados empregados ptmlili-
cus para leme um depois direito 'i ou á
aposu odorma.

Já i é, portanto, V. Exc. que, mesmo com a
elevauso do salario naquetles lugares cio que
f,)r dmffici 1 ou mesmo iwpossieI o engajamento,
as esquadras municipaes são de muito mais vau-
tagein, porque crilào urna despeza tão pesada
quso iinproIuctiva, como é a das reformas.

V. Lxc. sabe que a instituição da reforma e
da aposentadoria e impugnada por alguns es-
eciptores como anti-econoinica, e essa iinpugna-
çáo não pode soilrer contestação, porque real-
imiemitis é unia despsza cujo resultado é nenhuui,
visto que é destinada a sustentar invaliilos, que
nenhuum servi ço prestào á sociedade.

4,) SR CAETANO 	 ,ia:—Mas que já prestarão.
0 S. YALLaD,REs:—Sem du ila. O nobre de-

putado, se mie tivesse prestado alteação, teria
ouvido que sustento que é esta numa institinuào
ile equidade intuitiva; nas é uma despeza, que
se faz seio resultado algum econoniico. E e por
isso que Benthanmi a contesta eia seu rigorismo
utititanio. luz elle—a Pague-se bem aos t'unccio-
narios publicos, luas não sejão estes impreviden-
tes, tratem do seu futuro, e não contem como
aposentador as. Se a profissão não dá para lhes
giranlir o futuro, vão procurar outra.—»

Mis eu não chego á este rigorismo, não adopto
a opnuao desse escriptor.

Intendo que a instituição é sustentavel, e não
pede deixar de existir,eonmo diz l)aloz, ciii uma
sociedade bem organisada.

O argumento do publicista citado, embora
apresente visos de verdadeiro, é inacceitavel,por-
que pretende sLippriiitir o mal das reformas e
aposentadorias com outroouti'o maior e cone caracter
permanente, que são os grandes ordenados. Se
as aposentadorias coustituen: um mal, etle é
atteuuado pela lei fatal da morte, que arrebata
Os aposentados, até porque, eia regra, são velhos.
(Apoiados).

Das considerações add usidas, Sr. presidente,
ê V. Exe. a superioridade da instituição da

guarda municipal cru relação á policia.
0 lmonmado deputado, que inc precedeo na tri-

buna, apeilou para o exemplo mia França.
Reconheço que lá existe essa policia contracta-

da, e corno seu conuplemnento, a qendarmerie.
E' exacto, não posso contestar, mas nós, que

não pudemos ter tanto, nos contentemos apenas
coar a guarda municipal e tratemos de metimoral-a,
tornando-a o quanto possivel mais econoumica.

E qual é o meio? E' demnocratisar ainstitui:áo,
fazer com que a policia seja, como diz o Si'. Vis-
conde de Uruguay, cidadôa e nãô militar,

Assim nós conseguiremos ainda uni progresso
cio nossos costumes eleitoraes,

0 proprio Vmciemde de LuliCUa\' iiiz qUIS ete
corpos de policia podem teci luiente ' eIN ir para
a compressão da liberdade do rito.

Nau são receeis uieu, e ilirmm mo d'esse esta-
dista.

Não obstante, Si. presidente, o c. Barão da
\illa da Barra, delegado do empenho de honra,
vai occupar iiiilitarwente a pior macia, dii idil-a
cio emrcuuisermpções militares.

(iceupada a proviiicia mitilitainiente por uni ex-
ercito fardado, fazeudo manobras, dando tiros,
a consequencia será iuitiiiiidar os pobres votan-

s do interior, que, por mndole e por sua igno-
incia,tenr Imorror a farda.
ti Se. X. DA VEIGA:—Depois da guerra do Pa-

i :iguay ticarão behicosos.
)) Se. \'AiLaDAisEs:—Niilgueum ignora que 12
Idados ciii numa poioar o mio fitei mc pode afu-

a população.
m i se. I RAMos:—Nao lia esse intento.

511. YA1,LAi)Ai(ES: — Na0 lia esse intento, moas
ouseq ueiicias que decorrem, e isto quaiuilmt

-. xc., o Sr. Barão da VilIa cia Beira, se diz e
rI clauia o executor do empenho de 110111`
O Se. CAETANO GAMA — lis nubres deputados

irgumisnLào com abusos.
)) Se. (,ESARiO (AMA: — POi5 o abuso é que cous-

mIne a regra neste pai'!..
4) Se. ALLAIJAeES:—Sr. presidente, comiio di-

eia, a instituição da guarda municipal, ateia da
aniagem ecoiioiiiica, teiii a de moralizar os mios-
OS costumes eleitoraes, porque, por sua jiatu-

jeza, nao se pode prestei aos mesmos abusos á
1ue se presta o corpo policial. V. Exc. saies que

guardas miuuinicipaes, é uni defeito de que os
,,obres deputados os aceusào, mas e justamente
nua virtude que lhes reconheço) por Isso rues-

mitO que fazem parte das tamihras residentes nos
.,Iivem'sos municipmos, respeitao seus direitos,
onstituem-se garantias para citas. Po r isso mes-
tio que t'izemn parte das povoações do interior

a citas estão ligados por uni seninuiuierO de re-
lações, não poderá o goiemno, consei'iadom' ou
liberal, sori indo-se d'cites como iimstmninielito,
onipi'iiiiii a liberdade, alterar o resultado real
ias tiritas.

0 Se. 4 AETANO GAMA:—St' o governo quizer
abusar, esse ubstaculo dc nada ialerá.

O Se. 4u ADA eEs:_EIi gaflà-se V- l'.xc. quan-
do siippõe que governo pode fazer o que lhe
aprouver. No sul do iinperio não se pode atum-
miiar esta thiese, que é unia realidade no norte.

Lançaiido mão da força militar contra po-
pulações inermes, poderá o governo fazei-as
abandonaras tiritas, renunciar o exercicio do im-
portante direito de votar; umas o que e certo
taiiibenm é que nesta proviiueia niesiiiO ja os
agentes do governo teemmi recuado respeito sa

-mente diante da atritude nobre e energica dos
cidadãos cmii algumas localidades.

Por honra, pois, do sul do Imnpenio, e prin-
empalinente da provincia de Miiias, creio ter fim-
lamento para contestar a proposição dii nobre
deputado pelo 1 . 0 distnicto.

O Se. CAETANO GAMA dá outro aparte.
() Se. VALLADA1IES:—NàO é tão numeroso osen

partido na provincia.
O Se. (,. AFFoNso:—GraÇaS a Deos. (Riso).
(1 Se. VALLADAREL: — COmIIO dizia, Sr. presiden-

te, a instituição da guarda municipal, cujos
membros se achão em contacto coam a popu-
ação, qualquer que seja a politica a que per-
tenção, não serão jamais instrumentos cegos,
como é o corpo policial mititarisado e dis-
ciplinado.

Creio que devo terminar, parece-iDe que te-
nho fatigado extraordinariamente a attençio dos
nobres deputados (não apoiados).

sEis i ,smcm.sNo (AMA E P iliMos—Deo-nos
m te li,lilio prazer.

' mm. V si Li u A azs:_Lomlsmiler0d a a guarda
miiuiiieipal cio peraltelo coa o corpo pilicial,
muce-nil 41K tIos \iCiíS, mIe m1uc se nit'I'tisa a

guarda mituimicipti, rico esta isento o m:imrt mo p0
mm mal.

O projecto, alem m1m outras cumisiderações, sng-
gere-mime a que passo a indicar.

Diz o projecto no seu ai-(. 1. 0 , 5.° mm O en-
gajamimemito daspraças poder-se-lia efleetuar corri
a clausula de não salmir o engajado da cmrt'urns-
cripço que escolher, excepto a da capital.
ia i é V. Exc. que esta nImessilade nas loca-
lidades, onde o cidadão liii relações de fa-
iiiilia e de aiimisade, oDth , itasceo, pode se dar
pelo projecto.

(ira, sendo este o defeito capital, de, que se
accusa a guarda immunieipal, seimelharite iumcoim-
enuunte ou defeito pote v prmliear-se em reis-
1 o ao rorpm m P° icia 1

4) Se. P. ltAsios:—A ciniiimiscnipãt( é vasta.
O Se \'ALLAiJAiiES:—W111, mimas umesnio assine

o soldado pode ter i'esmdciieta no lugar em que
rmasceo; é o que se demIti, laramiienle do pro-
jecto.

ti Se. C.AFF0NS0:__OidmrIar 'iaineilte 'mpe-
ulmão-se para isto.

O Se. VALLADARES:—O que é verdade, cmii face
di projecto, é que o guarda poderá fazer parte
de couiingentes que tenhão de estacionar em
seu niunicipio, no lugar de sua residencia, e flui-
Ias vezes continuará a resideneta que tinha antes
do engajamento. ia vis, portaito, a nobre cone-
missão, perinitta que o diga, mncolierencia em
m ine incorre, creando unia instituição que con-
sagra os mesmos suippostos defeitos da guarda
municipal,e que é muito mais onerosa.

O Se. X. DA VEIGA.—Mas soldados do corpo
de policia sao imioviveis.-

O Se. VAI,1,ADsisES:—O § 5,0 responde á
Exc. Abi se l?: — O engajaimeiito das praças po-
derá effec luar-se cone a clausnla— ele mão se/ir
o engajado da eircuiiism:nmpção que escolher .
Vis, pois, o itobre deputado que não teuim razão,
o projecto é expresso. Mas o inconveniente das
relações dos guardas subsiste, isto é que é ver-
dade. O immotivo que fez cone que a guarda inu-
nicipal seja elemento de desordem, para muitos,
não para aiim, em vez de o ser de ordene, milita
ciii relação ao corpo policial, segundo a orga-
nisação do projecto.

O Se. C. AFrsoNso:—Sem duvida alguma.
0 Se. VALLADARES: — Por conseqmmencia, o que

quer o Sr. Barão da Vmllada Barra é unicamen-
te acarretar á provincia um dispendio maior,
senm proveito alguma para o serviço, de que se
trata. (Apoiados da opposição).

S. Exe. é da escola d'aquelles que entendem
que, quando se trata de despezas cone estradas
e instrueção publica, todas citas são justiticaveis.
E é o que leio em seu relatorio.

O Se. CAETANO GAMA:—COns a instrucção pri-
maria.

0 SR. VALLADAKES:—Seja primaria, secundaria
ou superior, este principio é falso, como já de-
monstrei. E' esta, Sr. presidente, a linguagem
de todos os agentes de governos despoticos, com
o um de distrahir a attenção publica e 'iludir o
povo, que supporta os impostos.

UM Se. DEPUTADO: — Mas estas são prmiductivas.
O Se. VALIADARES: —Comnq uanto sejão produc-

uvas, desde que as tinanças da provmncia não as
cornpOrtiio, o resultado será o desastre. Esta foi
justamente a linguagem dos agentes financeiros
de Napoleão 3.°—in81rucção, estradas, canaes,
edificios publicos, palacios.

ti Se. CESARIO OAMA:_EXpOSiÇÔei'.
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1 'ii. Viionnrs:—Rrpo.r2çac.s
() Se. (vsaRIo 1 	 qianil a Franca acer-

dou eIaa no la'aIalro oai completo.
(1 -oi. V iLLiI1tiI;s:— o 1 itotisiiiO il'aquet.

le poo podia lazer que etilsislisse depois do
devislres de Sedan.

O Su. CasARio G\MA:—E' uns milagre ato.
() SR. V.ui.soaitas:—() Sr. Barão da Vilia da

Barra entende que com estradas e instrucção as
despezas, por maiores que sejão, são sempre jus-
1 ificaveis.

Infelizmente, Sr. presidente, até nesta casa
eu lenho muitas ezs ouvido este absurdo: com
estradas todas as despezas são justifica reis, por
maiores que sejão

O SR. Âiaiosi:—E exacto; quasi sempre se
ative isto aqui.

() SR. VÁLLADARES:—l)iz Michel Clievalier, que
as cItadas de feiro principalmente produzem
milito, uia que são o melhoramento mais caro
que se leio descoberto; e por tanto precisão sei
feitas com inuila prud encia. lã Sr. Vil la da Daria
prea a tlieoria que diz—estradas e mais estra-
das, cadeiras de iustrucç'ão por toda parte. '[tido
isso é mutilo bonito (riSo), mas sio necessarros
fundos para se realizar. Não se mantem cadeiras
de iirstruceào, não se construem estradas com
pala ras e escriptos cria relatorios.

Do que sers e estarmos aqui a crear cadeiras e
mais cadeiras, se citas não poderão ser providas,
porque o orçamento não as comporta? Do que
serve decretarmos estradas, que apenas figurarào
nas collecçiies de leis, porque as finanças da
provincia não as coinportao? E' por isso que diz
o Sr. Rodrigues de Souza, coininentando o acto
addicionai, qus seria melhor que as asseuiblias
provineiaes dispensassem os seos exercrtos ca-
ricatos (palavras delie) e tratassem de legislar
sobrei irrstrucçau e viação publica de preferen-
eia, porque assi iii garantirião melhor a ordem
publica.

0 SR. Aarrisr:—A poiado.
II SR. Var.rsuaris:—I)e nada servirá este ex-

ercito do Sr. Darão da VilIa da Barra; a não ser
para, onerar e sacrificar o estado financeiro da
pra meia. A ordem publica lia de continuar nas
mesurias iondie'ss, a estatistica dos crimes lia
de crescer emquanto uma muito consideravel
parte da população mineira permanecer no es-
tado de crassa ignorancia, como actualmente
se dá.

O SR. CEsAluo GAMA:—Apoiado.
O SR. VALLADARES:—() que cumpre é decretar

uma instituição de força, que seja a menos one-
rosa possivel.

0 R. CAETANO UAMA:—Então V. Exc. quer
outra instrucção?

O SR. VALLADARES:—Quero ambas as cousas,
por isso entendo que é preciso que tenhamos uma
força modesta; do contrario uma deltas será sã-
criticada á outra.

O SR. CAETANO GAMA:—Entào como censura ae
presidente por ter vistas exageradas sobre a ins-
trucção?

0 SR. VALLADARES:—E' porque, como acaba
de dizer V. Exc., elle tem vistas exayeradas;
destas vistas exageradas muito mal virá ás fi-
nanças. Est modas iu rebus..

O SR. CAETANO GAMA dá outro aparte.
O SR. VALLADARES:—Sr. presidente, o nobre

deputado pelo 1.° districto fez proposito de não
ate comprelrender. O que aflãrmei foi que o Sr.
Barão da Villa da Barra é da escola daqueiles
que entenderrr que todas as despezas com ins-
trucção e viaeào são justrticaveis

Eu estabeleci uru criterio—e é o paralleto en-
tre a renda orçada e as despezas, para evitar
gastos excessivos, que traráui emprestimos sobre

rn prelirnos, e ermo consequencia a ruma. Fi
çáo-e neste ramo tIo serviço publico os ureltio-
i'arneuitos possives, deixando o mais para rue-
lhores dias. Eu sei que estes bons prineipos não
agradão a muitos, tuas com cerleza são os que
conivern á Minas.

Mas o Sr. Barão da VilIa da Barra, que se
arvora clii propugnador da instrucção e viação,
que entende que devem ser construidas muDas
estradas, devia ter adoptado unia força menos
graosa, para que a proviricia possa realisar os
rnmelhorauientos, de que precisa em materia de
mnstiucção e estradas. Nós temos decretado es-
tradas, para cuja realisação não temos fundos.

O Sri. Casario GAMA:—Nem a vigesima parte.
0 SR. R. Sriva:—Nem ha capitães no impero.
0 Sri. VALLAORRES:TeiiI toda a razão o nobre

deputado pelo 3. 0 districto: neto lia capitães no
imperio. V. Exc. coioprehende a que resultado
iremos ter, se taes são as tendencias (]esta Si tua-

Com toda a razão dizia o Sr visconde do Uru -
guiay que é ursa grave erro, que eouuuutetleimi as
asseinblias provinciacs, gastando uma couside-
ravel parte da retida das provincias roui este
serviço iruproductivo.

0 que diria esse estadista, se lesse tiro pro-
jecto conto este, que decreta ama despesa OU-

penar á quarta parte da renda da provineia, isto
é, mais de quinhentos contos?!

O SR. P. RAMOS:—Indirectameiste são pro-
ductivos estes gastos.

O Sri. V.tLLADAI1Es:—Indirectamente, poderão
garantir a produccão, mas a força policial por
si não produz.

O SR. P. RAMOS:—Não produz.
0 Se. VALLADARES:—NàU tenho expresôe

bastante severas para censurar a Sr. lEirão da
Vrlla da Barra, por ter vindo arredar esla as-
semliléa tio caminho patriotico, que tinha se-
guido o atino passado, aconseiluada pelo Sr.
Pedro Vicente. E' o unico acto digno de elogios
praticado por aquelle ex presidente.

0 SR. H. SrLvA—Nào apoiado.
0 Se. VsIr.ArraREs:— . . foi ter no seo rela-

torro sustentado aguarda municipal, e assim lor-
nori a ilhistre maioria partidaria dessa Ireila
instituição, quando o bellicoso do Sr. Freitas
1 lenriques, pouco tempo antes, a tinha monver-
tido ao corpo policial. Este anuo veria o belli-
coso do Sr. Darão da VilIa da Barra, e converte
a asseinhléa em partidaria do corpo policial,
quando na sessão passada o Sr. Pedro Vicente
tinha conseguido o milagre contrario.

O SR. A. PENNA:—Parece que os presidentes
da Bahia são peiores que os de S. Paulo.

O SR. VaLL.%nArlEs:—Isto, Sr. presidente, é
urna cousa que não se justifica! E' uma versati-
lidade altamente censuravel, e que muito pre-
judica aos creditos das assembléas mineiras! Esta
mudanca de opiniões no espaço de sete mezes, e
conforme os presidentes, é altamente prejndicial
aos credrtos da assemhléa provincial (Apoiados).
Vem o Sr. Freitas Ileririques, supprime a guar-
da rrmuruieipal; vem o Sr. Pedro Vicente.restaura;
segue-se o Sr. Darão da Vilia da Barra, e a guar-
da municipal é de novo surpprimida!

0 SR. CAETANO (1aMA:—() Sr. Freitas Ilenri-
ques ria camara dos deputados declarou que não
queria a smrppressão.

O SR. VALLADARES:—O Sr. Freitas Ilenriques
negou lá que tivesse aqui aconselhado a suppres-
são da guarda municipal. ElIe teve quem lime res-
pondesse o seguinte:—ha de sorprender e escan-
dalisar muito aos deputados provinciaes de Mi-
nas a leitura desta declaração de V. Exc. ElIe
negou igualmente que quizesse imporá assem-
blóa provincial o celebre convenio sobre o café,

, àio vexatorio, tão prejudicial á provincia de Mm-
ais, couro deriaii:tlronu o Sr. Pires da MIla eu
eu relak rio.
Co1no era uni acto que não o abonava, elie

dei ia morno atirar sire VV. lIxes .a responsabi-
lidade: que lImes agr:ileeáo cola fineza e lealdade.

Sina-lhes isto de 1 içàu para não acc m tareia
indicaçItes de palacio, desde que cItas ia
rasoaveis.

O SR. CAETANO Gra:—Li:àu1
0 Sri. VALLADariES:—Não estou dando lição aos

nobres deputados, nem sois capaz disso; a lição
lhes foi dada pelo Sr. Freitas Ilenriques.

0 SR. CAETANO (AMA:—Sendo aproveitavel, a
receberemos e agradeceremos. -

0 SR. VtILADtrlEs:—Sr. presidente, já tenho
por demais fatigado a attcuiçào da casa (não a-
poiados). Vou concluir, pedindo á assersihtéa que
aLInda, de preferencia, ás necessidales da mas-
trueção e da viação da provuracia, que consider'
nas conocquencias desastrosas (teste exercito coras
estado maior, musica, reformas &; e se compe-
netre de sua grande responsabilidade, visto que
é cii rume seo poder em nrateria de finanças.

VOZES:—Murto bern. (O orador é cumprimenta-
do por muitos (te seus colleqas).

A discussão fica adiada pela hora.
II SR. PRESIDENTE marca a ordem do dia 29, e

levanta a sessão.

2ii a 'SESSÀO ORDJNARIÀ AOS 29 DE MAIO
DE 1876.

PrsrcorDarscma DO SR. CÂMARA.

5UMMAltIftExPEDrENTE.Ordern do dia._2.0
lei/ara de diversos projectos. — Cartas de pliar-
-iaceutieo.—Indemnisação a J. J'heodoro Mo-
reira . —Observa cães dos Srs, Valia dares e
Preszdente.—Força publica.-Discurso do Si'.
X. tia Veiqa.—liequerisnentos e discursos dos
Srs. A. l'enna, Ii. Silva e C. de Oliveira.
As 11 horas da 'itanabã, feita a chamada, acitão-

se treserrles 3 Srs. deputados; faltando com
eauts:m ptrti:i tatlr os Srs. 'lolenlirro, .1.  Perrido e
cciii p:rr'lnerpaeio o Sr. 1heophilo.

Alie-se a sessão.
II' lida e approvada a acta da antecedente.
0 Sri. 1 . 0 SEi:riETARro dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
Petições.

Uma de Antonio Moreira da Silva, pedindó
sua aposentadoria, com todos os vericiusentos.-
As cornniissões de instrucção publica e de po-
deres.

Outra de Francisco José Martins, pedindo me-
lhoramnentto de reforma.—A' cornmissào de força
publica.

O SR. PRESIDENTE declara que se vai proceder
á leitura de todas as proposições de lei que tem
de subir hoje á saneção e o Sr. 1.° Secretario fez
esta leitura.

Pareceres de comia issões.
0 Sri. P. BRANDÃO, por" parte da de redaceào,of-

lerece redigidos para entrarem em 3a discussão
os projectos mas. 12 e 52. Ficão sobre a rasesa para
critrarena na ordem dos trabalhos.

ORDEM DO DIA.
2. 0 leitura de projectos.

Teena 2.a leitura, são julgados objectos le de-
liberação, decidindo a assembléa que não sejão
liripiessos, riem copiados, os projectos de ris. 124
a 130 e ficão sobre a mesa para entrarem na, or-
dens dos trabalhos.

Cartas de pit arria ceutico.
lIntri ern 1.0 discussão e sem leblt' passa pari

a 2 1 o (ir qeclo ia. '74,que concede cartas de pitar-
(1:1Cm uitie a iliversos cidadãos, 1 rneeeIenstIo eXuutie
ir pratica.

Indemnisa ção.
Emilma cm l.a iíseflssài) (1 pr'qeclo ri. '8, que

aimtorrsa o governo a inderasnisar o cidadão J.
limeodoru Moreira, Puipresario da ponte sobre o
rio Bagagem na cidade do mesmo nome.
O x. Valiadares (Não ternos este

discurso).
O Sv. I-resjdente (Idem).
Não liaven( l o usais quem queira a palavra, en-

cerra-se a ilisc -ssào e, procedendo-se ,-i votaio
por ecrutmuuio secreto, o projeclo passa para a
2. 3 discussão.

Força publica
Continua a 1.0 discussão do projecto ia. 93, que

fixa a forca policial para os exer:icios de 180-
1Sï e 18?7-1S8.
O r. avier da Veiga (não te-

trios este discurso).
O SR. PriEsi DENTE: —Peco ao nobre deputado

que interrousapa por um pouco o semi discurso,
pois é chegada a hora de sahir a cnnrirnissão (Inc
temode levar proposições á sansceão.

A deputação retira-se a esse fluia e sint seguida
o Sr. presidente suspende a sessão.

Aminimimicrada a volta tia depu tacàa, o Sr. presi-
(lente reabre a sessão.

OSr. 1aa1a a-nios. (Pela ordem):
—A depuitaçào,por V. lIxe. encarregada 1' levar
leis /. sariccáo, tem a honra de corisuuunicar á esta
assemnbléa que cumprio a ousa rniss;to, e que S.
Exc. o Sr. presidente da provnncma dissera que,
tendo a usais plena convicção de que a asseumibléa
provincial de Minas propugna constanleuiremile
(tela prosperidade e bem-estar de sua pros rni:na
e tio seis paiz,d conformidade com a 1 onstilummcào
tu Ac Lo A dd icional ,toumaria cru particu lan' :ormsr -
deração as proposições que lhe fora,) entrigimes.

0 SR. PriE5nDENTE:—Fica a casa inteirada.
Teria a palavra o Sr. Xavier da, Veiga para cora-

linurar o seu discurso.
O Si'. Xavier, da Veiga (não te-

rnos este discurso).
A discussão fica adiada pela hora.
Apresentação de—

Requerimentos, projectos e indicações.
O Sr. AÍI'onso Ferina:—Sr. pre-

sidente, pedi a palavra para offerecer á consrde-
.nação da casa dous requerimentos. O primeiro é
do seguinte teor: (Lê)

O outro requerimento é o seguinte: (Lê)
Sr. presideite, V. Exc., que aconarpanlra com

o devido interesse os negocios daprovincia, deve
ter notado que de certos anuos a essa parte são
unanimes todos os admnistradores da provincia,
nos relatorios apresentados a esta assemhléa,
em asseverar que as nossas financas estão em mão
estado, que é preciso prover ile rersiedio para
evitar que o nosso fraturo se cornpl ique, atrazando
assim a provincia na marcha regular de seu pro-
gresso e civilisação. Ainda este armo o presiden-
te tia provincia, o Sr. Barão da Vil Ia da Barra,no
seu relatorio nos declarou, que no fraturo exerci-
cio orçando-se as rendas sobre a base da arre-
cadação realisada durante os ultimos annos, e
lendo em vista as despezas decretadas pela as-
semhléa, viremos a ter um delie.it de 150:000.
Portanto, Sr. presidente, não será demasiado todo
o cuidado que porventura empreguemos para tra-
tar de melhorar as nossas lirsancas; irão será de-



itiaiada, eiiiiiin, toda a medida que tnda a li-
vrar-nosd.i bancarr&ta que parece estar eminente.

Pel. ' projecto ii 	 rça meiiiu apresentado aqui
na casa cmii 1.' pela nobre comimtiiiseão
de fazenda, ainda veios que se orça a receita
em 2,291:000 e a despeza em 2,434:000, por
unte se verifica um deliemt e não pequeno.

O SR. Var.r..\ans:—A pulado
O Sri. A. PENt:— Eu, pois, julgo de meu de-

ver, corno representante(Ia provmncla, procurar
todos os esela reei rnentos a respeito dos seus nego-
cios, e é por isto que oliereço uni requerimento
para sabermos as condiões com que tem sido
cjntrahidos os emímprestirnos pelos quaes é res-
poimsael a provincia actualmente.

0 Sn. C. AFFONSO:—Apuiado.
1) Sim. À. PENNA:—So informações indispen-

savcis para a marcha regular dos trabalhos da
asemuibla, para nos podermos guiar na deere-
laeim das ilespezas e creação de serviços provin-
eiaes.

Do contrario andamos ás cegas, tactearemos
nas trevas.

Ainda mais,Si. presidente, se os nobres depu-
tados da maioria podem dispensar estas mnlornia-
ções, por privarem com a administração, se pela
iliimmmPala confiança que netia depositào podem
marchar á simples asseveração de suas palavras,

os membros da opposição, não podemos
acoumpanhal-a n 'esse seu modo de encarar os pu-
tilicos negocios.

F' ainmla para evitar que se continue a dizer,
GOmIl alguns visos de verdade, como ha poucos
dias ouvimos na casa, que o Sr. Barão da Vilia
mia Barra está mais bem informado, do que todos
nós, dos negocios financeiros da pruvincia.

Confesso, Si'. presidente, que me causou dolo-
rosa impressão esta declaraçao feita por um dis-
tincto coliega que, pela sua iliustração e talentos,
merece a consideração de toda a provincia, e que
deve lei' conhecimentos especiaes da materia,
visto como exerceo, e com muito proveito para
a provincia, o alto cargo de inspector da tbesou-
raria! lleliro-me a um aparte aqui pronunciado
pelo distineto deputado Sr. Dr. F. da Veiga.

Lauiento,Sr. presidente, que m'amninliemnos para
um esta !o tal, que u iii di si inc tu filho da provi ii -
eia se julgue autorisado a dizer que mmm estra-
mmho, que ocemipa a cadeira la pi'esidencia, que
apenas almi se acha lia 2 mezei, já está melhor
informado dos negocios publicos do que nós,
filhos da provincia, aqui residentes e que temos
acompanhado a marcha de seus negocios durante
iiiats de duas sessões legislativas, e a quem corre
rigorosissima obrigaçàode estar ao corrente de seu
estado financeiro (muito bem). E triste que es-
tejamos tão atrazados que seja preciso virem
esses espiritos iliumiriados, que apenas passão
na administração fugaces corno invtoros, para
ais inforuiarew a respeito d'aquillo que forma
a parte mais essencial de nossos deveres como
deputados!

Srs., eaniinliamimos para o estado da Turquia,
a quem os representantes das cortes europeas se
julgào habilitados para apresentarem projectos de
reformas administrativas e financeiras.

1.', Sr. presidenle, para que não se possa fazer
esta triste reflexào,qumolTereço á consideração da
casa o requerimento que acabo de ler. V. Exc..
não desconhece que as condições com que são
emntrahidos os emprestirmios muito podeni influir
nas finanças de uru paiz. Entretanto, com dõr
tenho notado que desde o primeiro emnprestimo
contrahido com a caixa economia d'este cidade,
os presidentes se tem limitado a dizer—contra-
hi uni euiprestimo de tanto a juros de tanto—
sem accrescentarena mais rima só reflexão.

Por ventura, não se tem determinado as con-

Jicóes de amori isaço 1eles emnpretiiiios? Os
iiobres deputados, cormlmecedmres dos prmncipios
de economia poli iic.a, sahe perfeitamente que
a condicções coam que cio contralmidos os em-
mrest i moe mui ti poden i influiriii r para que elles

sejão vantajosos ou ruinosos ás naçóes. lã temos
listo um triste exemplo no celebre emopresti-
mimo mimimmeiro, que tão ruinoso for para ás nos-
sas finanças, pesando smhre elias tantos annos
e mIe inodo tão fatal.

O Sr. Barão da Villa da Barra apenas rios ris-
formima com seo relatorio que deo urna cautela de
282 contos para pagamento de sunção á es-
trada de ferro da Leopoldina, a juros de 6 %.
Porem nós não sabemos quaes são as condi-
ções deste emliprestinio, quando será amnortisa-
mio, e se terá de pesar desde já sobre o orça-
mmento, ou se irá onerar as gerações futmiras.

O SR. Csaiuo Gamira dá um aparte.
1) SR. A. PErsNA:—E neimi, como bem diz o

meti ifimistre colfega, sabemos se essas apoiices
forso emitidas ao p' mli Si- com algumu mleseomi-
tu.

t Sim. C. na ()LlvEiria:—lndo está confuso e
Obscuro no re latori o, e o ila th esoni raria provin-
cial ainda não veio,

O Sri. R. SILVA: —Virá.
0 Sus. C. na OLIVEIRA:—Qlnando se encerrar a

a ssemmibléa.
O SR. A. PENrSÂ:--Nós sabemos que ainda

não forão dietmihuidas este anmmo as tabeltas da
thesouraria provincial, tio necessarias para nos
orientarem a respeito las lirranç-ms da provmncla,
tummmo havemos de votar no orçamento uma quo-
ta para juros e amortisação mio emprestimno, se
não sabemos as condiçõe s comem que deve ser
feita essa amortisação?

Os honrados mnembros da eomnmsmissão de fa-
zenda, naturalmente, por privarem com a ad-
mninistração, estarão infermados a esse respeito;
porem nós, que não gozamos desse favor, fica-
!rios ás cegas, e não temos dados precisos para
tios guiarem na discussão deste imporlanlissrmnm
assummipto.

As tabelfas deveriáo ter sido d istribuidas nesta
casa já Ima mrmmmito tempo.

lIs mmobres deputados não desconhecem dispo-
sições legislativas que regem as nossas finanças,
P. que tornão bem clara a verdade do mneo as-
serlo. 0 decreto n. 42 mie 20 mi Fevereiro de
1840 em seus diversos artigos determina mm moio
da eseripturação completanente finda.

Por ahi se vê que a 31 de Março devia bela
a mscripturaçào estar encerrada, de modo que a
ihesouraria provincial não tinha senão o tra-
balho nmuitm) simples de nandar-nos o complexo
das despezas e as diversas informações de que
precisamos.

0 S. VÀm.LArisREs:—A typographia tem esta-
mio milito occupada com as noumeaçõo.s e de-
missões policiaes.

1) SR. R. SILVA:—Essas são publiadas no Dia-
rio,

ti SR. A. PENNA:—Os nobres deputados não
se podem soccorrer-Ia escassez do tempo para
justificarem esta falta mia ihesouraria, pois que
(Ie :31 de Março para cá havia teuripo de sobra
para a impressão dessas tabellas.

II SR. R. S,r,vs:—Se o regulamento dá 3 me-
/.'s, como havia tempo de sobra!

0 Sri, A. PENA:—t) que é exacto, e os no-
bres deputados não podem contestar, é que os
regulamentos que regem a ruiateria são expressos
a respeito do tempo em que deve ser encerrado
o exercicio: :31 de Março para a thesouraria, e
.11 de Dezembro para as repartições subordina-
das. No roteiro dos collectores, obra que muito
recorfl'i)enda as habilitações e provado talento

mio seu mlistincfo ammtmi-, Sr. .loaqmiim Cypriano,
sim acima isto perfeitaumen te claro.

Sr. presmdmate, creio tem fmmmmmlamuemmtado, miada
que metI

VOZES DA Mromii:—Mtuto bemmi.
O) Sim. A. I'ENNA:—. . . o priniemro mequeri-

mime: to (fite  tetulmo de oflèr-ecer. À respeito do ou-
trmm tamirbemn farei aJuimias commsideracões.

E'nlumtmvo que o orça mnemmto que votamos o
mmmii passado virá a encerrar-se com mlelicit, dcc-
e que mm presidente da pio mi Dcii, d econ1ie -
emmmli mtisposmcmaes expressas da lei, moto tratou
ii formular os regula mmiematos pira cobrança de

1 mmpmmstos votados pela assemnblúa, para fazerem
mcm' ás despezas por cIta decretadas.

V. i.xm'. sabe, Sr. presidente, que forão crea-
lis em o anuo passado o novo imposto sobre

mml ro e o uma osto denominado predial; qual-
ler delies depende de regulamento do podem'

cs\-tmtmvum para ser cobrado; entretanto já esta-
:míms cmii limas mie Maio, falta apenas 1 mnez para
sa lei cmmnlerar a re ger o exercicio, e o Sr.

i:m rio mli Vmlla mlii Barra ainda não se dignou de
\ [mmmlii' esses regutarmmemmtus.

(omimo é qmmm' mios comalins mia pm'ovincia, nas col-
ictorias e recebedorias rmuams afastadas, se liamie
e,' enmmlmmicunmmemmlm do nodo p mirmmle SLm'ãm) colara-

mis estes impmastos, se os respectivos regula-
mmmemit s não tom'emmi expedidos cmii tempo pelo
presidente?!

V. Exe. sabe que este atino já tememos votado
:)II—unias medidas que vão onerar o proximmmo
mxercmcmo, que está mia tela da discussão o imn-
pmmrtamite projecto da fixação da força publica,

m ime augnienta wuito a despesa comeste ser-
v m i m , e mio entantoto os impostos,mstíms, a que lime re-
tiro, não poderão ser arrecadados, por falta de
l m r n vimlemiema do poder executivo, o assinam maior
será mm deficit com que se verá abraços a pro-
vmncia.

Foi para m\ dar a necessidade de novos com-
pm'estimnos que a assemhléa, violemmfando seus
sentimentos, decretou o ammgnmceto de tributos
para este povo ja tão onerado.

(Ira, mmào devemos deixar correr á revelia estes
interesses, que são os mimais vitaes para qual-
quer paiz, não devemmios deixar ao abandono
uma questão tão imuportamate,commio ó a financeira,
sem inentir ao mandato que recebemnos, sem
violam' nossos deveres.

Si', presidente, se por falta de renda ordmnaria,
forimmos obrigados a contrahmr emprestimos eon-
tmmmuadamemite, chegaremos ao estadia de ruima,
:'i perda de nosso credito, e, o que ainda é peior,
á necessidade de crearuios impostos onerosis-
sinmos para fazer-se face aos juros e amuorti-
sa;àod'esses emnprestimnos.

Os mmalmres deputados, que acomupanhão com
interesse os negocios publicos, terão notado que
mn nosso credito se acha abalado no estrangeiro,
isto devido á mia gestão de nossas limsanmaas; e
que muitas, senão todas, as provincias do ira-
per'mm), estão com suas finanças gravemente com-
prommiettidms. Noticias recentes da i'arahiha do
Norte rios dizem que aIIi não ha nurnerario mios
cofres nenm para pagamento dos funccionarios
publicos!

Nós, qmse somos filhos de uma provinria rica e
de traduções gloriosas, devemos empenhar todos
(mS nossos esforços para não chegarmos a esse
triste estado de decadencia a que tem attingido
as outras provimacias.

Os nobres deputados hão de estam' insformna-
mios mie que o credito da provincia mio Rio de
Janeiro ja se vai abatendo, de maneira que cita
hoje não pode levantar emnprestimnos de juro mise-
nmmrde S 01°, quando outrora os obtinha a 6, e
presentemente paga não menos de 600:000000

mIm Jmlrmms, cmlii, 	 pio' certo, 	 niumtm: í'levamti, 	 ammm
rr'haràm as forças fim semi mircammienlmm.

Fim m para evitar que e Regue mii mmc a semi mm'! fiam te
estadm mine esta assembléa teum votado amigmuento
ele mm lm.mstos 	 E pois, não devenim,s deixar ao
arbmtm'i do presidente comprommmetter nossas fi-
miarucas, por tal tmm de execução elas leis que de-
Cri' ia i ml os

l-,u, portanto, mmllereço àcomisimleram'ào da casa
ummum requeri moeu lo, solicitando do admai i nisiradom'
da provmncma as rasões porque até hoje não
expediu os regulamentos a que tm'rmho alimidimio.
F:mi, nãcm acreditando que uno mdiii maistradom'
bermi inteiicmoijado deixe de executar leis limipor-
tantes sobre asslmnmptos do mais vital interesse
pira a l m rovimlca, senão por motivos cmimsfessa-
veis, desejo saber quaes sio esses motim os, aflui
de poileri mios lo mmi ai' conheci mmmcii t o d'el les, e, se
fór ncr.essarmo, modificar a lei, mmii rmmeenao re-
vogal-a, se por ventura de sua execmicïio podei-
resultar i uiCmm mi venie mi Les,

l:mmtretaiuto não posso deixar de notar lime, se
inm:oimvm:imientes existem, o Sr. lt:mrào mia Villa
da Barra nada nos dissesse a respeito em seu
n'm:haiorio. E' assumupio de Iii mimmgmmituile que
idõm podia r:msoavelniente ficar mim mmix ido, mor-
mente mluauimIo se atiemimie que a primvimlci:m ja leve
avo 1 tida soturna, e temo ema p e rs l m ecti mii uimn mie-
licmt, não pequeno, nas previsões do proprio
administrador da provincia.

Sio apoiados, e ermtrào em discussão os se-
guintes:

Requerimentos.
Bm'queremoos que se solicitem tio Ixm. governo

mnfmmrmimaí-imes sobre as conmliçimes comem que foi-ão
coimtrahimlos os enmprestirnos, pelos quaes é a
[mios i micma responsavel.

Saia das sessões, 29 de Maio de 18?6.—A.
Pesmnmz.—C. de Oliveira.—Ferraz Junior.— Va/-
ladares. --A marat,—J. Au,qusto.—Dguanond.

Hequerermios que se solicitem do Exmri, governo
informações sobre os emotivos pmmi' que miào tens
confeccionado os regulamentos necessar'ios para
o scrvi:o da arrecadação dos imumpostos sobre mm
ouro e predial.

Sala das sessões, 29 de Maiii mie 18'76.—C. de
Oliveira.—A. Penua, —G. A/fonso.—J. Angus-
to.—Ferraz Junior. —Drumond.—(]esmario Ga-
ma.— JTalladares.-Amcera/.

O Si'. ]-todrigues Silva (Não
ternos este discurso).

O Sr. candido do Oliveira:
—Sr. presidente, a Roma está amliaiilada, e pou-
cas palavras vou dizer em resposha ao meu
amigo que acaba de occimpar a tribuna.

O nobre deputado, mio intuito mie justificar a
omissão do presidente mia provincia, a meu ver,
mais o comuprometteo, por isso mesmo que mais
patente tornou sua decidia.

O SR. R. SILVA.—l)esimlia, não, a palavra é
forte.

() SR. CAETANO GA5IA:-0 nobre deputado está
justificando o nosso moto contrario ao requeri-
na en to.

O SR. MoummÃo:—Por causa de suas qualifica-
ções.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—De i xe-me expor mi-
nhas imléas.

O SR. R. SILVA:—Mas é que o nobre deputado
já começa com palavras por dentais severas.

0 SR. C. DE OLmVEmAA: —Não lia tal.
Sr. presidente, não desconhece V. Exc. que a

lei do orçamiienibo foi publicada lia seis mmiezes, e
vai ser executada do 1.° de Julho cnn diante.

Sendo assim, e se é certo que nessa lei forão
creados impostos, cuja arrecadação deve come-
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car nessa ec1iãi, parece que o presidente da
ii iij i ia devia considerar como uni dos seus
Pritiros .Jveres lunar pratic menti' io.si ii

s:Ot arrecidaçáo, tuikcionailo e piibliaiiil&i
o re 1ied o r 'gu ai ne ii t e pro\ ide ucia flLl O sobre
a ri-cação e iionieaçho dos empregados á que deva
ser incumbido esse serviço especial.

S. Exe., porem, nada ainda (juiz fazer, e no
entenlo faltfw apenas 31 tias para a lei entrai
emvigor. Pergunto, como ii possivel que neste
pequeno periodo se organise e publique o rcgu-
la neiito, e se nomeeni os empregados que de ciii
islacionar ao lado dos estabelecimentos de iii me-
Fação, para proceder-se á arrecadação logo nos
pi iii ios dias de Julho?

V, pois, a rasa que o ii lustre administrador,
ruiu a sua pouca attriiçãu ao texto da lei (não
apoiados), vai concorrer para a defraudação dos
cofies publicoS, porquanto, O inipossi ei que nos
primeiros dias do exeriocio financeiro de U a
se eilctue regularmente a arrecadação do mi-
posto sobre o ouro.

() SR. MociiÃo:—Está enganado.
() Hi. C. DE OLIVEIRA:—\eW se diga que

rslão proxinios da capital os estabelecimentos de
iii 'ração. i' verdade que  o mais impoilante

delle dista daqui 12 e I1, teguas, mas lia outros
que se i iternão mais para o entro, como os dos

ii nici pi1is de CactO, Santa Barbara, 1 tabira,
Serro e, onde a arrecadação não se fará nome-
U alaiiinl'.

SR. CAETANO GAMÀ:—Lsses mesmos çstào
iiiii Lo luoximos.

ti Se. C. DE OLIVEIIIA:—E ainda adinittindo
que esses estabelecimentos não distão muito do
ouro Preto, é fOra de duvida que os empregados
que 1 i\erens de ser nomeados precisão de alguni
tempo para se transportarimi para os pontos que
forem designados coimio sides das estações arie-
iadadoras, pelo que não poderão achar-se neilas
logo ao iniciar-se o novo exercido.

(1 Sim. MocnÀo:—A lei não determina que o
empregado seja tirado da capital, pode sei-o do
lugar em que tenha de fnnccionar.

SR. C. DE OLivEiim:—Creio, pois, que será
materialniente iinpossivel fazei-se a arrecadaçào
do iinjioslo do 1.° dia de Julho emii diante, e dalim
virá prejizo w o pequeno para a provincia,
pqn',comni a casa sabe, o ouro ú extraindo em
aliunitanm'ia notavel em alguns destes estabeleci-
miieiitos de mineração. Sou informado de que no
Morro Velho extrahern-se cerca de oitenta unI
oitavas por inez, e houe um semestre em que a
quantidade extrahida subio á seiscentas mil oi-
tavas.

Achando-se tão compronsettidas as finanças da
proviucia, não podemos despresar uma renda
desta unportancia, e no entanto haverá notavel
prejuizo para os cofres pro inciaes desde que a
rontribuião deixar de ser reclamada nos primei-
ros dias do exereicio.

Mas, disse o nobre deputado, talhão ao ad-
ministrador auxiliares importantes, agentes ade-
quados para a confecção desse regulamento, que
O vomplicado, porque deve prevenir dilficulila-
das provenientes da execução da lei.

Srs., quando vemos que o presidente tem á
sua disposicão uma secretaria bem montada, com
pessoal numeroso..

() Sim. CAETANO GAMÂ:—Nào está bem montada.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—., quando S. Exe.

dispõe (Ia thesouraria provincial, repartição com-
petente pala a elaboração desse regulamento e que
conta eu seu seio empregados provectos, o ins-
pector, o contador, o procurador fiscal, fiiriccio-
narios estes que bem conhecei o machinismo
fiscal da provincia e a quem tradicionalmente é
confiada a realisação de taes serviços, é futil, por

certo, a defeza (jUC se basia na falta de, auxilia-
res. () presidente tinha grande copia de pessoal
E quem mcii miibisse esse trabalho. Podia diri-
gir-se uesnio á u iii cidadão pi ivado.

1. nem vejo essa grande dillicutilaile que se
afigurou ao iiobre deputado, por quanto, a coma-
teeção deste regulamento mOio O de tanta trans-
cendencia,

() SE. R. SiLv: •_Para o nobre deputado que
tudo coimiprelicude e resolve facilniente.

O S e. C. DE tiLivEiilA — VOu provar que ã ta-
cil. ti imposto está taxado eu 4% do ouro ex-
rabido, avaliada a gramina em 900 réis.

O B. CAETANO BAMA: —L' muito facil saber a
quantidade de ouro extrahida!

O Si. C. DE OLiVEIRA:—Determinando-se que
o empregado possa exigir da companhia o exa-
me do livro da arrecadação ou estabelecendo-se
barreiras e vigias nos pontos por unde transitar
o ouro exportado, se evitardã o contrabando e os
meios de defraudacão.

Pai'ece-ni, pois, que nenhuma dilflculdade
haverá na realisaçao desta cntriliuiçào.

lleui unais complicado eia o regulamento do
s!lu de heranças e legados, e mio entanto dl
foi teto logo após a publicação da lei do orça-
111011 10.

ti Se. VÂLLADUIEs:—AqUi ú porque o ilegmmci
O dom os inglezes

O SR. C. DE OLiVEIRA:—A questão ú muito Sim-
ples, e entretanto 6 naezes se hao passado, semi
qne uni regulamento destauportaucia, que Se
refere á arrecadaeào de dinheiros pulilieos, te-
nha sido confeccionado e publicado!

ti Sil. VALLADARES.—O Si'. fiordon ã mais po-
deroso do que a assemblia provincial.

UaIA voz:—Está se tratando disso.
ti Se. C. DE (JLivEiRA:—Ha de vir depois de

abarto o exercicio.
Si'. presidente, as considera; ões que tenho

leito tem ainda maior procedencia eni relação
ao imposto predial, porque a sua arrecadação
não SCN ae fazem soirmerite na zona aurifera cir-
CUmu\ iznha(Ia capital, e sim em toda a pro\ lo-
cia, nos seos ulteriores confins.

ti Sim. MouimÀo:—Essa arrecadação ã feita cri
Janeiro.

ti Si. C. DE OLIVEIRA:—A lei vae entrar em ex-
ercicio daqui a una mez, e não O possivel que,semn
a regulamentação, os cohlectores paoeedão ao lan-
çamento e arre(-ada'ão nas epocas regulares.

ti Se. CAETANO GAMA:—E' porque o nobre de-
putado suppôe que não existe nada feito a res-
peito.

O Sim. CEsAiuo UAMA:—Não existe mesmo.
ti Su. CAETANO GAMA:—Se ja se achão tão infor-

mnados, não precisão de mais informações.
O Se. C. DE OLIVEiRA:—ti regulamento ainda

não existe, e não lia tempo de chegar á essas lo-
calidades. senão depois de aberto o exeicicio, e
talvez depois da epoca do lança incuto.

ti SE. CAETANO GAMA:—Então o regulamento
detemiminarã a epoea em que se fará o lançamento.

ti Sim. A. PENNA:—Mas ainda não existe.
O Sn. C. DE OLmvEimmA:—I'ara a arrecadação

deste imposto mandou-se seguir os principies
da lei geral; lia em pmimeiro lugar o lançamento
e depois a cobrança, do lançamento cabe recurso
para a tliesomiraria, nesta capital estacionada.
Como poderão esses recursos ser interpostos e
decididos opportunamente, não chegando aos
diversos municipios o regulamento que os au-
torisa e que marca a forma de soa interposição
e processo?

Parece-me, pois, intuitiva a pouca attenção
que o presidente tem dado a este asso mpto tão
serio (apoiados da minoria).

Não vejo que a cargo do presidente da pro-

vincia esteja tão grande serviço, e se accmmmnle
tamOio trabalho, ao pomilo de que cii (3 ni,'zes itão
se tenha podido elaborar esses regul:mmimemitus. Fu-
rão expedidos apoias (tons pequenos e que não
são senão a reproitucà1m da lei.

Refiro-me ao tias aposentadorias e ao do setfo de
hei mecas e legados. ia era tempo que o da arre-
cadaçám do imposto sobre o ouro e o do Jimiposto
iw'dial lambem fossemfossenm umua realidade.

0 Sim. R. Sieva:—À accusação do nobre de-
pulado procederia se provasse que haverá pre-
juizo para a pi'o\ incia desde que os regmiianieu-
tos não sejão publicados antes do dia 1. 1 de
.1111110.

O Sim. C. DE OLivemima:—Parece-me, portanto,
(ItiC fl;iO é mntemrauimente escoimado de censura
o presidente da provimicia que pospou a serviços
lo menor impor lancia a confecção desses regu-
lauimentos referentes á cobrança de impostos por
miOs creados.

Sr. presidente, estou acostumado a ver a lei
desta assemmablia violada, minpu mie e audazmente,
pelas admmiimiistrações...( .'são apoiados).

0 Sim. Mociiáo;—Vinios i5SO Ciii 010 passado
recente.

ti Sim. C. DE timmvEiaA: — ....stou habituado a
ver partir de uni presidente da provincia o tegen-
dano —não obstante a lei.-

Nao estranho ainda o facto normal de se au-
tu mm sar ml espezas não detem' mmm miadas por lei, dou
prejumzo das obras determinadas por esta assemn-
til ia, e não lia um um to tempo \i o ar. Pedro Vi -
rente negar execução á lei sanectoimada e pu-
blicada, sendo essa tem a do orçamento, mijas
jammmais podia suppor, Sr. presidente, que fiou-
vesse admmiinisrlador que deixasse de cumprir
uma lei que procura, com a creaçao de novas
contribuições, melhorar o estado ruinoso dos
cofres.

0 Si'. da Vilta da Barra, que é o primeiro a
li/ti-nos que o estado das linaimças e pessimno,
pie 00 primeiro a pedir a attenção da assein-

a para o mnechmanmsumo financeiro da provi u-
cli, que é o priimaemro a reclamar economia se-
tua, reducçào de despozas, é ao mesmo tempo

1o primeiro que com sua desidia (não apoiados)
contribue para a defraudação de rendas, permimit-
tiiido que ao entrar o novo exercicio lIao sejão
arrecadados os impostos que esta asseimmblia mml-
liwamiiente arcou.

O Sim. VALLADARES:—EStà prestando uni ser-
'ira á provimicia, porque lia de obrigar o presi-
dente da provincia a fazer o regulamento, que
talvez não faria, se não fosse esta rechania'ao.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, .aào
posso deixar de louvar e app!audir o acto do
meu nobre antigo e collega, que veio uenuimciar á
proimicia a maneira porque em nossa alta ad-
iimiimistração são encarados os interesses reaes e
palpitantes da mesma provincia. Abi cuida-se,
teprefereneia, da nonmeaçóo de autoridades po-
hici:ies. A contradança na policia, a substitui-
(.-ao los delegados, subdelegados e respectivos
supplentes, toma ao governo todo o seu tempo.

O au. CAETANO GAMA:—t!ei de explicar isto.
O Se. C. DE OLivEmns:—Todos os dias lia (mina

vira-volta, uma verdadeira revolução no pessoal
da policia.

O Se. CAETANO GAMA:—Entretanto quasi todos
os ununicipios estão aceplialos de autoridades.

O Se. C. DE 0L1VEItIA:—Eis a que se reduzem
os importantes trabalhos da administração!

O Se. MounÀo:—Isto é declamação.
0 Se. R. SILvA:—Apoiado, é declamação.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—E quando, Sr. presi-

dente, o novo exercicio bate á porta, quando
tudo reclama a arrecadação das novas contribui-
ções, eis que o presidente cruza os braços, deixa

que os dias suiccedão se, emquianlo os venturosos
uimiuiemros do Morro Velho depa o perão o (emilio-
rio (Ia p r ii i1i ia para na sua In g laterra  ccii
m ti are mii seus mm II imões não ti i lmiit mm los! ( Mu ito
bemn da opposi ção).

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ra-se mm discussa'), e, procedendo-se á vota çào, O
almpro\ado o requerimento relativo ao pedido mie
inloruimações a respeito das bases sobre que se
[em eliectuado emprestimimos à provimicia, e re-
jeitado o requerimimemito solicitando informo ações
sobre os mmi ,ivos de não se haver ainda expedi-
tio o regulamento para a cobranca tio imposto
sobre o ouro.

temido dado a hora, o Sr. presidente marca a
ordem do dia seguinte e levanta a sessão.

27.' SESSÃO Oil1)INAIti A AOS 30 1)E MAIO
1W 186.

Pm'usinENcmt no Sim. CAMABA.
SUMMAII1 O: —EXPED1ENTE.—Pareceres de com-

missões.—Ordem  do dia. —Divisas entre as
fieguezias de Santo Antonio do Aventureiro e
Jladre de Deus do AnyP.— Estrada da Dia-
s,'zantina ao Caervello.—iloratoria a M. J.
(Jomes de Figueiredo.---Discursos dos Srs.
Drumnond X. da Veiga e Caetano (Jamna.-
Força ineolica.—Discarsos dos Srs. C. A/
fonso e ilmas'al.—Observaçôes e projecto do
Sr. P. Brandão sobre ivalrmscção publica.—
Requerimento e projecto do Sr. P'erra Junier.
—Observações dos Srs. X. da Veiga e Valia-
dares—Observações e projectos do Sr. E. da
Veiga e outros senhores.
As 111- horas da manhã, feita a chamada,

acbào-se presentes 36 Srs. deputa los; faltando

cotim participacão os Srs. [olentino e J. Peutido.
Abre-se a sessão.
L' lula e approvmmda a acta da antecedente.
ti Se. 1. 0 SECRETARIO l conta do seguinte:-

ExI'EDJENTE.

0/ficios.
Do secretario do governo, de 26 do corrente,

comimiimnnicando, que a 25 do Março do corrente
anno, instal leu-se a vi lia (to Pará, creada pela
lei n. 2081 de 23 de Dezembro de 1834. Fica a
assemnblía iiiteraitmm.

Outro da noisimia data, renmettendo unia pro-
posta da camara umunmcipal do 55. Sacramento,
pedindo a revogação do art. 81 de seu codigo mie
posturas. —A' comroissão de propostas.

Outro da mesma data, remsiettenmio unia com-
mnumiicação da camara municipal do Pará, de Ema-
ver marcado os vencimentos de seus empregados
—A' conimimissão de fazenda municipal.

Outro de 27 do mesmo niez, remettendo urna
proposta ta ca mara municipal do Ilouritim, em
additamsieiito ás suas posturas.

Outro tia nmesma data, reriettemido o orçaumento
da receita e despesa da cantara inummicipai de S.
José d'El-ltey.—A' comnaissão de fazemmdã iimmini-
cipal.

Proposta.
Uma da cantara municipal do Mar de 1-lespa-

nha, apresentada pelo Sr. Evaristo Machado.—
A' conmrnissão de propostas.

Representações.
Unia dos habitantes da cidade de S. João Bap-

tista, apresentada pelo Sr. Nogueira Jimnior, em

que pedem uma quota para a respectiva matriz.
Abaixo assiqnados.

Outra dos habitantes da freguezia do Porto de
Santo Antonio e dos residentes na fazenda da Ca-
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choeira da Boa Esperança, pedindo a aflflrvaeão
desta fazenda à 1r.guezia itè S. iarivario rl'Uhá.
—À' cotiI1nissto de esta istica.

Outra dos hahitantes da freguezia de Banibuby,
termo da Formiga, pedindo passagem para a do
Pratinlia, termo do Arax.—A' mesma com-
missão.

Pareceres de cornrnissões
0 Se. P. BRANDÃO, por parte da de reilaccão,

olirrete a redaeçto final tios projectos mis. 301
lO e 15 do corrente anuo, e lo de ir, 81 do anuo
de 183, os quaes, sendo appr Os adus, VãO t CO-
piar-Se.

O MESMO SENHOR ollejece utais para a 3." dis-
cussão a redacefio dos projectos mis. 50, trl, (iS,
84, 85, ?9, 55, Si, 34 e 18, os q uaes ficão sobre a
ti n'sri para e 1 rarein na ordem dos tratei 1 os.

Se. EvaismsTo à j at;ui.sno, por parte da eccie-
siashca e de poderes, oiterece para a 2. a dmseus-
são e projecto ir. 66 de appros arão de compro-
misso tiri santa casa tio Uounhiti, que Oca sobre a
tesa t ia ra entrarem na ordem tios trabalhos,, e

o 	 ouru ist o projecto . 103 revogando a lei o.
11131 de 1800, relativautiente ao tertíto da Lhris-
imita.

0 Se. R. SILVA, por parte da 1.0 e2." eonttoms-
são di' fazenda, offereee para a 2." ti iscussao os
prttjttios ns. 3 e 64. este concedendo priv ilegio
para iiina estraria de ferro da 	 erraeia ão spm-
rito niti tio Mar di' ilespanha, e aquelie isco-
tanrlrt da taxa ilirteraria os utateriaes para a cori-
si ri i rã o do pav i uten tu te rreo da tua tri z do J uiz
de f'ttra. Ficão sobre a mesa para entrarem na or-
dormi dos 1 rahs lhos.

0 Sim. I. Vuica, por parte da de insirueeào pu-
blica, offcrece igual incute para a 2.a discussão uni
projecto que torna o n. 143, suirstitutis ti (los deri ,,.3, 25, 2' e 46, creando cadeiras tie instruc-
ção pririurria pala amiibos os sexos.

Ficaa so lire a mesa para  entrai' na ordem dos
traitailios.

ORDEM 1)0 DIA.
Divisas.

Entra cru 1." discussão e sem debate passa para
a 2.0 ti projecto n. 121, que lixa as divisas enire
as freguezias de Santo Antonio do Aventureiro e
Madre de 1 )etts do AmigO.

Estrada da Diamantina ao Curve//o.
Intra en, 3a discussão e é seio debate adopta-

do o projecto n. 52, que autorisa o governo a
despender até lO contos com os reparos desta es-
trada.

Zt/oratoria.
Cntra cru 1,a discussão o projecto n. 5, que

concede utoratoria ao tenente coronel M. .1. (jo-
mes de Figueiredo, para pagar o alcance do ex-
coliector de Pouso Alegre .1. X. de Paula Ra-
mos Horta.

Sr. Irumond:—Sr. presidente,
vou adduzi r algumas cottsideraçôes, que actulo
cru meu espirito para negar o inca voto ao pro-
jecto em discussão, tanto mais que, inf liznren-
te, não vi produzidas no correr da exposição
do mesmo projecto razões que provassem exu-
berantenirnte ter o peticionario direito aos fa-
vores que pretende da assemmtbléa provincial
de Minas. (Apoiados).

Sr. presidente, a respeito de materia ilentica
me P ,'Irt cc que nossas attribuições se achão li-
ir.itadas pelo acto addicional, que a assemnbléa
provincial tem restricções que nos são postas
pelo mesmo acto e que lhe peiào a concessão de
favores desta natureza. Acredito que a assenrbléa
provincial de Minas somente pode fazer appli-
cação das rendas tia proviucia a fins convenien

les ao seu rlesunvoiviunento, e jamais lazer ver-
dadeira doarão dos dinhem CruS publico, a
ticulares. (Apoiados).

o SR. CAETANO Gma:—Aqui não se trata de
doarão.

O Se. Dmivamoxn:—E' uma verdadeira doação,
e se rt nobre deputado prestam attenção ás coma-
sidera5es que hei do exhmltir, me parece que lia-
de convencer-se de que realmente nossos liniiles
sus acanlião a ponto tal, que irão nos 1)eritt1ltetii

atar pelo projecto que se ai lia em discussão.
Coutio dizia, nós nada mais podemos fazer, se-

gundo a doutrina do acto addicioriai , iii que a
ajiplteacão dos reditos da provincia aos ramos
do serviço publico, á satisfaerto de netres-
cessidades de interesse provincial; mimas, ruireI idas
como esta, que só contem cru si vermlrttleiros te-
s ores, que n,trla mimais s:to do que a doa lo de
diuilmeiros pulti ices a pessoa delersutinad a, mime pa-
rec r q tu e mmào podem ser aceitas por e la casa.
(Apoiados).

() -ii. F. na Vm.iva:—Y. Cxc. lrmbort cmii rito
CI) grimm o.

(1 Se. DRmrmoxn:_I b orí I u(1'?
(1 Sio. F. na 	 etua:—l t trqtme o sumpplicanle irmio

pele favor, mt,as siuri iuuttrt ttmoratorjmt.
0 Nu. l)iuuaIoNm):—Cum provarei que é 11111 favor,

que e imita tIrmirão.
0 Se E. na Vett;s:—Doacào, unia simples

moia lorír?
1 Se. DRc1oao:—Tanto inaiS que no proprio

aclo admiim:ional, onde estào perfeitautemite tiefi-
rndac as nossas attribumrtes, não se depara dis-
prtsteão qu 	 ir:gitiine tal pietetiÇão.

l)mz o mli rmstre deputado pelo 5." districto, que
ulte Itrumira coto seu aparte, que o presente pro-
ject, teto trata de mloarãr, de dinheiros pnhhcos,
não trata de umtt favor.

ii Se. F. rua Vetr,a:—Sem duvida nenhuma.
O Sit. Ii ei' MONi) —Mas eu cita itt irei a atte itt : ri

do honrado deputado para o que se contem um:L
petmçãrt, que foi aqui apresentada pelo ctlarlã
que pede estes favores, ci mesmo para o que o
eontciit rio projecto da honrada couutittissào.

Diz o projecto (lendo) t( Fica concedida a ruo-
ratona por (5 annos ao tenente coronel Manoel
Jjaquiiii Goutes de Figueiredo para pagar o mil-
cance do ex-eollector de Pouso Alegre, por elie
a hrtimaulo a

Bemti: n'esta parte o projecto nada mais precei -
tua do que concessão de omita tuoratoria á este
indiiduc. Porem mais abaixo se lê nesse rues-
10 projecto o seguinte: e ....eievrtmdo-se-llte os

juros eu mnuitas porque é responsavel o niesmno ex
coilector.a Pergunta-se: n'esta 2.a parte se acha
ou tão explicitamente contida uma verdadeira
do:ção ao peticionario?

1) Sri. F. na VEIGA:—E' uma medida de equi-
dade que tem passado aqui dezenas de vezes.

0 SR. DisurIoND:—Eis aqui. Suspendem-se as
multas, cru que esteja incurso o coilector e, além
disto, os juros porque naturalmente é responsa- -
vel este mesmo eollecstor e mrnmediatrtmmtente
tamnbermt responsavel o peticionario cotuo seu
fiador.

lia- se, pois, remissão de nímia divida, e impli-
citamente faz-se doação d'aquiilo que não pode-
mos dar.

Esta concessão constitue ou não a paralisação
das rendas publicas, que, appticadas a qual-
quer um util, pode produsir vantagem?

O Se. X. as Viva:--Com esta logica da usura,
vamitos longe.

O Se. DRuaIoND:—ao é logica da usura. Os
Juros que se uttanda relevar constituem uma ver-
dadeira receita ou o que nós chamamos moeda.
A absolvição d'estes juros ao peticmonario cons-
tmlum por parte da assemnb!éa unia doação que

cita não pode fazer, ex vi do que lhe impõe o
acto atidicitritril. (Apoiados).

Srs., acredito tine inuitas vezes a asseunbléa,
talvez itnpellitlrt por esses stmutiiuemtlos genero-
sos, que nohtlitào seus rmiermthros, se rimixe levar

0i' Concessões tl'esia especie; inas para que nós
possamos com calina Comtsr enca votam projectos
ia natureza ('este, é preciso tamimbeiti lume por
ictrIe dos peticionarios sejào pres rifes á assem-
tia razões taes, que provemim que uuti acto em

contrario aos seus desejos e aos seus pedidos
troistttuie da riosa parte urna verdadeira iutjus-
li-a. Mas, no raso de que se trata, força é dizer,
tm:trt se dào estas razões e felizmtteete me parece
pie, sem fazermmtos violencia ai) petmcmonario,

isttteremtos resguardar os interesses do (isco pro-
mutetai (Apoiados).
Pergunto mm mli ustre comnmissáo que elaborou

este projecto: « o peticioutaricr,por suas circumtt-
irtucias pecuniamias, pela posição, que occupa
te soetodad , acha-se mias circusttstancias de int-
sti'ar da casa este favor? A Crtsi pode-se levar

por constderaeóes taes por parte d'este peticio-
um:trio, que a frrcetn a fazer este favor! Seria
ii tts ida que i1r).

0 peticionario é uni hoinerti abastado e que
ri-upa ria sociedade unta posiào elevada; irão

eslã rir) caso (leu ser attendido.
• SR. CAETANO GSMA:—Não é abastado.
• Smu. DirciioNu: —1'', eu o conheço.
• Se. CAETANO GSMs:—l'eui sua fortuna mitui-

to coutrprotnettmda por causa d'estes e out tros
transtornos.

O SR. DmrcIoND:—Me parece, pois, que eile
flàt) está no caso de irterecer este favor da assemti-
blóa, e ao mmtesitto tempo entendo que nós mrào
temos comnpetencia para fazei-o. (Apoiados).

0 Se. CAETANO GAamA:—Tentos.
0 Sim. A. t teaino:—i'eitt-se feito muitas rezes.
(1 SR. 1)iivaioan:—l(' uni abuso, e o abuso não

serve de regra.
0 Se. CAETANO GAMA:—Nào é abttso.
0 Sim. DeuMoNn:—Se a assemhiéa, uma ou ou-

tia vez, se tem desviadodesviado dos Lons princípios,
não se segue que tenhamos de adoptar esses actos
conmo regra tuvariavel. (Apoiados).

Portanto, parecendo-me que ira difliculda-
des, a respeito deste projecto, que cumpre sejão
retitovidas, e t-ntendemrdo que é uni caso em
qtmrs se deve observam' a doutrina do acto addi-
cionai, que mios veda a concessão de favores
lesta natureza ...

0 SR. X. DA VEIGA:—Quaes são as expressões
do acto addicionai?

O e. l)ecaiosn:— ...VOU concluir offerecendo
mor requerimento propondo que o projecto vá

somitttmssãu de poderes, para tine esta, estu-
dantlo -o de accordo corri o acto addieional, e-
nmitta seu parecer, dizendo se elie se acha ou
não no caso de ser sultumtettitlo á discussão e
de nterecer nossa approvação.

Este requerimento não importa a morte tIo
rojet'io...
0 SR. X. DA Vrirua:—Asphixia.
O Sim. I)ril'iroND:— .. nem asphixia; não é

mais do que a revelação, de umiinha parte, do
desrjo Quilo ttatui-ai de que urna comimmnissão
da casa, mais competente para emittir seo pa-
recer a respeito, o fasa para nos orientar com
suas luzes e assim podermos mutarcliar des-
assombradamente.

0 Si. M. FuLGENcio:—Passado em primeira
discussão, tem umesmo de ir á coifimitissão.

O Se. URusLoNn:—Bem: uura vez que o nobre
deputado me diz que o projecto temn mesmo de
um- á comnmissào, eu, dando pleno credito á sua
as'veração, deixo de apresentar o requeri urremm-

e espero o parecei- da coimmunissão, parrm re-

guiar uru procedimento ulterior, limitando-me
por ora ri votar contra o projerlo, pare seguir
ris Ilitrimnes te riminima consctencimi.

O r. Xavier cia Veia:—Sm-.
presml,.nte, nt q uatmd ide de relator drt segunda
comititrrssào de fazenda, a luemim o nobre depu-
tado pedmo exmticições, desconhecendo a sua
eouitprirtrema rim-ri forrimuiar o projecto eumt dis-
cussão, corre-une o dever de responder, no que
serei hrevts.

Este projecto ri. ir urna renovação do de ml.
101 do ammno passado, que se acha iirinado pela
segunda Cotmiimtissào de fazenda de então e que
foi adoptado pela casa. Não seurio pois matenia
nova, estamos quasi todos perfeitamente ori-
enfados a seu respeito.

0 nobre deputado,o, porent, o impugnoupugnou sob (1
pretexto de que trata-se nada menos tio que
de uma doação feita cru favor de certo e deter-
minado individuo.

Não se trata, r- presidente, de doação algum-
ina, nem tle fazem- favor directo ao peticioriario,
porem sim de conceder renmissão de inultas e isen-
ção de juros ao seu abonado, o que is cousa
muito timilireimte de doação.

0 Se. E)tmcamoNu:—As muitas e juros constituem
uurm patrirnonio da provimicia, urna divida que
lhe dose ser paga. Pergunto, o allivio desta
divida é ou não una favor feito ao devedor?

0 SR. X. nu Vrimtia:—jrá disse: trata-se (le isen-
ção de juros e renmissào de muitas, corri refe-
rencia ao coilector. isto quanto á primeira par-
te da irnpugutaçáo do nobre deputado.

ltelativaitmente á iilegalidade do projecto, direi
que cite é perfem tamriente identico a tuuitos ou-
tros ijmme teeni sido adoptados pela casa. O pro-
pnio nobre deputado nesta mesma sessão já of-
fereceo projectos de igual naturesa...

O Se. Dmrrjamosu:—Mmtda muito.
0 Sim. X. DA VEIGA:—. . . semmi impugnacão de

ningumem, porque a assemmtbtõa, considerando lia-
ver uni fundo de equidade, senão de j ustiça,
nessas medidas individumrues do nobre deputado
e de outros, votou por- etlas.

O nobre deputado, pois, não pode invocar a
suppostrm iliegalidade contra este projecto, que
está nas ruesmuas condições de outros aqui apre-
sentados e já approvados.

Uemmi disto, não vejo no acto addicional ar-
ligo algum que mios initiba de votar por esta nme-
diria. Limitar-me-hma a estas itoucas palavras,
certo de que a casa votará corno for de justiça,
senão devesse tamrtbern acrescentai' que o cotiec-
tor de queria se trata, segundo informações lide-
dignas, não tese contra si o alcance que lhe at-
tribue a repartição fiscal, e traia tle documen-
tar-se para isto mmmesmo provar. l)esordenm de
escrituração, perda ou stmmisstj de varios doeu-
Immentos, teemn retardado tussa prova, que cite tal-
vez possa cmii breve exlmiltir.

Deste modo, o praso ou mnoratoria, de cine trata
o projecto, será tão equitativo romno o alllvio das
multas e juros, e por meio delie Iteni pidi' ser
que uru servidor da pm-ovincia, infelizmente ar-
ruinado, consiga salvar-se e salvar tamnheuit ao ge-
neroso amigo pie cavalheiranienle afiançou-o.
(Apoiados).

Se não é de sIneta justiça a medida cor ques-
tão, é de incontestavei equidade, e por isso não
creio que a asseniblisa a rejeite.

O Sr. caetano Garna:—Sr. pre-
sidente, desde que o projecto foi considerado
como pretendendo fazer doação de dinheiros da
provincia em favor de um particular, V Exc. e
a casa comprehendem que a questão imao é de pe-
quena impontrmncia, e, como dei ermtos ao pu-
blico explicarão de todos os nossos actos, sobre-
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tudo quando dizem respeito ao emprego das ren-
das da proviricia, cumpre tornar heni patente,
não só que a assenibiéa tem competencia para
Consignar em lei a medida constante do pro-
jecto, como tambem que, assim procedendo, não
faz um favor, porem pratica uru acto, senao de
rigorosa justiça, ao menos de toda a equidade,
que elIa não pode recusar.

Entendem os nobres deputados que é unia
doação que se pretende fazer dos din ti erros pu-
Irlicos, por isso que dizem, as multas e juros, de
que é alliviado este cidadão cotni a moratoria que
se lhe concede, constituem patrimonrio da pio-

meia, do qual nós vamos prival-a.
Nao duvido, e niniguenu contesta que as mui-

tas e juros vencidos já constituão patrimonio da
provinncia

Mas, porgunto, segue-se dahi que nós não te-
mos attribuição para votar medidas como esta,
e que, fazendo-o, praticamos uni acto ceusuravel,
disperiliçaunos os dinheiros publicos? entendo
que não, pelos motii os que vou expor.

(t nobre lepnn talo conhece por certo a origem
deste pedido; tia de saber que o cidadão Manuel
Joaquim Guines de Figoeireclo foi fiador de um
coliector que, ficando alcançado e soifrendo cxc-

oro seus bens, e creio mesmo que, tendo
contra si mandado de prisão, abandonou o em-
prego e desappareceo, e com elle todos os papeis
da colteclorna, os livros de estrituraçào e os ta-
lões.

Nestas circurnislancias a thesouraria provin-
cial no teve outro recurso senão exigir a quan-
tia que poude er'ificar ser a inirportancia do al-
cance, e tratou de executar o fiador. Posterior-
mente, porem, e ainda muito recentemente, con-
scguio-se obter grande numero de talões e doeu-
rnentos que mostrão qie o alcance não se eleva
á quantia exigida pela thesouraria; e espera-se
com IiIUi to boas razões a obteusão de outros do-
cumentos que rednizào ainda o alcance.

Eis aqui a razão da moratoria que, atem de
equitativa, é necessaria, não só para não cobrar-
se quantia de mais do fiador, como para evitarem-
se driliculdades de nova liquidação, e reposição de
dinheiro.

Quanto á relevação das multas e juros, eu eu-
tendo que, se é isto uni favor, como diz o nobre
deputado, é imposto pela equidade. (Apoiados).

O nobre deputado nào desconhece que as mul-
tas são stabelecidas como uma ameaça ao cru-
pregado incumbido da arrecadação de dbheiros
pubticos; corno meio preventivo de faltas que por
ventura possão commetter..

As multas, pois, são uma pena que tem de re-
cahir sobre estes funccionarios que effectiva-
mente deliriquiremn. E' bem certo que o fiador,
que se torna responsavel pelo collector em todas
as suas obrigações, fica obri gado a pagar as
multas e os juros das quantias que não entra-
rem emem tempo para os cofres. Mas, pergunto,
não será de toda a equidade relevar-se desta pena
á um individuo que não deiinquio, que fez urra
mero favor que é vantajoso á provincia, por-
que, couro o nobre deputado sabe.

O SR. i)mnuloNu dá um aparte.
O SR. (:AETNo GAMA:—Elle já entrou com 16

contos para a thesouraria geral, e tem de entrar
corri todo o alcance que se verificar dever á fa-
zenda provincial.

Agora o que se pretende apenas é aluvial-o
das multas e juros por equidade, pois, como
dizia, é necessario não tornar-se tão vexatoria e
difficil a posição de fiador. O nobre col-
lega não desconhece que esses cargos de collec-
tores e agentes fiscaes desta ordem são de or-
dinario exercidos por pessoas que não tem
fortuna, porque quem  tem não os quer. Es-

tos individuos precisão de fiador idoneo para
garantirem os direitos da fazenda publica, e se
nós ditficultarnn,os por esta matreira a posição do
fiador, tornaremos innpossl\ ei o prcericluniento
de taes cargos (apoiados). Já vé, portanto, que ,é
até unia necessidade para a fazenda. A. inrposl-
çào das multas já produzio seus resultados; as
faltas do cottector estão cotmnnrettidas, e é de equi-
dade, não só que se conceda ao fiador o prazo
que pede para entrar com o alcance, como que
se o alllvie das multas e juros.

SR. l ) mnuMoND dá unir aparte.
() Se. CAETANO Gaia:—() nobrc deputado sabe

que mesmo hoje luta-se com di[i'neuldades; que
muitos individuos obtemir a nomeação para cargos
desta ordem e desistem de exercei-os por não
en:untraremu fiador.

O Sim. CrisArlio GAMA: --Isto é verdade.
Se. B. PiNro: - A poianls.

O Sri. CAETANO GaMa:—Sc to 	 rigor
for a este ponto, ainda mais iliflicil nós torna-
remos a obtensão de mmolividmius idotreos
exercer estes cargos. E' portanto de equidade,
Sr. presidente, me não se im ponha uma pena
a uni que nào detinjuicn, que se obri-
gou por anil outro, que estava sujeito -,i imoposi-
ção desta pena no caso de delinquir, não ira du-
vida, luas que ellec ii va rnen te não ri e li nq ti i o.

Alem disto,disto, orcorremn as outras circu mstan-
cias qne rneraeiunei. Este cidadã já entrou coro
a quantia de 16:000000 para a thesonnraria ge-
mal por conta dessa fiança e temi, ainda rio pa-
gar incita quantia, que nào está liquidada, á tIre-
sourcrria provincial, já vê, portanto, o nobre
deputado que a assecubléa mmào pratica senão uni
acto de equidade e que em identicas circurnstan-
elas deve praticar sempre. Não é unia mero fa-
vor, nein unir acto fora de suas attrihuiçóes...

O SR. PnmiloNn:—Âhi não concordo.
O Se. CAETANO GeMA:--. . porque a assena-

bléa provincial não está inhibida de proceder
com equidade, equidade que é admittnda sempre
que se trata do rigor da lei. (Apoiados, muito
bem).

Não havendo mais í1 uemu queira a palavra,
encerra-se a discussão, e, procedendo-se á vo-
tação por escrutinio secreto, o projecto é appro-
vado e passa para a 2.1 discussão.

Força publica.
Continúa a 1.a discussão do projecto n. 93, que

fixa a força policial da provincia para os exer-
cicios de 186-18 e 1877-188.

O Sr. (ar1os Afionso:—Sr. pre-
SidL'flte, nesta 1.a discussão cio projecto, que
versa sobre sua constitucional idade e utilidade
geral, me perrnittirá V. Exc. expender as ra-
zões que me lev(no a contestar-lhe um e outro
destes requisitos ou caracteres, como justifica-
çãoda opposição que lhe faço e pretendo fazer-
lhe. Cumpro assim um dever, imposto não só
pelas minhas convicções, couro pela posição que
occupo neste recin to, embora me abalance ao
ingrato perigo de apresentar uma 2.a edição de

wargnentos já produzidos.
O Se. VALLADARES. —Não apoiado.
O SR. C. AveoNso: — . . . de repetir mal o que

por ventura muito brilhante e eloquentemente
já terrlrão dito OS meus dous illustrados cole-
gas e distinctos amigos, os Srs. E)rnmnrond e VaI-
ladares, a quem coube iniciar o debate com a
illustraçào, o talento e os vastos estalos.

0 SR. VALLADAIIES: —E' bondade do nobre de-
putado.

O Se. I)RuroND:—V. Exe. eleva sempre o de-
bate.

O Sim. C. AFF0Ns0:—. . . que os tornão dous or-
namoentos desta assnrrbiéa e da provincia.

tI SR. AMACAL: —M ri ito bem.
4) Sri.. CEsAimnO GAMA:ApJiadlo; é justiça.

Smm. C. 	 FoNso:—Ncn ,fesemnvolvirrtenlm, Sr.
j cretdeirte, destas nIudis theses, a imiennstrtuciO-
ccc da te do projecto  e sua r rrconvc rir errei a, eu
tentarei em ccnnismnlncrcmção os discursos que cnn

k\ or (leite temi proferido os !Ilustres membros
li (:ommtmniissão de força publica.

Antes, porem, de fazei-o, permuittirã V. Exc.

i^
e eu lhes tribute o toco preito de justiça por

lcc eremn inserido no seu projecto uma idea que
pulo de incontestavei eqrniniade, e pela qual

011 rre pugnei na tribuna: retiro-mire ás reformas
l.c olliciaes e raças mio corpo de policia, que
co seio duvida unnia dii ida de lmcnnra para a

piro %iniria.
II SB. Crisunmo GANIA:—A poiado.
0 Sio. C . AFiO1NS0:—. . .ciesrte que dia se uti-

lisa dos serviços daqnmelies cidadãos e não se
acha em posição de retribuil-os tão vantajosa-
mente., (lime lhes assegure mliii abrigo e o pão da
subsistencia nos nebulosos tempos da velhice e
do infortunio.

Sr. presidente, passando á inrconstrtur:ionati-
dade do projecto, n'ri ilinem que cita mire parece ri-
negas di desmle que se attencia para a dmsposiçãe que
ir r anil a vigoram' por dou ,,s exerci emos, doas arm nos
conoec 1 m ti vos, :1 lei (te flirca, quando   pelos p ri n -
cipios da constitrmiçáo e do acto addrccioiral, ci lei
de força publica é essencialmente anumua. Emnnbo-
ra o acto addicional, cumrfn:rinnio ás cnssemmnbtétts
a atiribuição de decretar a for-a publica provin-
cial, não Pmmlfrregmic' a cxpress:mo annualmescte,
comírtmiclo, erni n.ta tias regras geraccs estabeleci-
das pula constituição, e cmi face tios prmncmpnos
riais comesirrlitns do direito pmubl Co, fláo se pode
deixar de reconhecer que é sempre annual esta
decretarão.

A constituição do imnperio, Sr. presidente,
no titulo 13.° capitulo 1. 0 , tratando das diffe-
rentes attriitiiições do poder legislativo, esta-
mio que cite decretaose a forçapublica au-
nnnal urente. (Ira, as assennbléas provincnaes dm5-
titmaem mm um ramo e ramo r mnportantmssimno do
poder legislativo, e, portanto, não podem deixar

adoptar corno nor,mma de seus actos aqiielle
1 irei pio comi s ti lucronal
O Se (.Esamuio GAMA:—Àpoiado; é uru princi-

pio inconcusso.
O Sim. C. AFFoNso:—Emi conheço, Sr. presi-

dente, a opinião cnn contrario, emittida pelo
\'isc:onde de Uruguay; mas essa opinião que
!cO pode ser e nunca foi aceita, por que cOa

condemnna pelos mesmos prmncipros invo-
cantos para defendei-a, contrapõe-se ás regras
lnnndamnentaes de nosso systems de governo.

0 Sim. C. DE (tLmvErrea:—A reunião annua da
rssenrbléa provincial só por si prova que a lei
deve ser annrma.

O SE. VALLADAirE5—l': a pratica de se legis-
lar todos os annos.

0 Sim. C. AFF0N5O:—A rasào, segundo todos
publicistas, porque tanto a lei de força pu-

b lica corno a do orçamento devem ser deere-
latias arinrmalmente p e lo poder legislativo neste
i . 'rir todos os pau., regidos pelo systema par-
t;nmneritar, é que miii m e outra impoem pesados
orcrificios aos c,idac!c cm

Os Sns. Crissemo Gecnt ci. AucusTo:—Apoiado.
O SR. VALLADAI1E5:—hevem ser revistas todos

OS annos.
O Sim. C. AFFnInNso:—A lei do orçamento cxi-

os deites uma parte de seu trabalho, uma parte
lo fructo de, semi suor, e a lei de força arre-
cata-lhes cousa mais preciosa ainda, uma parte
te seu sangue; porque a força publica se forma
e se mantem porpor esse imposto que a fariimiia
paga ao estado em naturesa e em liberdade.

Ora, Sr. presidente, se assim é, se são estes
os princípios, se são estas as rasóes em vir-
tudo tias quaes a decretação (leve ser trnmnnu:m,
para que mntateria tão rnnlnndrosa fi

q ue smij'ita
con s tantemente ao exame, á fiscalisação dos mi-
mediatos representantes do povo, annual incute
e deve decretar lambem  força publica e o

orçarmiemito prai inicial, por que essas rasões mil-
Ir tão corra a mesura for ç a, quer se trate do es-
tado, quer se trate da provincia.

Pergunto a V. Exc.: acaso esse sacrrficio do
imposto, exigido do cidadão errr nomeie do bem
couro unir, se torna menos pesado, menos one-
roso, unemmos vexatirio, porque destina-se aos
cofres provincises e não aos cofres geraes? O
imposto é sempre o mesmo; o seu caracter de
unir vexame, de um onus, existe sempre, quercite vá enriquecer as arcas do thesomiro, quer te-
nha por fim locupletar os cofres da pruvincia.

O Se. VALLADAmiE5:—Apuiado.
O SR. C. AFF0Ns0:—O mesmo acontece á forca

publica provincial: posto que sua missão seja
menos gloriosa, é eomtudo igualinreniti cheia
de perigos, coroo a da força publica geral, isto
é, (o de linha; porque V. Exc. sabe,
e ninguemn desconhece, que os offlciaes e pra-
ças tio corpo de policia nrmniitas vezes demxão a
vida ou sabem, mutilados d'esses conrab:rtes obs-
curos, riras hei'oicos, que sustentão corri os fa-
cimeoras e assassinos nas brenhas da nossa pro-
víncia. (Apoiados, muito bem). Por estas ra-
sões, Sr. presidente, inc parece iricoirtestavel
a opinião que sustento e me julgo obrigado a
defender. Atacando-se a immmportancia das attri-
burições das assemnbiéas provindmaes, procuran-
do-se mirostrar que citas irentruni alcance tem,
de certo modo amesquinha-se esta instituição,
e é por isso que levanto-une contra semelhante
doutrina, não só porque considero as assomo-
hléas pn'ovinciaes anti verdadeiro palladiscm das
liberdades, que felizmente ainda nnantemn esse
colosso do innperio (apoiados), corno porque,
hoje, posto que muito innrnierecmdannente, fazendo
parte de uma destas cor poraçres (não apoiados),
julgo do meu dever zelar da dignidade da es-
leira que nnecupo. (Apoiados).

O Visconde de Uruguay diz accidentalmniente,
e sem firmar urna doutrina que fosse, como de-
vera ser, o fructo de profundas inedrtacóes, que
a for( ' a publica provincial não precisa ser decre-
tada nnuainaente, porque eltcr irão representa o
tern'ivel imposto de sangue. Mas o proprmo Vis-
conde de Uruguay é quem refuta sura heorra,
reconhecendo nas assernhléas provnnciaes o di-
reito de mandarem proceder a recrutamento para
o preenchimento dos corpos de policia.

O SR CEsAriro Gs.uiÂ:—E s'ippottlru que a as-
semnbléa provincial do Rio de Janeiro já decre-
tou o recrutamento. 	 -

O SR. C. AFimoNso:—iã, e essa lei for sanccno-
nada pelo mesmo Visconde de Urnmgrmay, quando
presidente daquella provincia.

O Sri. AMARAL:—E eu aqui já propuz pro-
jecto identico.

O SR. C. AFF0N50:—Não for só a assembléA
do Rio de Janeiro, quasi todas as tio norte do
imperio, e tamnibem a do Rio Grande do Sul, por
vezes tem autorisado o recrutamento para comi-
stituiçào e preenchimento tia foi'ça provincial.

Esse direito das assembléas provinciaes é
adoptado e reconhecido peles estadistas de uni e
outro credo politico. Existem consultas do Con-
selho de estado, e innumeros pareceres da corri-
missão de assenabtéas provinciaes do senado, re-
conhecendo-lhes essa faculdade.

O Se. CrisAmiro GAMA:—Por certo, é o mero de
conseguir o fim.

(.) SR. C. Ainmcoaso:—Por conseguinte, se é o
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recrutamento, o chain.do imposto de sangue, que
torna necesaria a decretaão anniia da torça pu-
blica geral, desde que a das proviiícias igual-
mente sfoi'nia com esse elemento, necessaria-
mente de ve tambeni ser decretada cada anuo.
(Apoiados).

Alui a inconstitucionalidade do projecto.
O acto adicionai não poda er considerado

diverso tia constituição do imnperio em sua sub-
stancia, ciii sua natureza e seus Ibis; a propria
&iiimmiin:t'ào —acto addicional—está ínostiamido
rlaraiiientc que elie emicorpora-se á constituicau
(e»oiailos) , tu ri iiaml o com  ei la u n todo baiano -
iii co ou o CI) ii plexo dos principies sobre que

ii t o o pacto tu ndanien tal do estado.
0 Se. Vau,anaees:—Formmia o nosso codigo de

direi lo publico.
1) Sim. C. AFFO'.\'SO:—St , iido  assim, \ejo alli

dois ptmmicipius: priimiriro, o poder legislativo
decretará anuualmu'nte a força publica; segundo,
peri uce ás asseuildéas prosineiacs decretar a
força publica pro incmal, porque dias, para este
um, como pala outros, constituem tamnheni podei'
legislali «o. Logo, nau nos é licito proceder de
011110 modo, votando o projecto cm discussão.

1) Se. (ES.it10 GAMA:—Serii duv i da.
0 S. (. AFrONSO: —() acto addicioual, frac-

cionando s attribuições da assernbléa geral, pas-
sando algumas de lias para as asse oh idas p co in
eiaes, mio que diz respeito mais directamente ás
proviilcias, nada inmiovou quanto ao modo de
exercer essa couipetencia; apenas a transferio
pira o novo poder que creoim, uiantendo cmii tudo
o mmiais as regras pre\ iainente estabelecidas.1

Passando agora a tratar da conveniencia do
projecto, pedirei liença ao nobre deputado pelo

disiricto pata dizer que discordo absoluta-
mente das considerações que produzio na sesào
de sabbado

O nobre deputado,no intuito de ennobrecer os
corpos de policia, foi buscar sua origem no co-
meço de nossa historia p iitica, e referindo-se á
um de seus mais gloriosos periodos, disse que
houve um (culpo em que o exercito, esquecido
de sua missão de protector da liberdade, eslue-
cido de suas gloriosas tradiçôes, marcou o
brilho de suas atinas fratemnisando com o povo
revolucionado e produzindo a queda e a deposi-
ção do 1.° imperador; disse mais que, em couse-
quencia deste criminoso procedimento do exer-
cito, cogitou-se da ereação de uma outra força
que podesse substituil-o e contei-o, otferecendo
melhores garantias, e assegurando ao mesmo
tempo a punição dos culpados.

O Se. CESARiO GAMA:—Enganou-se inteira-
mente na apreciaão.

O Se. C. AF coNso:—Passcu depois o nobre
deputado a apreciar as leis de 6 de Junho de
1 831, lO de Outubro do mesmo anuo, e a de li.
55 de '7 de Outubro de 1833,nas quaes enchergou
as providencias tomadas pelo governo para con-
secução daquelies tios, isto é, urna for, .-,a que sub-
sti tu isse o exercito dissolvido cmii consequencia
do grande crime praticado a'7 de Abril de 183,
e auxiliasse as autoridades na punição dos cul-
pados por esse mesmo facto.

Como disse, Sr. presidente, não posso absolu-
tamente acitar nesta parte as considerações do
nobre deputado, com quem aliás desejaria achar-
rue sempre de accorlo, pois voto-lhe a mais viva
symnpathia, não só pelo seu real merecimento,
como pelo seu fino trato e polidez de que coa-
stantemnente da provas na tribuna e fôra deila.

O Se. P. Raios:—Agradecido.
O Sti. C. AFFoNso:—Não posso aeitar suas

consideraes nesta parte, porque no meu iiu-
mude pensar alias envolvem uma falsa aprecia-
çao poiitica e uma falsa apreciação historica.

Falsa apreciacão politica, poqmie esse grande
icomitecimnemitó do dia '7 de Abril de 1831 não foi
uni crime, como ao nobre deputado se afigurou,
mas, ao contrario, o acto mais brilhante e glo-
rioso de nossa historia. (Apoiados).

O Sim. CEs.urio GAMA:—Foi a confiatermnsação
lo exercitocom o povo.

O Se. C. ÂF'oNso:—Foi unia revolução ope-
rada sem derramuamnen lo de sangue pela tia-
cao, que se levantou em massa para (iotiqmustar
sua miidependemicia e sua liberdade e ' d'essa
epoca que nós os brasileiros podemoosdiia'r que
temos uma patria. (Apoiados).

1' sabido mmie se o 1 . 0 linperador( do liraril,
esquecendo o celebre juramento escripio Como
semi prprio samigue na famiiosa carta dirigida a
i. João fio, deu de milão á suas tendemicias reco-

louisadorims, nunca abandonou o projecto de
converter o ilrazil em mnonarchia despolict.

(is em ros eomumnettidos clii este uni, as alhais-
ças que S. Magestade procurava de preferencia
mios liomuemis que haviãr subscrmpto a igmnmmiinia
de sua latria, repudiando o brado do ipiranga,
o riais tarde pregando ás escancaras o absolmi-
Lisnio, os grandes erros de sua politic'a e de seu
gos cmiii), prepararão e trouxerão o incruemmto e
feliz dLsenlacc dessa revolução, que foi recebida
cmii m idelini ccl entbusias:uo pela naçs'to inteira.

Custa a couiprehemider que o nobre depidado,
para provar que o exercito uma vez se esqueceo
de sua missão de protector das liberdades pu-
blicas, cite a occasião umrica em que elle de facto
protegeo a liberdade!

\aquella occasiáo não houverão criminosos,
que torna-se se preciso prender e punir, creando
a policia; todos os brasileiros ou cooperarão para
o mnovmmiiento ou o applaudirão com jubilo e ema-
tliLisiasui0. E nem se podia exigir que o exerci-
to se oppozesse a semelhante facto; pois seria uru
m n temi tu i mnpossi vel. Quando uni povo eu: uso
se levanta para reivindicar seos direitos, náo lia
foiça q ue pessa contrastal-o, e o exercito, como
torça menor, necessariamente devia ser attraludo
por esot grande força que represen (a a sobera-
nia da nação. (J1uio bem). Ahi a falsa aprcciaão
politica.

A falsa apreciação historica do nobre depu-
lado pi'ovemn de que nessa epoca não liverão
origem, como S. Exe. supõe, os corpos Lie po-
licia, nem as medidas então adoptadas se pren-
dem ao '7 de Abril. Filas forão aconselhadas
pelas necessidades comnmnuns e ordivarias do
governo, e só para a côrte tio Iniperio, lauto
que nas diversas leis citadas pelo nobre depmita-
elo, em comnfii'mnaeão do seuasserto, nenhuma pro-
videncia, miem uma só palavra se encontra a res-
peito des corpos de policia das provincias. A lei
de 6 de Junho nada mais fez do que crear essa
guarda paisana que devia acudir aos recla-
nios dos juizes de paz e juizes crimninaes,
guarda sem soldo e sem organisação definida.
A lei de 10 de Outubro do mesmo auno creou n
corpo de niunicipaes permanentes da córte com
640 praças' e ahi pode o nobre deputado achar
a comilirmuaçào do que ha pouco eu disse. Se este
corpo compunha-se apenas de 640 praças, seiri
se poder augmentar, é visto que não tinha por
fim substituir o exercito, nen: garantir a ell'ecti-
vidade das penas em que alie por ventura tivesse
incorrido pela parte tomada na revolução que o
nobre deputado estigmatisou tão fortemente.

O Se. P. RAMOS:—Nào era só esse corpo, era
tanibeimi a guarda nacional que se organisava.

O Se. C. ÀFS'uNso:—Estas duas primeiras leis
limitarão-se a providenciar sobre a policia da
côi'te, nada disserào a respeito das provincias,
apenas a ultima d'dias concedeo autorisa-
ção aos presidentes em conselho, para a crea

:âo de igmiaes corpos, qrianhsm eu, suas respecti-
vas provimicias Isso rconhemda a necessidade
d'e li is.

11 Se. P. Ii,smos:—Juitamemate.
() Se. E. AjroNso:—% millmriia 	 lei uivucada
lo nibri' de1mmtad,a Li' '7 d i , de 1$33,

II mi guiarias 1nu e ilma es cmii cada dis!rirto do
az. Portanto, Sr. presidente, se estas leis
uslilmien 	 titulo,, de dona, de reeomiimuenda-

•o, vem'i:oiemroa pergamrimnhmos de nobresa, estes
cmii favor da guarda niiimiicmpal. Essa guam-

la esli pcit mida pelos cidadãos que volumitaria-
ii cii me pari ISSI) qim izeeseili concorrer

• Se. V. itaios:—i que não pôde subsistir.
• Sim. E. AFE0NSO:— , e que eslava debaixo

ia direcção dos juizes de paz, não era outra
mmsa mais do que a imiesmua guarita milunici-
ml que 	 mnodi'rnanueute existi) na prorincia,

o	 hilt'ereima msilira de que oltrecia mueltio-
garimitias emm'a a ordem e moralidade pu-

1 Imeas, visto comuo nao estava sujeita aos bele-
mimas phiciae s , moas aos maaa g istradms populares
jioiadoa
E nsegu imateiiiemi te, Si. presidente, tudo quinto
las leis se 4 q,condra são outras tantas pro\ as

mi t'asoi' da guarda municipal. Se o nobre de-
pulado qnZ missas suas escasaçôes encarecer

policial, limem que S. lxc. pdcria ir luis-
ir um is lotige ainda a sua rigemu, . Exe. podia
l,cr que os corpos dc policia, como mudos de
i:iiitir a ordmn publica, a segilramo:a 1' os

1'ito5 do vidadilo, são coevos de tala a so-
idade ci' li. timimiarmu ria 'ui 1'ramiça,Wlchmneii

Iuglilerr:i, 'ntr' nós guarda civil, pelestr's,
iiumlicipaes, corpo policia!, p'ruummsemtes, não
lo omiti:) iommru miiais lido (une diversas lenonmm-

o irões time p o Ji , ter a mesma institUrçio ou
sus di!iii' Is iiuodos de ser. A policia cio

Ida a sociedade liemo orgunisada é indispemisi-
uopi''o'ioh i vml 	 1mrovemui da miecessidul' tio

urp regoti a li i , que temia o governo para eu mii-
i sua ruissã 	 III 	 velai' pela iivaniiteiição

li	 rd'mmu e 	 xecucâo mia l(!i.
i)'lttixo d'este ponto de vicia, apesar lhe ad-
carmo lililiro, rimicordo i ^orn a nutre com -

	

'n qui , se lacultemu ao 	 da iro-
\i moia, t i ne ii sua anlmridade mais ali,) cl-

caia, o) Oitos mit'CessarlOS pala o desenm1u'nli0
l'atJu'lla inis sào. Lii quizera, Sr. presidente, que
t nobre eomnunssÏo de torça publica creasse

corpo de policia, meias constando apenas de
1(01) praaas.

1) Sim. AMARAL:—Apoiado.
O Se. E. AFF0NS0:—. para guarda dos esta-

1 citei inientos pu ml Icos da capital.
O Sim. VALLADaRE5:—Apoiado.
O Se. C. AFFoNso: — ... e para habilitar S.

Exc. a soceorrer de prompto a guarda municipal,
cmii uni outro ponto onde só por si olha fosse iii-
smifliriemate para diligencias excepcionaes e fóra
das condiçoes eomiimnuns ilo serviço a que é disti-
nada.

• Se. P. HAM0S: —Com 400 praças só
• SR. ASi\RAL:—L' bastante.
O Se. C. DE O L mv Ei um A :—Contlflhiando a guarda

nuunicm pai.
O Se. VALLADARES:—NO resto da provincia.
O Se. E. ÀFvoNso:-400 praças, a meu ver,são

mais que suitlicientes para a guarnição da capital
e para auxilio da guarda niuiicipaI, que leve
manter-Se em t odos os inunicipios, para as ne-
cessidades ordinarias do poiiciamcmi Lo.

0 Se A. pesNA:—Àpoiado.
O Se. P Raios:—Dá tudo na mestria cousa:—

tanto faz a guarda policial de 400 homens pari
soccorrer unia guarda municipal local, cont o . os
400 homens que agora deixamos na circumscrip-

ção da capioal coou 200 homens localisados em
cauta ui mula das cureimnisermpçõt5.

1 Siu VALLADAIiES:—i' que a insli!uiçao da
guarda miuunu'ip:ul é mais civilisadora; esta é a
nossa tiuut'stu.

0 Sur, E. AFFONS0:—Pana esse servico não ó
tu prlilamuiente adequado e corpo policial, co-
mo g uarda mmmii paI, porque esla sabe do
pi'ottm'i o seiu do povo, sobre o qual tem de exer-
ce r vi i liii mi; conheci, os mmii ud uos que ti eveni
ser persegumidos e presos; tuemu tomo a ttpogra-
pIna das localidades. E, ao passo que por estes
mmi Oivos pule olerecer á ttltoI'idalltl it mimais po-
deroso auxilio para o cumprimento de semi dever,
não lio' ele todavia prestam' urdiu forte quando
elIa sepieira laucar no caminho (las vexações e
desa limos,

11 se. O Esteio (sMm:—Aptaiailo.
(o Sui t:.,1eeoaso'—i' ti imacomiveniente qi

noto mia loiça policial. Estranhos á o pulaçõ
uuuilas vczi's hostis 1 ela, 1 semiapro de uiuuia obe-
iiiencia cega, os Corpos de policia Irazenu tI gran -
de perigo do ser mania anieaca co,usiimit e c ontra
a hihierdad tio cidadão. (Apoiados e udo apoia-
dos)

lo siu. h)emMOND:—E' aetuaiiuienle até inctulve-
a in 1 issiuoa.

(0 Sim. E. AFFONS0: —Eu quizera, lar i s o, que
esse aspecto sempre temeutstu de mania força i e-
giulur oas õtcalolades tio umaterir(Ia pu'o\ int'ia
só se ilituse quando factos extraordinarhos,
quuimith, ir exemplo, urnainsurreiao le sena-
tos, tu tua alteracào mais gI'avn da ordtmii pu
bliei. relatuiasse a eooperaçmu desces muxil uare
do gvermuo; mulas nunca permoanemilemi1'mite

(O Se. P. Raaiuis:—Só depois mie rojo mnettidos
os crinuies (1 pie esta força havia ti 'hegai' lá
miOS' S pontos.

((Se E. AFeoNso:—Elutào V . Exe. leve levar
a suou doutrina ás nttimaias consetpmenCias, puiario
cmii linha iiiii batalhão em cadacada uiva li nsso
arraias pari 1irtvenim' e impedir os cri ri es.

• SR. 1' RAMOS dá Umui apai'te.
• Sim. E. AFFoNSO:—ASsiiii constitmimtto o cor-

po do policia, Si. presiilanl, não mimivoilania
titam' COumi 1 nobre cmmisàt para que elle ti-
vinco' a suja banda de musica. À i linswa, V. ixe,
sabe, desde o tempo 'de Saul, é reconhecida Conulu

mim dos iuuais poderosos agentes stitrtn 	 nosso
sysiemiia nervoso.

OSe. I. AUGUSTO:—Apoiado.
() Sir. (— nausica, a> lasso que

inspira grandes idéas e despei'ta no homnemui as
riais doces sensações.

1 (2ruzão-se diversos apas'tes e o Sr. presidenle
reclama a attençr'io).

Veja V. Exe. que item itesmno quando falia
em musica muuireçt) a attençào dos ruiem;s coliegas.
(Riso).

Já h algures que ella dissipa as iuuprcssões do
meio e mmuuitiplica até as forças musculares; tendo
por isso uma benelica e poderasa influencia so-
bre a mniiicia.

O Se. Vmor'ri:—Está demmuonstrado que a mu-
sica é una elemento therapeutico de 1.° ordem.

O Se. C. ACFONS0:—Estâ demonstrado tamai-
bem que a musica desperta os seiitnmmuentos de
amor, comiseração e piedade; e o soldado, afl'eibo
á voz dos canhões, ao alarido dos comuibates, ao
choque constante das armas e ás scenas de san-
gue, tantas cousas (pie insjuirão a crueldade e cm
furor, não pode prescindir desse bramado esti-
mulo, para de todo não perdar aquelies senti-
mentos que sã-- tão indispemasaveis quando re-
gressa ao seio da fanailia e da sociedade.

O Sim. P. RAMos:—Multo bem.
0 Se. E. AveoNso:—Por todas estas razões,

Sr. presidente, voto pela musica.
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0 SR. (ET NO G AMA:—F naai o na Com essão.
(1 SR. (1. FFoNt:—Voto pelos irrirforires,

pelos gales e lraguas, por talos esses atavio
militares, por li( , e alotralirrmos ileli o s, a forca
publica, iii cc de lii o sp clii de urna ripa
regular e diriplivada, queé o braço direito da
autoridade, fïcrecera a sinistra calailura de uni
magote de honien . armados ou de unia calil i de
sal teailtre.

0 Se. H. Pi\T0 - Mrrito bem.
0 SR. LAFF0Ns0:—Quero pouca despoza;

mas II ïo concordo ciii que se reduza por , tal
modo a lo corpo policial, que tique elle ciilloca lo
nessas tristes ciindiçies.

A exislericia do major fiscal, Sr. prcidente,
é 'uma uru ra necessidade. l' 	 erdaule que a liii-
nrrtencãuu ulesti emprego importa i iiai,, algiriria
despeza anuira; ainda assumi, ponto, rue pari co
te vantagem.

Se. Ar.tiiam.:—() major fiscal é de mais uni]-
veniuncia rio corpo do que rneermio o corri mau -
da n te

0 Se. C. AFFoNso'—E' uma despeza pro-
diretiva, pirqianto convem, sem duvida, des-
pintei dons ou Ires contos de réis para fiscal rear

di pundio de alguns centenares.
ItaMos: — I,stou já com muito receio

do resriltalu desLe discurso de V. Ixc.
(1 Him. (. AFroaso: —este ponto estou a I( de

icuol do corri a iliustre 00111 missãO.
Não posso, p0 reri i , C 110 ir lar com a 111 tire

Couiiiiiissàui de força publica, quando ergue màu)
i ipiedusa loira impor o tcrri'el supplicio tia
mrte á guarda rriunrcipal, que nem sequer tinha
con,adi a viver entre nós.

• Sim. Vii.LtDAuiEs:—Foi uru infanticidmo.
• S. ;. AFF0NSO:—Os fundarimeutos desta

errinla sínteraca, lavrada polo Sr. Barão da Vitla
da Bm ria eu seu relator o e bit, proiui pIaui eu 1
executada pia nobre comnrniSso de força, si de
t( ! d ti ponto improcedentes.

	

e. P. 	 tal1s:—tem a idta é do Si. liarào
da VitIa ia Barra, irias da coriini:ssào.

0 Sim. C. \FFuiNso:—Não foi, é certo, o Sr.
Baia o iii ventor ia idea, mas adoptou-a e acon-
Si itium a sua ad opç ão   no relatorio.

II Si;. t. P. '.M s:—A idúa é da commissào.
1 Sri. \T aLLIDAIiES:—QlIe Cl l(' não foi o in', cru-

tor nós saluenis.
1 Sri. 1. .\r:roxso:_Sr. presidente, diz o no-

bre Barão da Vjtla da Barra em seu relatorio que
a guarda municipal entre nós deve ser substi-
tiiiIa pelo corpo de policia, porque a proviticia
de Minas se acha constituida cru condições taes
que a acção da autoridade só pode ser garantida
pela presença de urna força respeitavet e apta
para todas as ernergencias.

0 Se. P. RAMOS:—Infelizmente é assina.
0 Sri. C. outras razões de S.

Exu:. fitião-se ao pessoal de que é formada a
guarda municipal, á sua falta de disciplina, de
insirncçào militar e finalmente á experiencia que,
diz o relatorio, tem conilermiado aqueila meti-
iii o. ão.

(1 Se. P. Uamos:—Sem duvida.
41 Sim. C. .\FroNso:—Srs. , a primeira razão

apresentada pelo almi ni trador tia provincia me
parece urna clamorosa injustiça atirada ás faces
do po\u riiineiro.

Os SRS. VALLtDtRES E I)euaioND:—Àpoiad.
o Sri. (:.AFF0NS0:—A provincra de Minas a

este respeito não si' acha constituida em condi-
ções especiaes. A força para a sustentação da
lei é aqui tão fleceSsaria como em qualquor ou-
tra parte.

O Se. VALL', DARES: —Mais insubordinada é a
Bahia do Sr. Barão tia Vilia da Barra, a qual
apedreja os deputados provinciaes.

1 Sri. P. Riamos: —\ào é a provinciu é a
ida que 1 rrisuhoriliaadm.

ti 	 C. AFFONCO:—\. I-xc. situe que a ruido
pacifica dos nosso s conlerra necus, o SOU u'aractu'i
ordeiro, ti seu a rui ir Ao 1 rilua Pio, ti 	 espi nt
de ii'lii:io e iljvi'r'as 	 rmiiiit:i, iivaliilatl ís u j ur 	 ti

alcá
(Is SRS. Viii, intimes r, .1.
(1 Sim. t:. AFFONSu: - - - .ãu outras lautas ga-

ranatras de ordetiu, te respeito a lei e ás aiituri-
bules legilirmi:iuimenle i:onsti trutas.

l.st:rs l:lI at mas do Si. Barão da \'illa tia Barra
com razão puuliãuu applicar-se ás mrr i1umclas e
turturilentas repuibli ras lies 1 ,unmo-amnericarias; nt
,trovmncra ti , - Moias ellas sàu urna falsuil:uuie e ela-
lilorosa irijustic te que 5. bxc. se fez eclmiu.
la 1' cc, seio mriteriçáuu.

Se entre nos a estati.stica cri miraa 1, infiili-
rilente, atriula é a mmtlada, não ulenola más temi-
delicias lo caracler in iffiriro que seja preciso ri'-
frear; isso ilepende de camisas nmrririrusas mine nua-
tinem ignaliimerate uauni a niesiwi fira lauto nesta
durmio nas demais provincas ulo mriiperio

1 SR. Cestuiru (tM\:—,\ pri lo.
1 Se. C. -' r'ujeo' Se tu 1 re reis são mui ais num -

rnerosue OS crmulies, é porque a nossa pruuvineia
tairilieiui 1 a rilais popu losa, de loil:is.

II Sim. Vti,rtrmtumes:—Sein (In v ida.
0 SR. C. AveoNso:—o.oiliparem se as diversas

eslalmst ias cri mnnnaes, alteridenilo-se á priporcao
em que se acliã 	 as rspeu:li is popurlacóes, e
ver - e - lia que não é Minas to 	 iinile tis cru -
iures traie se reproiluz(,rmi

II Su. A. Pesxs: -A proi mera do Ceará é sri-
perior á nossa.

1) Sim. Cims',mrro (',ar',:—i'odu (i
tI SR. o. .\Fmivaso:_o contrario, esses ins-

truclos (te mmmoileraeão e cordura do povo mineiro,
O seu genii lienii'',ulii e liuspitaluiri, são pomba
ai eriguaduis e geral mente reconhecidos eni todo
o imperio. (Apoiados).

0 SR. VtLL\ntriEs:—Qiradrilhae do Ceará não
as lia aquni

o . C. AFFO'iso: —1.' sabido que is nosso.,;
com provir) era tios são iii e trrm itt os, indus tri osos  e
trabal harl'res. A nossa pro\ mia, pelo menos
até lia berma pouco terampo,era a que mais tespera-
diu i'uiill a irisiruiccão uumblica.

0 SR. A. BmesNa:—1 ainda é.
() S io. o.. A veoso:—E neila raras vezes se en-

omitia, n'sino mas classes raiais rudes, uni
 que não saiba ler. Em taes coridicões riã

contos esse poto turbulento que só pela forca(]as
anuas pode ser contido nas orbitas legaes.

O Se. P. 1Li31os:—Nenm se diz isto.
1) Sri. C. AFFoxso:—Sr. presidente, esta apre-

maçã, tã o i upposla aos conceitos do relatorio tio
Sr. Vitta da Barra, pode-se demonstrar pratica-
ni cri te.

Seiiipm'c que viajo pelo interior da provincia,
piesuncuo dons espectaculos que me enchem de
orgulho e desvanecimento por ter visto a luz
neste lielIo sólo (muito bem). A cnn z, o signal da
redeiiipç:io, campeando em toda a sua magestade
e doçura no ponto inais crilririnante das povoa-
ções de il iii , mmmc approxinsuo; e essas turmas de cre-
ancas que se cnrontràci pelas estradas, descalças
cobertas de grosso algodão, punem alegres e pra-
sen terras, que voltão ou vão para <i á uma
e mais leguas de distancia, receber o pão do es-
p. ri lo que a provincia tines lá grato i lamento.

Uni j ovo que temo religião e sabe ler não podo-
estar nas tristes condicós que descreve o Sr.
Barào da Vilta da Barra, (apoiados) e dispensa
seni duv ida esse permanente estado de sitio de
que falia S. Exc.

São igualmente improcedentes as outras ra-
zões apres entadas contra a guarda municipal.

Diz S. Fxc. que dIa é formada uld irlilrvmtl;mos
licenciosos, mnrtee, cciii 	 rijo rhrilaibu', ' uni 	 iulea
do 	 dever, de luutunmere salmil,s 	 tu imItou u '.urii;lllu
social.

Alas, 	 u'rgurnitui. 	 uluuuiil'
lue c iiillliiu'ilu ui 'irjiu 	 li' luluí'1u	 Ara— 	 ia
li'.,' ulius lia 	 li:inis hur'iui,uuiiu, 	 Is 	 liu,,nitlumros,
li iu'guii:ramiles te grosuitr:u1u'! (Is slt:uilus tI,

i tu ltulu não s ^ lo t'scellli''.11uts iiuulit uulimus que pie-
tri'mn a i ida mnla,e ou muitos ociosa dos qU.irieis

a siitu5isti'miiii, i'ouumo io rnaleiros, rima-
niejamuilo :1 i'nsaula?

l'rtaimto, os ilt'ei luis qui o latiu prveinu para a
guurd,m muuiiniii:ip:ul dm,,—ti  u'\ustmr tarumlieruu nu)
corpo de policia.

V. lIxe. saIs une tu sthIadiuoito corpo de po-
muniu 	 'clã surjeuto a mt;iu ser', co ulunlo nimais pesa-

i t	 do do que a giiai'uta immuuriicipml. ii' verdade (lime uu
suulul,otui ule policia i cuide uliais 21(1) 	 réis diriiiius
ruias sutm':'i muni 1155' mudicuhu aingiuucntu 	 que o 	 mI-
nistre alnmunistr:tultr ula provinu:u i espera adi1uunur

tu u'uuu'su d iliuliditi uniu pessoal creu cumidu-
til 5 báu iaiilajuusas o Ou) diverso iliu (liii' eoiiupiu
a ouiunil.i uuiunnucipal ? Não. -

II Sim. P. Itaamos:—( ) solitaulo te policia lemo ii

fuulur rui.

	

0 Se. C. AeFoNsu:— . . - porque 	 'sumi i'eu mil-
sitemimiiu'anh,' 	 vamilagt'nui 	 nmmlhutic:u-se 	 urat'mr:mruui'iuli'
plIli iii:uior suuluiiu:l ii' enauotrguuc qlui 	 j'sáiiu efum'i' a

il' policia.
V. ['ei:. sabe qumi' ii guarda ruiumnirrpal não pre-

cisa stuiumr li' sua aldéa, ab:unuiloui-ar sua casa, sima
bimriumlma, seus, pi'ulieilos umutenisses, 11 1 1 5 uul' 1' iles-
tini Au a ser', ir linho do nuuului'lliui), e séu tbi'llu'
se retina ramas i 'zus e telripor'am'l:uiiieirii. Nào as-
:iuui o policial, ijume a ijmmalqrii'r lura ilui dia uni da
muniu' pode sul' 'iii i mio, 	 te iuuocluula 'is costas e
espingarda ao tioruilirct,para s Ilomulos mais reino-
lo, e afastados.

Portan to, se o pessoal ia guarda mui ar i ic paI e
11:1, como aggra'.ão-se os encargos, ciii vez de

crearemim - se no', os incentivos para imuellmores acqur-
sueuies nuuj Corpo ile policia, durei que ulan é essa
ruim razão rio preferencia, que se possa apresen-
tar uniu la', on' d o i mulesmnro corpo.

As outras considerações u'omisusteniu dum que a
gunírmula mii unici pai não temia (is lualiutos da inda
riunhular, num está sujeita ás sumas leis, nuto brim a
disciplina, nenuu ii otied i crie na passiva do soldad o .d.

Sr. jiresiteuti', ljueuuu se der ai trabalho ulu' es-
tu,lir a organisação dos corpos de policia, a na-
nei na porque elles se creáo e simbsusteiim, a criti-
ca má que tudo isso não passa de pm liii nas V ans,

Sein significação alguiui:u.
()unaes são as leis nuuititares a que e0tá sujeito u)
1 p de policia? [rim nOsso para se costuma de-
cii comum esse nome o famoso regubuinmc'ni tu do

role de Lippe, nas esse nunca i Igoromn senuài
to 	 u o exercito, i de lua rummuitos annos está ile-
Ii ui\o da anmeaça du' uma reforma eminente.

0 SR. CAETANO GAMA:—Apr u 'cuo iimiuutn esta
declaração do nobre deputado.

• Se. C. ArFo so:—Borque?
• Sim. CAETANO o;AMA:—A precio muito.
• Se. C. AiuroNso:—O corpo de policia rege-

se por um n'eg:u laruuu'nto teituu pelo presidente da
pruviulcia, conui aulorisaçãoprovia desta assersu-
lilea.

Se, pois, a falta d'essa legislação militar e que
tiritA iuuupruificua e prejudicial a guarda munnu:u-
uul, puimqIne niuti', o nós, que fomos os autores

1	 sa muesiria 	 legislação, 	 não a araapl uarerrluis
n'lIa guarda?

leni disso, a f:ilta de disciplina existe tanabenum
mi corpo de policia, porque elie, sendo testinaido

Irssirninar-se pelo vasto tenrntorio tia provmn-
e 	 1	 ILil pili'	 ser 	 uH\ ' i iiu'oliiieiil 	 telmlriui:il 1.

li 	 1	 ri	 ti	 i	 '-ti

agrupadas ria capital, suuli a° vista ,, uumrnieiliitas
ibus u flhrlu itrularu p's.tiar,l adquumu iru'ln a uiust'uphuuia.
O lese . ico, se tornarão inuteus, não euler ii ser
g,uramutia da uuiuuiirt'ruuáui da orulu'mui rei interior ut:i
l' '° Inicia mm si' cumu-u'n',aràur espilhiulis nau itt-
ir s	 nuunuuieupus, e eiitãri nául são senàu givaidiu

uluuimuuum1tse, 	 '011 uiumtco nome, inas corri u15 	 uiie-
nuns titulo,. (Apoiiado.e)

a mltem'riatu',a ules .ue predilecto dalllustre
euuuiumumrssàui, ou lua de ser uniutil, ou nei'essarua-
ummu'uite uc u irrerá mios nuesinos dcfeihuts hoje arguui-
iio.s a guaruta municipal. (Apoiados).

S r. p n'es demite, ou tia iii éa (111p.  abso lula i umu'n ti'
não posso aceitar é a das circmiruiscripeões mumitita-
nes, 1111 0 leemnu iuur tiniu u'uin',enlei' ii iruuvinlia em
miii a astu iquartu'la:ncntu,cii'c.umirdal-a demitir cor-
ilão hanunuetas, o que não pode deixar de ser
nmuiutui funmacsto para sua liberdaulu, e seus utirun-
bus, ltrnI r iltalrlaente nesta epuca 'mml Ijune se :upro-
\mmli;m o grauiitt pleito eleitoral, cmli que uu governo
de, Sua Magi'.stauti' to lunpeiaulur pr'tenuie ensaiar
o seu novo s veteimia.

II tacto de i ir ut luresilleille peuhir as i:ircumlil-
scru i u : ties riuilitan'u's qniaumulcu mios ai:harnos ciii per-
feula paz, qrmaniIui uu'nhuurui facto extra rmiinanuuu
ruela mula lá u grande au pa ia to u Ie força, me cuun -
ienuue ule que S. Exc. uiáuu v e io a esta provincia
Sumi tio para desempenharpenihar o papel dtr era piei tiro
'bit rat ubuu galo branco. (Apoiados e 'eito apoia-
r/os).

-,nru., 'a que me l eva a orce que, o Sr. Itarão da
ViIl:u(Ia lt:u ira nàit ieiru á Minas Geraes senão pana
fizer 'I,'ucues, é que, alem dessedesse extr,iuurdivaarmo

uruieui huu 1 e Iuumça coou que 5 Exo. sur prepara
para aterrar a provi mucua, vai liii nbc mn a ni au bando
tu terreiro e 1' i tara h , abrindo poria fra tira uni s me-

partições publicas á todos os votantes que sabe
estarem descontentes com o Sr Barao du' (Animar-
gos, s'ru) tem que o autirise a crear na is empre-
gos e senil verba no oi'çanaento. 	 -

() Sr. lharaiu Ia Villa da Bania, a titulo ile col-
laboradores, vai enchendo de ociosos a secreta-
ria (li) governo e a thiesooraria provincial, galai-
doando-os coito superiores ali que
percebeum os empregados efTeuetivos.

• Snr. CEStnino Giait:—Apuiado.
• Se. VtLL',DtnlEs:—Ieto é meltu'r a rmlãut itti'-

g:iliiuente nus cofres.
0 SR. C. ArroNso:—[nutretanto, quando oc-

uupou a tribuna, o nobre deputado polui .° ilts-
tricto disse que nós, os miaeiudaros da opposuçao,
ulei ia 1105 encontrar r i o caractu'r e preccili'ntes tu
Sr. Vitta da Barra razão sutlicientis para mrào
acredi tarrmaos que as eleições constutuemiu a mima
e exclusiva preoccupação de S. [xc..

1 nife li zruuenu tu', não posso parir 1 bar o optimismo
luis. luuunraiios colIgas da umuaiuurra.

No proprio rctatorio do Sr. Barão, nessa
triste pagina eumu que S. Exc., tàuu nuufuudada-
inetite, atinou mjmm,a c:utunmnia ao partido liberal
mineiro, se acima a prova inconcussa uie que o
Sr. Vilta da Barra ruão ti esse cavalheiro t

ã
o ulis-

tuneto, tão estranho á exacerbação (Ias lutas po-
titicas, que a ii lustre maioria pintou ciii canuiu-
nbo de Minas pana promover os seus ind litura-
unentos e sua feficii]ade, por mdlii de unia po
litica imparcial, generosa e nobre-

Es sa triste pagina do seu retatoruo nos con-
vence de que o Sr. Barão da Villa (Ia Barra taãut
passa de uno adversario mesquinho e rancoroso
(não apoiados) que, sem base solida, senil funda-
mentia legitimo, adiniteranutui a verdade sabida,
atira sobre um grande partido puililico unia ver-
dadeira caluínnia.

S. Exc., tratando tios disturbios suscitados
pu'l i lei di cerascripcãum nu 	 'ti', ,'rsa 	 1uu'ahuula-
1- 11i 	 iI O
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SR. V A LL AntuEs:—PrOinovida 	 até pelas
nullieres em geral.

0 SR. C.AeeoNso:—... atlribue todos eles
factos á instigações e tramas do partido liberal; o
que, Sr. presidente, é urna inverdarle e iiiver-
riade, de que na sua propria seerelaria o nobre
Si. Barão pode ter as iiiais robu ' tas e exube-
rantes pro as, (Apoiados da minoria)

O Su. J. AuGi.sTo:—Muito bem.
() Sit. C. AFFONSO:—Porque  não alt ribue S.

Exe. essas ileinoristra fies do povo mineiro, que
não são outra cousa mais do que o crio enfra-
quecido do que ia occorrido em lodos os punlos
do iniperio, em todas as suas pro'. meias do sul
e do norte...

O Si'.. A PENNA:—Apoiado.
O Sri. C. AeFoNso:— . . aos grandes erros, aos

grandes vicies, aos grandes inconvenientes dessa
lei que, no dizer de Si. conselheiro Silveira
Lob , condemna o pobre á prostituição e á nau-
cebia e consagra a c.elaçào do pae contra o filho?!
(Apoiados; muito bem). Porque não lia de ser
justo, Sr. presidente, o nobre Barão di VilIa da
Barra, atlribuindo aqueiles factos aos grandes
crimes, aos legados funestos (lo ininisteriu de
Março, que,promulgarrdo urna lei autipathiea,in-
leirarnente entraria á todas as tendneiis do
paiz, e que é uma ariieaça constante á sua agricul-
ora, à .ua industria e liberdade, só teve em vis-

Ici uiantr o indevido predoin mio que exerce
outro nós a von lad e a coroa e fui sem pre o seu
nu co leiuento de força? P.rque, Sr. presiden-
t., nã consultou e ou' io o nobre Barão da Vil-
11 da Itai ra a seus proprios correligionarios que
bern exercido nesta provincia o cargo de chefe
ilo pliii e codiao infornial-o de que senie-
lliautes desordens não lerão o fructo dos es-
fircos do partido liberal, porem iii;nifeslciçfies
epoutaiieas Ia populac lo, em cine tomarão parte
meciihr de um e oulro partido politie? (Apoa-
dos).

O SR. DriuuioND.—E em que se diz terem-se
distinguido freguesias eminenlcuiente conserva-
doris, corno a do Pessanha.

O Sri. C. A FFONSO:—S. Lxc. devia attender a
que o primeiro ponto la provincia onde use-
rão CII pCão taes d isl urbios foi a cidade de Pouso
Alegre, onde de tempos i ui meuioriaes predomina
o partido conservador.

O Sri. DRuaIoND:—Na Pranga, no Pessanha,em
Ferros.

O SR. C. DE OLIVEIRA: - Eco Lavras.
O SR C. AFFoNso:—Em S. José do Parai-

so, em quisi todas as cidades do 5. 0 districto,
onde o partido conservador acha-se em maioria
consideravel, estes movimentos forão importan-
tes.

E se o Sr. Barão da Vilia da Barra não quizes-
se tão solfregamente atirar esta pequena injuria
ao partido liberal, poderia ter ouvido do Sr.
desembargador Joaquim Caetano da Silva Gui-
marães.

O SR DKuaIoNn:—Que não é suspeito.
O Si'.. C. AFFONSO:—. _queque não é suspeito,por

ser una dos conservadores mais distinctos (apoia-
dos),um dos ornamentos desse partido (apoiados),
onde sempre militou S. Exc.,poderia ter ouvido,
digo, que em muitas localidades as amotinações
do povo forão simuladas ou o resultado da cmi-
nivencia das autoridades.

O SR. AMARAL:—Apoiado.
O SR. X. DA VE1GA—No mnnicipio de POUSO

Alegre isso não passou de unia farça ridicula;
mas nenhum de seus autores pertencia ao par-
tido conservador.

O SR. VALLAD&RES:—O movimento não é ri-
diculo quando se exerce contra os Iil)eraes uma
perseguição atroz.

0 SR. C. AFFNs0:—() Sr. desembargador 3oa-
qinm Caetano da Sil'. a (riuiarães, (Pie teve de
tornar conhecimento irnmedialo destes factos, de
estudaI-os em todas as suas minuciosidades,
como chefe de policia, adquiri essa convicção
a respeito das proprias autoridades á qoeni ca-
bia a execução cia lei.

í) SR. I)rivaioNn:—Poilern até appet lar para o
Sr. Dr. Gama Cerqueira.

O SR. C. ÁFF'oNso: ----Desde que appareeiào
ou () mulheres, dando gritos de anteiiiào coiiibi-
nados, declaravao-se coactas e otticiavão ao pre-
sidente da provincia que não 1 rodiãr continuar no
desempenho de sua tarefa.

0 SR. Cesatuo bAaIa:—Ista é que é a verdade.
(3 .S. C. Aevosso—L' esta a verdade dos

factos.
0 SR. .....GusTo:—\poiado.
0 SR. C. osso:—Lm outros lugares, eom

luto, 1 opposição tem sido seria; a populacão,
euapregaudo mesmo as armas, tem se mostra-
do disposta a repellir a torto o transe o presente
grego do Sr. ilio Branco.

Mas longe de enchergar ahi o elfeito das pai-
XÕe5 infrenes rio partido liberal e verdadeiros
actos sediciosos, cine cumpre reprimir a ferro e
logo, o Si. Barão da Vilta ia Barra devia con-
siderar esses factos como extraordinartas e mui-
to eloq rientcs demonstrações ia opinião publica,
a q lo' não podem ser ind ilferent es os altos pode-
res do estado. Para iiiini p Itas constituem ra-
são :nais que soificienle pari :i revogarão 	 uir'jou-
diata Ia li, que two\oel a anipaltsia e o furor
do proprio povo, em cujo beneficio se preten-
de 1tiP foi promulgaria.

• SR. l)rivaroc-sn: - Não pode ser aceita.
O SR. VALLADARFS—F' preciso ser corrigida,
• SR. CaeTallo Gaia:—V, Exe. já demonstrou

que a lei ora noite hei.
O SR. VAi,LAD,'.ries:—Mostrei seus inconveni-

entes tamob'mn.
O Sri. CAETANO GAMA:—Erilïi,se tem algum iii-

conveniente, converta sei' retoeida e não revo-
gada.

0 SR. VALL.antrmrs:—Entenhlo que deve ser
corrigida.

0 SR. C. A pFoNso:—A lei conservou todos os
detritos do antigo recrutamento e trouxe alguns
outros novos.

O Sr. conselheiro Silveira Lobo mostrou bri-
ltianG mente da tribuna do senado que esta lei
ataca as bases da familia, os pi'incipios mie mo-
ral e de religião (apoiados), profanando a santi-
dade do casamento.

(Is Sus. AMARAL E .1. AUGUSTO: —Apoiado.
O SR. F. n.t VEIGA:—Pelo contrario,a lei antiga

é que isentava os casados, a lei tia conscripção
isenta-os somente no 1.0 anuo.

O Sio. C. AFFONSO--A  eonscripção só isenta
os ricos. Todo o peso do serviço das armas re-
cahirà sobre o filho do pobre, que até se verá
forçado ao abandono da mulher e tios filhos.

1) Sri. AMARAL:—Crea a prostituição.
(1 Sri. C. AFFoNso:—Vou concluir, Sr. presi-

dente, declarando que não posso votar pelo pro-
jecto organisado pela nobre comrnissão de força
publica. Etle, em vez de inspirar-se unicamen-
te na necessidade de conceder ao governo uma
força modesta, de que não pode prescindir o mes-
mo governo como principal responsavel pela
orlem publica, adoptando is idéas emitticias pelo
presidente da provimucia em se o reiatorio, facul-
tou-lhe amplos meios de comprimir a liberdade
lo voto nas eleições que se approximão.

O SR.
O SR. C. AFF0Ns0:—Sr. presidente, como mui-

to humilde soldado do partido liberal.
0 Se. I)RuioND:—IiIstineto.

O SR. J. AUGUSTO:—Muito tlislirico.
O SR. C. FFoNso:—. . . mii' julguei obrigado a

vir denuncial-o tia tribuna para comiveileer á pro-
viriesa tia insinceridade (Los proruiessas du gover-
no, que, ao passo que nos galante unta eleição
libeirima, emmvl;i-u s eielg.tIlos q-' ditideuii o
Ierritoriu da pmc'.int-ia cru emmcunrscripc:ões mui-
litares, couio meio de aterral-a e vencei-a.

tI Sri. P. RAMOS—Nau apoiado.
0 SR. AaIAriAL:—Apoiado.
O SR. C. .4IFoNs0:—Approximirão-se, Sr. pre-

sidei'. te,os tristes leio pos em que teremiios de ver,
corno cio 1849 e 1868, a força arinida invadindo
is itiatrizes para acommirnetter os cidadmos...

O Sim. P. BAMOS:— j )esta vez V. Ixc. não será
prcphc-ta.

O Si'.. VALLADAIIES: - er mos.
O SR. 1)iiuiioru-1)eos permiiitta que V. Exc. o

5 'ji.
O SR. C. AFFÕaso:—Os preparativos annun-

c.ião scc'nas ilenticas ás que tiverão lugar lia pio-
mima quanto se proclamou que o uiiico cri-

me era não vencer e a cavallaria de linha acu-
tilou cidadãos inermoes e junto das urnas dei-
lomaes.

(1 Se. .1. AUGUSTO: —Apoiado.
• SR. i)RuiroND'—Muito belo!
• Se. C. ÀeFoNso:—Vào se reproduzir, Sr.

presilemitc, as umesuias scenis que monda cnn 1868
se ii ('rã) ciii Ma nau na, quando  um olticia 1 de
pnlic-ia,mnuito conhecido do nobve deputado o Sr.
Mouruo,â frente de um destacamiiento,d baione-
ta catada, de espada em punho, penetrou pela sé
a dentro,d izenudo que aquelta espada ja lia'. ir be-
bido iiiUito sangue paraguayo e ia lambem beberbebei
o sangue dos lilmeraes. Mas esse pobre homnrein,
Si, presidente, levantava uni falso testeuiiuilio ao
iunuccsntr ferro, que.

0 SR. VALLm.DAiiES:—Li'a virgem.
O SR. C. AreoNso:—. . .couio o mima vestal. Lhe

tinha sitio mero escrevente de mim navio da ar-
miada, nada oiams fazia do que procurar adquirir

ihciCitO a urna rscouipensa como que o go'. erno
mouca falha aos beleguins eleitoraes. (Apoiados
da, minoria).

O SR. J. AUGUSTO:—Mmto bem.
0 Se. X. DA VEIGA dá nau'. aparte.

Si'.. C. AFFO-NSO:—Não  duvido. Mas ISSI) não
tu i meomupatibilisa para sem' tamniem uni uiagmmi-
fico agente eleitoral nas mãos do actual governo.

O SR. A PENNA: —Se é este o melhor, fa ço idéa
da segurança que os outros oflereceni aos cida-
daos.

O SR. F. nt Veica:—Tem prestado muito bons
ser'- icos.

O Se. C. AFFONs0:—COMO ja disse,opposicio-
meta liberal, julguei de meu dever vir á tribuna
desvendar o iiiystcrio de que o governo eniolve os
seus preparativos de conquista eleitoral.

O Sui. Drivaioxn:—Apoiado.
O R. lI - PiNTo:—Nao apoiado; o Sr. Barão da

Villa da Barra veio a Minas para garantir o voto
à ambos os partidos.

O Se. VALLAD.4RES:—VeiO para isto?
O Si'.. C. AF'FONSo:—O Sr. Barão da VihIa da

Barra veio á provincia para garantir o voto livre,
e quando a lei prolnhe os apparatos de força,
cHio imacompativeis à livre manifestação do
voto.

O Se. AMARAL:—Apoiado.
O Se. C. AsvoNso:—. _é que S. Exc. vem

pedir um cordão de baionetas para comprimir e
suppiantar a provincia..

0 SR. VALLADARES:—E quando a lei entrega
ao poder judiciari0 as decisões eleitoraes, chie
chama-as a si e decide.

O Se. C. ÁFeoNso:—...é que S. Exe. vem pe-
dir essa força extraordinaria, esse desusado a-

quarlelamenito, em diferentes pon te, essas mliii-
nobmis em telas as direcções, cicie tão tristemnen-
te unliucri sire o espirito(Ia populacáo igno-
rante.

O Sim. A. PENNA: —Apoiado.
(.) Sim. C. AF eoxso. —Si'. pi'csmmleimte, não posso

mlei\nii' dc estigmatizar tão grandes abusos; moas,
tolo) li.U'tidlstu, cle\ o dizer que nau os lastimo,
nono os tenio, porque, Srs., estou convencido de
que quanto maiores forcimi os desmandos e es-
canhalos rio governo, quant(i mais revoltantes as
sUiiS vio!emlcias...

tI Si'.. VALLADARES:—AS suas prodigalidades.
1) Si'.. C . AFFONS0:— . . . tanto mais infallivel,

mais certo e seguro será o trinnipho da temo-
macia no moeu paiz. (Apoiados da minoria).

VOZES Da OPrOsicio: —Muito bem! muito hemím!
(O orador é cumprimentado pelos seus amigos).

Amaral:—Sr. presidente, nun-
ca rire achei em posiçio tão ditlicíl como hoje,
ao vir á tribuna, porquanto, as opiniões que eu
poderia surmttir já o forao brilhantemente pelos
mucos dignos collegas que se tem occupado da
nmimtenia, e assim, ver-ume-hei for çado, cria a re-
petirmal aquihio que já foi dito, ou a remnelter-
mime ar) silencio.

O Se. A. PENNA:—O nobre deputado trará luis
á discussão. Estamos certos disso. (Apoiados).

O Sri. AMARAL:—Sr. presidente, eu tinha to-
miado apont;uoerutos para respond rr ao ittistie

ilep:m lado pelo 1° districto que, discutindo a
maIoria, ainda unia vez deo prova do ccii ta-
lento, q mie do ia muito já eu conhecia, de sua
inteiligencia, il 1 imstm'ai:ão e prmm lenda. (Apoiados).

O SR. P. RaMos—Muito agradecido.
O Se. AMARAL:—EU, pois, não poderei aconi-

panliar, pai' e passo, ao nobre deputado, como
desejava, por isso que muitos da nulas argu-
mentes já se achfio prevenidos; poi'cmn, não sendo
couiiplotaninente extranho á mnateria, visto como
à,e um serviço ord i uario, tenho traba 1 tiado com of-

ticiaes de lmIi:m, não posso por maneira milgumna
deixam' de enunciar o meu mriodo de pensar nesta
magna quest-co, e de reuiomntar-me á historia do
facto roos brilhante occoi'rido cio nosso paiz,e do
qual resultou o verdadeiro chrismoa de nossa li-
bertação, ou, por assim dizer, o verdadeiro prin-
cipio de nossa liberdade. (Apoiados).

O illustre deputado, censurando o exercito,
para elevar os corpos de policia, quiz lançar
sobre aqueile um ferrete que irão lIme cabe,
quando, entretanto, é certo que, se consultarmos
a historia, ahi encontraremos uni grande feito,
pelo qual deveriamnos tecer uma corôa de louros
áqueties homens que acompanharão esse grande
movimento nacional. (Apoiados). Então disserári
os soldados, disse o exercito: primeiro sou bra-
sileiro que escravo (apoiados), eu presto servi-
ços á nação e maio ao iniperaior.—O que, Srs.,
de mais belio para o coração brasileiro? (Apoia-
dos).

Assim, pois, Sr. presidente, moui longe de cen-
sura, esse facto glorioso merece sem' eternisado
por um monumento que talvez ainda os brasi-
leiros tornem a peito erguer em louvor do ex-
ercito que os acompanhou.

Eu poderia continuar neste assiimpto, aconipa-
nhando a historia dessa epoca, mas, para que
faltar eu, homem não htterato (não apoiados),
ante varões il!ustu'ados e de conhecimentos pro-
fundos?!

Sr. presidente, feitas estas breves considera-
ções em honra e louvor ao exercito de então.
passarei a tratar propriamente do assumpto que
rios occnpa.

Srs., eu não sou daqueiles que negão ao gover-
no qualquer força,e muito menos a força policial,
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porque eitendo que nella consiste a manutenção
da ordem e da propriedade.

O R. P. ltAaios;--Apoiado.
O SR. AMtiuL: — . . . que, sem et la, absoluta-

meat a sociedade não pode existir tal qual
deve ser.

O Se. VALLtDÃIsEs:—Apoiado, é uni mal ne-
cessa rio.

O Se. AMARAL: —Procurando estudar os meios
de que naçõs cultas tem lançado mão para di-
minuirein seus exereitos, que são realmente uma
fonte de grandes despezas, veremos que tudo
lem sido inulil, que estas tentativas são bal-
dadas, ue logo se torna forçoso orgaflisar
flovamete um exercito, porque o povo ainda
não atí gio a um grão de civilisação tal, que
conheça seus direitos e seus deveres, e portanto
precisa aer mantido por meio de força estranha,
que não aquelia da propria vontade do homem.
(Apoiados).

O Se. F. DA VEIGA:—Assiin acontecerá em-
quanto os homens não forem todos iiiustrados.

O Se. AMABAL:—t) corpo de policia de Minas
é um daquelies que merecem todo o elogio, é
um corpo que na minha opinião nunca deve ser
extincto, porque tem tradições glorios:s, pois,
em sua grande parte ainda se compõe daquetlas
mesmas praças que, em tempos criticos, quanto
o paiz se achava a braços com a maior guerra
que a Amuerica do Sul tem presenciado, volun-
tariamente marcharão para o campo de honra e
alli conquistarão triumphos inimorredouros e er-
guerão, com seus actos de heroismo, o nome
Icineiro á altura a que cite tem direito. (Jinito
bem). Ainda fazem parte do corpo muitos lesses
bravos que voltarao ao seu paiz pari attestareui
seos feitos, e com cites a heroicidade daquelles
dos nos os patricios que souberão erguei bem
alt a gloria do povo mineiro.

O Se. F. DA VEIGA:—Veja se tem ou não dis-
ciplina.

O Se. AMAisAL:—Àssiln, Sr. presidente, opi-
nando pela continuação do corpo de policia na
capital, sempre com a iriesina denominação, eu
concordo com  meu i!lustre coilega que acaba
de faltar, representante do 2. 0 districto, que de-
seinos ter aqui unia força de 400 homens con-
vvnieiitemente disciplinada, caiu seu major fis-
cal, musica &; emliin, preparada para acudir a
qualquer emilergencia que reclame a presença de
uma guarda disciplinada.

Mas, Sr. presidente, os 400 homens fixados
pela nobre cowmissào, existindo aqui na capi-
tal disciplioados e promptos para marcharem
em qualquer occasiãu, são bastantes para auxilia-
rem a administração; nio precisamos desta os-
teiitaço (te 1200 praças, que sóserviráõ para a
compressão das liberdades eleitoraes, como passo
a demonstrar, sem grande esforço de minha
parte.

O Sim. F. na VE1GA:-11a de ser ditlicil.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—E' muito facil.
0 sim. Àitear:—Nào ha dificuldade alguma.
Sr. prsidente, até aqui a força policial, com-

posta apenas de 64 praças, inclusive ofliciaes,
tem sido bastante para manter a ordem em toda
provmncia.

O SR. F. DA VEIGA:—Mas inclusive a, guarda
municipal.

O S. CAETANO GAMA—Mesmo sem a guarda
municipal acha sufficiente!

0 Sim. AMARAL:—Acho que na capital são suf-
ficientes 400 praças.

O Se. F. DA VEIGA:—E o resto da provincia?
O Se. AMARAL—Eu não deixo o governo sem

recursos, mesmo porque entendo que tirar os
recursos administrativos ao governo é dar-lhe

o arbitrio. Não nego recursos, mas indico ou-
tros meios.

Coilocalas essas 400 praças na capital, não
só para o serviço desta, como lambem para oc-
correi' a quaesquer outras u;'gencias, pode a
guarita nmuiiieipal satisfazer perfeitamente as n-
cessidades policiaes no interior da provincma;
porem, jamais concordarei com a idéa da loca-
Imsação destes pequenos corpos em quatro cir-
cuinscripções da provincia, como quer a nobre
comum issão.

O Se. CAETANO GAaIA:—Entào quer, como o Sr.
Valiadares, a lei antiga.

O Se. AMARu.:—Sr. presidente, creadas estas
companhias nos pontos indicados, alai teremos
cItas e,iiii seus capitães, tenentes, alferes, sar-
gentos, cornetas &, auguientando inutilmnente a
despeza, porquanto, nem ao menos serviráõ esses
ifliciaes para disciplinar as companhias.

O Se CAETANO GAMA:—BOM.
O Se. AMARAL:—Siffl, porque as praças hão

de star occupadas tia guarimicão las eadêas e
eni outros servicos nos dill'erentes municipios,
de sorte que nas sédes das eircumscripcões ape-
nas permanecerãO os ofliciaes toili muito pou-
cas praças.

Ora, pergunto: sendo assim, que serviço pres-
taráõ os olliciaes?

0 Se. APPiIEsENTAçÃ0:—Que111 commanila esses
destacamentos?

O Sim. AMARAL:—l)esde que as praças estejão
empregadas em destacamentos e entregues los
delegados de policia, serão etles que as dirigi-
ráó e que darão as ordens aos cabos e aos sar-
gentos.

Já vêem os nobres deputados que por esta for-
uva não é possivel que as praças sejão discipli-
nadas pelos seus comivandan tes; a menos qu ee
cada destacamento não leve seu capitão, tenente
ou alferes.

Em vista do que levo dito, vê-se que é intitil
e anti-economica esta nova organisação que se
quer dai á força; e portanto deve continuar o
talu quo, isto é, as esquadras municipaes, en-

tregues ás autoridades encarregadas do serviço
policial. Por esta forma realisar-se-ha muita
economia, sem oflènsa do serviço publico.

Ainda mais, Sr. presidente; como V. 1 , 'xc.
sabe, as praças do corpo de policia não estão
devidamente renauneridas. Ellas devem estar
convenientemente fardadas e pronoptas para, a
cala momento, seguir em viagem para este ou
aqueile ponto fora tia capital. Ora, Corno é sa-
bido, o preço dos generos atiineutieios varia uma-
mensamnente nas diversas localidades de nossa
provincia; assim, por exemplo, no Juiz de Fora
estas generos são tão caros, que chegão as eta -
pas a consumir quasi todas as remunerações das
pracas.

l'stabelecidos, porem, os corpos rr.unicipaes, a
econorimia pôde ser de muito maior iniportan-
cia; porquanto, nos lugares em que os generos
furem mais baratos serão os guardas munici-
paes, como até aqui, aqueilas pessoas que atli
residem

O Se. F. na VEIGA:—E' justamente o mal da
guarda municipal.

O Se. AaramuL:—Então seria tauibem do corpo
policial. Assina, em certos pontos dados, poderá
esta guarda municipal ser melhor consultada
corno, por exemplo, no Juiz de Fora e outros
lugares, onde os alimentos são carissimos...

0 Se. EVARISTO Mscmiano:—No Mar de Hespa-
nha e cmvi outros lugares da mata.

O Sim. AMmimaL:— ....imaquanto que cmvi outros
lugares pôde vencer menos. Desta maneira o tio-
mcmvi é remunerado convenientemente e o ser-
viço mais bem feito.

A inda outro inenvrnienle noto neste projecto,
em relação ao m'ervico: diz o § .° (lendo) 1) eu-
gajaninlo das praças poderá effectuar-se com a
clausula de não sabir ii engajado tia cim'cmmmscrip-

q me escolher, excepto na da capital. »
Meus Srs., aqui vou apresentar imimia Imypo-

Iliese., pela qual se mimstm'a o ineon\ comente desta
disposição, ainda dado o caso de crearemn-se com-
panhias nestas eircuimmscripções

lia, por exnaplo, uni movimento em uma cir-
cummmscripçào. A circu mmscri pçào À está mais
proxiitma da eircumscripçáO U. Entretanto, á vista
do ajuste feito com as praeas, podem dias ah-
solmilaiimente negar-s 	 ma marchar da circurns-
cripção A para a circuinscripção 1$, dando as-
sim tempo a que succedao grandes acontecmrmmen-
tos, sena se poder iummediatarnente tomar uma
medida.

O Sim. II. PiNT0:—Nesta parte tem razão; naan-
te urna emenda.

0 Sim. Àamammtc:—Náo mando emenda; apenas
externo as minhas idéas.

(I 	 VALLADARES: —Quando formos governo,
liavemmios de consignar as nossas idilias.

O Sim. CAETANO GAMA:—Não precisa emenda.
11 Sim. AMAISAL: —Comojà mlisse,nào quero ciear

liflicuidades á administração.
11 Sim. E. na VEIGA:—Nàoqmleremn a parte, que-

rem ii todo.
O Se. VALLADAREs:—Dêenm-llos o govem'no •e

verão como se legisla sobre a força publica.
1 Se. B. PINTO:—Já ternos a experiencia, não

precisanios renovar.
O Se. AMARAL: —Ainda é iricont eniente este

svstemoa do corpo policial por circuimiiseripções,
(fitando  a nmesimma guarda municipal, cuimio estat a
até aqui reumiida,cínvenienteuiiente dirigida, pode
levar soccorros a outras circumneeripções.

Sr. presidente, não sou daquehles queEu,
elogão 50 formula a actual organisaçao da guiar-
la mnunicíp;ml. Sou, pelo contrario, amicissimimo
leste systema, porque é o que mmmenos compressão
pode trazer ás opiniões politicas, na occasião cmvi
(fite se quer cmmmumprimrmir o povo para o triumimpho
de uma maioria contra as verdadeiras iiléas da

mitra.
() Se. B. PINTO:—Ninguena quer comprimir,

queremos eleição livre.
O Sim. AMARAL: — Poreifl, do modo porque estas

guardas mnunieipaes são creadas, ainda hoje não
são outra cousa mais do que um instrumento
para as autoridades policiaes fazerem eleições.

1) Sim. il. SILVA:—V. Exe. está combatendo o
Sr. Vallatiares.

O Sim. AMARAL: —Estou de perfeito :mccordo com
o meu collega. Quero as guardas rnunmcipaes.

() Se. F. nt VEIGA:—Seni prejuiso do corpo
policial.

O Se. AMaCAL:—NãO, Sr. .. porem organisa-
das por tal modo, que não sirváo para a compres-
são, que nao sijão instrumentos das autoridades
poticiaes, como têena sido até aqui, e a prova é
que sempre em vesperas de eleições se augmentão
estas guardas.

O Se. CAETANO GAMA (com iroszia):—Está indo
perfe;Iamemnte bem

O Se. VALLADAmIE5:—Está gostando?
O Sim. CAETANO GAara:—Oral...
O Sim. AamumAL:—Se em tempos mmormnaes o ser-

viço é feito, v. g., zona 100 guardas cmi'. to la
província, em occasião mie eleições 300 a 400 são
imr:med iatamnente chamados, senão já para ins-
pirarem terror aos votantes, ao menos para se-
rena cites votantes pagos pela provincia.

O Se. F. DA VEIGA:—Náo apoiado. 'tanto não
é exacto o que V. Exc. diz, que pela ultima re-

t'oruia eleitoral os soldados do corpo policial não

\otãO. lá vè que o partido conservador inutilisa
1200 hmiiims. 4) arummieiilo é coiitrapro:lueente.

() Sim. V i,LaoAmmEs:—Perdão; deixiin a farda,
toinao o paleto te vão votar comam o governo.

Sim. A»iaimaL: —Responderei a V. Exc. que
tu não é mmm til ruo e nem é uni mimeI hora um ento,

porque emiu (lis (is tempos as praças forão i11i

pedidas de votar; por eonsequenaia, não é isto uni
arg um mmmen to.

O sim. F. mm VEIGA:—Perdôe-mime; as praças mio
corpo policial não são praças de pr't d(: exercito.

4) Se. Aaraeam:—E teimulo e corpo policial agora
de organisar-se cmvi homens qualilicaulos, depois
de org:miiisado, estes hiommmeims não pomleráõ votar ?

0 Sim. VALI,ADA1IEL:— Perde ti) o direito.
() SR. AMAiiAL:—Não perdem o direito, po-

dommm votar. Ainda é uni eleivien to preparado
por VV. Excs.

0 SR. F. DA VEIGA:—Nào apoia lo.
O Sim. .MAeAL:—Por coimseqmiencma, não é ah-

solutaument' uni argumento.
Passarei ainda á outra demonstração de eco-

moi mia
O corpo policial arregimmmentamho traz mima

grande despesa com o aquartelaumiemito e far-
d:mmmmento, despesa, a respeito da qual, se se fizer
tini exame no corpo policial, reconhecer-se-ha
que [em havido um consideravel desperd meio comia
a acquisiçào de unia grande quantidade de far-
damento, que temn sido conipletammient perdido,
estragado pelas traças. E se tivess p, de fazer-se
remumessa destes objectos para as localidades, te-
rim inos airada uni grande dispendio para a pro-
vimicia. À5sini, a guarda municipal pode ser
fardada apenas com um ligeiro uniforme, far-
damento e.'onomnico e apropriado ao serviço le-
viamao, que os guardas tcenm de prestar, e com
o que mnuiti ganhará a provimicia.

Ainda hormtem foi distrilmimido na casa) pro-
jecto mie orçamento; e o que encomati':umos nelte?
que pala o corpo policial se pedem 45:139000,
organisado talqmial quer a iliustre comnmimmsSão.

Perguntarei eu: em que rasão está a quantia
pedida para o nosso orçamento?

O Sim. VaLLADACE5: — I)a quinta parte.
0 Sim. F. na VEIGA: —Que fazem? não podemos

ter por menos este serviço.
O Se. EvArm!s'ro M.&cmaoo—E é munia despesa

ind ispensavel.
O e. F. DA VEIGA:—Todos nós concordamos

em que é unia despesa iniproductiva; mas não
ha nmeiQ de acabar-se com cita.

O Se. AMARAL:—I' mn UM orçaunonto mie rs.
2,291:083988 gastão-se 455:tã9OOO, rmnieamiien-
te para se ostentar urna força, atina de se fazersua
as eleições.

O Se. DmmijaroND:—E' verdade.
O Se. AarARaL:—O projecto, alem de anti-eco-

nomumico, é inconveniente. Parece-mime que a as-
sembléa não caminha bem, porque para o anno
terá de fazer precisamente o que faz hoje com
a lei de for-a votada o anno passado, isto é,
revogar amua lei antes de entrar cmii execução
para entrar outra em lugar delta.

Assim, pois, Sr. presidente, não estou faltando
para fazer unia opposição cega á admnmnistração:
pelo contrario, estou dirigindo a administra-
cão no melhor caminho, 1 mor que, antes de tu-
do, sou mineiro.

O Sim. EvanisTo Macuano:—E n'mio distincto.
O Se. AaiAeAf: — . . - e, sendo mineiro, quero

os melhoramentos de meu paiz....
O Sim. Deuaiouu:—Muito bem.
O Se. CAETANO Gsaia:—Mas mineiro do parti-

do liberal.
O Sim. AiaimAL: — . . . por meio do desenvolvi-

mnento da industria e da instrucção, que são os
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verdadeiros principio ,, de gtrintis e iiauiiten-
Ç4O das hhcrlades.

() Sit. Iliu; xn:-luito bem.
O Sii. A ai.uiL:- 1 )e facto; não lia negai. O ide

houver rqueza e iristrucção,ha paz, ha tranquil-
lidade, e não precisaremos de baionetas, porque
ná o ha erão sicarios.

O SR. C.'ETANO GA\LA:—EntãO não se precisa
da frça?

O Se. Dituiosn:-Elle não deixa de que-
rer a força, tuas quer um corpo mais modesto.

o SR. Aiae.\L:-Sr. presidente, e tanto mais
me lelilo da compressão, quanto este ai'uiamen-
to constante do projecto de força publica cm dis-
CU . sfio tem sinistros fins.

0 se. F. DA VEIGA:-I' una terror iinaginario.
() Se. VtLiADÂRES.-Qual!
O 5h. Aru4aL:—Ainda vou adduzir outros ar-

nau uCu los.
,mo decorridos tres annos depois que se aca-

bou cmi a antiga guarda nacional, e ciii todo este
tempo o go erno ainda não achou occasiào asada
de o rganisar a nova guarda nacional.

O Se. F. n. VEIGA:—SC tivesse organisado, V.
Exe. iIi.L que era uni auxiliar da eteiçao.

0 'II. AMUIÂL—Âgora, em esperas de elei-
ções, que 1) ministro da justiça se dirige aos
prestilentes de pr(jv incia para niandar proceder
ã (JUaliliCaàu e organisacão da guarda nacional.

0 Se. E. DA VE1GA:-1la dons ailiios que lia de-
lerininaçà0 neste sentido; . Exc. não ignora.

4) Se. ÀMARAL:—Declaro ii V. Exc. que igno-
rava que até aqui houvesse a menor determina-
vau.

O Se. F. n.v VEIGA:-Pois asseguro ã V. Exc.
que ha mais te bus annos que o iliiiiist'ril)
exige esta inforiiiação.

4) Se AMA11AL:—V. Exc. sabe disto, porque
tem iigercncia nos actos da ad>iiinistraçào...

0 Se. F. na VEIGA:-Nã,, senhor; soube disto
>0 interior.

O Se. DRUM0ND:—Priva com a administração.
0 Si>. AI.viiaL:—. . . mas eu, que sou profano,

de nada sei.
O Se. E. na VEIGA:—SOU tão profano como

V. Exe. Mas para isto não é preciso privar cmii
a adniinistraçao, basta que se leia o Diario 0/fi-
eia 1.

4) Se. ArAeaL:- .-Mesmo por aquillo que é pu-
blicado oficialmente é que sei que actualmente
ttas deteriiiinaçóes são dadas, porque é mais
uni elemento de compressão para a futura dei-
tão.

O Se. E. na VEIGA:—Não apoiado.
O Si>. CAETANO GAMA:—() nobre deputado está

COM a imaginação povoada de fantasmas.
O Se. AMARAL:-lNào são fantasmas. Nós e-

mmios os tempos carregados e, diante de uma at-
niosphera Ido pesada. o que devemos concluir?
Que a tempestade está prestes a cahir sobre nós.

O Se. l)eualoNn:—Cegos são aquelles que não
querem 'ver isto.

0 Se. AMARAL:—Ainda serei eu quem venha
á tribuna fazer aquilio que deveria ser praticado
pela nobre maioria.

1.' seili> costume entre nós querer sempre iii-
novar e pôr cm completo olvido aqueiles que
ja não teein posição oficial.

O Se. l)euaioan:—lsto se explica pelos eu-
cantos do poder.

O Se: AMAe.s:—O incenso é sempre offerecido
ao deus presidente. Seja elIe embora unia furia,
e sempre o deus a quem se adora.

O Se. F. DA VEIGA: —Aqui não lia incenso.
O Se. CAETANO GAMA:—Es!á faltando com co-

nheciimiento proprio.
O Se. AMAEAL: -Declaro ã V. lixe. que nunca

assim pratiquei. Sou daquclles que na tribuna

sempre defenderão aos pre s identes que pertencilo
a:> ineu grande jartido,e sempre sustentei as suas
m iléas : jamais apedrejei o sol no occaso.

O 5ii. CAETANO GANIA:—Nem eu estou dizendo
i3 to.

4) Si>. ÂaiaIesL:—(j contrario, porei», se s cri fi-
ca pelo relatorio do Sr. Pedro Vicente, apre-
sentado a esta casa, ainda não lia uni anuo, e
rece bido entre a pp li USOS O flores.

Os nobres deputados aceitarão a guarda muni-
cipal o condeuinarão o cJrpo de policia. lntre-
tauit , como houve iiiudaiiea d deus e o actual
seja de outra opinião, incenso a este e ape-
ilrtjaincn Lo á aq nel e.

Li Se. CAETANO GAMA:—Náo lia apedrejamento.
(Ha outros apartes).
O Se. AMARAL:—A lei,feila sob a inspiraão do

Sr. Pedro Vicente, ainda não entrou ciii execu-
ção. Onde pois a experieiicia?

0 Se. E. na VEIGA: —0 nobre >leputalo não sa-
be que até hoje ainda existe a guarda municipal
em muitos mnun cipitis!

O Sim. AMARAL:-EU quizera que os nobres de-
putados contestassem as opiniões do Sr. Pedro
Vicente, e me dissessem se citas furão ou não
aceitas pela casa!

0 Se. VALLAD.4RES:-Forão aceitas coo entliu-
sias ruo.

O Sim. AMARAI.: - l)izia o Si. Pedro Vicenle
(lê): « acabastes com n a guard a inun i ci paI (file,
ainda nial orgamiisada, tido podia otierecer to-
das as vantagens que delta erão de sperar; nias
o corpo policial teum sido impossivel de eoinpbe-
lar-se ... )>

Nobje, Srs. que então a forca era menor, e
mesmo assim foi i nipossivel cunipletar-se. Como,
pois, quereis hoje coniptetal-a com 1200 praças?
isto pode ser o desejo de alracar a opinião a-
lheia, pode niesmno ser tudo quanto quizerdes,
niLiioS procurar o hei>> da provimmcia, considc-
r:mlido suas circumnstancias, como é de rigoroso
de> er do legislador attender, e jamais seguir a
vontade de quem quer que sja. contin'úa (i ter)

não obstantes os esforços.
Ha aqui unia outra ordem de considerações,

que naturalmente forão feitas pelo Sr. Pedro Vi-
cente e é a seguinte.

O corpo policial tem engajamento por tempo
certo. E sabido que ao mineiro repugna deixar
sua patria, e, COnii hei» dificuldade, deixar rnes
nio o lugar de seu naseiniento; por conseguinte,
mm havendo meio de organisar o engajamento,
o que é indispensavel para havei ordem, porque,
se fosse perinittido ao individuo engajar-se hoje
e obter baixa amanhã, nunca mais poderia lia-
ver nem ordena, nem ecconomimia, nem disciplina;
deveimios preferir a gorda municipal, pois que
esta e composta de til dividuos da localidade, que
podem ser substituidos coo> facilidade, receben-
do seus salarios somente durante o tempo que
servirei», evitando, por esta forma, as despesas
que acompanliào ao apparatoso estado maior das
reforimias dos actuaes senhores do poder (muitobem); entretanto que a praça do corpo de policia
pesa sobre os cofres durante o tempo que serve
e ainda depois que não pode prestar mais servi-
ços. Foi certamente esta unia das considerações
que actuarão sobre o espirito lo Sr. Pedro Vi-
cente (coutinaáa a lêr). E' opinião do Sr. Pedro
Vicente, que esta guarda seja municipal, porque
melhor prestará seus serviços, e não por circum.
scripções, porque nesse caso terá um centro e não
poderá aproveitar a todos os mmmunicipios, ou en-
tão rido teremos senão soldados depolicia espa-
lhados por todos os lugares, sem coo

policia
 e

sem disciplimia; de sorte que o lim que visão os
nobres deputados seria justamente aqueble que
não consegumriào com sua lei.

Por eonsegmminmt, 	 r. prmsimlematm, 	 .ti
comi> o Sr. Pemt cm> V emite.

14 SR. l)mn1'moNn:-0o11I ii Si'. H!rig>iee Silva
taimilmemm>

O SR. AMainam.:-... 	 o que rtevenius fazem
é primirar meis te nmitIliim:ir essa guarita mios
imiimnicipios. sei>> 	 stentacao mIe cimmuimmaitdaimtes,
fam'mla,mmmm( o, cor:—(,ames &.

O Sli. E. Da VEim;A:- .-M:is, cio retaç:mo á capi-
tal mmdi Ilispelisa Imolo mSso.

Sim. .\smae.tv:-Semmiduvida, aqui ache inilis-
pensas ml 	 sa orÍ,anisação.

Critimuitamei nu tem' as palavras do Sr. Pedro Vi-
cemmti, qmie seria esangelias, se mimuila estivesse
elle mcm, amlimmimstram;ão, porem que presntemnente
estão emui complAo icoldúàa a lêr). 1

Sr. I'elro Vimemite emitentia ser mnapossiel a or-
ganisaeao olo corpo comi o ii ummmero mi-menor lo que
e dado agora.

0 Sim CiETAN> o;aMa:—lms hoje minto hade ser,
porque nós provmd emciamlaos.

O Sim. Aima miam.: —Qual é a provmilencin?
4 Sim. CAETANO (Lsia: — iiei de mostrar.

0 SR. C. nus ( )i.mvmsimma:-llstabelrçào o re(-ruta-
incuto.

4) Sim. .AMmmm.mm,:---Veiie, S rs., é aindaSe. 1>-
dro Vicente, ssso correligmoimariu, qu("ni falta.
((oastiuáa a Imã). A opmnudi lo Sr. Pemlr Vi-
mimite era que, c,,mpletado ii corpo, 5. Ex>:. cl-
lcaii.i duas íninmipanhmas, uma ao norle, e outia
ao sul.

O Sim. CAETANO 'GANIA	 lie não havia gente
pala tina is.

O) Smm. .&mmamai.:'-l'ile não diz isto; essa igeini
é do nobre Imputado. . porque estas ciuipa-
nlmias :icmidirCum ás mirgenemas das localidades,

t 	
cLamado semmmre a guarda iiiiiiiicipai 	 itisi titIa

pet s momlm!icmpios.
loltocadas is conupinlaias nailmielte s pmmtiis,

furililale 	 a., pra(:s mie-
cessarias, cmiv miienlsunemite commmrivamiil:mdas e lis-
ciptimiadas, 	 tara mis niunicipios vismmihos que me-
ela mnassemmi ela providencia.

Era este o grande pensamento mio Si-- Pedro
Vicemitm, pmmisnumimt° mim cmi aceito, eoimmím ji
oaceita vão (is nobres de pmi tail is.

Cmitinm'ua o Si. l t eOro Vicente. --hoje Siu lã>
anng mIo Si-. l'ilro Vicente, comi>> os muohre
d c1mmmtad os no amuo passado. (Risadas).

(3 Sim. A. PENNA:—llje este) mmnmnigos d'elIe.
Sim. F. na VIir.a:—ContinuariiOs amiigos co-

me >.uumqre.
eum. _m, )m A Im A L:_-_Comltinua o Sr. l'eil m o Vicente

é mimna necessidade urgente a re-
li	 do regmil:iuuiento do corEm policial

E' mimmma e os:) tão defeituosa, que vou amue-
imitar miesta casa (mui absurdo que existe mia

-cmia pari( , 	uiinaal.
i'm'mmlim eu feitofemtim parte dc conselhos teste corpo,

,,,é, 	 o actual Sr. ti l-. juiz mIs direito, Mar-
limas 1 á'msla, rhegamlaos a um accormlo para ti-
Frui mos este almsmii'mlo mio regmmlarmmento almlmr)vadm)
«la mml mmii nisl i'amnã).

lia mm conselho de inve s tigação para se comibe-
,'(r se lia crime. Feito este conselho mie investi-
,ceco, segue-se mmm processo ou commsetho de jul-

ga'rientO ..''ão sei proiir'mammmeiit ms o floimmm-> que dão
a isto 510 enrp(, policial, pmm:mi) é mimui conselho
mie guerra ou! mIe mulgumumento. 4 ommeluimlm este pro-
cessm, o réo é julgado e commdemmmnmio. Passando de
verti) prazo, vai mi processo para a junta de re-
curso. Chegado á junta de recurso,mnamuda o regu-
lamento que se torne a fazer um novo processo,
-o que é umam absurdo; porque, o que é a junta de
meruro? E' uma appellaào de que os grandes
con selhos teeiu de tomar conhecimento como
aquihlo que está nos autos, e não fazer um nos o
processo.

se. m:. iam: OUVEIRA:-1`1t 11 é uun:i extravagan-
cia mel mumemil.

O n'um. Aaiammac:—Dieto resmilta umui aimsimrio.
0 Sim. B. PmNio:—lsto é verdade.
>4 Sim. E. mia VEIGA: — Por isto já Iuonse amulori-

saçio pra se reforimm:ur o regulaimuemtto.
4 ii. AM,sumAL:-31ms ainda mado se reformmiomi.

Acho ielu>or que esta assemuubléa, em vez de dar
reama lirisa;ão para se fazeremui gulamnentos absmir-

mios, teime 'a si esta tarefa e revgue as disposi-
ções nicon' eniemutes e as si,mhsl 1 tua por outras.

0 n'e. F. rua VEIGA :—O nobre depuladmi sabe
qmms o poder execuilivo faz m-egulaniiemilos por mml-
ti ri miei m> p me turma

II Sim. AM,umAr,:—Mas a ussemmmhlma lamnbemaa pode
maiiiimeii unia cmni:i>issàm perumuam!eii(e queno mmi-
tem's aI o lesta ,i segnmnt' apresente iiiii
novo regulamuiento, comileimmlmm idéas convenientes
pira a assemiulmlea se reger na decreta'ão desta lei.
Isto seria de maior samitagemli mi pie crear-se
uni grande curpim policial que, alemn mIe iuillmm'(mh)rmmm
no n.mimme, é sem utilidade para a 1mrivmncia,

n'r. presidente, e o que mias hz sobre este nus-
suiiilmlmm mm actual presidente da pro\'i>icia? Nada;
5. Exc. atira tudo para a opmnimo mie muna comi>-
uums,ào. Mas, pura apreciarTiios o que disse esta
coiiimuiissão, era necessario qmae tivesseirioS mi 5CU
relatormo, Porventura foi-nos presente este ri'-
latimio? S. I.xc. apenas mios apresenta um» trecho
e diz: « Àbrao este trecho, porque é a parte
qne miii) emivein, pOi'mlmie m) ui)m)ti tiniu é disputr, é
veuimner a eleição na província mie Milias e esta
imItei Jw , cmnveimi. 5 O que S. Exe. deveria fazei'
eia apresentar-mios as suas imiéas 	 os miieios de
realisul-as. Se mii estivera em 	 555 	 lmigim', e se
for> mmii) mu bro da miam rim

Sim. B. lmiNTO:___POis venha para rã.
0 Sim. C. nus 4 mm,ivusmmma:—Venha V. lIxe. pra cá.
4 Sim. AMAmmsi.:—( 4 houiuemma que larga numa li-

leira não pode mulos ult:m mm' lia.
O SR . F. Da VEmGA:—lItvia mim' si ilillito bem

remnhaimio.
(t Smm. AMamnam.: —1 )eu:lam'o im V. E'c. qmmm 5 desde

que caio imilumi mimo posso maus retro ,--radar: mm lii)-
moeu> enaimulmm e nio m'ctrogm'ada. Apoiados) . lá
cimumumuli'> atgummia Comum, e, por cinseguimilte, seio-
pre as ante, nunca pura traz.

O Sim. E. tia VEiGA :_ltefectimidO rmuelhior,pol ia
voltar, que havia de ser umiumto bemri recebido.

0 Sim. P. Rastos: -A pomado.
O Se. E. na VEiGA:-Vemmha sei' uniu ornanmi'nlo

das nossas li leiras.
0 Sim. M. PACHECO:—Ele bem sabe listo.
O) Sim. AMARAL:—Já tive occasiám de propor

nesta casa uniu i ncentivopara obter força e este
incentivo era unima grati licaçao.

Mis, se atbmaderiimos ao estado mis nosso s co-
fies, se am.t»mmdermmios que os empregados pubhicos
lo primeiro ao ultimmim pr'm:msão mie mui> augmimemito,

P, specialui>enite os professore s pulmlcis, vem-mios-
luemmios impossibilitados mie gratmlical->).

0 Se. M. P.c umEcim: — À p miado. 	 -
(4 Sim. B. PINTO:—Nesta parte apmmmlo.
0 Sim. AM A mm A L:_Agra(iecerei a VV. I,xcs., se

tomarem cmii m:ummsmderação 1) mumemm prmjecto
0 Se. E. na VEIGA:_

, 1m'ateilm.s listo e desde
já conte comi> o mneu Voto.

O) Se. ÀM%RAL:—E se acontecesse, porem, que
polessemnos miar uma lioa gratiiica . âi, commio In-
centivo, tem'mammios o corpo policial sempre comia-
pbetm.

Mas poderemos nós, s. g., lar agmatificação de
50 a cada pra, a de 4 emmm 4 annos, aos novos en-
gajados ou aos que se reengajaremri?

O Se. CAETANO GAaiA:—Então acha que não
bem pa

g
o'pago?

O Se. AMARAL:—() que digo é que é uni dos
nmeuOs de se conseguir forca. Ao passo que o Sr.
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Lr. Pedro Viçent', que aduiiiiitrii a pros meia
por iriumt 	 timipt, ilií tliiP nao Via absoluta-
mente meio ti.- a força do crpo po-
licial, o Sr. Inã da \dla da BaFra, que está
iii pouco teimili o ii: pros IIeia, C\ige Unia loiça
qsi uliqili diquelta que o Sr. Dr. Pedro Vi-
C cii te não podia preencliur, e ei trclan tu não) nos
ind iça os miieius de coiiipietar-se esta fica. Por
culisequencia, o qu quer S. Exc.? Unia lei que
pinha á sua ilispusiçan 1200 praças!!

SR. F. DA 	 i: — Mas de lítie scrc isto, se
a :ia,) puder obter?

O SR. AiiitL—() que podemos concluir do
relatorio de S. Exe_ é que 5. Exc. quer unia lei
paia fazer eleieões, nada unais; porque iste pio-
jecto te força publica nada niais i do que urna
aiiieaça á dispusição de S. Exe. para realisar suas
idas. Por consequencia, o relatoriu de S. l'c.
ri sta parte, cotou em outras, é mesquinho, não
esTá a par tia sua iteiligencia,que iiiuito respei -
to pi que tenho ouvido dizer. (Apoiados). Mas
o rIatorio u completamente dcliciente e não i

li S. Exc.
0 n. F. DA Veio —Não apoiado.
0 Su. Ai.sirAi:—Assirii, pis, Si. prsidente,

os dmfitum qil sejo neste projecto são imiii( T il-
co. Vou nite cinco ircuniscripces, sendo a
da apitil a uriica com que concordo.

S R. F. DA VEIGA:—Ali! isto está claio. V.
Ex, quer talvez augmuontal-a

1 ,ti. AMaii.sL:—I)igo á V. Exc. que. a força
na capital não nos traz o menor engrandeci-
incuto.

0 'ii. F. DA Vim;a:—L' uma necessidade im-
pre 5 iii di vel.

(1 Sim. Araiiti:—. . . alienas unia necessidade.
5,1. F. DA VEIGA: - ( incorre para a p1111 rua

e 1 izonui do das festas.
0 Sim. A iiii.t:—Niíi quero negar meios de

aduimtiit,'aãu ao govern, por que seria (lar-
lhe arlmtrio. E' necessario haver na capital unia
forca pata oucorrer ás necessidades da pruvincia.

1) SR. E. ni VE IGA:—E' irontu, extensa.
'mi .t MA1IAI.—IIn relação á boa ordeimi as

400 pra;a são i nais que sti lticieotes para o Sei-
vi( da capital e para qualquer emuergencla.

II SR. F. DA VEIGA:—.Sou mais amigo iii ca-
pita? tio que V. Exe. Entendo que a capital de
Mi lias é, a cidade da proviucia que menos pre-
cisa de forca pelos bons costiiues que polo-
mmuão e pia indole pacifica de seus habitantes.

() SR. ÀMARAL:—lsto d moa verdade. Mas,
qimaumlo falto em força aqui, não d para ornamento
da capital...

0 SR. M. PACHECO:—Apiado.
O SR. AaiAriaL:—. . . é para as urgemmcias tia

administração.
Assim, Sr. presidente, entendo ser tiiCflOS eco-

flolilico, menos util a organisação destas cir-
cmimnscripçies, ::un;o se quer, do que, que a guarda
municipal continue como até aqui ou te qual-
quer outra miiaueira, para o que eu comprometto
o meu voto.

Sr. presidente, muitas outras ordens de con-
siderações cri podia apresentar, e todas c i tas, não
corno opposição, mas corno med idas uteis, corno
medidas que pomiam dirigir a S. Exc., se tem boa
vontade t io servir a provincia, não só no sen-
tido de termos a necessaria fora para guar-
nição das cadõas, para a prisão e conducçao de
criminosos, como tamnbew para a econonmia dos
cofres, pois, como acabei de dizer e como uni-
formeuiente penso com os teus coltegas da mi-
noria e com tini nobre e ilustre deputado da
maioria, a verdadeira garantia do cidadãa está
na instrucçáo litreraria e na industrial. Desde
que livernios una e outro elimuento, poderemos
dispensar absolutamente a força e conseguinte-

ti) ntc as nOSSaS vistas levem convergir para
estes dois eleitient. Asim, aitenulml: tudo
quanta eu disse, haveis tu uuicoritrar nesta gr:in-
ul' idé k econuiimiea a ruguilartiade no s°m'vict,
tão iiei:essaria para a guarita e sgilran'a da pio-
', i miu:ia e do cittalao.

femilio duo.
Vozes: -Muito beimi , rimuilo h,n
O SR. E us Veina: — Falou ex calhedra.

ti seusio fica adiada pela hora.
Requerimentos, projectos e indicações.

áo liitms e ticão sobre a mesa para terem 2.1
lu lura os seguintes

N. 113143
A eomllmn,ssà 	 de relautão oIleruee para 31

discussão to 	 ri. 143, redigido conforirie u
^ii cí do eni segunda.

A asseuihlua lugilitiva provincial de Minas
(eraes decreta:

ArI. Lo Fucão ereamias escolas d instrimecão
primaria para o sexo masculino, elmi cada uma
l:us sugmmimates localilaulus: dmstrm:mo de iequitaiiv,
numiruielpio de Mimies (damos, Sarilo A ntomui, tu
ltiach. Seria li-anca e Sarmlu AmmI,anm, d,j Gmirii-
tIuti, mIo (Iv (uàu áiogol, àlutreez mia Arass,i:mliv,
dÉt de Diamantina, \T enlinima e SuIulu,mlma (lua ti
Minas Nuvas.

Ar). 2.° 	 Ficão igitalmunte ir-calas uauiutr.is,
do sexo feminino, i mis seguintes luwaliiaies:-
l,:itimlmarv, IIIIInicipio 	 mia tarrmparutua; 	 I;uri Iv da
estrada, no d p I'itangmiv; Canulmas, nu mie liruian-
ulá; S. Sebastiá(o das, )orrenles, o 	 lo Serru; S.
Gonsalu mio Ilriji mias 	 lmmmas, nt de MujnIc 	 ida-
ros; S. Miguel e Alunas, no do Arassuativ, assumi
nu linga, mli 	 siiau terutum; S. luso ii, Gmirutu-
ha, ml 	 te Grão \logul -

Art. 3° Ficão revogaias as ulusposucões cmii
ciii t a ri.

Sala(Ias cuurn:mmissimes, 3 de Junho de
P. Brandão.—H. Pac/seco.

Projecto as. 144.
A :isseunlulõa legislativa provincial mie Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 À ins 1 rmic'ão publica da provineia

será regulada pelas seguintes bases:
§ 1 .0 A direco-ão suprema pertence ao pre-

sidente tia provincia, coadjuvado por rim direc-
tor geral e quatro inspectores de shstricto, para
o que Oca dividida a provincia em cinco distric-
tos luteranos.

§ 2 1 O director geral aceninulará as attri-
buições de inspector do L° districto, cuja sede
será a capital. Os outros quatro, cujas súties serão
designadas no regulamento do governo, serão
dons ao norte e deus ao sul. Para designação
( ]<as sêmies respectivas serão attendidas não só a
importaucia local como o maior numero de pes-
soal docente existente na localidade.

§ 30 Os inspectores de districto terão tantos
delegados quantos forem oQ districtos parciaes
sob suas jurisdiccões, em que houverem escolas
publicas de qualquer classe ou sexo.

Os delegados serão nomeados, sol) proposta
dos inspectores, pelo director geral e aquelles,sob
proposta d'este pelo presidente da provincla.

§ 4•0 O director geral será auxiliado por urna
secretaria, composta de um secretario, dons 1.°°
eseriptmrrarios, dons 2, 01 ditos e dons amnanrien-
ses; e os inspectores de districto por u mmi secre-
tario.

§ 5. 1 haverá na séule de cada districto um
exPemnato, em que se leccionem todos os prepa-
ratiurios necessarios para matriculados cursos
superiores e uma escota normal em que se ha-
bilitern os candidatos ao magisterio publico.

§ 0° Pela matricula nos externatos se cobra-
rá mIe cala alumno a taxa anomia? mie 10000, salvo

plareza comprovamia e irilelli ç eouia aprovei lavei.
\emilmim 	 canilitaiuu ao mim.gislu'rm 	 ser

amlnmllti(lo ti cumcutrsuu sumi 	 a,resenitiu, aleumu ml,'
privas de mmlstcmmlmute, eh ssi(muitl. iiiiaiihilo
s:umidade, diploma de mlualuluicr das 'sitIas nor-
rima es

§ 5 1 A i miscmmuçãu o 	 xhtbição mie 	 provas
sua 1 feitas perante 	 1 unspocti' ulmi lmtrict 	 a

11 0 p1 rtenca a cadeira. vaga.
90 Osaituumes professores, noriumeados em

s cuide do m'egulammenl 	 ti. A5 e snleriores, seràu
iiservados mas respectivas cadeiras e no gumsmm
Ido- as vantagens alé mine se rnstreuim ha-

ilalis nas iiiatoria; que utonstitUemn o curso
tonal, para o mine tuca uimarcaului o praso de (lua-
) o ammnus ,i 	 da 	 do regulamento
I.a 	 lei.

0. 	 Fmnulo sitie i te rura sm os professores q me
se miiostraremm luaimilitads nuqmieilas unaterias

I . 	 mleclarads i iitci'nlOs e eqnparados em
aos desta classe e as resjmcti\ as cadeiras

,to levadas a concurso. Neste caso, pmarelim, 50-

-uite poderãO os respectivos professores con-
-l'rer cru ums nuruimatisttts.

11. As e iduiras de tstruc;ào prirlmaria,pmra
itt luos os sexos, será) crealas por eu expressa,
as :tctuaes sem-ám listrilmmmidas ciii tres classes, as
(Li I . , serã) as t u a forem s,tu:mmlats ciii mhisirue-
bis e lregmiezts uiuuaes, as mlc2. e 3.'nas sitIes
dc vilItis e ciulaulis; nestas o ensino será ',upe-
ri o r e naq iiellas ulenmeotar.

§ 12. Na classilicaçao mlSS de instrileção
prior se allenderá, enu relaeã,i tio marleiutmlum. á
iuupor(ancia da 1,,cajida tio e 	 carectia da sulsis-
tinia.

13.	 A imislrmicçàum eleuuientar coimprehende-
LO leitura e escrita, graiilnammca portugmuurza,
ii) tmmnetica ale equações mi 	 L grão, sysieloa

ti-leu: 	 e sumas apptim:ações.
11. A i,ms)ruic»mO superior comimpreheimdurá,

H'iodas mmiatem'ias li § antecedente, mais: gra iii-
cOca 1 uort ii griezdesenvolvtda, geugr:imhma, his-

ia(ho llrazit, espuuialiient' da pioviiucia 1 Mi-
is (eraes, arilhinetica e seus desenvolvumuen-
-o Para as escalas mim sexto 	 seja mival

Li' a classe respectiva, se exigirá mais: trabalho
1	 aguitiva e bordados.

1á. As, eadeieas do qualquer sexo, sitas na
°smima sêde, enmlaora niais de unia pala cada sexo,
rão todas da mumesitia classe e categoria.
. 10 As cadeiras que estiverem vagas e as

ie forem nov a imaeum te creadas, eniquanto não
imivereril nrnialistas, serão providas interina-

ente pelmas irupectores mie dislricto dentro os
aiimiidatos que miiclhon prova exhibirerui de

-na capacidade e moralidade. Estas nomne:mções,
u'unupmnhamlas iasprivas que as mnolivaremii

orão suituiuietti(las á approvaçài) do presidente
J provincia. Da ismesmna sorte serão substitui-
dos em seu i i upehuuieito os paofessores effec-

livoS de instriicçãO primaria e secundaria.
§ 1. (Is professores interinos licão sujeitas

ás ' niesmas obrigações que os effectivos, não
puumierãõ porem ser removidos e perceberãO unia
izratilicaeão auurmual mie 600$ pelo exercicio. Os
siii)stitUtOS perceberão os veiaciiuientos que per-
uluore,ri os subslituidOs.

§ 18. Haverá cio cada externato uiuu ponteiro
e os continlio s que o serviço exigir, os m ivaes ac-
curou larãõ as funcções de serventes.

§ itt. Pela directoria geral se organisara a
estati s tica arunual mia instrucção publica e parti-
cular da provincia, para o que co,itmrrerão os
inspectores com as parcuaes de seus mhstructos,
feita., vista dos mriappas semestraes fornecidos
1metmas delegados en, prazos uuarcados pelo r gui-

1:111 i en ti).
§20. ()s vencimeutu ' s tios professores puialu-

5ji()

IS e mais f,mrieeioflar:Os tia imistrnicemo se regu-
ltr[iu'm lmelt 1:11w11 L atinexa.

Art. 2 E' livre na provincua á Idum o u'iluulào
o exurcimd-u do imia g istom li) parliuti lar, cOmi, a tu iii-

('a umiurigam:àuu ml formueiaerenu aos respectivos ile-

	

legamlu 	 is estai is tiu'as anri uats 11 	 Utis escolas.
§ 1' 1k uaes, tutores, curadores ou protec-

tais su obrigais a lar á matricula cio escola
publica ou part ic mi ar is rn ciii nos sob sua guard a
qum altinguremim ti iulale mie 8 annums, ulurugaçàm que
se es, teiuuie aos lime, )imaiorcs daqnella idade e uie-
nares mie 18 anumus. fi,rem analluimabetos.

§ 2, 0 Nu regulamento, atou it penas para
os Ir:mnsgressures do § runteeemlente, professores
publico, e mivais empregados da instrucção
transgrelirein a preseete lei, as quiaes poderãO
ser ipplic;uilas peito geral e pelos inspec-
tores mie 1 i-trictcu, comum recurso para o presidente

	

da miv incma, seramu 	 ustalmelecudis as oimrigaçóes
te hulOs is furmccimiiaris da instrric ::ão publica.

§ 3 o	 Fic.tw sri mpi'immmidas todas as sulurenções
conedilas a estalmurlecinuenlos de iiistrucçtïo se-
cwmil:mria de qualquer categoria.

AO. 3° Ficá,) revogaulis todas as leis e re-
gulmunentos anteriors.

i-'i la (Ias sossões, 30 dv Maio mie 1$76.—P.
Bs-zcdão.—Tayoba Junior.—I. de Campos.—J.
Eu/'o:iuo.--D. Tiotti,
I:mtel'a mlms veniciumerutos mios funceionarrosIra

iuisii'muec:miupublica annexa a lei n.	 de
li	 de 18'7í1.

	

Ord.	 Gral-	 Total.

I)ui :tor gata 1 - . 2.G)36$66'7 I:3:33$333 4:000$
1 mmsrmmruator de 	 lis-

hiato ....1 :200$000 	 600$00)) 1 8041$
Secrmatariu mia direc-

Riria geral .. 1 :600$000 	 800$000 2:400$
Secrmtario de ti is-

tr0o ....(S00$000 200$000 800$
1 . 1 e-ai p1 uirar i o . 1:21)) )$000 	 6011$))) 10 1:8()()$
2 1 dito - - 	 . . 1:0))0000 	 50000)I 1 ;ã00$
Arnaoucilse..l$T)d1 	2110$000	 800$
Professor de mis-

1 i'uicçào se-uniu a-
ria dos externa-

	

bus 	 . . . . 1 :000$6G'7 033$333 1000$
Professor de aulas

avulsas . - . 800$000 400$000 1:200$
Ditos de instruicção

priuiumria de am-
bos os sexos:

1° classe . . 	 460$06'7 233$333 '700$
2.° dita . . - - 	 500$06'7	 283$;133 	 8t0$
33 dita ......33$331 	 d1G660 	 950$
Porteiro ....533$334 	 200$ I361; 800$
Couitinuo .. 	 $ 	 :300$m 00 	 300$
Professores interi-

nos mie iostruic-

	

çàum prmmriaria. 	 $ 	 000$000 	 6011$
Professor ou pro-

fessora de aulas
praticas de esco-

	

las nornmaes. - 800$	 400$000 1:200$
O S R. P. BRANDÃO requer dispensa de uumteustu-

cio para (lume O projecto ri. 144 liii lia li u j e umP -
uno 2.a leitura.

E' sem (lebatr approvaulo este reqmueniuwuu lo.
Tem  o leitura, ê julgado mutujecto de ululilue-

ração e vai a imprimir-se pana entrar ua ordem
dos t rabalhos 1 referido - projuirtím n. 144.

O Sn. J. EuiilloziNo fundamenta e iumanula á
mesa os seguintes projectos:

N. 145.
A assemnbléa legislativa provincial de Minas

Ceraes decreta:
Art. Lo Fica creada nesta Imperial Cidade
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(loro Prelo m.iS unia parichot, com a deu,)-
ili((t:to de—parochia de N. S. do Rosario,—cuja
o:tiz scr, a capeita desta invocação, coto as di
isa seguinles:—do alto da cruz das almas pelo

espigão até ás cruzes, e pelo caminho que segue
para o Muras, e desse ponto cru diante pelos li-
nirtis da Ireguezia tia Cachoeira do Campo até a
li,—dia de amolar, e seguindo pelo alto da serra

.itê ii alio tio Morro de 5 Sebastiào, e d'ahi des-
endi pia estrela velha, que vem saliii em S.
Francisco dePaula, pela ladeira (leste nome, Ia-
detri de S Jose e de Paracatú, rua da gloria,
luto direilo, até o beeco eur frente á casa do vi-
"alio citego Joaquim José de Sant'Ãnna, e se-
giitttIo os limites dos terrenos (leste e de Manoel
José de l}lieira Calão até a praia, e d'ahi cio
iníh:t recta até o alto da cruz (ias almas; ficando
coniprebendidas dentro deste peri melro a chacara
te Francisco José de ()hveira, o Tripohy, Venda

a, Tres Cruzes, lota-fogo, Moraes, Carreira,
os Macacos, Pelutia, Agua Limpa, Pão-doce, Jar-
dini, o Campo do Rayrnundo e a cagelta de S.
Francisco de I'aula e suas dependeticias.

Ari. 2° O limite entre as fregueziás tio Ouro
I'iett e Antonio Dias será a Rua Nova, perten-
CeUdo á primeira as Casas tio lado das Mercez e á
setriutila as casas tio lado (lo hospital da iniseri-
sonha, e a estiada do Manso desde a ponte da
Barra ate as divisas das freguezias li utitrophes,
pertencendo á parochia do Ouro Prelo as capel -
las da Chapada e Santa Rita.

5. R.—.ala tias sessôes, :30 de Maio de 186.-
F Petvoto.—J. Eefro:ino._ ViotU.—P. Bran-
dão. —II. Silva.—F. de ()liveira.—J. de Cam-
pos. -- J'ayoba Junior.-- Falladão.--Getulio.-
/s'var'isto Jiachado.-31. Pulgeiicio. —Paula Ila-
mos.—JI. Pac/t eco. —.Vogueira Junior —J. B.
Pinto—A. Penido.

N. 146.
A assemhléa legislativa provincial de Minas

(erass decreta:—
Ari. 1.0 Ficão concedidas as seguintes lote-

rias.
Duas para a agua potavel de Mattosinhos, fre-

girezia te Santa Luzia; outras tantas para as obras
(Ia igreja tio Rosario do Ouro Preto; seis para a
de igual igreja do Saltará, e quatro para as ai-
faias tia olátriz desta mesma cidade.

Art. 2.° Revogão-se as di s posições cria con-
trario.

Sala das sessões, 30 de Maio de 186.-3I. Pa-
eheco . —.1. Fufrozino.

O Sr. F'erraz Juriior:—Sr. pre-
sidente, pedi a palavra para otierecer á consi-
deração da casa o segu:nte projecto. (Lê).

Sr. presidente, de ha muito que os povos do
Turvo reclarnão medidas para que sua cidade
seja provida de agua potavel; entretanto estas
rnied idas nunca forão tomadas e elles vivem á
itingua d'agua (apoiados); de sorte que dizem,

e com razão, que vive Ra isolados, dos seus pro-
prios recur.so, sena jamais terein gozado tio
iiielior favor, pelo lado pecuisiario, dispensado
por esta assenabléa, por nitais que clamem ou
teiihàsi clamado.

O Sit. C. A1iFoNso:_t' até uma obra de iiaise-
ricordia dar de beber á quem temia sede. Se não
está no acto adilicionai, está na doutrina christã.

O Sri. F. JcNloii:—E' sabido que esses povos
vão buscar este elemento ind ispensavel á vida
a uui:r distancia consideravel de 2, 3 e mais kilo-
metros. Portanto, sendo Uni assunipto de ne-
cessidade palpitante,que deve ser tomado em con-
sideração, creio que a casa não duvidará votar
a favor destes 4:000v, que eu peço para a cana-
lisaçào dessa agua.

O SR. A. PENNÀ:—E' uma qiota muito mode-

rala e que vae satisfazer urna urgente necessi-
dade.

O SR. F. Jursionr:—Jlem sei que estes 4:000
não são sutlicientts para o fim a que se lestinás;
mas has eitdo já para essa despeza uma subscrip-
ção, e já as ultada, sodein os povos do Turvo te-
ai a síleito a obra que iotenlão realisar, obra

que classifico (1 urgenle, com ti auxilio que i•
O Sri. A. PrNNt:—E' (riO 3ii\iIiO muito justo.
O SR. F. na VF;it;a:- -Sem mitivisla.
0 Sri. F .JuNroii:—Aproveitando-ite da ippor-

luilriladi, viu ler o seguinte requtrimnemito, que
mguatmnenie tenho a honra de siibmimttter á
sideraeã, da rasa. (Lê).

Sr. i s re s iilimite, Sri irIuspeits para faltar nesta
qmnslão, porqiiaiil, Irato tia lutist, a bern do
serviço pnitliro, Is no disintetim fuacciontrio
e 11 s e r v 1411) r.

O Sri. B. PINTO:--Apoiado.
O SR. . DE OLIvEmRA:—?lJoco muito honesto.
O SR. F.JUN!OII:—Moe,; m honestouithonesto e que

desde os tempos academnicos gozou da reputação
de honrado e probo na extensão da palavra. (A-
poiados).

ista demissão ;icimitosa, atirada aos brios do
iltustre Dr. Francisco de Paula Coelhos \Vatnaiint,
deve ser aqui discutida.

0 Sri. A. PENNt:—Seu thmvida.
O Su. F. Juamoii:—Apena.s pe ço os mnotis os queos

 o nobre presidente a deiiittil-o a bem tio
serviço publico.

O Sri. A. PENNt:—Com essa nota tão atiron-
tosa.

ti SR. B. PINTO:—Foi a intriga de lfaependv
que velo fazer ex t são na capital.

O Sri. F. J 1  Nlomi:—l)iz S. Exe. em seu relato-
rio que, ciii N ista de uma representação do juiz
de direito da comarca mli ltaependv, deinitlio, a
iteitt do serviçi publico, o respectivo prorliotor,
bacharel Francisco de Paula Coelho Walirmont.

O SR. 1). Vmmmrri:—Àhi estão os motivos: ciii
vista de unta represnlacão do j:nz te direito da
comarca.

() Srs. II. PINT0:—Pe:o a palavra em tempo.
O So. F. JVNmois:—Sr. presidente, quas os

motivos que o listincto juiz tie direito desta
comarca aI legou para solicitar a demissão, a
bem lo ssrvro publico, do Sr. 1 ir. Walmriomtt?
Se havião miotivos para que este ltüii ralo orgão
(la justiça publica fossedemittido, quaes senão
cites? Se o bacharel F. de P. E. W T almmmont nao
desempenhas a coto todo o zelo o seu cargo.

0 Sri. B. PrNTo:—Devia ser processado.
O Si. F. JuNloil;—. . . devia ser processado,

Corno muito heni diz o meu distincto collega
de districto, pelo juiz de direito.

O SR. A. PENNA: —Apoiado.
O SR. F. JumoR:—Entretanio  o que fez etle?

Representou ao presidente tia provincia e este,
seu mais nem meios, o fui clemmiittirilo.

O SR. A. PENNÃ:—E' justo que conheçamos
tios motivos.

O Sri. F. JuNnolt: —Sr. presidente, esta denais-
são acintosa a uni funccionarim, distineto con-
servador, denota bem os intentos da adminis-
tração.

O SR. F. DA Vaic,a:—() facto de ser elie con-
servador mostra que a admioislracão teria razão
para o fazer; é o que se deve crer.

O SR. F. .JuNmori:—Se S. Exc.' procede assim
para com seus correligionarios zelosos, quanto
mais para comanosco, que não Somos do seu
credo.

O Sri. 13. Prsro: —hei de pôristo em pratos tini-
pus.

O Sti. F. JuNmou:—Terei muito Pbaz;r em ou-
v i r ia nobre deputado na tribuna.

O SR. A. PENNA:—() Sr. F. de P. E. Waimon

moo pusitre e fica coto este laiséo ria sua e-
putacão.les (OitOS saber dos rimotivos pc actua-
rão no aniuto etc S. lxi:. para dar unta tal do-
missão.

O SR. E. i ursiori:—Sr. presiterite, ervio que o
meti r ciluerinlenito seri toitiailu) ciii eoiisnleracão
pela casa.

II Sri. C nu ()r.mvuiiis—Scrn diiviula, é iii usrtcm -
dor.

O Sri. A. PENNA: - E' de esperai.
O Sri. F. .lCNioR:—E se for impugnado, terei

occasião de voltar á tribuna.
VOZES:—Muits bem! Muito beimm!
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2 3 leitura

o seguinte:
Projecto si. 14.

A assemnbléa legislativa provincial mie Minas
(eraes decreta:

Artigo urais:o. Fica o goverr.o desde ja auto-
ris silo a conceder á cainara mu:um:ipal da cimla-
te mIo Turvo a quantiatia de quatro Cintos mie réis,
para srrsmn empregados nt carmalisacão (te agoa
lsmtivel da utestua cidade; revogâo-se as tiis1sosi-

o em contrario.
Sala (das sesÔss, :30 de Maio de 186.—A.

I'eaaa.—C. de Oliveira.—F. .Jamior. —Deu-
moad.—.J. Augusto.— Vai/aíirzres.--C. A//asa.
—.8. Pinto.—A mural.— Cr'sario Gama.- 1 iotti.
- -li, da Rocha .—Theophilo.

E lido, apiitdo e entra cio discussão o se-
gim mnte:

Reqnerimessto.
mm lteq ocre iii os ao Ex mii. governo que informe

a esta assemnbléa quaes os mrtotivss pelos quaes
demmiittio, á bem do servmçi pub lico, o prmsrnetor
!sshlicmm da comitarca de ilaepenrhv. o Dr. Franm:is-

te Pauta Ceifam Valutimnt.
s ti das sessetes, 31) de Maio sie 18d.—F fim-

(e—A. Pensai —A mura/.—Drur,iond.—G de
,//reira— ta//adares.—.J. Assgusto.—Cesario

(;ssia.—I'heop/ulo. 5
e) Sr. avier da Veiga (pela or-

/esa):—Sr. prmrsiuiemmte, como o ni p u ilinsire ammn-
es. stepmitaito pelo 3. 1 dmstrrcta, dedico ai ex-
promotor publico mia comarca de llaepenmly, o
°r. Dr. F. de P. Esetlio WalrTtint, a considera-

de que elle é ilignii por seu caracter sisudo e
. 	 e 	 sntt( , cida probidade. (Apoiados).

si Sri. E. ,NNlon:—E zelo no cmnrimpriur rito mis
-115 deveres

0 SR. X DA VEIGA—O Sr. Ur. Coelho %Tat_
1 - miiont é, além disto,imieinbro de uma fitimimtma pres-

timosa e que se tein distinguido por mim proce-
dimento irivariavetmnente honestas. Apoiados),
F)mitretanto,cosmmo Y. Exc. sabe, o Dr. Coelho W:tt-
mrmmnt occupava mia magistratura da I t ro v inicia tini
cargo que era de confiança.

() SR. F. ,IcNrori: —Talvez fosse demiltido por
ter votado em liberaes.

O SR. X. DA VEIGA:—. . . portanto ilemimissivel
ad nu/um.

Me parece, pois, que não será prudente que a
asse mim hI éa, sem conhecimento um ais ou menos
profundo da questão, vá pedir ao presidente (ia
provincia iiafssrmmia:tmss de um acto que etle estava
imo seu direito ele praticar.

O SR. E. Am°FoNso:—Não apoiado.
0 SR. A. PENNA:—Mas jmnlgamo. dever elIe dar

conhecimento mIa razão á assemiabhéa.
O Sim. X. DA VEIGA: — O presidente tia provin-

cia podia conservar ou demnittir o promotor pu
biico da comarca dc liaepenhy, conforme julgas-
se conveniente ama serviço publico.

O SR. C. AFF0N50:—Conformne.
O SR. A. Pusas:—Para isto é que é necessa-

rio pedir inforrrmmiçôes.
0 SR. X. DA VEIGA:—Eu, como ja disse, faço

e cii timsmio a lazer (to Dr. Coelho Wahmmont o
uiat, 	 um-au 	 emitirei Ii.

II ' ri. 1'.....Nmomi:—F'az justiça.
(1 Sim. X. D A VEiG%:Faço justiça as) seu ca-

racter e á sua reputação, que sempre si mnerecer
mm miialumr aprecum de tolos os qu 	 o conheceni.
Mas, repmtm, estou convenci, I de que a asseio-
bica ilm procede com prumiemicia indo svndicar
de miii acti u lmie pode ser mnmnto rizoavI um jins-
tamrieniu liralreado pelo presidente da proviricia.

II .,ri A. PENNA:—E' pira issi inesino que pi--
dimitos infmrmmmaeõcs.

0 Sri. X ria Vim;a:—Erit vista destas consi-
derações, pemmsum que é rasoavel e conveniente mm
adiamento (Ia discm i ssãua por 24 horas.

0 Sri. i)riumoNo:—Nãm haverá mais tempo mie
voltai á mlmcimssào.

	

ii Sit. 	 mmTTr:—Eu ine emitir pnmmmietto a fazei-o
volta]..

0 SR. X. DA Vumua: —Neste pequeno praso a
asseuihiéi samierã inteirar-se dos motivos que
les ar-im o gvsnlmo a vorierar si ex proimiotor da
co ii arca (te Bae pe nd v

II nobre depulado pelo :3. 1 distrieto tem visto
m lii não está isolado mmi casa quanto a-ss senti-
rimsntos de . sti mii e consimleraçium que decidia ao
ex promotor da comarca de Baependy: alguns
de seus cl legas, igual mimenite roms heel ores e apre-
ciadores dum mnerito do Dr. Coelho Waltnommt, f:m-
zemi ôrss coin O nobre deputado nas justas lao-
remageris mm esse nosso miistincto comproviucia-
um .N às sutistante, a assemnibléa precisa de um
praeo rammset, para, mnellisr inteiraula tio as-
ssi rmqmtmm, Imrnum1ciar-s a respeito como a mode-
ração e rmtis-xài que o casem exige. (Apoiados)

1.' apuiasl i e ost,,, ein discusão o seguinte:
Requerimento.

lteqmisnmi ri adiamento ria discussão tio reque-
rlmmseim ti) do Sr. Silvestre Ferraz, par 24 horas.
—X. da Veiaa.

() Sr. T aIIacIaFes:—Sr. 1miesideiate,
não mueremiulr prolongar esta discussão, farei pou-
cas smimsimturaçm)es sobre o remlueniiilemiti mie adia-
incuto 	 - 	 -

Sr. presidente, o iltmustre aiilmmr mlii requeririteu-
to mio amtta miisrmitim não procedeo cem a lmgica,
qimum Ismlgmisi semimpre de reconhecer-lhe desde os
nosoS heI lis tempos, academimicos!

O nobre ilepotado COrmims:ou sustentaimdo q ue
era direitmm tio auimnirtistrador (Ia provincma dernil-
Ir r de promotor publico o 1 Ir. Francisco te
Pa ula (~lho Wal mim ont

Sobre este ponto não mia resti duvida atgmr-
na. Mas, tirrnanmio este principio, o nobre de-
putado de i xou ver que queria chegar ao resul-
tado de provar que nada temri esta asseri;hléa
que indagar sobre os miaoIivos, que levarão o
ai imiinistrademr da provinacia a dar semelhante
dciii issão.

0 SR. X. DA VEIGA:—E' conse(iii u ncma mais
lata do que a que eu queria tirar.

II Sim. VALLsDmREs:—Não é. Srs.,nmnguemi mais
tio que eia é apologista da perfeita discriminação
mios poderes. E' direito i ncoit testavel elo presi-
dentemlemisittir e nomear, é tiro direito cujas
comisequencias salutares sou o primeiro a reco-
nhecer.

Não comprehendo como se possa governar,
seni o direito mie escolher os auxiliares.

Mas, tratando-se de um orgão da justiça pu-
blica, como é o proniotor, eu não vou tão lon-
ge, como o nobre deputado, em referencia á essa
ampla liberdade de demissão, que assiste ao
administrador mia prov inda. Com reiaçáo a esses
orgàos importantes da justiça publica, entendo
mlue tal liberdade está restricta pela natureza
tias funcçôes do emprego.
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Sri l:.AF-FUNso--ApOlado.
() Sri. VaLLADARES:-( is promotores não são

aerites d 	 crnu, são fuuccioriarros da jus-
,lei,  e iiàrr jiuleiri ser cjnsrdiado 	 couro cru-
pregados de confiança politica.

() Sn. F. Da VEIGA:-À lei não diz isso.
0 SR. VALLADAiIES:-NIaS eu posso entender

a lei e deserivolver seu pensamento, como estou
fazendo. Pergunto eu ao nobre deputado: por
ventura a lei ii iz que os proruotorris 5o empre-
gados de onhança politica? lia alguma lei que
diga quaes são os funccionarios de confiança?
Na( tia. E' a natureza das funcões que indica.

Sei que nesta provincia houve um presi'len-
e cuservador, que sustentava o principio de
ue os prorirotores da justiça publica sao Cm-

pregados de confiança.
Ira deste que senielhairte principio seja icei-

ti e praticado, lereirros como consequencla ou-
ir), altamente perigoso e funesto, de que e licito
fizer politica na justiça, e I)eos nos lis te da
justiça polilica!

Por consequenci:r, tratanio-s da liberdade de
derrissão ad nutum,relativarnente aos funeciuna-
rks da justiça, eu entendo que essa liberdade
não é tão ampla: a sua regra deve ser pura e
exclualvameirte o interesse da jnstra.

Mas, Sr. presidente, ainda uiesrno tratando-se
dos empregos de confiança politica, V. Lxc.
sabe perfeitamente que os actos do poder exe-
cutivo, sento privatis os do presidente da pro-
vinria e seus auxiliares, assiste á asseruáléa lEr-
cntestavelinente o direito de fisealizal-os, para
saber se o administrador caminha de conloruri-
rl:irle tIni is interesses adrirnistrativos da pio-
vinej:r e la:ih::rn puliticos, porque esta corpo-
ratão leio caracter ,rdiriirurstrativo e politico. Já

é que, reconhecendo a separação dos poderes,
a coltico o administrador da privincia sob a

liscalísacão da asseniblia, o que é rncontcstatel.
Mas, Sr. presidente, quando se trata de urna

demissão, a lrirr do servico publico, de uni ruem-
tiro do partido a que pertence esta asseinbléa
ciii sua maioria, creio que não é adínissivel re-
tardar o conheci incuto dos uroti vos, pelos qiiaes
foi deruittiili esse funccionario. A aseurbiéa
consers adora n:o pode consentir que paire lu-
vida sobre a reputação de uni seu correligio -
irario, sem deixar de cumprir um dever, e por-
tanto cita é mais interessada em que venhão á
luz os motivos, que levarão o administrador a
f:reer pairar uma duvida sobre a reputação de
riu moço pobre, que faz deita o seu unico patri-

irionio, que delta precisa para ganhar o pão quo-
tidiano; tanto tirais quando esse desar, que reca-
hio sobre o honrado 1)r. Coelho Walnront, foi
provocado, segundo informações que tenho, por
sentimentos menos confessaveis, por motivos
que não quero expor. E eu o creio, porque conhe-
ço de S. Paulo o honrado Dr. Walmont. Estou
certo que irão mereceo a demissão deshonrosa
que lhe rico o presidente.

Por conseqimencia, entendo eu que assiste á
asscnibléa o direito de fiscahsaçào neste as-
sumpto, e tratando-se de uni acto grave, que va
prejudicar a reputação desse cidadão, o retarda-
incuto da discussão não se explica, não pode ser
tolerado por uma assenrbléa conservadora, pois
que trata-se da reputação de um correligionario
seu.

0 Sn. A. PEA: -Seria urna injustiça revol-
tante que a assemblia deixasse pairar por mais
tempo esse desar sobre a reputa ção do Sr. Wal-
moni, que é iucont:stavelmenternoço honesto e
de caracter rilibado.

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerra-se a discussão, e é approvaio o requeri-
mento de adiamento.

O Sr. U'raricisCO da Veiga.
Não ternos este discurso,.

S:iu lidos e ficão sobre a iiresa para tcremir 2.
leitura os seguintes projectos:

N. 1-18.
-' assenihléa legislativa proviricia 1 de Minas

teraes derreta:
Artigo unico. Fica crerda na cidade do
raxa urna 2.° cadeira de instrucção primaria

superior, para o sexo iirasculino, e outra mia ci-
dade do Curvelio; revogào-se as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 30 de Maio de 1876-F.
da Veiga.-Appresentação.-X. da Veiga-A.
Pessna.-C. de Oliveira.

. 149.
A asserribida legislativa provincial te Mirras

Gemes decreta:
Art. 1. 1 Fica o governo autorisado a nian-

dar reconstruir a ponte sobre o Rio Piracicaba
no arraial de S. Miguei do Piracicaba, do nuini-
cipio de Santa Barbara.

A rt. 2. 1 Para esse limrr, poderã despcnder
até a quantia de i:000000.

Art. 3 0 itevogão-se as disposições cor cori-
tr&rio.

Sala das sessões, 30 de Maio de 187G.-A.
Pessna.-F. da Veiga.-X. da Veiçja.-Ferraa
,Jrmnior.-Theo2hiio-- C. de Oliveira.- Vai/a-
clares.

N. 150
A asseirrbléa legislativa provrrrc:at de Minas

Gemes decreta:
A rt. 1.0 0 governo ria provincia lira creu i -

tadi ira quantia precisa para occurrer ás depe-
zas segurntes:-auxilio á canairsação d'agua pi-
tas cl ria froguezia de S. Francisco de Paula do
M:rctrarlinho, iraunicipio de Alfenas, ires contos
de reis, 3:000; na freguezia da Cicliocira, ruo-
nrcipio de Lavras, dons contos de réis, 2:000;
ria cidade da LeopolIirra a quantia de quatro
contos de réis, 4:000; e dez contos de réis,
10000$,para a abertura de urna estrada que, par-
tindo do Abre Campo, ruir nici pio da Ponte Nova,
se dirija á freguezia do Attié, do nurnicipio da
Italrira, atravessando a ponte do Jeiomeririr.

Art. 2. 1 1-Levogão-se as disposições cru r:orr-
lr:r ri'.

Sala das sessões, 30 de Maio de 18i6.-X. da
Veiga.-A. I'euua. -Drueanos,d. -- Violti.

N. ISL
A assemribléa legislativa provincial de Mirras

Gc'r:res decreta:
Art i.° Fica creada unia cadeira de inslruc-

cão primiraria do sexo firuinino cor cada tinia das
Iregirezias de S. Sebastião (Ias Correntes, termo
do Serro, e na Conceição do Turvo, termo da
Piranga.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposições eni con-
trario.

Sala das sessões, 30 de Maio de 1876-No-
gueira Ju7tior.-J1. Fnlgencio.F. Peixoto.-.
Caetano Gama.-R. Silva.-]!, da Veiga.
- O MEsato SR., por parte da comururssãu de
rurstrucção publica, apresenta o seguinte:

Projecto se. 152.
A comnrnissào de instrucção publica, á que

fui presente urna representaçã o de diversos pais
t_16 farrulia, do distrieto da Passagem, fregue-
zia dl: Ouro Branco, rirunicipio de Queluz, pe-
dindo a ereação de urna cadeira de instrucção
primaria para o sexo mascuhn n'aquella lo-
calidade, attendendo a inteira justiça que assiste
aos peticionarios e as vantagens publicas que
resultão de serem os mesmos attendidos, é de
parecer que se adopte o seguinte projecto:

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

- .% rtigo u num. 	 Fica nmreada urina cadei ra riu
u rastruicçuo primaria para o sexo unan:ul iiiO H0

lla Passag'rri, fri'gmuezia do Ou, trairei,
irrurircipro de Queluz; reu'ug,rdrs as drspisir:ões
ciii contrario.

Sala rias sessões, 30 de Maio de 1876.-]!. da
Veiga.

Sendo dispensado de impressão e copia, fica
luie a ruiesa I)a: , :i entrar ria ordenr dos tma-

tribos.
(1 Se. P. lia moo, por parte da cIrriurnissão de

estatistu':u, uffir -ece o seguinte

Projecto se. 153.

A curiainissão de estatística, á que foi pre-
sente a nclmr:i representação dos povos do ar-
ri iii te S. José lis Alegres, freguezia rio S. Se-
bastião do Capi 1 ulra, terno da Cli ristina, pe-
dinhu a esta msseurrtuléa que eleve omr:esmno
povair á categori i ule freguezia, reclaiuuando
militarem para adopào (l'i:ssa rrme,dida asriais
plaus veis rasões; é de-parecer-que seja alip-
latir o aeguinte projecto'

A assarrbléa legislativa u'os iricial uleMirr;rs
Geracs decreta:

Art. 1.0 Fica elevado á freguezia o arraial
de 5. José de Alegres, coro a rruesrua denourrina-
clii, desrrreiirbridi (Ia parormlria de S. S:luastião
do :ipitiiba.

.-trt. 2.° 	 Suas ilivisas serão :15 segrrintes:prin-
ci los rido na barra do Capiluba Ciiil o Sapuc t liv,
por aquella arruria até ondi , ul:i eiii urrri spr-
gão que divide a fazenda do cirrimnierudalur Cus-
toiro 1-liteira Pereira corri Cairlilo José (am-
neiro, pelo uiresuu) acirra, tii:trrdo courpriliin-
lidas as fizermOs de Candruli Carneiro e Joa-

quinrum Modesto Itilueiro, até galgar o alto da
Serra do llal:rio, e seguindo li esquerda, OCili-
pr: pelo altar, até oiuriu miasume mliii espigão que
divide a fazenda ria Joaqururi Novaes com 1).
Ja1iiirli, licando uqueile iue r terleemudo, c por
ei lua abaixo até 1) ribeirão Vermelho, e a traves-
5:mflhlr este segue por uni espigão nas terras de
Antonio Gaspar de Moraes, licaurli 1 es te cru-
pm'lmeradido, e peto ruresrrlo (isr)lgào aci rua até con-
frontar corri outro da fazenda de Antourir Ri-
beiro Pereira, ticitulo est r neutro los Imites'
ia por eec: dividindo sempre corri Daniel An-
torli) de Carvalho li ainda pelo mesmo até divi-
sar coro Il. Maria e seus lurdeii'os, e descendo
erir rirmo ao (orrego das Parielias, atrases.-;ando
este por num epigão que lOa ciii frente da casa
de Firriaino Ferreira, e por cite acima lis isan-
rio rir uru l:uilo corri os Marqures e por outro
coni Vicente Gurisalves da Silva, que, lOa comia-
prehendido; e rio alto cru ruirio direito ao rio
-Vintenr,-e saltami o este procura o rilusirào
que veria do Pedrão e por elie acima até urna
ponte sobre o rriesmno; e d'ahi segue elos limites
das fazendas de D. Francisca Mendes e 1). Ana
Guines, ticarito esta pertencendo, e em rnrrio
ao alto di Serra do Pedrão, seguindo á direita
petir alto, vai ao cume da Serra de S. João e
por este até a fazenda de José Corrêa de Car-
alho onde tinir uru rus1rugão, e por cIte abaixo

até outro que divide a Ilha e 5, Joào, ficando
-rnprehendmdo iodo mu bairro de S. João; e por

o,, le espigão ao rio-Lourenço Velho-e d'este ao
barranco do Saprrc;liv, e por elle abaixo até a
a imitada bati elo Capi tubmnha, onde Iria prin-

cipio estes linrrites.
Art. 3° 1-les ogão-se as dí4posições cnn Cfl-

trario.
Sala rias sessões, 30 de Maio de 18'i6.-Caeia-

a10 Gama.-P. Ranjo:. -Xóg-uueira .Junior.
E' apoiado e entra em discussão o seguiiute

requerimento:
ilequereriros rirre os projectos ris. 69 e 52 iii,

anno P. p 	 lji'ep ulrs COO)) rrilulrtis'os, 'iquielle
ao l'frch ti orcarmiento e este ao rim o 27.
d	 rmresrmr, mirro, cimtrraur pra ir exp edremn1i, afluia
te villaiv'ruu a mmomniririssàmr reopei:ti'a.

li das e ssráes , :30 rir Mai o de 1876.-A sena-
ueas._ ,4pps.eseuriaç .nio ---1iíourrão.-JÍ. da Ro-
cha-A. Pese ido.

i':ncri'aula ri iliscurssão, fica adiaria a votação
para a sess:uii se g umimitr', por falta ule quorum.

tendi dano a bora, nu Sr. presidente marca
a oruiriri do dia seguinte e levanta a sessão.

.ti'A DA REUNlú AS :31 DI': MAtO
DE 1876.

I'RESiDENCiA no SR. CarraRA,
As 11 1 horas ria mnamihã, feita a rmharirad:u,

acluào-se [irr'seutras ris Sis Cair.rira, M. Fiilg'ncio,
Amnirr,'al, M. Pacheco, (:esrlriir Corria, I':varisto
Maclialo, ii. da Rocha, A. Penido, P. lia lisos,
Momrrão, t:. do Oliveira, J Aimgustm, F. Peixoto,
P. ilr'aumlãi, F.rvmmba .lmrnior, 1. ri, Cannilre, R.
Silir, F. ruiu Verga; faltando corri camisa pariinmi-
traIr os Srs. Tolratimuo e .1. Pnido, e seio par-
tmc ilracào il? Sr. deputados.

ii it. PRESIDENTE declara que não ira sessão,
p o r fila de nlumruero.

2$, 	 i:sSÃi I)IIDINÁIU,& NO 1.0 I)E .iUNíIu
liii 1876.

PliESIDENCIA rio Sim. CÂMARA.
SUIIM.-\ ili():-ExpEDrENTe.-Pareceres de com-

snai.r,eoes -( )rlemu ris rlia,_2, a leitura de pro-
j"c(os.-('oiucesscno de loterias a diversas ma-
/re:es.-1-eestrr:cçgo primaria-Compromisso
da irmandade da sacia casa do bom/im.-
Ihçcursos nlos Srs. C. de Oliveira, Mourão,
Az-raral, Caetano (lama, J. Augusto, M. da
ltor'ha e (]ctuniio.J?orça publica. -Discurrso
lo Sr, Casario (j'arna.
A's 11 boi-as ria manhã, feita a chamada, aciião-

se priserites 35 Srs. deputados; faltando corri
cansa participada os Srs. l'olerilimio e .1. Penido,
e seus Iririreu luacão o Sr. C. Àil'orrsu.

Abre-se a sessão.
1'.' Iria e approvaula a acta da antecedente.
1) SR. 1,' SECRETARIO rlá conta rio segnniitrs:-

LXPEDrENTE'

O/freios do secretario do qorerno.
De 23 de Maio p. findo, enviando nina rn'pre-

sentareis doermrii'ntadmt do ex liscai da 'amimara
miuunimrimrpal da Crnncerção, João Grisais es Pois-
ciarro, pedi miii, pagamiiento de venci uuiemitos que
deixou de re'elier.-A' commmmniseão de fazenda
municipal.

(lulro, trairem r ttindo urna represeraticão da
carnira ruuimii'ipal da i)namnantiuua, acouii1ranhada
ilo rei rtorio rIr respectivo bmbtiotlm ecario, ruir que
peulir 300$000 amunuaes rir gratificação a este fume-
ciomiarim, e 3:000000 para acquisieão de livros-A' 2. 1 comnnunnseão de fazenda.

Outro, enviando urna representação ria cairia-
ra muunrcip.ul lo Rio Preto contra a idéa rte trans-
frir-se para o Turvo a freguezia ule Sairia lula
da Jaummrtmmrga.-' commrmnissâo de estatislica.

Outro, de 26 do mnesnio msmez, tr:r mmcmii 11mb
uma representação da camsaara mnimrnicipal dra S.
João Baptista, pedindo a consignaào te 12:000
para urna estrada entre essa cidade e a dvi Linha-
rss na província do Espirito Santo.- As com-
nrrissões de pontes e estradas e La rie fazenda.

outro, de 29 do mesmo nuez, enviando um re-
querimento documentado de José Bulcão de Sou-
za Meira, Pedindo indemnicação de prejuizos
que allnga ter' soll'rido rua rmonstmmnc'ão dá triste
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sobre o Lagoinha, na cidade de Monte.-, Claros.
-A' 2.a coinuttssao de fazenda.

Outro 
1
vnviando uni ideiitco req ucriniento do

actual. coto mna ii te do corpo de policia, ped iii -
do que seja graduado, tio posto de coronel.-
A' comrliissão de for, ' a publica.

Reprsentações.
Uma de diversos habitantes da freguezia de S.

Francisco das Chagas do Campo Grande, pedindo
quota para a respectiva matriz-A' 2.0 com_
irtissão de fazenda.

Outra, de diversos habitantes do Paraopeba,
pedindo passagem para o Porrba.-A' comuns-
são de estatistica.

Outra, da cainara municipal de Jagu-ary, P e
-dindo que o districto do Itoni Retiro continue

a fazer parte do mesmo termo, e bem assim que
seja -annexado a elie o disiricto da Estiva, perten-
cente actualmente ao termo (te Pouzo Alegre.-
A' eomrnissào de estatistica.

Petições.
Uma de Ricardo Peregrino te Quei roga, pe-

dindo seis inezes de licença.-A' cornunissão de
poderes

Outra, da mesa aduiinislracti'.a da irmandade
de N. 5. da Conceição, de Antonio 1 tias, pedin-
do quota para a eoiiciusao tias obi as da niesina.
-À' 2.' coiniiiissao de fazenda.

Pareceres de comni issões.
() SR. A. PENIDO, por parte da de pontes e es-

tradas, offerece pata ser suhuiettido ã 2.' discus-
são o projecto o. :32.

0 SR. E. PEIXOTO offerece para o iiiesuio flui os
(te os. 80 e 92 de orçainecito e approvação de
contas muntcipacs

O SR. X. DA Vaica, por parte da 2." de fazen-
da, ofiérece para igual fito os de ris. 6 e 10.

0 Sit. CAETANO GAMA, por parte da de estatis-
fica, ilá para o mesmo fim os de ris. 62 e 121.

Ficão todos sobre a mesa pala entrarem na or-
dem dos trabalhos.

O ii. P. BRANDÃO, por pai te da de redacção,
offerece a redacção final do projecto n.52, a qual
é tpprovada e vai a copiar-se.

0 SR. CAETANO GAMA, por parte da coinmissão
especial, apresenta o seguinte:

Parecer az. 46.
A comniissão especial, examinando attenta-

mente as razões que determinarão a Exm.°prt-
sidencia da provincia a denegar saneção á pro-
posição • 2148, que eleva á categoria de vOta
a freguezia de Campo Belio, e considerando:-

Que não é o maior ou menor numero de po-
puIacio, que deve exclusiva mente preponderar
sobre semelhantes deliberacões; porque, muitas
vezes convirá á administração da justiça a crea-
ção de termos judiciarios onde não haja avultada
população, hypothese que está prevista na legis.
lação geral, que em taes casos determina a reu-
nião de rounicipios;

Que são menos acceitaveis asallgações fei-
tas por parte das autoridades do termo (te Ta-
mandriá, que, abro de suspeitas de parcialidade,
achão-se eco coniradiccão com informações fide-
dignas que colhera a commissào a respeito da
riqueza que ha na freguozia de Campo lInho,
cujo tei-tiio poderã,alein d'isso,ser ainda augmen-
lado, quando se fizer um estado mais aprofun-
dado a respeito dos termos que lhe são confi-
nantes;

Que, finalmente, nàn pode ser motivo plausi-
vel a falta de pessoal para o exercicio dos offi-
cios de justiça, que nem sempre sào providos
em pcs..soas tia propria localidade; é de-parecer
-que entre a proposição novamente em discas-

são para ser, tal qual, approi ada pelos dons
tercos de votos da Assecitttléa.

la das coto ilissÕes, 1.0 Je .1 inibo de I876.-
Caetano Gama.-F. Peixoto.-R. Sura.

Fica sobre a ilesa para ser discutido na sessão
segui iate.

Ol11)E31 l)() DIA.
2." leitura de projectos.

fucui 2." leitura, são julgados objecto de deli-
beraç:uo, decidindo-se que tão Sejão itnpfesSo,
neto et piados, e licão sobre a mesa para entra-rem riana ordem dos trabalhos, os projectos tts.
122, 123, 132 a 340 e 141.

Requerimentos.
E' approvado o requerimento do Si'. F. tia

Veiga, cuja discu ;sao ticára encerrada na sessão
antecedente, para que er'treni novamente cru
ti tscussao os projectos ns 52 e 69 do nono pas-
sado.

Concessão de loterias.
Entra em 1.a discussào, e serii debate passa para

2. 1 , o projecto ir. 131, que concede varias lote-
rias a diversas matrizes.

Instrucção primaria.
Entra em 2.' discussão e sem debate passa

pira a 3. a o projecto n. 143, que crôa diversas
cadeiras (te instrucção pri taria.

Compromisso.
Entra eco 2.a discussão o projecto n. 66, que

approva o compromisso da irmandade da santa
casa de toisericordua da cidade do Borolim.

(->i. candido de 011veira:
-Sr. presidente, sendo esta a 2." discussão, é
a asad.t para a rectificação ou eselaret-iuieulo do
pensamento legislativo, e cutnprindo-nos for-
nal-o totalmente claro, para que na sua dis-
cussãonão surjão embaraços, entendo que de-
ventos declarar positiva e terminanteniente nes-
te projecto de approação de estatutos que eiles
civilmente vigorarão taes quaes forão redigidos
pela mesa administrativa da santa casa de Cari-
dade do Bomtim; seco embargo das modificações
feitas pelo poder espiritual, que não podem pre-
vabec"r sertão na parte religiosa.

Se a casa examinar a approvação eccle.siastica,
notará que o digno governador do bispado res-
tringio a capacidade dos candidatos aos lugares
de membros da associação homfinense, declaran-
do que o titulo 1.0 capitulo 1." artigo... do com-
promisso seria assim redigido (li)

Não é possivel que a asseunblia deixe sem re-
paro passar esta limitação ao direito de associa-
cão, não só porque a casa ile caridade da cidade
do l!ornflm não é unia corporação essencial-
mente religiosa, como porque repugna ao idia-
1 iSili') liberal.

O Sri. S. FERRAz:-Apoiado.
O Sri. C. DE í)UvEiriA:-() firo principal da

instituição é a beneficencia. ElIa tem, ao lado dos
deveres de caridade e pliilantropia, disposicõ's
sobre a culto, porque é erigida em uma socie-
dade, catholica; mas por isso mesmo que de pre-
ferencia é unia corporação phihantropica, e tendo
por mira a prestação de soccorros temporaes, é
mais civil do que religiosa, inc parecendo dever
ser licito a todo o individuo, sem distincção de
creneas religiosas, fazer parte delta para o exer-
cicio civil da caridade.

0 SR. GETULI0:-Âpoiado.
O SR. C. DE OLIVEIRA-Se a restricção do vi-

gano capitular coto tt annuencia da âssenibléa
tiver de produzir effeitos temporaes, será, Sr.
presidente, urna offensa aos santos principios da
liberdade e civilisacão modernas. (Apoiados).

(is rriiuls cotiegas attndão ao tini da mui mii
çào.

Por que fundou -se a casa de caridade dit fluiu-
fim? qual o sua destino? 1,', tltzeimi semt e,tatu-
tcs, para abrigar e fazer tratar gratuitamente no
seu lIliCimiltil os iiidqetttes, as lessit e tine,
acotimeltidas pela molestia, não tivessem os
meios de Ira armo-se conv€-nteute;itetite tio lar
lo tu es ti co.

0 Sri. S. FERRAZ:-Setii iislimtcção de crença
alguma.

II Se. C. DE t)I,uvEniA:-Se assiuim õ, creio, Sr.
presidente, tine o primeiro pens:iunentc do insti-
tuidor Ou; instituidores te tal ass(t:taao foi pu-
rauleti te liunaattitario e fe:i;porat; isto é; elba
deve prestar secr'ros a no ,;,-,os seuctelltantes des-
validos (apoiados). Se isto é a intenção pia-
rutonlial d'aquel les distuietos concidadãos, que
crearão no lPtutilimn tão tinpurtante etaheleci-
tterit, cumpre-rios facilitar e jamais crear cio-
louraços a de-envtiv;incut Lo da grande idéa. .13
snliuunes portas tia caridade devem-se abrir para

dos que, cedendo aos generosos imtt pulsos, ire
leurilereun levar a ofiereuida pia ao altar la grtn-
te virtude elti-istã, cujo exercício no.ilita e San-
ifica toda a itutoanidade, seio ti istuncçáo de

rreuu-is e opiniões.
Penso ' pois, que não pode produzir elïeitos

íetirporaes a ristricão do Si. 	 gano provisor,
te vida pert( , ncerPiri á santa casa do caridade tK,

os cattiolicos snjeitos ás c:n ' uras cede -
siasticas, á alguma irregularidade decretada e de-
inida pelos poderes tia igreja.

Sr. president , esta rnslricçào do digno e il
ustrado sacerdote é tão rigorosa que_mi veilar

ti etitrala de nini t o s br:tztltiros pari a santa ta-
sa de caridade itt Romtmtitit.

Os ttrazileiro e que lorem;i uumaçr ias não potl-rn
p€mrteneer-t lii.

II Sui. R. S ILVA:-V. lxi. está nostrinil
e ruiacom

0 SR. Mouumão:-Se os triaçoos fone-ou exclui-
los (te taes esta)elecimttcifos, tu casa de caridade

(],a não teria OS bons ser i-os do Sr. co-
ronel À i naral.

ii SR. R. Sii,va:-E do r. Candutode Oliveira,
que parece tarotetit estar filiado a essa associa-
(,io.

1) Sri. C. DE ()tjvEiria:-Dectaro desta tribuna
com tola a franqueza e semim rebuço que muna
pErtenci á associação niaçooica e nemui tenho tle-

mie dei ia fazer parte.
Pelo que nos diz a historia, porit;, tem a rua-

-neria um grandioso tirai, e nada .1 urstilica a mel--
-rguicào que 1 te e movida.

0 Sim. CAETANO GAMA:-SP, não fez prolissào, ao
leite mostra adoptar as (beorias.

O SR. C. DE ()LiVEiiiA:-Não apoiado, porque
te ignoro, nia.s penso taritimern que a religião ca-
tliotica é tão santa e tanto falta ao coração do !io
cnerti, tpii' (inIbi não são por certo dignos esses
rigores, essa austeridade sombria, que ataca e
atienqunirba a caridade. (Apoiados, muito bem).

Sr. presidente, se se tratasse de urna irman-
dade ou confraria puraiuente religiosa, cujo fim
tio ico ou principal fosse o culto a Deus, ou aos
antos reconhecidos pela igreja, toleraria, arcei-

lana ti e bom grado toda e qualquer restnicção
o poder espiritual inipuzesse

Mas no caso presente divirjo do pensar da au-
toridade ecciosiastica, porque, cotou disse, a ir-
mandade do Bounliuti destina-se iiar ticu!arriiente
ao preenchi tm;etmto de deveres de caridade, é unia
casa de soccorros a doentes pobres..

0 SR. AMARAI.:-Apoiado.
) SR. C. DE OLIVEIRA:-. . sendo associa»io

maia civil do que religiosa.
0 SR CESAR1O GAMA:-Àpoiado.

((Sri. C. ne liLtémoRA: - ..... . uilaccesslt deve
ser framtq mi-auto a todos que quizeituma fazer acto
de bimiilmemt-ia, que di-su-jar_un copmmrir ti_ira a
ttiilioa la ;mmm j et ,. ti-ia s n-tude ciinmstã, a cari-
til e. (.-lpoi(zdtms).

tsimit, Si-. presiulente, iii) projecto (luil ap-
prova os esititurtos da i:;ia de 	 do
l;ttt de e-se tt-rm;timiantmniiemite fazer sentir que a
asemmblé-a ti m ier que e les prevateção civil moente
tais i rues lo i-ão cimo leccionados, sem Cmii 1iirgo
das restricçõs fotrmnuladas pelo poder ecm-tesias-
tiem. (Apoia/os).

1-. por usei j milgo (te conivenienicia que a nobre
:omtimmmisat,, dt ovo o exanin;iilo, torne clara
esta dusposirã, isto é, tleclutr€ tmre a assernitléa
11.`lo quer que e vede o ingresso mia associam:ãi mie
caridade ao individuo que relutar-se conmi mli-
nuit, e tiver imteios 1 fazer o bem. 1) eattiotico
ou o a:athol mcm, o inaçotu ou o fanitico fenvõroso,
LuIs teemit im direito de levar o seu contingente
para o auguti templo. (Muito bem).

lle,t'arte i'qmteino que volte ti projecto á no-
tini eoinutissào de poderes, para iaete unto cor-
ttgti-o e eae.lai't-cel-o. (Apoiados, muito bem).

E' ida a sgumnle:
Emenda.

A restniecàn,que na approvaçào pelo poder es-
Imuntitial tom posta ás coniilicóes exigidas para sor-

Irmão, tão teto eIieitos civeis.
ati da?; -'sóes, 1.0 de Junho de 186.-C. de

Ojiceia-a.
5) Sa. 1 'i-esjdente (Não teuiims este

dise mi i- o)

() .r. (and ido cio Oliveira
(pela oa-dnm(:-r. pi-esiitemite, parte-mi qmitt a
itmu-mida leni til eatumtmteiito, pormino tia certa-

rtiinite artaltietimilade tia panim das, riiti'es cununis-
sós Is piei- - 	 e ecelisiuslica na nedat:i.çuo do
prmJco qU t(3tproVti ri CotnplímiiNsO, quce a ir-
mutammmlaile d lImntiuii ijiereceo á esta assemnbléa
como ti mi;omtitiitacão ou correcção ibm anti-idade
cci eitstii-a - Essa aumabiguidaite é que procuro

reimemt ir, is tine a casa co:nprebende q mie, sena
ti mmci expi-eestu declaração, serão areeitas civil-
;utente as reetnicções esprnituaes que fazem pinte
untegran te do projecto ou lia piano anterior de
es laturtos.

Se. pais, a asseimliléa disser tine approva O

comnipromaiisso, tal como fura organrsado pela ir-
mttandade do Rotmiíimai, ipso-facto, tem eotmeordadmi
Como a litiiitaçàim imposta pelo loa m i r m'cclèiitistico,
parque, conto disse, a mnnai:inidale do liomutjin
alcei tou , eta restric;ão. Ora,tal limimilaçào eu a re-
puto contrai - itt mios cos tumes, oIien erva da C mis ti -
tunçtmo e do direito  de associa ção. (Apoiados).
Assumi, a meu u ei', a :issemmmbléa bem clarausiente
deve externar o semi pensamento, isto é, leve re-
jeitar civilnaiettie esta restnicção, que aflecta a au-
t'nomitia do cidadão.

Nio ignora V. l-xe. com as ambiguidades,
sobretudo cmii questões das reltmçóes dos dons po-
ul'res, faz-mim surgir gr aves problemas e serias dif-
liculdades. Se ha alguma lei que exija toda a
clareza é aquebla que diz respeito ás relações do
poder ecetesnastico cm o temporal Creio, pois,
ou e a nobre coinroissão deve Irem claramente
tormiar patente que esta asserribléa não acceita as
mubdificações que o poder espiritual apresenta,
porque ino 1mrtão unia viilencia á liberdade do
eidad ro, e uni limite, r.ão previsto cor lei á sua
capacidade civil. A adopção tia emnenda,que olte-
ccci, satisfaz este desideratum, e pode preu cair
duvidas futi nas.

E apoiada e entra conjunctamente em tliscus-
sao com o projecto a emenda, do Sr. Candimio de
Oliveira.
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Nós queremos unicamente a harmonia dos
poderes.

Ainda mais, Sr. presidente, a provisinnu vinda
de Muriaimna exorbitou do p1 ido, porque este,
cumibora use da phrase- .. assuciau:ao religiosa—,
não quer dizer com isto que ,03a ' (ima asocia'ào
religiosa, minas quer apenas d,ur a eniteirder que
5iu religiosos os fundadores uluu comnupnonniisso de

1 :- 	 caridade.
t Parece nascer a confusào. De facto, não se pe-

diu approvaçào de comuproumnisso de irmandade
religiosa, item t,n pouco sina creaào, e portanto
a pruivisão não podia acerescemitar aqnmilio que
não fui pedido.

Eu estou de accoido cora o nobre deputado,
iluiumulo diz que é perinitinio a lodo 1) cidadão
urganirsar, Courio qumzer, unia associação licita; de
inlaimenra que e elle pruuprio queumn sustenta a
euiirinda, e esperu que votara por cOa, porque
suas expressões sã nascidas do seu coração.

Sr. presidente, naifa iliai s ulirn, ucrel i laudo
qtie senão approvaduus o parecer e a emenda, para
niie nlsIe miolo pssanrros evitar quaesquer ulilti-
entidades e lutas desagralavei, que absoluta-
niremitu ruão qnim'emnos ter cmii o poder ec,elusnas-
tio. (Muito bem).

O -4r. \Iouro (Nau temos este lis-
curso).

() &r. A iiraral:—si'. presidente, o nu-
liri jiador (Inc iciliu de faltai confundio por-

niaurieiite tudo (1 UO se doeutio; por quanto, foi
cite quem sustentara a idéa de que uru poder não
podia absolutariiente intervir em outro e que eia
licito a qualquer formar urra associaão corno
quizesse.

is habitantes lo Ilorrilini organisarão uns es-
tatuto ' para crearerur urna casa de caridade, e
diss ràO:—l( Fica creada na cidade do Ilorrilirri
unia ;soeiacao religiosa e de caridade, da qual
será o rago S. José, e que t, , rá por fim o seguinte:
(e estabeleceo as regras). Entre citas determinou
que ir candidato será pessoa livre e de bons cos-
turues e estará no caso de puder prestar á irmuaii-
dade serviços pessoaes e pccuniiarios. E' a uurca
couidião que exige, porque, para evercer a ca-
ridade, para estendi r a mão beneficente, não é
neeesario que o individuo seja catholico, apos-
touca, romano. (Apoiados). Estende a ruão bene-
ficente o acatinolico, o judeu, o inusulrnano, erni
fim, todos que o possão fazer, porque todos tecia
o direito de soccoirer a seus semelhantes, e, por
conseguinte, a lei apenas determinou que, para
estes cidadãos 4enclicentes instituireinr urna casa
de caridade, era preciso que fosseur lrres, dc
bons costumes e no caso de prestarerir servu.os
pessoaes e pecunniarros. Isto, que está de accordo
coro a lei fuudarniental de nosso parz, que declama
que todas as religiões são toleradas, irão pude ir
de encontro ao direito de associacào, desde que
os seus estatutos pernnittiiemn que fação parte
delta os individuos nas condies exigidas pelo
fundador, como muito bern disse o nobre orador.

Foi subirreltido o Cora prormso á approvaçào
do poder espiritual, por isso que a assennrbléa
proviurial nau estava reunida; sendo aliás cita
a competente para conhecer de taes approva-
çôes, na conformidade do acto adduciorial, que
no seu art. 10 § 10 dispõe iue pertence ás as-
seniihléas provinciaes prover sobre casas de soe-
carros pubuicos, conventos e qnaesq uer asso-
ciaçoes politicas e religiosas.

Notai, Srs., que é unia attribuiçào da as-
sembléa provincial, conferida pelo acto addiciu-
nal.

O Sri. DuluMoNn:—Apoiado.
O SR. AMAHAL:—Unria lei provincial, das que

existem no nosso codigo, para obviar diflicul-
dados, determinou que, na ausencia da assenti-
bléa provincial, o governo da provincia pode
approvar compromissos, ouvindo o Orilinario.
Foi a asscinildóa provincial que tal determinou,
aIim de prover a que estas corporações não fi-
cassem por muito tempo privadas da appro-
vação de seus estatutos. Por consequericia, é da
lei, que rege este casa, é da lei que faz parte
do pacto fundamental de nosso paiz, que se de-
duz que a nós Compete O conhecimento e appro-
vação de taes estatutos.

O Se. C. AFF0N50:—Apoiado.
O SR. MouRÃo;--Sào os concilios tambem.
O SR. AaiartÀL:—Srs., ninguern mais catholico,

apostolicur, romano, do que eu (apoiados). Res-
peito a igreja, mas quero que a igreja tambem
nos respeite. Sem o respeito devido de poder a
poder, declaro: não poderemos ter sociedade, e,
como disse o nobre deputado, rim poder invadi-
rá o outro poder. E quem tem querido inva-
dir o poder civil?

E' a igreja, que tem por certo pretendido ultra-
passar as raias de seu poder.

O SR. J. AUGUSTO:—Não apoiado.
O S. AMARAL--E' dIa quem tem desrespeita-

do o direito do padroado, que nos foi legado

pelos portuguezes nu tempo do uurqmiez de Pom-
bal.

(lia diversos apartes).
Eu poderia rernountar-iue á historia viesse tem-

po e triostrir ao nobre deputado que labora ciii
mii gri mdc engano.

(1 Sri. Mouriio:—Que não é concessão do papa?
O Se. .\MaeiL:—Pelo contrario, (i papa foi até

obrigado a acceital-o.
• Sri. MoceÃo:—Não apoiado; não tem razão.
• SR. AManrAL:—Vejão a11,`
• SE. C. AFFONSO:—ApOiadO.
O Sim. Aiamrai:—Assim, Sr. presidente, enten-

do que a harmonia dos poderes deve estar no
respeto reciproco.

O Se. 1)RUMOND:—Não deve haver invaàto.
O SR. AMARAL:—Fa10 perante unir illustre sa-

cc rdte, a q uennn muito respeito, até porque não
é daquelles eivados do espirito de intoleramncia,

O Sim. C. ue OLIVEIRA:—E- um espirito escla-
recido.

O Se. X. n.v VEIGA: —Apoiado.
O Se. AarAetL:—E' um epirito que está aci-

rira ulessas pequenas ninharias que se levanlão
no dia de hoje, quando a luz clara da raão
ileturminimua que se ulè a Deus o que é de Deus e ao
borrem o que é do honieni (apoiados). Meus Srs.,
eu considero o espiritual urina cousa que escapa

co nprehensào humana e liga o homem a Deus.
Se isto é assina, não sei corno se quer consi-

derar no dorriirio espiritual as bases de urna as-
sociaçàJ que estabelecem roudiçóes para a ailuriis-
sào de seus conso•:ios, se só profere este ou
aqueilu (nu porque faz sacrificiosou porque é eleito.

O que lia aqui de espiritual?
Srs., isto oão é riais do que unia nnvasào iii-

debita daquelle poder, com a fiscauusação que etIe
quer exercer sobre tolas as corporações.

.issirnu, Sr. presidente, estádenronstrado qua
o poder ecciesiastico é quem quer iuvadir as
attribuições do poder civil.

ti Sin. A. PENmD0:—Não apoiado.
0 Sri. AMARAL:—Cumnpre que o nobre depu-

tado demonstre o contrario. Eu mostrei que esta
altribuição nus compete, cor vista do acto addr-
cional, e do proprio compromisso, que exige que
os cani lidatos sejão pessoas livres, de bons cos-
tumes, e estejào no caso de poderem prestar á
irnirandadun serviços pessoaes e pecuniarios.

Já mostrei que os soccorros humanitarios p0-
dciii ser dados por catholicos, acatholicos nu
musulnuranos, emfimnr por todos; e serão sempre
bem recebidos por Deos, unicun a quem me curvo,
a quem respeito; é o unico que pode penetrar no
coração do homem (muito bem); porque muitas
vezes aqueil que se diz mais puro é o mais
1 uimpinro.

O SR. MOcmsÃo:—O nobre deputado é simples-
mente deistur.

O Sus. AMÂRsL: -Eu não estou discutindo prinu-
cipios Iheologicos, nem crenças; apenas declaro
que sou cathoIico, apostolico, romano, e respeito
a igreja, assim couro quero que elia respeite
nossos direitos.

Portanto, bem procedeo a nobre comuriissão
quando disse:—íiquemn approvados os estatutos
ta s quaes forào redigidos pelos individuos que
instituirão essa associa ção de caridade, porque
assim fica firmado o principio constitucional,
que é o (Ia liberdade religiosa, com a unica res-
tricçào do culto externo. Quanto á caridade, po-
rem, é inconcusso que é acceita eta todo o uni-
verso.

O meu nobre collega de districto, iliustrado e
prespicaz, couro é, apresentou esta emenda, ape-
nas para evitar novas dificuldades e lutas com o
poder ecciesiastico, que quer se erguer superior
ao puder civil. (Não apoiados).

Or. (iàndldo de Oliveira:
presidente, subre a garantia (Iv ires grandes

iir:tus repousa toda a orgaisação de uni povo
Ir re:—o direito de livre 'nnlnciaào na uru-
Imensa, de associação e deluetiu,;o.—Totia aqnmella
sociedade em que não sejào effectivas estas liber-
dades, cnn que, ou pela astucia, ou pela violen-
eia, dias sejão suiõucaulas uii mmuistiticalas, não
pode pretender uns fómos de poso livre. A consti-
tuição uatria nesta parte, filiando-se á verda-
deira norma do svstema relnr esemitativo, conicedeo
ao cidilio brazileiro essas ires reciosas facmnl.
dades, mio seu art. 1 -9 exturessamnlente as counu-
penidirnílo e flefinindo.

For, usando deste direito, dessa faculdade
constitucional, que diversos cmdaIãos, residentes
no lionirfimiu, instituirão trina associação de Cai-
dado, dispondo que seria apto pira delta fazer
parte tuutlo o IUuli' intimo ti une, a par da condição
livre, tivesse boas costumes e se achasse no caso
de prestar boas seres ços pessoaes e pecuniarios d
iurstituiçíio. São estas as unicas restricçóes que
os associados tio Bonnfimir innpuzerào-se no erigi-
rem sua casa de caridade, segundo é expresso no
art. 2.° § 1.0 dos estatutos.

Ora, se farão estas as unicas re:stricôes esta-
belecidas pelos instituidores dessa associa 0 , e,
se rssimn procedendo, exercerão uni direito que
não lhes puuube sim contestado, pergunto' o poder
ecelesmastico usurpou ou não una altribuicão
civil mIo cidadã,), nnvadio ou não a es1uhera ubo
podem temporal, impondo por seu turno outras
restricçóes?

O Sri. CAETANO G,sis:—Nào invadio.
O SR. C. DE t)Ln vEmirA:_Pondo a restrie'ão que

consta de sua appn'ovação, por certo que o poder
espiritual praticou unia invasão das altribuiçóes
do poder temporal. Em bern poucas palavras vou
demonstrar,

Srs., por Ventura é nmiatemia espiritual aqmrella
que diz meranuiente respeito ás condiôus de
adnnmmssibilidade de associados? Nãtm: eu a reputo
puramente temporal, e como e roilario, que €(,
do direito de associação, que é regulado pela
autoridade civil.

Assi mii ,Sm. presidente, não cana 1mm'uIieudo conto
o nobre deputado pelo 4. 0 districlo, aliás conhe-
ceulor das doutrinas dos unestres nesta mnaterma,
possa dizer que não se dá usurpação do poder
eis ti, quando é certo que essa invasão está per-
fuitanirente acentuada, isto é, o poder espiritual,

que tinira ib , ;uronnlnciar-se sobre os privilegios
garantias umm'aminente esprrilliaes, excedeo sua

aleada
0 Sim. .I.\u,u;v' s'rm:—Nào excedeo.
i  Sim C. rim: On,mvuuina:— e m'eslriugio ir ca-

pacidade d. u iulal'i tuu'a fazer parte(Ia irunian-
dante utum II u unti o.

(1 SR- 	 .n,'n',usTo:--Estiva no seu dtruito.
O SR. C. DE (ii.nvEmuma:—Esse excessoé que eu

conrdeuuinio, e não pode ser partilhado pela assemu-
biéa; tIo contrario, terá elba pactuado com a usur-
pação.

O SR. J. Auc,usTo:—Não apoiado.
t) Sim. C. time OLIvumriA:—Se,rmrenis Srs.,clannarei

sempre com os bons catholicus contra essa iii-
tervenicão da autoridade civil nos umegocios que
se ireudemi sourmunte á comnipeteucia mio podem
ecclesnastiu:o; se tenho para nirirmi (fite  foi uru gra-
ve attentado,unia revoltante expoliacão, corminnet-
tida pelo poder temirporal contra a igreja, a sus-
pensão dos inter.lictos postos pelos diocesanos
dii Recife e Pará, no livre exercicio de tinia in-
u'onrtest:uvel fa'rldade; se huve deploravei con-
fusfio nesse pros intento civil ' ai) recurso interpos-
to pelas irnuandades d'aqueilas capitaes, porque a
de'ui,ãi ucutesma,tica rel'eria-sesinirnlresummemite á mmia-
t'ma espim'ittmat, e os interdictos nesse caso erão
exclusi s anriemite religiosos, porque vemeavão so-
bre a prat mci de ceremounias religiosas; urão pos-
so, pulo rumusuno turrureipio, fihmanulo-nmne ti nnesnuia
duunrimmnua, accuitar a opinião do nobre deputado,
que acons lima e acceit:n urna invasão inteiramen-
te ou l uosta, a do poder espiritual sobre o tema-
port.

Pretende-se restringir a faculdade que ao ci-
d,mifw assiste de pertencer a urina irmnmandade
creada, quer-se-lhe tolher o direito de filiar-se
a esta ou áiuetlr corporacão, couri incapacidades
ruão cogitadas, quando aqueltes que se congrega-
rào e tine deu o vida á instituuçãmi cogitarão ape-
ias das m'estn'nccnes constantes do art. 2. 1 § 1.0.

E', pois, pira mirim evidente, ante os puros
priucipios tia scieucia,que ruão podennu ser ncceitas
ci'. itnimeritu as limitações consignadas na provi-
sao ulnu vigam o capitular'.

O Sm. AMARAL: —Apoiado.
O SR. C. DE OLivEnica: —E não é só aos priun-

crpíuis iii moderna civilisação q ue repugnão essas
limitaçós. Pelo texto expresso do acto addicio-
nal, só a esta asseirbléa assiste o direito de legis-
lar sobre associações; religiosas, deixada de parte
a com petemmcia cumalativa que tenha 'un possa
ter o poder central.

Sr. presidente, dispõe o art. L° § 10 do acto
addicionnal o seguinte: mm Compete á assemnbléa
provincial legislar sobre casas lo soceorros pu-
lilicos, coumvmunitos e quaesqmrer associações po-
liticas ou religiosa ,,. o À disposi ç ão é aurplissi-
urra, dá á assenmilutéa unia faculdade uliscriciounaria
de legislar sobre estas especius 34 , associações,
isto é, todas ae vezes que se fundar unta associa-
ção no terrmtommo mineiro, cita pode ser inspec-
cionada e regi iarisada pela assemirhtéa provincial;
ha de subordinar-se civiltinente fie prescriptões
do poder legislativo provincial.

t) Sus. II. SILVA:—Na parte civil.
O SR. C. DE ()LivEmria:—. . . ha de vir solicitar

nesta assemnibléa a sua anfluencia, senil um que não
terá capacidade jurrdica e nPm se poderá con-
siderar legalmente erecta.

Fui usando te tal facrmtuiaube tine a assemnbléa
provincial confeccionou a lei de 1836, que dá ao
presidente autorisaeão para approvar os estatu-
tos e compromissos orginisados pelas associações
religiosas, politimas e de soecrirros da provincia.

O SR. MouriÃo:—Esta approvacão dos dous
poderes, civil e ecciesiastico, é immemorial até.

ii SR. R. SmLvA:—E exacto.



0 ii 1.. DE OLIVEIRA:—Ahi se ex'gio que os
estatute e compromissos fossem subordinados
á apprsacào do puder cceleiastieo.

() S. McnÃo:—Ito desde tempos iintiiemo-
ria s.

O SR. C. DE OLivEinA:—Sem duvida alguma;
ninguviii está coo testando; nem V. Exc. nada
adiaria neste sentido.

Mas, Sr. presidente, pergunto eu: a approva-
cão do poder espiritual a que parte do compro-
missou estatuto si refere? Refere-se á parte
nieraineitte espiritual, meramente religiosa da
i:orporai. ào. R' quanto ás iiidulgeiicias, quanto
às soleinnida!es, quanto ás diversas festivida-
des religiosas qne pode manifestar-se eficaz-
mente a intervenção do poder ecelesiastico, por
4 lti, (ILiaImIJ às condições CIVIS da irganisação
Ia oiedile, estas estão excluidas do dunmino

e ias ti e o e pertenc e um pura e si um pies iii cii te
á eplmeia dos direitos civis, isto é, teni por
garantia unica a Constituição e o livre exerci-
cio do direito (te associacão.

O Sim. AMA1I.tL:—Apoial0.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Ora, desde que os

nossos concidadãos do Botmitiui se ncorpora-
rão e fundirão uma assuclaçào, tinhão ante si
unI C:mmmipo vastissi no; podiào civilmente dispor
como lhes approuvesse, comtanto que não ata-
Casse 1n as leis do estado.

À' parte essa limmitação, assistia-limes o direito
de clear para a adunssão no grewio de sua as-
sociaçmo todas quantas condições julgassem con-
ven ien tes.

O Se AIaeAL: - poiudo.
O Sim. C DE OLIvEmmmA:—Foi assim que forniu-

latão as condmms constantes lo 2. 1 art. 1.0,
isto é, (tetem'ilmmnar:io (Jue, para ser nmeumbro de
sua sociedade, fosse o candidato li ore, dotado
de bons costumes e pudesse prestar á 1 rimian-
dade bons ser\ iÇOS.

() Sim. X. DA VEIGA:—E' fora de duvida que
esta condi ção do com 	 mproisso não exclue as
condiçues geraes, que a igrea tem de impor em
relaçào á mus teria.

0 SR. C. DE OLmVEIRA:—CoflheCidaS as condi-
ções que a associação estabelece para a admis-
são de irmãos, é fora de duvida que nenhuma
outra poderá ser acceita, a menos que se queira
attntar contra a garantia constitucional restrin-
gindo ou ampliando as condições de capatmda-
de,sobre que só pode resolver a assoei açào.(Jlui-
to bem). Duvido, pois, que haja quem de bóa fé
venha asseverar o contrario, isto é, que com a
creaçào mie novas cundmçôes de admissibilida-
de, prevalecendo civilmimente, não se deo invasão
do poder ecclesiastico.

O Se. AMARAL:—Apoiado.
O Sti. C. DE OLIVEIRA:-0 direito de assoeia-

ção, que é amplo, em face da constituição, não
podia ser restringido, senão pela propria soei-
dade...

O Sim, li. SILVA:—Não apoiado.
O Se. C DE OLIVEIRA:—. . . a nenhum outro

poder caberia impor-lhe restricçõcs não defini-
das pela lei.

O Sim. J AUGUSTO: —Não apuiado.
O Sim. C. DE OLIVEIRA;—São clarissimmios e co-

nhecidos os modernos principios sobre o di-
reito de associação. Elies excluem essa cornpe-
tencia assumida pelo Sr. vigario capitular para
augnientar as condições de admissililidadmi.

E nem se diga, Sr. presidente, que temos ex-
emplos de restricções identicas.

O nobre deputado invocou a associação aca-
deumica de beneficencia de S. Paulo, a aissociação
paulista de beneficencia, e a associação mineira
de beneficencia, em que não é licito a todo e
qualquer individuo delias fazer parte. Assim é;

porem devo ienmlira r á 5. Exc. que a limitação
ahi é posta pela propria sociedade, isto é, a
propria associação paulista, por exemplo, é que
admimittia cmii seo gremnio os paulislms e não os mmmi-
neiros e nem outro qualquer pros imicia no. Num-
guemo contesta-lhe esse direito de seleeção; no
que não convenho é que a liimimtação 1mrmdesse
sem decretada por mmmii extrauho, pe ia 'aiitoridim.
de civil ou eeelesiastira.

O Se. CAETANO GANIA:—F' porque o fim almi é
muito diverso.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Não, o tini é o mesmo.
O Se. MocmmÃo dá ummi aparte
O Se. C. DE ( )LivEiima:—O nobre deputado veio

Gui um sopimisma, mine não reputo engenhoso e
que antes julgo muito amluem de sua elevada in-
clligencia; qmiiz :mrgmmmmmemmtar partindo justamente

mi posto da contreversia. Eu não nego a commm-
e tencm a que (in bit a m rui tu dai e mio lIs mmiii um de

imnpor as condições para a admissão de associa-
dos; o que não quero é qmme uni poder diverso ve-
im l mi fazer uma restricção, que não é da sua com -
petencia,augmmenlammmlm o mmummmem'o dessas condições.

(Is Sus. MocmmÃo E 1;vammmsTo Macmi.sno:—Os au-
tores do commmimrorimmsso fizer sua a reslrmcão mis-
mie que a simbumielterão ã opprvnçào mia assemnbléa.

O Sim. C. DiS ()LivEiums:—Nemmi cites tizerào sua
esta restricção do poder espiritual, porque não Ima
01mb termmmo asmgoamlo pelos irmãos, emim que se de-
clare que accemtarão tal restrmcção.

O Se. 	 MAeL:—Pelmm momutrariem, cites não ac-
cem tarào.

O Sim. R. SILVA:—Emnbora na) am:ceitassem, a
vontade d'cites imão é lei.

O Sus. C. DE OLIVEmRA:—Sr. presidente, lam-
bem lia unia nutavel confusão de idúas na direc-
simo d

o
este debate. O nobre deputado vemim dizem-

nos: a associa ção é ta:mmbem religiosa. Lá estáto
orago; lã está o nommme mio patruarcima 5. imsé ligim-
rammLio n'dia como inspirando os associados da
casa de caridade. Srs., miam façamos questão ml
palavras, olhemmmos o fimim da instituição.

O Se. Asiaumai:—Àpomado.
O Sim. C. DE OLmvEm mia :—Certammsemm te que ele

mão é religioso principalmente, mimas sumi facilita
a pratica da virtude tia caridade.

Esse foi o intento dos dignos mneinbros da santa
casa do Borumlimma, ao crear sua associação. Qui-
zerão Arigar e fazer tratar gratuitammmemmte no seu
estabelecimento aquelles indigentes quc,pom' falta
de recursos, não poilessemmm curar-se convenien-
te:nenle enirgues a si proprios. E', pois, antes
si tudo o excrcicio da caridade que mnoveo os
1105505 concidadãos do Bomamlirn a encorporar-se.

O fim é temporal, não é exclusivamente reli-
gioso. Não se trata de reuniões para se dirigir
preces a Deus, ã Virgem Maria ou a qualquer
outro santo do calendario romano.

O Sim. CAETANO GASIA:—O fim principal é oral'.
O Sim. C. DE OLivEi,mA:—lsso é nas associações

religiosos, nas irmandades, confrarias e ordens
terceiras. Nessas só lêem-se em vista orar e pra-
ticar deveres religiosos, definidos pela igreja, e
nisso consiste a grande distmneção entre as soeie-
miades temporaes e as sociedades religiosas. Nas
associações religiosas o principal firmm é de carac-
ter t'cclesiastico; não assim nas corporaçóes de
caridade, porque n'estas o serviço religioso é
secundario, sendo por conseguinte a parte prin-
cipal o serviça civil. Em relação ás casas de soe
Gorros publicos não se trata mie resar, implorar,
a Ocos, umas sim prestar soccorros rmiateriaes a
fosses betrielharites.

0 Se. AMsIIAL:—Ãpc'iadO.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Assirn, é evidente, Sr.

presidemmte, que a casa do Boumtiinuó especialmente
temumporal e quanto ã este flui não pode estar su-
jeita ao poder espiritual.

ml Se. CAETANO GAMA—Não apoiado, é faisis-
si na a eoncimiào.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Mas, mesmo (Iiii , fosse
espiritual, ainda assini as condições para a ad-
lumissao de irmmiãos não podiào ser definidas ou li-
mniiadas pelo podei mspir tira[.

O Sim. J. AIjGusTo:—I'odiãr; Ole etos a mio seu
direito.

O Sim. AMARAL:—Não apoiado.
o Se. C. DE OLIVEIRA:—O nobre deputado, per-

miôe que lhe diga, baixou extremamente a digni-
dade, (lesta assemimbléa.

O Sim. MouÃo:—Está enganado.
O Se. J. AUGUSTO:—Não apoiado.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—. . .qtuiz convertel-a

em umera chancetiaria, levando suas conclusões
ao seguinte absurdo: que em relação a este com-
prornisso,ou haviamos deacceital-o tal qual veio,
ou s'ejeital-o tsr totum. Ora, Sr. presidente, nao
é isto unia aberra ção, uma degradação das facui-
(lados constutuciunaesda assemmmbléa? ã que se pode
filiar tal restricção ao nosso direito de legislar?

Pois legislar consiste somente cmii a acceita-
çào ou rejeição de medidas que nos sã) apre-
sentadas? não consistirá tambeu em emendar, re-
foruiar e modificar estas medidas? não será
uma iucontestaN ei irradiação da faculdade corm-
sti[mmcioiial o mlireito de mnodificarumos, de bar-
nmommm:m t:oin a lei organica e coma os prineipios
mim, boni senso, quaesquei' compromissos que mios
sj1 apresentados?

ml Sim. M0LJRÃ0:—Nós não lemos esta attrmbui-

O Sim, C. DE (JLivEieÂ:—Temimos exercido e ex-
ereemnos esta amuipia faculdade de velar uma guarda
da constituição e das leis, impedindo não só a
misvasão do poder temporal sobre o espiritual,
poremim igualmente garantindo ás associações mmmi-
neiras o exercicio pleno de seu direito de as-
sociação, direito que inc parece restringido. li-
initado pelo imbui tu digno Si'. vigario capitular.

Si'. presidente, penso que a nobre conuimaissão
coumpeimendeo perfeitamente que não podia arcei-
tar a restricção mio poder espiritual. Compre-
henmleo isto perfeitamente desde que declarou
qie approvava os estatutos taes quaes furão re-
digidos. Se é este o pensamimento da comummnis-
são, tendo eu provocado o debate pura e simples-
mente para que se evitassem iii terpre taçóes ami]-
biguas ou dissonantes dos bons princupios, nào
deve haver difficuidade para a acceitaçào da mi-
nua emenda, a qual virtumalmumemute a comus mimissão
acceitou, concordando que são exorbitantes das
faculdades ecclesiasticas os limites constantes do
projecto.

O Se. J. AUGUSTO E OUTROS Sims:—Náo apoiado.
O Sus. C. DE OLIvEiRA:—. ..e opportuflaiuieflte

a nibre comurnissão de redacçào, cujo relator
veio ciii frente, bem pode esclarecer o pensameleum-
to da asseinbléa, redigindo-o de forma que se
patemstêe a nossa intenção, isto é, que esta assein-
bléa impprova os estatutos, não acceitando a cor-
rigenda introduzida pelo poder espiritual.

Os Sus. J. AUGUSTO E CAETANO GAaiA:—Não
apoiado.

O Se. C. DE OLIVEIRA - -VOU sentar-me, certo
mie que nesta questao devemos dirigir-nos pelos
elevados principios do direito, garantindo antes
de tudo as faculdades constituciommacs que tem
o cidadão, e não deixando-nos dominar por
sentimentos mesquinhos, por ideas inacceitaveis
e culposa condescendencia para com quem quer
que seja, por mais alto que collocado esteja.

O Se. Moueio:—Não tem applicação ao caso.
O Se. J. AUGUSTO:—E' o respeito á conscien-

eia.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Cumpre-nos manter

ri ào só o respeito à fé calholica.

Os 5s. J. AUGUSTO E Moi'ráo:—Apoiado,
II Sim. C. DE ()ivmmm:— ..,COimim taimihemus o

respeito, a ohsers ancia ias regias m'mustitucmonaes,
que sao as mlmme dirigem a felicidade e o bem-es-
lar dos cil:miámms. No caso presente não vejo
lI:mrmumimmlmsarse esse respeito á fé c:ttiuolica com a
mmbscrsamsm:m:t d:ms regras constitmicioim:mcs. Não como-
priiendu que a fõ calholim:a va Iam longe, que
mm e s pirito mie prosetytismo,coiumquantm muito
dei edo e fervoroso, seja tão extenso e intole-
rante a ponto de fizerem-se ceder as theorias cons-
tituciomiaes ante distuncções measuisticas.

Mantenha-se cada poder em sua orbita, fui-
mine o poder ecciesi:ustico penas ceei esiastim:as;
mimas, desde que se pede intmrvmimçàm do braço
secular, desde que se invoca o auxilio, o p11-
trocnmuo eficaz do poder civil, para que esse au-
xilio se torne umaua verdade, é necessariem que a
iitedud a s mmjeu (a á nossa consideraç:mo, sobre que
vamos nos pronunciar, se amolde aos principies
do direito comustmtucional; isto é, não podem ter
auxilio do buço secular, não podem gozar das
regalias civis inherentes á nmtureza j umridica das
eorlmoraçóes, aquel ias instituições dissonantes
do typo constitucional, e cmii que as restriceóes
mio direito de associação não forão legalmente
deter tu i nadas.

Assim, não podemos por forma alguma appro-
\'ar civilmnents estes estatutos, miar-lhes efeitos
civis na sociedade temporal, quando ha nelles
uuima violeumcia às elevadas bases do pacto fun-
Jaimiemi tal, quando lia restriceóes inconipativeis
commm o ideahsmiio da moderna civilisaçàm. (Muito
bem, muito bem).

O Sr. caetano aiiía:—Sr. pre-
sidente, sinto não me adiar apparelhado para a
discussão de tão interessante assuifipto, impre-
vistamente suscitada pelo !ilustrado orador
que inc precedeo na tribuna. A impressão dolo-
rosa, porern que causou-me o modo estranhavei
porque o nobre deputado o Sr. Camudimio de Oli-
veira, acompanhado de muitos membros desta
casa, manifestou-se a respeito, desconhecendo
direitos incontestaveis do poder espiritual, e o
accusando de invasões constantes da esimlmera tem-
poral, e o dever de catholico e de representante
de unia provincia que tanto se distingue pelo
espirito religioso de seus habitantes e sua obe-
diencia á igreja, me imnpoemn o dever de vir ã
tribuna para, com nome dos mineiros e dos sa-
grados direitos da igreja, á que tenho a felicida-
de de pertencer, levantar, ao menos, mmi pro-
testo sotemne contra as theorias subversivas e
destruidoras da hrmnonia entre os dons poderes,
aqui enunciadas, e as accusações injustas, atira-
das ao poder espiritual. (Apoiados).

liesde quea questão foi coliocada neste terre-
no, se tornou da maior transcendencia e nn-
portaucia; não se trata somente de apumrovar na
parte temporal o compromisso da irmandade
do Sacramento, que se pretende erigir no Bom-
fim, submnettido à nossa approvação; mas lam-
bem de firmar no seio do poder legislativo mi-
neiro os verdadeiros principios reguladores da
compelencia dos dons poderes sobre este as-
sumpto, ao que se prendem as mais momentosas
consequencias, por isso que affectáo directamen-
te a harmonia dos mesmos, gyrindo na esphera
de suas atiribuições, para conseguirem o fim
consniuisi da felicidade do homem e da sociedade.

Sr. presidente, o nobre deputado entende que
houve exorbitancia do poder espiritual e in-
vasão das attribuições do poder temporal, por
isso que aquelie, na approvacão mio compromisso,
aecrescentomi ás condições de admissibilidade dos
irmãos as de ser catholico romano, e iuào estar
ligado por alguma censura ecclesiastica.

SESSÃO DO 1.° 1W JUNhO DE 186.
296
	 SESSAI I)) 1: Dl; JU\ll(t 1)11

414



298
	

SESSÃO Do Lo DE 1UHO DE 187. 	 SESSÀO 00 1.0 DE .IUNID) I)F 18G. 	 299

S. Exc., para demonstral-o, soccorreo-se da
Constituição do iiiipeiio, e disse que elia garante
ao cidadão biazileiro o direito de associação,
entretanto que o acurescituo feito ao compro-
liliSSo pelo pulei eccIeiasticu limita-a liberdade
desse direito, por isso que são exigidas cotidi-
çóes, que turnao iuipossi cl a aduiisãu de mui-
Los individuos nesta associação Na opinião de
S. Exe. o podr es1i ti tual nada ferirque ver
nestes assu uiptos meramente tcnsporaes, porque
espiritual é somitente a oraçai!!

Camisa pasmo e contrista mesmo, Sr. presi-
dt 1, e e fac o de longa ti ala observado, que
a tu ais rol instas e ecla rei das intel 1 igencias,
quando eivadas de preconceitos e indsposicumes
cntra a igreja, desconhecem as normas da razão,
do direito, e do propria senso comutum, e se
arrojáto ao abystno das i uculierensias e dos mous-
trunos absurdos, sempre que se trata dos direi-
tos e interesses da resina: dir-se-hia que, do-
miiiozdas pelo espirito das trevas, 'loudejào sem
ruuo, desconhecendo o que lia di mais come-
si ;ilio!

usou-me verdadeira sorpresr ouvir o no-
bre deputado, cujos talentos e iV stração estou
icostiminado a admitirar, dizer, não só que houve
tu caso presente invasão do podei espiritual so-
bre o leitiporal, como que o assumpto é mera-
mico te temporal!

S. Exe. não pode estar convencido deque seja
sito ilesuiente temporal o flui de unia irmandade
:o!iio esta, cujo compromisso se trata de appru-
ar, inas foi-lhe preciso encarar a questão por
eta forina,porque ser-lho-lia iiupossmvel susten-

Lir que uma associação, que tem fins religiosos
e esptrituae, iiào está sujeita ã fiscaltsa çàu e
direcção da igreja, uimica depositaria dos bens
celestes (apoiados) e unica directora de nosso es-
Imito, sobro tudo d'aquelies que, além de chrms-
tão, são cathoiicos, apostolicos, romanos (apoia-
dos) e fazem parte de sua comnmunhão.

Não lia duv tua que, se estes individuos preten-
deseui formar uma associação com o fim uni-
e tmiiente di praticarem actos, não direi de cari-
dade, que é cuusa muito diferente, mas, de moera
pinlantropia, na limtgoageiu moderna, nada teria
a igreja com isso; cItes culherião o resultado
espiritual de seus actos, conforme fosse a in-
tenção que os dirigisse. Mas, d'esde que esta
associação tem um ti ri religioso.

Os SuS. R. SILVA E ouTisos:—Apoiado.
O SR. CAETANO GAMA:—. . desde que tem ef-

feitos espirituaes, que só podem ser regulados
pela igreja, como sejão graças, privilegies.

0 SR. R. SILVA:—Suttragios.
O SR. CAETANO GAMA:—.. .suffragios, que só

elIa pode conceder e dirigir, é manifesto que a
sua intervenção é necessaria e imprescindivel.

Os SRS. P. R&mos E ournos:—lIuito bem.
O Sim. CAETANO GAMA:—Portanto, esta associa-

ção não se podia formar, não podia organisar
seus estatutos, sem que fosse ouvido o poder es-
piritual. E tanto os associados reconhecerão esta
necessidade, em vista do fim a que querem at-
tingir, que dirigirão-se à esse poder e pedirão a
approvação de seu compromisso. (Apoiados). E'
mais urna prova de que seu fito é principalmente
religioso.

A origem historica d'esta irmandade do Sacra-
mento deimionstra tambein que, corno as demais
d'esta natureza, tem elta um fim unicamente es-
piritual e religioso. A irmandade do Sacramento,
cui o fim especial é honrar à Jesus Christo no su-
blime Sacramento, em que deo a mais exutje-
rante prova de seu amor pelos homens, e repa-
rar os ultrages que lhe fizerão os impios, teve
origem em Roma, na igreja Santa Maria, quasi

no começo do seculo 1(1, e foi approvala em
1,539 pela papa Paulo 3.1

Forão-lhe concedidas muitas indulgencias pe-
los poutilices Paulo 3 1 , Clemente 10 e Bento 14.

Se pois, , sta irmandade foi creada pela igreja
para fins puramente espmrmtuaes, pala O que só
ei1a é competente; e a mriiiandade que se preten-
de crear mio Boniflin é aquella mmiesmna que foi
iiistitmmida p Ia igreja, e pretende os mesmos
fins, como se vê do seu conipromiaisso e do facto
da aoprovação pedida ao pdem' espiritual, conto
é, Sr,-;., que lia quem se autue a dizer que seu
liiim é meramente temporal, e que o poder Is-

1iii• i tu 1 exorbitou, quando  na app r'va ção do
eiiiipromisso addmcionmi as duas condições de
ad missibilidade dos irmãos, que mencionei?

Só urna cegueira proposital poderá não en-
xergar a luz da verdade, e avançar um absurdo
d'esta ordem!

Sr. presidente, para a verdadeira appiicaçào
dos principios e leis que regem esta niateria,
cumpro que não se perca de v i ota milita distmncão
essencial. Estas assouia;ões, fundadas para uru
tini religioso,nào são foriiiadas de seres purarnen e
espirttuaes, irias compostaste niateria e espiri-
to, que teem um tini a cumprir, orna missão a
real isar para o que o niun lo material não passa
de um titeatro de provações, mmm desterro, onde,
peregrinos, se encatitiohtão para a patria celeste.

E' por isso que deNetn, cItas ser encaradas por
(luas faces distinctas,a parte espiritual, que cons-
titue o fim, e a material, que comprebende os
meios. Da pririwira só é juiz a igreja, unica de-
positaria dos tliesouros celestes, á qual forçio
conliadas pelo seu divino fundador as chaves do
mim, o poder de ligar e desligar. Da segnda o
estalo, cuja missão é promover a felicidade e
bem-estar temporal do hio mime tu e da sociedade.

i'stis principios são de uma lucidez tal, pie
se inipoem forçosa e intuitivamente á razão des-
apaixonada.

(Is Sus R. SILVA, F. PEIXOTO E J. AUGUSTO:—
Apoiado: muito bem.

O SR. CAETANO GAM—Nàoha um só canonista
que os conteste, nem miesuto ris mais regalistas.
Todos chies deflumemu as confrarias ou irmandades
—associações de christãos, que se ajuntão para
praticar alyzrm acto de piedade ou de caridade;
e dizem que eltas conteem unaterma mixta, porque
evidentemente teem uma parte espiritual,que é o
culto divino e a pratica das virtudes christás, e
outra temporal, que são os bens com que se citas
fundão, e a capacidade ou pessoa civil, de que
todme cItas querem gosar: que um e outro poder,
o espiritual representado pelo bispo, e o temporal
pelo governo do estado,devemn intervir e concorrer
para a fundação do urna irmnandaie qualquer, e
são elles que lhe dão existeticia canonica e civil.

VOZES—Apoiado
O SR. CEETANO GAMA:—E' isto que, por parte

da igreja, se acha estabelecido na Constituição
—íivecumque—de Clemente 8. 1 ; por parte do
estalo brasileiro, na lei de 22 de Setembro
de 1828 art. 2. 0 § 11 n. 9, onde se deter-
mina—que os compromissos las irmandades
ou confrarias deveni primeiro ir 'a approvação do
Ordinario, e depois à do governo imperial, ou das
asseinldéas provinciaes, e em muitas decisões do
governo, entre ellas o aviso de 3 de Janeiro de
1832, onde se declara—que para organisarem-se
e uniformisarem-se estas sociedades não é preciso
licença dogoverno—e notavelmente o do l.° de
Fevereiro de 1862, onde se determina aos presi-
dentes de provincia—que com a collecção das leis
provinciaes remettào copia dos compromissos
que forem por elias approvados, quando não lhes
estejão aumiexos,e que informem se os mesmos

cora promissor forjo appm'ovados pelo Ordinario
na parle religiosa.

Os Sus. R. SILVA, PuNiDO E OUTROS--Muito
is m

O Sim. CAETANO Guia—A eummimmla lo nobre de-
pumtal, lurtito, SEi o1mpoe, nal, só aos hmr t -

mia sciencia, como ao dmrcmlo cnstituid, ci-
e i'cclesiastieo.

i1 para evitam' estes emmibar:ços que o nobre
;mmitado procuroum sustentar que o limo desta co-

é mmmeraiueute temiiporal, a pratica de actos
plmmlmumlropia. Não é, porc'mmm, á S. Exc. que

ro milmie mhelermminmr o tini da associação, mas aos
pm'pnos assocmamios--e nmnmmemmm dirá que não tem
mIa timis espmrmluaes, quando emmi semi coumipromisso
5 mleuomimimia—zrmandade do Sacramento—q me
tomm mmmii orago—por flui a pratica da virtude, não
mli pliilantropia, que não é virtude, moas da cari-
mtmue, urna das mais sublime, ,, e que mais nobilita
mm iiommiem, e finalmente quando a approvação desse
compromisso fui pedida ao poder espi mi lual.

À igreja ou o poder espiritual só não ferir o
direito ci não deve ser ouvido qmia:id o na verdade
o 1 ii cia associação é nmera ii utite temporal: é só
nesse caso qum exorbitaria lmmuivando o livre di-
rito de associação, garantido pela Constituição
do immmperio, se estabelecesse condições mie aihuimis-
sibil ilide para os socios não i\ igidas pelas leis
civis. Mas, ilmiandum o fim é religioso, só ele é comu-
pe!emitu para regular essas rouidicoes, porque só
a igreja pode COnce(li , r Arei tos e graças espiri-
Lumes, privilegio, e indulgenumas iqu.ells que jul-
gam dignos delas.

lo contrari , a sociedade terám exist'micia civil,
imola iião canonmra. Por outro lado, só o estado
mOve regular a parte termipruml, referente aos bens
da mu'mmmandade, soa fis'calmsacãum e emprego, bem
muno a pm rte puramente guvernativa d'ei la, que
respeita á eleição tia InCsa, seus cargos, tempo de
dimramaic, e tudo aquilto que não se refere ao ci Ito
e ti ismipiuna geral mia igreja, ou particular cia dio-
cese.

Qcmaes l'orão, Sr. presilemite, as condições ad-
dicionadas ao compromisso pelo ()rdinarmo'?

Que o associado seja cathi'lico, aposlolico, ro-
mamo, e nàu esteja ligado por agmuiuua censura
ecctesiastica. Entretanto, o nobre mheputado cri-
ternO que isto fui exorbitancia e timmamta o di-
reiUi de livre associação!

Pois o nobre depulaulo quer que gose dos
tltesouros e graças da igreja aquelte que não

filio delia, que não pertence á sua coinrnu-
mitto? Quererá lambem o nobre ueputado, por
ariclade de rasão, que gose mio foro e direitos

ii sitadào brazileiro aquelie que e não é? De
que não.

e m:s:—Apoia do.
Nm. CAETANO GAaIA:—COMO é, pois, que se

contestar o direito ao poder espiritual de
que faça parte de mama sociedade de ticis

Ira a pratica de virtudes christãs e obtensão de
a uaçmms espirituais o mnahornelamio, o protestante

o proprio mtheo, sobre tudo em mmiii paiz mande
a religiao do esta lo é a catholica, apostolmca, ro-

mana?
Se esses imhviduos querem praticar actos de

lmilantropia, não é preciso para isso que se ti-
a temia à unia sociedade religiosa, que lena fins
1 iversos. Para isso lia no estado associaões de
lemieficencia, meramente ternporaes, nas quaes
a igreja nenhuma intervenção tem.

l.0 concluo, pois, Sr. presidente, pedindo á
assuumbléa, em nomne da fciu catholica, cru nome da
lm:mrmonia entre os dous poderes, em nome do
çeneroso povo mineiro, que tanto primia pelos
sentimentos de religião, de amor e de obediência
ii igreja, de que somo ,, inimaiediatos representan-
Is e cujos direitos aqui defendemos, que vote

enlri 	 osta ouiendr, violadora dos mlmrsik,s da
igr'pi, comi lata vItencia tu injistica funda-
miou tata ml i seu 	 autor.

Qummmimmlo o governo é o primimeiro a reconhecer
ulmrmtn 'oi;sa g raclo cmii lei, e os presidentes

lEi }mr\ ilicia a respeital-o, só appi'ovando laes
'rmmumprouimmssos uma Parte temporal. e os subrmiet-
temilo no espiritual ao Ordinario, não seja a
assemnlutét, mimmniediata representante do povo, a
primeira a abrir este pernicioso exemplo de vio-
lencia contra a igreja.

Leccislalorss 1 urna provincia eminentemnente
catholica,pes'muios beima, m'us Srs., wz commsc'quen-
mias mie iiiii lii procedimento. Leiiulmretimo-nos (Ia
situação embaraçosa a que foi levado o paiz mia
quieslã religiosa, p01' motivos mia naluiresa mb
que agora se pretende crear, e da qual se acaba
cl e de hvrar. felizmente di miolo honroso para
ambos os polei'es, se bem mjmic com grave pre-
jumso da harmonia e umimituo auxilio que se devem
pres lar.

Euut nommle, pmms, de nossas crencas e orthodoxia,
votemui,s contra esta emenda e levammtemmaos uni
solemiine protesto e ntra as invectivas atiradas
à igreja, de que soumios filhos.

Os smts. J. AUGUSTO, R. SmLvA, F. EEtxoTo E
ocr mios: —M il ti) he miii Muito bem

) z. .Tos Augtisto:—I)epois de
ouc ir o que Ou brilhantemente proferio o no-
bre uieuutul que acaba de sentar -se, haiti po-
deita commsimiorar-rumu dispensado de occipir ainda
a ritlemiçã' ml casa. Mas, V. Exc. coummprehenle
(lu ( , , ci mmli mmiinmstro da religião de Jesus Chiristo...

0 Sum. P. Rsnos:—Muito digrmo.
O Sil. J. Àec:mjsTO:—. . . e comno representante

de o mia provincia ciii inentemmaemite cmithElica, eu
hão posso, nem utevo,presciudir de lavrar expies-
samue mito uni 5am Cmi mie protesto contra mi doutrina
enunciada pelo meu nobre amigo, que se assenta
ao nieu lado.

O SR. P. ltaamos:—Apciado, muito bem.
O SR. J. AuGusTo:—Sr. presidente, a maneira

porque o illustre deputado pareceo encarar esta
inateria de tal elevada transcendencia não podia
deixar de magoar-nie profundamente. S. Exc.
quiz trazer ao debate a impertinente questão de
que o poder ecclesiastico aspira a absorver ou
invad ir parte do poder temporal.

ti Sim. AMARAL:—Não apoiado.
O Sim. J. AUGUSTO:—Srs., com que intuito,

com que razões de procedencia, o nobre depmm-
lado, cujo discurso acabamos de ouv i[- , se le-
van ta para agitar etatm'e nós esta quelào, quando
todos sabemos que as attribnuçôes espolies de
cada mm um desses grandes poderes estão perfeita e
definittvamnente traçarIas, gyramimlo a tubos cio es-
pheras que se tomão, mas que jamais se confun-
deu? (Apoiados).

O podei' temo moral legisla unicamuente para as
reta;óes sociaes, sena que possa intervir no que
é propi'iaitiente ecclesiastico; o poder da igreja
tamithem de seu ludo não pode ingirir-se no que
é privativo das leis civis.

O SR. AMARAL: —Estamos de accordo.
O Sim. J. AUGUSTO:—São  estes os principios

que regem a divisão dos poderes, entre si p'r-
femtamtaente distinctos.

0 SR. AaiaimaL:—E' a V. Exc. que peço esta
distincçào.

O Sim J. AruusTo:—Neste ponto limaportan-
tissiiumm sabemos que o acto addicional em nadanada
alterou a constituição.

E qnal é, Srs., a religião consagrada pelo
nosso pacto fundamental? Felizmente a religião
cathohiea, apostolrca, romana. Graasa Deus,
esta, e irão outra, é a unica religião do estado.

Ora, como acabo de observar, não tendo a lei
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orgamca das asómbléas provinciaes innorado
Coua alguma em inaleria de religião, ê visto que
não podem esses corpos legislativos pretender
usurpar ou invadir os poderes privativos da
igreja. isto abolutainente não é possi cl.

o s. CAETANO (;AaiA—ão ha du ida.
O Se. J. ACCuST0:—F, por este inesino argu-

mento fica demonstrado que o poder ecciesias-
tico, entendendo em sua sabedoria alterar ou
corrigir as disposições de una compromisso man-
tem-se na orbita de suas altilbuições, funccio-
naulo no que privativa e indisputavelnieiite lhe
Compete.

Não desejo, Srs., prolongar o debate. Meu
Uflico fim, como em começo o declarei, foi la-
vrar o iiieu protesto, visto que já vantajosamente
me havia antecipado na enunciação da verda-
deira doutrina o illustre deputado que por ultimo
se pronunciou.

Declaro soleinnemente que acompanho ao nu-
bre deputado em tudo quanto se dignou de ex-
por á consideração da casa..

O Se. CAETANO GAMA:—Muito agradecido.
O Se. J. AUGUSTO:—Porque sua voz enun-

ciou os principlos de uni fiel chrislão, de um
verdadeiro filho da igreja de 1)eos.

O Se. CAETANO GAMA: —MC honra muito esta
declaração de V. Exe.

0 Se. J. AUGU5rO:—SrS., eu espero em Deos
que nunca viremos aqui legislar emcontra-posi-
cão á suprema Lei que foi promulgada no alto
do Golgotha pelo Legislador Divino, pelo Fun-
da for da religião unica e verdadeira.

O Se. AMARAL:—EU Lambem sou christão.
0 Se. J. AUGUSTO:—E", sim, e nem eu o nego.
0 Se. AMARAL:—Mas sou tauibeni udadão, e

não faço alarde de ser christão.
O Se. J. AUGUSTO:—Já o disse, reconheço V.

Eve. como catholico, apostolico, romano.
() S. AMARAL: —MaS não faço alarde disto.
O Se, J. AucusTo;—Ein relação, porem, ás

opiniões inanifestadas por V. Lxc., torça e que
nos apartemos, se realmente o nobre deputado
insiste eni querer sustentai-as.

Extranha situação, Sr. presidente! A religião
catltolica, apostohca, romana, traça-nos unia con-
ducta a seguir, condueta invariavel, que nau ê
susceptivel de discussão, nem de reforma, nem
de progresso; entretanto que a disoussào de hoje
nos está separando!

Assim o nobre deputado que offereceo a
emenda, como os que o seguirão no mesmo ter-
reno, tiverão em vista insinuar que o poder
ecelesiastico quiz invadir as attribuiçôes do po-
der civil; rna, onde está isto?

O Se. ASIARAL:—Deinonstrei.
O Se. J. AUGUSTO:—SC houve demonstração,

a nioguern convenceo, e ainda menos a mim.
Meus Srs., para não fatigar por demais a as-

seinbhca..
O Se. X. DA VEiGA:—Nào apoiado.
O Se. J. AUGUSTO:—.. .porei ia termo a este

breve discurso. Declaro solemnemenle que voto
contra a enaerida offerecida pelo nobre depu-
tado, meu coliega de districto.

O SR. P. RAM0s:—Muto bem.
O Se. J. AuuusTo:—Mo posso Lambem deso-

brigar-me de elevar a minha vúz em favor
d'aquelie que tem hoje em suas mãos o poder
de dirigir os destinos eclesiasticos do nosso bis-
pado, o muito digno Sr. vigario capitular.

O Se. P. RAMOS:—Muito aem.
O SR. CAETANO GAMA:—Muito digno varão,

pelas suas virtudes e illustracão.
O Se. C. DE OLivxiRÀ:—Tarnbem o respeito

muito; mais ehie pode adoptar uma doutrina
que não acceito.

0 Se. J. AUGUSTO;—E' una sacerdote iliustra-

do, integro, muito digno e muito na altura de ex-
ercer aquelle elevado cargo. ElIe enioprio o seu
dever, traçando a linha de corelucta que deviïio
seguir os que se querião fraternisar sob o espe-
cial patrocinio do glorioso patriarca S. José, iris-
titu ind o liesse piedoso intuito uma irmandade.

Notai bem, Srs., não é unia simples casa de
benelicencia; é,privaeiro que tudouma corporaçio
religiosa, que não pode constituir-se senão de ac-
corio Coni as leis ecclesiasticas.

O Sim. CAETANO GAMA:—Até agora não se con-
trariou isto.

O Se. AMARAL:—Nem ninguem contestou.
O Se. CAETANO GANIA:—() nobre deputado o

Si. C. de Oliveira até disse que o fim não
era religioso.

O Se. AMARAL:—Nilo apoiado.
O Se. CAETANO GANIA: —i)eclarou que só era

religiosa a oração.
O Sri. J. ÀceusTo:—Votando, portanto, con-

tra a emenda, reservo-me o direito d'voltar á
tribuna em 3a discussão, se acaso for mimister
desenvolver mais amplamente as irleas que lo-
nho enunciado.

VOZES:—Muito bem.
t) r. Moreira da Foc1ia:—Sr.

presidente, quebro o meu silencio porque, fa-
zendo parte da coinmnissão de poderes e tendo
assignado o parecer que approva o coniproiiiisso
em discussão, preciso dar a razão do meu voto.
Não tenho a veleidade de pensar que trago luz
ao debate.

O SR. AMARAL:—Não apoiado, traz muita luz
ti Se. C. DE OLrvEIiiA:—O nobre deputado

é uma intehhigencia esclarecida.
O Se. M. DA ROCHA:—. . .mnas preciso explicar

o que occorreo em relação a este parecer.
Sr. presidente, quando se tratou de lavrar o

parecer da commnissão de poderes ora sujeito á
nossa apreeiaçao, acudio logo ao nien espirito a
idúa de que no compromisso estava patente unia
iii\ asão lo poder espiritual sobre e poder teni-
poral....

Os SRS. C. DE OaivEiea E AMARAL: —MUitO bern.
O Sim. M. DA ROCHA:—. . . por isto que lá vinha

unia restricção a condição, estabelecida pelos
autores do compromisso da irmandade da san-
ta casa da misericordia do Bouifimn,de que podiào
fazer parte da associação todos os individuos que
tsseiii de bons costumes e que estivessem no caso
de eontribnir para elIa com serviços pessoaes e
pecuniarios.

O Se. AMARAL;—Apoiado.
O Se. M. DA RociaA:—Estas regras, estabeleci-

das pela irmandade no seu compromisso, sendo
dadas ao vigário capitular ou ao poder compe-
tente para approval-as, forão limitadas...

O SR. B. PINTO:—Forão alteradas completa-
mente.

O Se. ASiARAL:—Perfeitamente.
O Se. M. DA ROCHA: — .. . alteradas mesmo por

uma outra condição, estabelecendo-se uni princi-
pio que necessariamente vae ferir o direito de
associação.

O Se. AMARAL: —Muito bem.
O Se. J. AueusTo:—Não apoiado.
O Se. M. DA RocHA:—Dominado por esta idéa,

ponderei aos meus collegas da cominissão que o
parecer devia ser lavrado de maneira que o prin-
cipio de associação ficasse salvo inteiramente.

O Se. CAETANO GÂA:—Se elle não podia ser
modificado, então não havia necessidade de se
recorrer ao poder espiritual.

O Se. M. DA RrCHA:—Neste sentido assignei
o parecer da commmssão.

O SR. B. PINTO: —Apoiado.
O Se. M. DA RocilA: — Como, porem, sena em-

bargo deste parecer, podem surgir difficu]lades e
interpretação diversa da que dou e foi assenlada
na colnmissáo, eu adopto a erienda do ineu no-
bre amigo, deputado pelo 2. 1 dislmicto, porque
vem esclarecer completamente a questão e arre-
lar qualquer duvida a respeito. (Muito bens). Le-
vantei-uie,pojs, para declarai' que acceito os prin-
Ii pios consagrados na enaenIa e que voto por

fla.
V0Z ES:—Muito bem.
O Sr. Getuiio:—Sr. presidente, não

pedia palavra para proferir um discurso, quando
a que s

tão ficou perfeitamente elucidada, já pelos
distinetos deputados da opposicão, que mais uma
vez revelarão seus dotes oratorios e seu vigoroso
talento, já pelo ihlustre deputado pelo 1.0 dis-
tricto que, discutindo a materia comia brilhan-
tismo, elevou-a debaixo do ponto de vista cons-
titucional.

Os SRS. C. DE OLIVEIRA E CAETANO GAMA:
—Muito agradecido.

O Se. GETuLmo:—Entretanto,julgo do meu de-
ver, para chamar sobre mim a responsabilidade
do voto que tenho de dar em favor da emenda,
externar em poucas palavras o meu modo de
pensar.

Não acompanho o ilhistre deputado pelo 2.°
clistricto na parte em que diz que o poder es-
piritual invadio o temporal, fazendo restricções
ao compromisso da irmandade da inisericordia
da cidade do Bomfim, porque entendo que o po-
der espiritual, girando em uma orbita traçada
pelas leis ecciesiasticas, exerce, como poder in-
dependente, todas e quaesquer funcçues dentro
dos limites que lhe são traçados.

Mas, se assim penso, tanabeum considero que
o poder temporal, elevando sua condição por
meios naturaes e legitimos, pode do mesmo modo
Obstar que o espiritual leve vantagem no exer-
cicio de suas attribuiçõas: desde que se trata de
facto que se prende a direitos civis, tanto um
como outro poder devem harmnomiisar-se e pro-
curar a paz e o bem-estar dos povos.

O Se. C. DE OLrvEieA:—Jsso mesmo é o que
nós queremos.

(1 Se. CAETANO GAMA:—Querem harmonia com
a aniquilado do poder espiritual. (Não apoia-
dos).

O SR. GETuLro:—Considerando que o parecer
da nobre eommissào não acceitou as clausulas da
portaria respectiva. cingindo-se a declarar que fi-
cava approvado o compromisso, sem referir-se á
restricções, concluo que etia exerceo uru acto ci-
vil, um acto legal e exclusivamente concernente
ao poder temporal. Declino de mimo demonstrar
que o poder espiritual não exorbitou de suas
attrihumções. Não só approvando o compromisso
tal qual está, mas Lambem rejeitando os pontos
indicados na portaria pelo reverermdissimno viga-
rio capitular,nús,nemn de leve, fazemos uma cen-
sura ao agente do poder espiritual, censura em
que não acompanho ao nobre deputado, se de-
prehender-se o intuito de fazei-a.

O Se. C. DE OLrvamRA.—Não foi censura.
0 Sim. GETULIO:—EiS porque explico meu voto

em favor da emenda que reflecte no livre exerci-
cio de attribuição que nos assiste. Não reco-
nheço, repito, que o poder espiritual tenha in-
vadido o temporal, antes me parece, que exer-
ceo uru acto de attribuicào que lhe conapete.

O Se. R. SILVA:—Apoiado; muito bom.
Não havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão.
E' apoiado e sem debate approvado o seguinte:

Requerimento.
Requeremos votação nominal da emenda offe-

recida pelo Sr. C. de Oliveira.

Sila das sessões, 1.0 de Junho de 18'7G.—'.
Peixoto.—p. Ramos. —Caetano Gama.—O. Vai-
ladão. —F. de Oliveira.—J. Eis frozino. —R,
Silv a.— A. Penido.—X. da Veiga.

Procedendo_se á votação do compromalisso, é
approv:tdo.

Procede midos á vota ção da emenda, pronun-
cmao-se entra dIa os seguima Les Srs.:-

J. Augusto, Mourão, X. da Veiga, J. Enfro-
zmno, M. Pacheco, A. l'enido, T. de Gouvêa, E.
de Oliveira, O. Val!adão, Caetano Gama, P. Ra-
mos, F. Peixoto, R. Silva, M. Fulgencio; e a fa-
vor os Srs. C. de Oliveira, I)rumond Theoplmilo,
Ferraz lunior, Amaral, Moreira da Rocha, Ap-
presentação, Cesario Gama, 1. de Campos, Tavoba
Junior, P. Brandão, II. Pinto, Getulio, Vidtti e
Camara.

E' approvada a emenda.
E' apoiado e sem debate approvado o seguinte:

Requerimento.
Requeremos prorogacão da hora por mais 60

minutos, para conntinuacão da discussão da força
publica.

Sala das sessões, 1.° de Junho de 18G.—F.
Peixoto.—O. Va?iadão.—P. Brandão.— Tayob a
Junior. —Getmmlio.

Força publica.
Comatinmãa a 1.a discussão do projecto n. 93,

(l iiü lixa a força policial da provinca para os
exercicros mie 1876 a 1877 e 1877 a 1878.

O Sr. (esar10 Gama (Não ternos
este discurso).

A discussão fica adiada pela hora.
O Se. PRESIDENTE marca a ordem do dia se-

guinte e levanta a sessão.

29.a SESSÃO ORDINARIA AOS 2 DE JUNhO
DE l86.

PRESIDENCIA DO Se. CÂMARA.
SUMM AR IO: —Pareceres  de commissôes. -- Obser-

vações e indicação do Sr. F. da Veiqa.—Or .-
derma mio dia—Contas de camaras.—Orçamento
municipal.—Força publica. —Discurso do
Caetano Gama.
&'s 11 horas da manhã, feita a chamada,

achão-se presentes 35 Srs. deputados; faltando
com causa participada os Srs. lolentino e J. Pc -
nido, e sem participação o Sr. Amuaral.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
Não ha expediente.

Pareceres de commissões.
O SR. 1. DE CAaU'os, por parte da de propostas,

offerem:e para que entrem enm 2,0 discussão os
projectos ns. 35, 36, 54 e 69, que ficão sobre a
mesa para eritrareum na ordem dos trabalhos.

O Sr. F'rao1sco da Veiga:--Sr. presidente, como V. 1 , 
'
xc. sabe, faileceo

hontem, ás 8 horas da noite, o nosso ex-cof lega e
distincto cidadão, o Sr. capitão Antonio de Assis
Martins, victima de urna enfermidade prolongada
e rebelde, não só aos recursos da sciencia, como
ainda aos mais desvelados cuidados de uma es-
posa carinhosa e de amigos dedicados! (Muito
bem).

Este facto, que enlutou e Consternou uma fa-
milia inteira, contristou Lambem, e profunda-
mente, o coração de todos aqueltes que, como eu,
forão amigos do il'ustre finado! (Apoiados,qeraes).

Não preciso rememorar aqui os dotes que dis-
tinguião esse nosso prestimoso concidadão. Está
na consciencia de todos meus collegas o que foi
elie.
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Dotado de wiit inteiligencia rhusla (apoiados),
te lula actividade, muitas vezes prodigiosa, con-
seguiu, pelo estudo e pelo trabalho, 'levar-se
grada li vau eu te i ia escala social, devendo àsi e
semente i si tudo o que foi. (Apoiados).

De sua vida, que pouco exeedeo a meio seeulo,
dedicou a melhor e maior parte aosers iço d'esta
irovincla, que lambem foi sua e ã qual amou es-
treuieüidamente. (Apoiados).

Exercendo com distincçào diferentes cargos,
já de eleição popular, já de nomeação do governo,
n'cites sempre deo provas de incontestavel talento
e lealdade, de muita dedicação ao servio publico.
(Apoiados).

Lidador incansavel, suas horas de lazeres elie
as empregava sempre rIO Ilabalhos litterarios, e
em estudos interessantes, de real utilidade.

Tolos nós o vimos muitas vezes, como empre-
gado da administração provincial, ser auxiliar
poderoso de distinctos presidentes, que o lion-
rarfio corri plena confiança.

Conhecedor profundo, tanto da topographia,
corto das cousas e do pessoal da provincia; o ci-
ladào Antonio de Assis Martins teve occasiào de

Uca.
os mais importantes serviços á causa pu-

blica.
Filiado ao partido á que tenho a honra de per-

tencer, poz ao seu servico...
0 Se. VA1LADARrs: — restou-lhe muitos.
O Se. F. DA VEIGA: — . . .toda a sua tuteltigen-

eia, toda a sua descommunat actividade, com uma
dedicação digna de ser imitada. (Apoiados).

Dirigindo, ainda que interinainente, a repar-
tição da instrucção publica, especialidade para a
qual tinha decidida predilecção, todos nós co-
nhecemos os traços luwinusos que deixou te sua
direccao nesse ramo da publica administração.

E, sem ofender os iliustrados e nitelligentes
cidadãos que tem occupado entre nós o cargo
de inspector da instrucção publica, posso dizer,
seio medo de ser contestado, que ningueul exce-
deu à Assis Martins no zelo e dedicação pela
causa do ensino popular. (Apoiados).

Foi ainda este distincto mineiro quem fundou
e redigio, durante 5 annos de sua publieaao, o
Almanalr da provincia de Minas E quem per-
correr as paginas dessas obras, verá nue etlas
revelão não somente um aturado labor ue orga-
nisação, mas lambem investigações historicas e
luteranas de ruerito. Tudo quanto podia inte-
ressar á esta provincia l tudo quanto lhe recor-
dava as antigas glorias, tudo quanto lhe podia
iltuminar a estrada do futuro, o esforçado ope-
rario do progresso consignara no seu livro, como
um meio de auxiliar o desenvolvimento da
instrucção e animar aos que trabalhão pelo en-
grandecimento da provincia! (Apoiados).

Os annaes de nossa assembléa tambem abi es-
tão, provando assás e retneinorando os bons ser-
vi ços que o nosso finado ex-cotlega prestou nes-
ta tribuna, já defendendo com inexcedivel de-
dicação a causa de seu partido, já promovendo
tudo quanto julgava ser de interesse para os mi-
neiros (apoiados) e para o paiz.

Estas considerações são mais que suficientes
para justificarem a indicação que vou ter a hon-
ra de oferecer à casa; todavia peço permissão
para lembrar ainda uma outra face do caracter
do finado capitão Antonio de Assis Martins, que
é talvez a mais beila, e com certeza a mais ve-
nerareI. Refiro-me á sua vida privada, ás suas
virtudes domesticas. (Apoiados).

Nella mostrou-se sempre esposo modelo, che-
fe de farnilia exemplar. (Apoiados) . A seus nu-
inerosos filhos, em falta absoluta de uru patri-
ruonio, que não lhes pôde deixar, lega cousa
mais valiosa, os principios de uma educação so-

lida e christà, os bons exemplos te actividade,
e de quanto pode o amor ao trabalho.

O SR. X. na VEIGA E OUTIIOS: —Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA: —Acredito, pois, Sr. pre-

sidente, que neste momento sou orgão dos seu-
tiutenlos de todos os meus collegas (apoiados qe-
s'acs), propondo que V. C-c., como legituno re-
presentante da casa, noinêe unia cotuinissão para
acompanhar à sua ultima jazida os restos itior-
taes desse nosso prezado e infeliz ex coliega, e
que se insira na acta de nossos trabalhos de hoje,
que a assembléa provincial (te Minas reci'beo
coro o mais profundo pezar a noticia do prema-
turo passamento de tão prestimoso mineiro.
(Apoiadoa).

Os Sus. M. PacHEco,- X. Da VEIGA E P. Raios:
—Foi Ulmi distineto cidadão.

O Se. F. na Vetea:—Fique assini consignado
o justo pezar desta asseniblda por tão infausto
successo, que, cotou disse, enlutou uma fainilia
inteira e veio justamente magoar os nossos co-
rações. (Jluito bem, muito bem).

Entra em discussão e ó seio debate appro ada
a seguinte indicacão:

N.3.
Indicamos que se declare na acta da sessão de

hoje. que esta assembléa soube, com o mais vivo
pezar, da morte do distineto cidadão Antonio de
Assis Martins, ex-deputado provincial, e que seja
nomeada unia comniiiissão de cinco memiibros,
pala acompanhar os restos inortaes do mesmo
finado á sua ultima morada.

Sala das sessões, 2 de Junho de 86.—F. da
Veiga.—X. da Veiga.—Rvaristo Machado.—
R. Silva.—Al. Pacheco.—Caetano Gama.—B.
Pinto—A. Penido.—Getulio.—D. Viotti.IW.
Fel,qencio.—P. Ramos.

O Se. PRESIDENTE nomêa para esta commissão
os Srs. F. da Veiga, T. de Gouvôa, II. Silva, Cae-
taiao Gama e J. Augusto.

O Se. EvAlusTo MACHADO, por parte da com-
missão de poderes, oferece o seguinte:

Parecer n. 4'7.
Foi presente á comnmissão de poderes o di-

1( )rija do Revd. Sr. padre Modesto Luiz Cal-
deira, deputado eleito pelo 7. 0 districto eleitoral
dsta provincia l e, examinando-o attentamente a
mnesmna GOWuhissáC', evidenciou que nenhuma
irregularidade se dá, que o invalide, pelo que
de—parecer—que seja reconhecido deputado pelo
7 o districto desta provincia o mesmo Sr. ltevd.
Modesto Luiz Caldeira.

Sala das commissóes, 2 de Junho de 186.-
Evaristo Machado. - 7'. de Gouvêa.-11Ioreira
da Rocha.

Entra cio discussão.
0 Se. C. ne OLmveieA:—Peço a palavra.
O Se. PRES1DENTE:—Fica adiada a discussão

para a sessão seguinte, na forma do regimento.
O 5K. P. BRANDÃO, por parte da commisão de

redacçào,ofl'erece redigido, conforme o vencido, o
projecto n. 143, para entrar em 3 a discussão.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos.

O 5K. EVARISTO MACHADO, por parte tia de po-
deres, oferece o projecto n. 131, para entrar em
2. 1 discussão.

Fica igualmente sobre a mesa para o mesmo
fim.

ORDEM DO DIA.
Contas de camaras.

Entra em 2.a discussão, e seta debate passa
para a 3 a , o projecto n. 92, que approva diversas
contas de cantaras municipaes.

Orçamento municipal.
Entra em 2.a discussão o projecto n. 80, cnn-

tendo os orçaiuenlos para o proximo atino finan-
ceiro de 1877-1878, de diversas camaras muni-
cipaes.

O Se. F. PeixoTo ruanda uni auditivo con-
tendo os orçamentos ultimamente nviados pelas
cainaras do Serro. Mar de llespaimha, Marmanna,
Que luz, Cacti, S. Sar rauieuto e Caiu pamilia da
Princesa.

São sem debate approvados o projecto e seu
add i tivo.

Força publica.
Continua a 1.a discussão tio projecto n. 9:3, que

fixa a forca policial (la provincia para os exer-
cicios financeiros de I8 >7(3—l8T e 187-1878.
O Sr. aetaIo aiiïa:—Sr. pre-

sidente, se toda a vez que oceupo esta tribuna
tenho necessidade da liermevolencia(Ia casa (não
apoiados), na presente situação, ela se torna
mais necessaria, já porque a mnateria ó por de-
mais superior ãs mmminhas forças (não apoiados),
já porque cabe-me o pesado e dililcil encargo de
responder a quasi todos os membros da iltustre
minoria, que com tanto esforço e denodo se le-
antarào para combater o projecto em discussão,

encarando-o por todas as faces.
O Se. A. PENIDO: —O nobre deputado, sempre

qui , occupa a tribuna, a distingue e honra (Apoia-
dos).

0 Se CAETANO GAMA:—Muito agradecido. Só o
dever, só a deferencia que devo aos fllustres de-
putados.

O Se. VamLADAmsEs:—Obrigado.
O Se. CAETANO GANIA:—... e a obrigação im-

periosa que rue impiue a posição de nienmbro da
commuissão de força publica, que cotiaborou para
o projecto, inc animarão a einpi'ehender tarefa
que, como disse, julgo muito superior á minhas
forças.

(1 Se. VALLADAKES: —NãO é.
O Sim. CAETANO GAMA: —NàG poderei, em vista

das circumnstancias expostas, acompanhar os il-
lustres oradores cio todos os pontos sob que en-
cararão o projecto, por isso que, segundo os an-
figos estylos parlamentares, aproveitarão-se desta
opportililidade para tratarem de questões poli-
ticas, para fazereimi apreciações dos actos da ad-
mninistração, não só provincial como geral.

Não posso, porem, furtar-me ao dever de fazer
alguns reparos sobre o modo porque o ilhustre
deputado pelo 2.° districto, o Sr. Valtadares, a-
preciou a marcha da administração geral, bem
como a nossa politica externa.

O nobre deputado, lançando uma vista retros-
pectiva sobre a gerencia dos negocios publicos,
censurou o partido conservador pela politica,no
seu conceito má, que tem seguido.

Tratando de nossas relações como o estrangeiro,
sobre tudo coir. as republicas Argentina e do Pa-
rag uay, o nobre deputado, permnitta-me dizer,
sacrificando seus senti rnemtos patriohicos, que nós
todos reconhecemos em grão elevado...

O SR. VALLADARE5:—Não sacrifiquei.
O Se. CAETANO GAMA: — . ..aos interesses do

seu partido, á posição de opposicionista n'esta
casa, e ao desejo de censura, fallou, perrnitta-me
a expressão, urna lingoagem mais propria de um
argentino ou paraguayO.

O Se. VALLADARE5:—O nobre deputado não
pemmsa isso.

O Se. CAETANO GAMA: —O nobre deputado cen-
surou o procedimento do Brazil com relação
áquetias republicas, attribuindo ã nossa má p0-
litica, á nossa intervenção indebita e injusta nos
negocios d'essas republicas o mão pé de nossas
relacões com citas, e até, segundo a maneira por-
quese expri mio, a guerra que fomos obrigados a
ustentar comia o Paraguiay.

O Se. VÃi,í, A D A RES:—Attribuio as questões que
! eunos tnlo com essas repuliticas á má pohitica de
intervenção que temos exercido desde os tempos
colonmaes, que faz com que etlas sejão nossas mi-
mrmmgas fmgadaes.

O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado at-
trmbuio a esta má potilica os acomu teci rr.en[os que
se tecto lado cm relacão a essas republicas, e
tratou disto quando imostrava...

O Se. VALLADARES: —Ha de ser meu discurso
publicado.

O Se. CAETAGO GANIA:—.., a desnecessidade dos
gastos que oimerào os cofres puhlicos, e que teem
compromnettido a sorte do Brasil, que S. Exc. en-
tende está ameaçado de uma banca-rôta.

O Se. VALLADARES dá uni aparte.
O Se. CAETANO GAMA: —BeIml; acceito o que o

nobre deputado diz agora, mas não é esse o pen-
sarnento que resalta do que disse então.

0 Se. VALLADAmIES:—E', nà0 pode ser outro.
O Se. CAETANO GAMA:—() nobre deputado, re-

ferindo-se á nossa crise imnanceira, procurava
demonstrar que temos gasto inutilmente, que
se tem esbanjado os dinheiros pubticos. . -

O Se. VALLADARES: —O3 nossos vizinhos estão
cru constante desconfiança.

O Sim. CAETANO GAMA: — .., mas o nobre de-
putado sabe que o facto principal, e talvez o
unico, que comprometteo mais as finanças do
Brasil, foi a guerra do Paraguay, e foi relativa-
mente á este facto que o nobre deputado cen-
surou a marcha de nossa politica, a interven-
ção indebita do Brazil nos negocios de seus
visinhos,por cujo motivo se teena dado taes com-
plicações.

Porem, Sr. presidente, feito este reparo, e
acceitas as explicações que o nobre deputado aca-
ba de dar, dignas de semi caracter e patriotismo;
feitos estes pequenos reparos, não em nome do
partido conservador, porque V. Exc. bem sabe
que não podem ser levados à conta d'elte estes
acontecimentos, e muito menos a guerra com
o Paraguay, que foi declarada pelo partido libe-
ral, que passou as redeas do poder ao partido
conservador, legando-lime o onos que já pesava
sobre os cofres publicos comia essa despeza.

O Se. VALLADARE5: —Mas o credito no estran-
geiro sempre firmado; e depois de muitos an-
nos de paz o semi partido estragou-O.

O Sus. CAETANO GAIma:—Nem o credito do Bra-
zil se acha estragado no estrangeiro, nem as des-
pesas avultadas que se fizerão o forão em tempo
de paz, mas com a guerra, que ainda durou por
muito tempo, e que o partido conservador ter-
minou.

Como dizia, feitos estes reparos, não em nome
do partido conservador, porem do . nosso patrio-
tismo, continuarei em meu caminho, procuran-
do analysar mais particularmente a materia do
projecto, que se discute.

Como fiz ver ao principio, este projecto tem
sido encarado em todas as suas faces, e eu o con-
siderarei debaixo dos pontos de vista mais im-
portantes.

O Se. VALLADARES: —O que diz sobre a apre-
ciação de nossa historia de 1831, feita pelo no-
bre deputado representante do '7.° districto?

O Se. CAETANO GAIIA:—Eu ja disse que o de-
bate sobre este assumpto, atem de não convir
propriamente aos interesses da provincia l por-
que nós devemos nos limitar a tratar do que diz
respeito a esses interesses..

O Se. VALLADAmiE5:—Não apoiado, e eu fui
provocado pelos apartes.

O Se. CAETANO GAMA — . . .me levaria a consu-
mir o tempo preciso e escasso para a analyse
mais detida do projecto, que é o que mais nos
importa.
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irTomarei as considerações adduzidas pelos no-
bres deputados d'baixo dos dons pontos mais
culminantes em que podem ellas ser capituladas.

Asseverarão os nobres deputados que o pro-
jecto é inconstitucional, e não tem a mininia
utilidade.

Do primeiro ponto occuparão-se mais parti-
cularmente o nobre deputado residente na capi-
tal, o Sr. C. Alfonso, e o seu coliega de opposi-
ào, o Sr. Cesario Gama.
Os nobres deputados considerarão o projecto

couiio inconstitucional, por consignar na sua til-

tinia parte que suas disposições regerão os dons
exercicios de 18 a 18 e 1877a 188, e, para
deiiic.nstrarern esse asserto, soccorrerão-se do art.
13 da Constituição do imperio, que no § 11, tra-
tando das attribuições do poder legislativo geral,
diz: (lendo)—.

« Fixar annualrnente, sobre a informação do
governo, as forças de mar e terra ordiiiarias e
extraordinarias. >i

O nobre deputado, firmando sua opinião n'este
artigo, declarou que não estava ahi expresso o
dever das assembléas provinciaes fixarem au-
nualmente a força publica; porem que, sendo o
acto addicional, corno o demonstra sua propria
denominação, parte integrante da Constituição,
formando com elIa um todo harmonico, não po-
dia estar em contradicção, pelo contrario, devia
ser apreciado de conformidade com dia.

N'este presupposto o nobre deputado, enten-
dendo que na Constituição se estabelece um prin-
cipio geral, concluio que na expressão—poder le-
gislativo—, de que se serve o citado art 13 § 11,
estão corri prehendidas as assembléas provinciaes,
e portanto tambem teem estas o dever de fixar au-
nualinente a força publica, cento preceitua a
Constituição; e assim, o presente projecto é in-
constitucional, por isso que fixa a força para
dous exercicios, quando ja se acha fixada a do
exercicio que tem de começar proxirnauriente.

Sr. presidente, V. Exc. e a casa não des-
conhecem que a Constitui ção, quando no art.
13 § li tratou do poder legislativo, não po-
dia de modo algum cogitar 3as assembléas
provinciaes, e portanto não podia neste artigo
ter em vista estabelecer disposições que se de-
vessem estender à ellas. V. Exc. sabe que o acto
addiciomial só appareeeo onze annos depois da
Constituição, e não é da sua denominação que
se pode concluir que é elle apenas urna addição
á Constituicão e não unia reforma. Não é uma
addição que se fez de harmonia com a Consti-
tuição, isto é um falso supposto, uru engano.

O SR. VALLADARLS:—Em alguns pontos addi-
cionou e em outros reformou.

O SR. CAETANO GAMA:—Addicinou sem duvida,
mas addicionou reformando a Constitui ção na
parte relativa aos conselhos geraes de pro-
vincia. E tanto é assim, Sr. presidente, que o
corpo legislativo de 18'34, que fez esta reforma,
foi, como devia, em virtude das disposições da
Constituição, encarregado expressamente pelo
corpo eleitoral de fazer a reforma da Consti-
tuição nesta parte, e é por isto que tambem
se chama o acto addicional lei da reforma da
Constituição. Portanto, o acto addicional alterou
completamente n'este ponto aquilio que se
achava estabelecido na Constituição. E isto mais
se verifica, Sr. presidente, quando, examinando
quaes eràoas attribuições dos conselhos geraes
ae provmncia, nós reconhecemos que esses con-
selhos não tinhão absolutamente funcções le-
gislativas. Esses conselhos tinhão por fim, como
V. Exc. e a casa muito bem sabem, propor,
discutir e deliberar sobre os negocios de inte-
resse da provincia. Mas suas deliberações não
tmnhão força de lei, erão apenas tomadas em

consideração pelas duas camaras, como projectos
de lei e, passando ah por urna discussão cio
cada unia deitas, erão approvadas pelo podei'
legislativo geral, e só erão postas provisoria-
mente era execução pelo Imperador, quando não
se achavão reunidas ascainaras, cora a cindi-
tão de serem sujeitas á discussão e deliberação
da assemnbléa geral, logo que se reunisse.

Entretanto, V. Exc. muito bem sabe que
as assembldas provinciaes do acto addicional
são corporações verdadeiramente legislativas,
teermi funcções muito mais latas, discriminadas
pelo acto addicional. Daqui se comprehende per-
feitamente que esta addição à Constituição foi
urna verdadeira e completa reforma em relação
aos conselhos gerses de provincia. E se assim
é, Sr. presidente, se quando se estabeleceo no
art. 13§ 11 da Constituição que competia ao
corpo legislativo geral fixar aunualmente as for-
ças de mar  terra...

O Sim. VALLADARES:—Entào V. Exc. acha que
o acto addicional reformou este artigo da Cons-
tituição, que manda o corpo legislativo geral lixar
annuat mente as forcas de mar e terra?

O Se. CAETANO GAMA:—Nào é isso que estou
dizendo. Estou demonstrando que não tecia
cabimento as considerações geraes feitas pelo
digno collega de V. Exc. para mostrar que a
disposição da Constituição no titulo 11 art. 15
§ 11 tem applicaeào ás assembléas provinciaes,
por isto que entende S. Exe. que, sendo o acto
addicioual um todo harinonico cora a Constitui-
ção, deve-se entender que esta attribuição, con-
ferida ao poder legislativo geral, foi esten-
dida ás asseuaibidas legislativas provinciaes, por
que S. Exc. opina que na expressão—podei' le-
gislativo--estão incluidas as assernbléas provin-
ciaes. E' por isto que eu demonstrei não ex-
istir tal harmonia,. não haver apenas addiçào
á Constitição, mas completa reforma d'ella, cre-
ando-se urna instituisão inteiramente nova; e
que a Constituição do imperio não podia no
art. 13 § 11 cogitar d'aquilio que não existia
para cornprehenter na expressão—poder legis-
lativo— as assembidas provinciaes, que só onze
arinos depois apparecerão e com o caracter de
corporações legislativas. Basta, portanto, esta
consideração, Sr. presidente, para demonstrar
que não colhe de modo algum, não tem a me-
nor procedencia, a argumentação que produsio
esse iliustrado deputado.

O Sim. VALLADARES:—A Constituição e o acto
addicional devem sempre ser entendidos harmo-
nicainente.

O Sim. CAETANO GAMA:—Sem duvida, harmoni-
camenle, para que urna lei não destrua a outra.
Mas não tem procedencia o que disse o iliustre
coilega de V. Exe., quando asseverou que o acto
addicional foi urna addição á Coustituição, como
demonstra seu titulo, por isso transplantou para
elIe uma disposiçào da Constituição, que não lhe
pode ser applicada.

Fia mais uma rasão, Sr. presidente, para veri-
ficar-se que não assiste á assembléa provincial
o dever de fixar annuaimente a força, como com-
pete ao poder legislativo geral, porque V. Exe.
sabe que o acto addicional só appareceo, como
acabei de dizer, onze annoa depois como refor-
ma da Constituição na parte relativa aos con-
selhos geraes de provincia, e já existindo a ex-
pressão—fixar annualmente—,consignada no art.
13 § li, em relação ao poder geral, era muito
natural que o legislador, se entendesse que esta
attribuiçào deveria ser conferida nas mesmas
condições ao poder legislativo provincial, taru-
bem estabelecesse, como alli, que a fixação da
força devia ser annual, e applicasse, portanto, a
expressão--annualinente—,como applicou a Cons-

Iitnição cm retaçirr ao poder legislativo geral:
entretanto que V. Exe. não vé no ad aíktrcio-
n:ml a expressão ensina/mente. Diz o acto a'hlmcio-
nai que é couuipelencia das rssernlsléas pror in-
eiaes, entre outras, lixam' a torça publica da pio-
vimicia.

SR. VaLLSIL\rmrcs:—(J Sr. C. _aIloiiso tm'gu-
m i enta bern, deumoir sI u ando que a força deve ser
lixada :innualniemite, por unia rasão, e e que,
sendo annua!niente lixada a despesa e tendo a leu
de forças intima ligação con a do orçamento,
porque sem dinheiro nào se pagão soldados,
ambas estas leis deveur ser votadas annualiiiente.

O Sim. CAETANO GAMA:—EM primeiro lugar di
rei que essa eonsideraço serve apenas para
demonstrar a conveniencia de que assim se laça,
o que (te ordinario acontece, porque nem sem-
pre ha rasões especiaes para o contrario, corno
agora.

Mas, quando se bati de attrmhurçóes e deve-
res de corporações, como esta, nós neto podemos
argumentar só com principios e considerações
geraes, devemos ver aquilto que se acha ex-
pressauiente estatuido no pacto fundamental. E
depois eu direi ainda ao nobre deputado: se o
facto da reunio armnual da asseuibléa pi'ovmn-
cml demonstra o (levei' que teia de fixar armnu-
atinente a forca publica, pem'gumito: coroo e que
a reuuiào dos conselhos geraes devia se fizer,
coroo sabe o nobre deputado pela Constitui-
ção, todos os armas, entretanto que cites não
tratavão nem da lei do orçamento, nem rIa
Nação de forças?

(1 Sim. VALLAOARES:—Não faliei na reunião an-
uiria i.

0 Sim. CAETANO GAMA:—O nobre deputado, não
só nessa oceasiáo em aparte, corno ainda agora,
cooctuin da necessidale imposta ( Ia nossa reu-
nião arsnuat o dever de fixarmos annuaiaiente a
forca publica e decretarmos a lei do orçamento.

O Sim. VALLAnARES:—Perloe-me, cmi não fdtei
(Ia reunião annuai; o que disse foi que na obri-
garão que ternos de fixar a despeza annuairnen-
te se inclue a necessidade da fixação da força
lambem rmnnuainsente, porque é de conforuni-
riade com esta fixação de tortas que se decreta
o orçamento.

0 Sim. CAETANO GÀMA:—Bem, é uma razão , de
conveniencia e a assernbléa provincial, sem mo-
tivos graves, corno os que ha na actualidade, não
deve alterar a praxe de fixar annuairnente a força
publica. Mas o que se trata de saber é se cita
pode ou não alterar esta ordem de cousas, e se,
fazendo esta alteração, a sua deliberação é in-
constitucional, como asseverou o nobre deputa-
do. E' isto, Sr. presidente, que tenho demons-
trado não se poder concluir, alem de que no or-
camnento se incluiria a despesa com a força já
fixada no exercicio antrior.

lia mais nma, razão, que não devo deixar pas-
sar eram silencio, para que a Constituição esta-
belecesse a fixação da força de mar e de terra
annualineflte, como dever do corpo legislativo,
entretanto que o acto addicionai não determi-
nou que fosse fixada annualrnente a força publi-
ca pelas assemhiéas provinciaes.

V. Exc. sabe que é de interesse muito mais
elevado a fixacão das forças de mar e terra; por
que essas forças são destinadas principalmente
á defeza da integridade e da honra do mmnperlo.
ti asso ropto é muito mais importante e as cir-
cumstancias podem variar de um momento para
nutro; ao passo que a força que fixamos, em
regi-a, annualmente, para a provincia não tem
este firam, é unicamente destinada ao auxilio das
autoridades, á manutenção da ordem publica na
provincia e da segurança individual, cujas con-
dições não varião tal facilmente, e V. Exc. bem

Vé qnre não é íle tanta tianscendencia este assumir-
rIr, qiit, não coma portr tantas vari:lÇreS, corno o

outro, 4, portanto não se dá a mesma rasào pari
determinar a fixação ria força auinimaiiuientr' por
pinte:as asseierbtéas provinciaes.

Fira. isi'tant , demonstrado, Sr. presidente,
tiU' rr projecto uir é por este lado inconsti tu-
cmonal , que não viola o preceito do acto adi m-
cioror!, e mais tarde cmi demonstrarei as razões
especialissimiras e de interesse publico que leva-
rão a assr'rnbica provincial a revogar a lei que
fixou a força publica para o exercicio que tem de
entrar e fixou-a não só em relação a este exer-
cicio, como ao seguinte.

Um outro argumento que foi arldusido pelo
nobre deputado do 1.° districto, o Sr. Cesario
Canis, é que da expressão fixar seconclue que
não ponha ser' revogada a lei que fixou a força
publica pira o exercicio de 18'76 a 18T.

O Sim. F. na VEIGA: —Este argumento até não
parece serio e nem está mia altura de quem o
prof rio,

() Se. CAETANO GAMA:—S. Exc. adistringio-se
á significacão gm'animnmmatical da palavra e tornou
a expressão fixei' na accepção de pregar, tornar
ininmi)vei, e se o que é fixado está inainovel, não
pode ser alterado; da expressão fixar, usaria no
acto addicional, se reconhece que não podia lia-
vem' altera ção e havendo-a,elia é inconstitucional.
Na interpretação ria lei, Sr, presidente, é muito
importante o elemento grammnatical; cite, porem,
não deve concorrer isoladamente, luas anxilia-
do pelo elemento logico e systematico do di-
reito, e estes, corno 

já disse, demonstrão que
est r palavra foi empregada no . sentido de deter-
ninar, marcar o nomeio, e anda que vivesse

clii a significação que time quer dar o nobre de-
puLaria, nada adiantaria para a questão—ria li-
xação annual —e até provaria de mais, porquè
aqmrillo que está pregado, muimovel, não pode
mais ser alterado, nem mesmo pela propria
assenrrbiéa provinr'iat. Portanto, esse argumento
não é tarimbem acceitavel. A carencia de argumen-
tos, que obriga os nobres deputados a lança-
rein, ruão de sophysmas tão transparen Les, dá
a prova de que é insustentavel a opinião de que
oprojecto é inconstitucional, por isso que fixa
a força pulrircm para dous exercicios.

Não ha, portanto, mnconstitucionalirlade algu-
ma.

Passarei ao outro ponto, utilidade do pro-
jecto.

Neste ponto os nobres uleputarlos rletmverão-se
por mais tempo, e no intuito de mostrarem a
iuutihdarre e iuiconvenieucia do projecto, con-
frontarão o corpo de policia, qrie ahi se eréa,
com a guarda municipal, e desse confronto con-
cluirão que esta guarda é, não só a mais utit,
a que raiais se coaduna com as necessidantes...

() SR. VALLADARES:—COM o pensamento do
acto addiciouai.

O Se. CAETANO GAMA:—. . .de urna boa poli-
cia.

O SR. CESARIO GAMA:—Com o fim de sua ins-
tituição.

O Sim. CAETANO GAMA:—.., como tanabem, diz
o nobre deputado, com o acto addieionat.

O SR,VALLADARES: —Na opinião do Sr. viscon-
de de Uruguay, ex chefe rio seu partido.

O SR. CAETANO GAMA:—O argumento princi-
pal de que se servirão os illustres deputados,
os Srs. Vailadares e C. Affonso, foi que a girar-
da municipal é muito mais moraiisadora, mui-
to mais apta para desempenhar o serviço que
lhe é confiado, e tambem garante a liberdade
do cidadão, porque, dizem, os guardas munici-
paes são tirados do seio das populações...
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0 'R. \'ALLADAI1ES—I Vivem em relação com
lIas.

O . CAETANO GAx.4—. e, portanto, não se
polcuti prestar corno instruiiientos doceis ao go-
eino, na expressão do Sr. Valtadares, não po-

deni prestar rnào forte ao governo, na expressão
do Sr. C..fionso.

Atem d'isso, dizem os nobres deputados, sendo
a guarda composta de homens tirados do seio das
povoaçôes, conhecem melhor suas necessidades,
a topugraphia do lugar, os criminosos &, e u'essa
condiçtes são os mais aptos para realisarem as
diligencias policiaes de prisão de criminosos,
manutenção da ordem publica e segurança in-
dividual, nos seus respectivos municipios.

Peço permissão aos nobres deputados para
mostrar que é exactamente por esses motivos
que a guarda municipal é imprestavet para o po-
liciamento tio municipio; por isso que, a ex-
perincia, que é a melhor mestra em questôes
praticas, como esta, o tem demonstrado.

0 Sus. VALLADARES:—Não se tem feito experi-
encia com a guarda municipal, apenas tem-se
feito pequenos ensaios.

O Sui. CE5AR10 GANIA:—() corpo de policia é
que fornece a maior parte dos réos.

O SR. CAETANO GAmA:—Vou mostrar que a
regra é que a guarda municipal não serve, não
realisa os fins para que foi creada, e que a ex-
cepção se dá a respeito do corpo de policia, isto
é, em regra, a guarda municipal desvia-se do
cumprimento de seus deveres, e o corpo de po-
licia o faz unicamente por excepção.

O SR. VALLADARES;—NàO apoiado.
O Sn. CAETANO GAMA:—Sr. presidente, teem

bastado para experiencia, e experiencia amarga,
os pessimos resultados que feri: produzido a guar-
da municipal.

ElIa foi creada e organisada quasi completa-
mente em 1874, servio durante todo ssse tempo,
e eu vou mostrar-vos a opinião que a seu res-
peito tem formado todos os chefes de policia,
opinião muito autorisada sobre a materia, por-
que são elles que se comniunicão directamente
comas autoridades policiaes...

O Sus. VALLADAKES:—O presidente da provin-
cia?

O Sus. CAETANO GAMA:—O chefe de policia
n'este assumpto está mais bem informado do
que o presidente da provincia; é certo que, por
intermedio d'cIte, chegão ao conhecimento d'este
is occurrencias que se dão n'este ramo de servico
mas esses negocios correm mais especial e
rectamente pela repartição da policia, e assim,
o seu chefe deve estar,a seu respeito, muito mais
bem informado do que o presidente da provincia.

Sendo assim, Sr. presidente, é da mais alta
importancia conhecer-se o modo de pensar dos
chefes de policia, a respeito da guarda munici-
pal, desde que foi etla instituida na provincia,
por isso que está a cargo d'esta autoridade a
prisão de criminosos, e é elIa o centro director
de todas as autoridades policiaes, com quem se
corresponde.

O Sr. Dr. Benevides, um dos chefes de poli-
cia mais iliustrados e que melhores serviços pres-
tou á esta provincia...

O SR. F. PEIXOTO:—Apoiado.
O Sus. CAETANO GAMA:—... o que ninguem

poderá contestar, referir do-se á guarda municipal,
disse em seu relatorio, apresentado em 2 de Ju-
lho de 1874, ao Sr. desembargador Freitas Heni-
riques, então presidente da provincia, o seguin-
te (lê):

Notem os nobres deputados que este iliustre
chefe de policia, que empregou todos os seus
esforços para estabelecer a ordem publica e a
segurança individual na provincia, que fez por-

seguição tenaz aos criminosos, conseguindo roa-
usar a prisão de grande numero delles, diz que
julga completamente impossivel a guarda mu-
nicipal preencher seus fins, justamente pelos
motivos em que os nobres deputados fundão
sua opinião sobre as vantagens delia.

Diz S. Exc:—eüs guardas escolhidos nas pro-
prias Iccalidades, onde Icem de prestar serviços,
e onde teem relaçào de parentesco e dependen-
alas, alem de serem faltas de educação e espirito
militar, até certo ponto necessaruos para o ex-
ercicio das funcçôes á que são destinados, não
são de certo os mais apropriados para o bom
desempenho das mesmas.

O Sus. VALLADARES:—E' um defeito que se as-
signala á guarda municipal ha muito tempo, mas
este d'feiio não é deila, é da pessima escolha das
autoridades.

O Sus. CAETANO GAMA: -Desde que os nobres
deputados asseverão que o merit desta guarda
está cru ser dia composta de individuos da pro-
pria localidade, onde conhecem os criminosos,
pouco importa que seja este ou aquelle indivi-
dito. Então digão que a bondade da guarda mu-
nicipal está em compor-se de pessoal idoneo.
Mas, nesse caso, direi eu que essa qualidade pode
ser cornmum, tanto á guarda municipal como
ao corpo de policia.

O Sus. VALLA DARES: —Creia que, da mesma for-
tua, um individuo do corpo policial ha de ser
pessimo soldado para prender um irmão.

O Sus. CAETANO GAais:—Logo, pelo facto de ser
da propria localidade um individuo, ainda que
seja de bons costumes, não pode servir conve-
nientemente, e, portanto, a guarda municipal,
por este motivo, é incapaz de prestar os serviços
a que é destinada.

O nobre deputado, com esse seu modo de pen-
sar, está desfazendo as bases em que fundou sima
argumentação, para demonstras que a guarda mu-
nicipal é mais apropriada para desempeshar esse
serviço.

OSus. VALLADARES:—O nobre deputado é que
está querendo desfazer o que eu disse. Está no
criterio das autoridades a escolha das praças para
fazerem essas prisões.

O Sus. CAETANO GAMA:—E' bem certo o que
disse o nobre deputado agora. O facto de ser o
individuo tirado do seio da povoação cru que re-
side, e onde se acha completamente relacionado,
o torna incapaz de prestar o serviço de policia
nesse lugar, de fazer a prisão dos criminosos;
porque V. Exc., experiente como é, nas cousas
publicas, não desconhecerá que é uns trabalho
muito melindroso o da prisão de cri mninosos, pelo
que, uiiesmiio no corpo policial, não é qualquer
destacamento e qualquer oficial o mais apto para
desempenhar semelhante missão. O que se segue
é que o individuo, bom ou mão, apto, como en-
tendem os nobres deputados, ou não, desde que
é da propria localidade, onde está relacionado,
não pode ser o mais proprio para fazer a prisão
de criminosos, para policiar seus amigos, seus
communicipes, seus parentes.

O Sus. VALLADAIIES:—NàO quero dar apartes
para não interrompeI-o, mas em tempo respon-
derei.

O Sus. CAETANO GAMA:—Seria longo, Sr. pre-
sidente, enumerar, principalmente ler, as re-
clamações vindas das autoridades policiaes de
todos os pontos da provincia, mesmo na occa-
suão em que se achava quasi completamente or-.
ganisala a guarda municipal, asseverando que
não tinha cIta a necessaria moralidade, pelo que
não podia absolutamente realisar os fins a que
se destinava, e solicitando frequentemente dos-
tacausentos do corpo de policia e delegados mi-
litares. Appello para o tastemunho de todos

os meus coilegas, mesma da minoria, porque
as reclamações no partem 'niiite de unflueri-
cias e aritoriularles do lrrl rio consei's artur, po-
rem (alui bem (to  partirio liberal.

O Sus. VAIm,ADAuEs:—Pois ainda h:t autorida-
des liberaes?

O Sus. F. PEIX0'ro:-11a.
O Sus. CAETANO GANIA:-11a auusd' algunuias, e

entre, dias lembrarei o delgado de policia de
Barbacena, liberal decidido, nomeado lia pouco,
que tem pedido ua demissão, mas não lhe tem
sitio concedida.

O Sus. VALLADAuIEs:—Porque lá não lia con-
servadores.

O SP. CAETANO GAMA:—Na freguezia do Ta-
holeiro do Pomba, o subdelegado de policia, no-
meado lia pouco, o Sr. tenente coronel José
Dutra Nicacur, é chefe do partido liberal.

O Sus. VAILDAn5Es lá ortt ri aparte.
O) Sus. CAETANO GAMA:—NãO lia motivo da

censura; por que são liberaes honestos, firmes
cru suas crenças, porem incapazes de abusar do
c.rrgo para puejulicarenni o partido adverso,
aliou de que são (te localidades euuinentennrente
liberaes.

O) Sus. B. PuNT0:—Muit0 bem.
O Sus. CAETANO GANIA:—Sáo liberaes sinceros...
1 Sus. VALL inAnnEs:—Ap)iaJo.

O Sus. CAETANO (lassa:—. . . pie, senti prejniiso
rle suas crenças politicas, querem a prosperida-
de los lugares ciii que reidennr. 1'.' por esta ra-
são que não lia inucohereocia do governo cnn
nornea-los e pem'nnnttur que continuem.

O Sus. F. PEIXOTO:—Apoiado.
O) Sus. B. PINTO:—Ainda Ironiteni pedi a no-

meação de uni literal.
O Sus. CAETANO GAMA:—Mas, como dizia, as

reclamações formigão por todos os pontos e é de-
vido á falta do corpo (te policia e à creaçà da
guarda municipal o estado anrunal e crituco em
que se acha actualmente a provincia de Munas:
não sou eu qrieuai o diz, irias ,s factos, que não
são estranhos á nobre minoria desta casa.

V. lixe. sabe que em quasu nenhuma fregue-
aia da imnmensa provincia de Minas Geraes tem
deixado de ser perturbada a ordeno publica e de
um modo assustador.

O Sus. B. PuNTO:—Emn meu urnicipio não foi
perturbada em nenhuma fregniezia.

O Sus. CAETANO GANIA:—Eu ruão comnprelrendi
todas, digo que cnn quasi todas, na sua gene-
ralidade.

O Sus. l)nusmoND:—Âs palavras do nobre depu-
tado não estão (le accordo como os factos.

O Sus. CAETANO GAMA:—Os nobres deputados é
que estão alheios aos factos. Os nobresdeputa-

os não são empregados na secretaria da policia,
e por isso ignorão o que por alli se passa. Mas
não obstante isso, o nobre deputado sabe de fac-
tos gravissinuos occorridos enu diversos pontos.
Não desconhece qual é a situação ciii que se acha
Cabo Verde, e não só Cabo Verde, como os nnu-
nicipios adjacentes. V. lixe. sabe que aquelle
município se acha completamente insobordinado,
acha-se fora da lei, porque as proprias autorida-
des e o proprio juiz de direito se achão debaixo
da pressão dos revoltosos e dos mesmos assassi-
nos e criminosos. De lá partirão reclauaaçôes
para a policia, do juiz de direito, do juiz muni-
cipal, de todas as autoridades, ds influencias
locaes, pedindo um forte destacamento, porque
ó assim estas autoridades poderião cumprir o soo

dever, podertio mesmo ser garamit idas, por istoo
que estavão ameaçadas de morte.

O Sus. VAILAD.%us gs:—O juiz mnniumieipal é de
opiniào nie o governo deve mandar quanto an-
tes força

O S. CaETNQ GAMA: —A presidencia da pro-

'inci e o chefe de policia virão-se em grande
enuilra raça par.r consegu u reto mm ruia peq um eisa força
te 20 lnra:as, que para alli remetteo, composta
de gente da u:orurpauivade linha existente rr'esta
capital, que, como V. lixe. sabe, não é desti-
tina à policiar a provincia, ruas por ser um
caso extrenmunr e não haver outro recurso. Não
hasta isto, Sr. presidente, porque as cousas
perrriancerào no usresmuo estado. E tal era a atli-
tude da população e primucipalmenie da classe
mais baixa d'esse termo e dos circnrmnvisinluos,
que as autoridades não se animarão a permiriltir
que esta forca fosse empregada na niannteulção
ia orrlennu e no restahelecimrneto do imperio da
lei e do prestigi da autoridade, e reclamarão
nrrnsito maior força, como indispensavel; e o pre-
sidente ria provincia e o chefe de policia vi-
mão-se nos mnaires embaraços, por que não Li-
nrhào praças do corpo policial e por que a guiam-
da municipal, atem de nunca ser posssivel com-
pletar-se ciii cada uru tios teruuros, não pode sa-
bir d'aqueile que dia ferirpor ffin policiar

O Sus. l)ususmoNn:—Isto prova a Há escolha das
autoridades.

O) Sus. CAETANO GAMA:—Isto não prova má es-
colha das autoridades, foi devido á reunião ria
junta de alistamento e á opposiçào que fez a cita
o povo d'esse niunicici pio combinado com o de
outros.

Não Ira autoridade possivel quando não pode
dispõr de forca para prender os criminosos e
obrigar o cidadào ao cumprimento da lei contra
a qual eile se revolta A força não porte ser r-
pellida, senão com a força. Não ha possibilidade
de policia sem a força, como muito beun disse
o illustrado orador pelo 2. 0 :listr'icto, o Sr. C.
Alfonso, n'esta parte em contraducção com o
digno deputado o Sr. Dr. Valiadares, que co-
mioou o seu discurso dusendo que não precisa-
varinos de força material e riem de baionetas para
manter a ordem; que cita provinha da moralida-
de do povo e que, se não fosse esta, não seria o
corpo policial quero havia de plantar a ordena
e a moralidade na provincia.

O Sus. CEsAriro GANIA:—Nemn sempre é precisa
a força para restabelecera tranquillilade publica.

O Sus. CAETANO GAMA:—Mas a moralidade pu-
blica nunca pode chegar ao ponto de perfeição
que exclua a necessidade da força pala o cursa-
pu'inu.iento da lei, para repressão dos unaos, para
mnanuten:ào da ordem; seria preciso, como nes-
sa oceasião disse o illustrado deputado pelo 50
districto, respondendo ao Sr. coronel Amaral,
que a nossa sociedade fosse composta de anjos.

O Sus. VALLAOARES:—NeIO o Sr. Amaral SUS-
tentou tal. Isto é levantar castellos para ba-
tei-os.

O SR. CAETANO GAMA:—Já vêem VV. lixes.
que Cabo Verde se acha nesta situação.

VV. ixcs. não desconhecem qual foi o movi-
mento que se deo na Ponte Nova por occasião da
reunião da junta de alistamento.

O SR. l)RUM0ND:—VenhãO os factos.
O) S. CATANO GAMA:—Irei eaumneraudo-os.

VV. lixes. o rao talvez ue foi uma conspiração
feita por pobres mulheres em numero de 80. Mas
eu oue conhe ço uns factos, e os conheço era suas
verLadeiras f)ntes, vos as3evero que as mulheris
forão tomadas ahi como instrumentos usais apro-
priados, mas que o movimento foi promovido
por graisle parte da populaçào, ior homens que
se acliavão preparados e prerruumrInrs para mxi-
liarem estas mulheres, se fosse preciso. Os factos
o demonstrão, as averiguações feitas o compro-
vão perfeitamente.

O Sus. I)RusmoNn:—Isto prova a soberania do
povo, que não se quer aeomnmolar com uma lei
que lhe fere os seus direitos mais sagrados.
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0 Sii. CAETANO GAMA: —ISto é questão diffe-

reli te. 0 que quero mostrar é que houve este no-
viriienio, pouco imporia tratar de saber se a lei
é leia ou má. luas V. Ere., que é liberal, e libe-
ral da ordem, não deve proclamar o principio de
que o povo está acima da lei, de que o povo é
soberano e portan to, quando eu tender que a lei
é má, deve calca[-.i aos pés, ainda niesnio fa-
zendo rojar o sangue de seus semelhantes.

O Sim. F. PEIXOTO:—Apoiado.
1) s. Co GAMA: — .., quanto mais, Sr.

preside te, que o nobre deputado não pode sus-
tentar corri antagem que esta lei é má. Não me
fio cargo de demimonstral-o, porque não quero

mar cada vez mais ardua e iinpossivel a minha
tarefa.

0 Se. VALLtDAImEs:—Nào apoiado.
0 Sim. CAETANO GAMA:—Respondo ao nobre de-

putado corri a brilhante prelecção que fez o seu
digno collega e companheiro de opposiçáo, o Sr.
l)r. Vailadares, demonstrando que a lei é muito
boa. A lei veio igualar os direitos e deveres do
pobre e do rico, do pequenino e do grande, e é
por falta de eouiprehens(io que o povo se tem
levantado contra etla e lhe tem feito oppusiçao.

0 Se. (:ESAiIo GAMA:—E,' boa eia these.
0 Sim. CAETANO GAMA:—() movimento da Ponte

Nova miàu foi de pequena importancia, e se não
correu alli sangue, e se só foi ollèndido physiea-
mente o tabelliào de notas, que acompanhou o
juiz municipal e as outras autoridades que forão
manter ajunta no exercido de suas funcçôes,
V. Exe. sabe que deo-se um outro resultado mui-
to umais funesto e de cousequencias muito mais
perniciosas, a quebra do prestigio da autoridade
ui blica, que é o primeiro elemento de ordem, o

1 o elemento para a execução da lei. Não só es-
tas autoridades furão vihpendiadas, como a lei
não se executou, corno mnutilisarào todas as pe-
cas relatias ao trabalho da junta de alistamento.
Portanto, Sr. presidente, aquelia populaçao fi-
rou CIII uni estado tal,que V. Exc. e a casa sabem
que foi necessario que para alli partisse o chefe
de policia para evitar maiores perturbações na or-
dem publica.

0 Sit. lhujMoNn:—Não fez nada.
() Se. (l}o GAMA:—Diz S. Exc. que o che-

fe de policia nada fez.
0 Se. VALLADAnEs:—Conseguio tudo pelos

meios suasorios.
O SR. CAETANO GAMA:—S. Exe. já achou os

inqmieritos policiaes feitos, porque foi mandado
para alli, não a guarda municipal que lá havia
e cada poule fazer, como acontece sempre nessas
occasióes; mas um pequeno destacamento que se
ponde arranjar do corpo policial, comniandado
Por uni capitào, o que só com sacrificio se con-
segnio,porque não existião praças disponiveis na
c:ipital,e porque erão reclamadas de todos os ou-
tros pontus,em que havia quasi a mesma necessi-
dade. Foi sacrificio, digo, porque muitas vezes
aconteceu não haver na capital a guarda necessa-
ria para os ser iços indispensaveis. Foi devido a
esta força e ás providencias energicas tomadas por
intrucção do chefe de policia á este delegado
que se evitarão maiores disturbios. Mas V. Exc.
vô que este resultado se obtem por meio da força
e mantendo o prestigio da autoridade.

O Se. B. PINTO: —Apoiado.
O Se. CAET&NO GAMA: — O novirnento da Poute

Nova, Sr. presidente, não foi insignificante, e
nem foi apenas uma manifestaãu do espirito
publico de reprovação a uma lei que os nobres
deputados, contradictoriamente, uns achão boa e
outros má.

O S. 11*SILVA:—Apoiado.
0 S. CAETANO GAMA:—NO mesmo termo da

Ponte Nova, na freguezia de S. Miguel do Anta,

a ordem publica foi per;urbada de modo gravis-
sinio, a ponto de que as autoridades virão-se na
necessidade mie fugirem do lugar para não se-
rei!! N icti inas dos assassinos e sediciosos-

0 Se. Dmu1oND:—Tal é a forca rijo: ai d'citas.
O Se. CAETANO GAMA— isto que V. Exc. falia

em forca imiorat, eu direi que unia das vmcti umas,
que viu-se obrigada a fugir e procurar regiões
muito remotas, foi uni prestante cidadão corre-
ligionario de V. Exe., o Sr. Pedro Nolasco (la
Fonseca, que era então o 1 . 0 juiz de paz da pa-
rochia, e alli muito considerado, com razão.

o Se. J. AUGUSTO:—Já ré que os perturbado-
res da ordeni não erão iiberaes.

0 Se. CAETANO GAMA:—lsto é questão diversa.
Mas, ia vm' V. Exe. que o povo, quando se trata
da execucio d'esta lei, não procura saber se a
autoridade é inoralisada ou não, se é do partido
conservador ou não; trata apenas de saber se a
autoridade toui força material para repellir os
seus impulsos, as suas aggressôes materiaes.

Desde que o povo, cmii sua imiaior parte quasi
ignorante, e que muito diflicilmente poderá corri-
preherirler e mnesnio até ler e conhecer esta lei,
está imbuido na idéa de que é pessimmia, de que
e;ta lei, em vez do recrutamento, que era feito
pelas autoridades e que recairia como pena so-
bre um ou outro desordeiro da localidade, o faz
recalmir actualmente sobre os filhos do grande e
do pobre, e que, portanto, não ha meio de recor-
rer aos niattos e de fugir ila localidade onde se
é perseguido; desde que o povo entende que a lei

pesSi lima, que não ha meio de fugir delia, e que
o rerimedio é pôr criiliarao á sua execução, cite
assim o faz,ainda mesmo á custa ilo derraimiamnen-
tu de seu sangue e da sua propria vida.

0 Se. R. SILVA:—E unia theoria funesta.
O Sim. CAETANO GAM(:—E é de lamentar-se

que os nobres deputados, que tanto se nifenle-
rão, por supporemn que a presidencia attrmbum
ao seu partido esses movimentos, servindo-se
da miava lei do recru tanmeuto para indispor o
povo contra o governo, sejão os primeiros ii
irem claimnar contra cita desta tribuna, onde

represemitão os interesses de seu partido.
O Se. CE5ABI0 GAMA:—Logo confessa que não

ha motivo politico.
0 Se. CAETANO GAMA:—EU entrarei depois nes-

ta questão, para não ser a cada passo desviado
do tio de minhas idéas.

Na pacifica Piranga, V. Exc. sabe a que pon-
to chegarão as cousas.

Para não me alongar, direi que para atinei-
Ia localidade não bastou ir una pequeno desta-
camento, porque o povo em massa levantou-se
por tal )iodo contra a execução da lei, que
chegou a pôr emn assedio a pequenaforça que
para aili tinha ido, redusindo-a á contimuencia
de morrer á fome e á sêde.

Então foi neceasario lançar-se mão de recur-
sos extremos, afimn de se mandar para alli unia
forca de 80 praças.

O Se. DRuaroND:—Nãofoi por motivo politico.
O Se. CAETANO GAaIA:—Vou me occupar de-

pois desta materia. Peço ao nobre deputado que
não me chamne para esse terreno.

O Se. YALLADARES:—E' incandescente.
O Sim. CAETANO GAMA:—Não é por essa rasão,

mas porque me desvia do caminho que vou
seguindo, e assim não conseguirei elucidar cada
um dos pontos que pretendo analysar, e a pro-
posito dos quaes os nobres deputados inpug-
narão o projecto.

Sr. prosidemite, é tão necessaria a for ça, mas,
em condições, em numero de se tornar respei-
tavel, que, achando-se aqueila povoação no
estado que venho de dizer, desde que se con-
seguiu mandar para alli, com todo sacrificio, mali

destacamento de 80 praças, tudo entrou em
seus eixos, ii ordem se restalieleee, as autorida-
des poilerámi fiIflcm'iomlam regui l;irineiile.

0 Sim. l)iucuosn:— 	 tora mie haiouuel,s.
O Se. CAETANO (iAMA: — Smuul uhtmvida, ir com

h lunetas que se mepelie a forca nestas condi-
ções. A força, em gráO sulilciemite, não só é uni
elemento de ordem, comno, bem empregada,
serve para evitar o derraimialmmelito de sangue,
lira poupar vidas. V. Exe. sabe que, se essa
força fosse pequena, o povo a teria.

O Se. VALLAnAISEs:—llidicularjsado
(4 Se. CAETANO (;AMA: — . . ridicularisado, a

autoridade ficaria mais desprestigiat a ainda, o
povo, na esperaimça de supplantai a força, se ati-
raria ao combate, e d'ahi necessariamente havia
de resultar perdi de vidas. Porem, desde que
esta força era respeitarei, os cidadãos desisti-
no do seu intento.

(4 ms. VALLuDAeEs: — Prudeni:uarào
u) Se. CAETANO (iAMA: -. . . e submnetterào_se

ms leis e ás autoridades. Restabeleceo-se, pois,
a ordem pmihlnca e o imriperio da lei naquelie
trino, cujos habitantes hoje reconheceráô, ,;em
lii ida, que mal procederão, fazendo opposiçào

actuada ás autoridades que tratavào de execu-
tar a lei do recrutamento.

Na cidade de Barbacena que, como acaba de
asse remar o nobre deputado, e eu confesso, é
composta em quasi sua totalidade de liberars, e
cujo delegado de policia actual é uru liberal
decidido (apoiados da minoria), a urdem publi-
ca tem sido e continua a sem constantemente
perturbada.

O Se. YALLAOARES: —Já foi perturbada por
praças cio corpo de policia.

O Se. CAETANO GAMA:—. .não obstante terem
sido attendidas as solicitações (laquelle delga-
do exigindo uni forte destacaniento, apezar de
haver alli a guarda municipal que, como todas
is outras, dizia não se prestar ao serviço.

O Se. VALLADABES: —Não foi por isso.
1) Se. CAETANO GAMA:—Eu informo com co-

nhecimento de causa, porque esses negocios tèeum
passado por minhas mãos, até são escriptos por
mmiimmi.

Como dizia, aquella autoridade, não obstante
haver conseguido uma forte destacamento, con-
dição, sine qua More, da sua continuação no ser-
iço da policia, e de qualquer outra naquella

localidade, ainda assim comitimiuou a asseverar
que não podia prescindir de um destacamento
do corpo de policia, pelo menos mie 30 praças.

4) Se. A. PENNA:—E no entanto, houveaihi
rim juiz de direito que insistuo corri o presiden-
te da provincia para mandar retirar o desta-
camento do corpo policial.

O Se. CAETANO GAMA:—Eu estou imie referindo
á situação da pmovmncia, à execu ção ia lei do
m'ecrularnento, o nobre deputado remonta-se á
ipoca muito remota. Assim iremos ao infinito!

O Se, A. PENNA:—O nobre deputado faz a
apologia do corpo de policia, nós citamos factos
que o desabonão, como este que acabo de re-
ferir.

(lia outros apartes)
0 Se. CAETANO GÃMA:—Não entro n'esta inda-

gação, porque não posso ter conhecimento de
hirtos os factos occorridos nas diflèrentes locali-
dades, que provem desvios do corpo de policia;
mas, o que é certo é que estes desvios, em reIa
cão ao corpo de policia, constituema excepção,
entretanto que, em relação á. guarda municipal,
constituem a regra. E' o que demnonstrão os factos
e as autoridades asseverão coiitinmj,mmnemite.

Dizia eu que o delegado de policia de Itarbace.
na , apezar de ter á sua disposição um forte des-
tacanmiento, exigir) que este hsse augiuen tad o, pois

que lhe erão indispensaveis, pelo menos, 30 pra-
eaS Corpo mie puna, não só porque no Ospi-
mito Imulnticu iFaquella cidade inflniã os mlmrsuimos
limo ti Sima r4ue lée mm perlurha rI o a ordemcmii nos ou 1 rostermim is, Como por estar cl la mim tu tu p rox i uma mios
traiattm15 ( I a estrada de ferro de Pedro II, e lia-
em atli grande accumulaçào de operarios de

todas SS classes e nacionalidades, que prouiocent
constantes desordens e conflictos.

Tanto isto é verdade, que o delegado, dispondo
de uni destacamento, creio que de 20 praças,
temido de intervir n'uru coriflicto entre os traba-
lhadores da estrada e os escravos de um mmli-
vi (JU o.

O Sim. l)euMoNo dá um aparte.
O Se. CAETANO GAMA:—. . . não é isto o que

consta das informações que alui existem. Mas as-
severo que, na occasiá.o do delegado prender esses
escravos, o senhor d'elles, com parte de sua es-
cravatura, e mais alguns individuos, acomnmnetteo
a força, e tirou os presos do 1)0(1cm da mesma,
tendo havido derramamento ute sangue e feri-
mimen Los,

0 Se. A. PENNA:—Eu estava em Barbacena e
sei dommio se passou isto.

O Se. CAETANO GANIA:—Estou fallando corr i Os
miados officiaes.

O Se. A. PENNA:—E eu com conhecimento
pessoal.

O Se. CAETANO GAMA:—Não, contesto, mas digo
rmquillo que sei oflicialmnente.

Depois d'essa odeurrencia, o proprio delegado
rio-se rima vez mia necessidade de refugiar-se em
sua casa, porque foi elle proprio perseguido pelos
desordeiros, que o acommnetterão e á força, che-
gando sua aimdacia ao poluto de racharem a porta
de sua casa 1

Tudo-se n'esta ocdasiào ordenado-lhe que
abrisse imuquerito e promovesse a punição dos
criimminosos, elle declarou que não podia 'fazei-o,
sem que fosse sustentado por uma força muito
maior, pois do contrario não poderia nmanter a
sua autoridade, sendo até que sua propria vida
se achava em perigo. Desde então conieçou esta
autoridade a solicitar sua demissão, visto como
não foi possivel satisfazer-se ás suas exigemicias,
porque já com grande sacrificio lhe havia sido
remettido o primeiro destacamento, e posterior-
mente crescerão mais as necessidades do serviço.
No arraial de João Gumes formou-se unia quma-
Irillma de ladrões de animaes, a que estavão filia-
rias pessoas de alguma iinportancia dl) lugar, de
sorte que foi preciso mandar-se um capitão de
confiança coma as pra ças que ainda restarão na
capital e que podiào ser dispensadas para, reuni-
das á unia parte do destacamento de Barhacena,
irem desemnpemliai' aqumella importante diligen-
cia, que felizmente produzio tortos os resultados,
graças ás instrucções acertadas miadas pelo digno
actual chefe mie policia, e o bom desempenho,
d'citas pelo capitão comuimandante da força, o que
por certo não aconteceria, se esta fosse Composta
de guardas mnunmieipaes, e com mandada por um
Sargento da mesma procedencia.

O Se. A. PENmA:—O nobre deputado pode me
dar noticia de qual foi o resultado do inquerito,
aberto pelo juiz municipal de Itarbacena, a res-
peito d'essa desordem entre os escravos de um
individuo e os trabalhadores da estrada de ferro?

O Se. CAETANO GAMA:—Não posso dizer.
O Se, A. PENNA:—Pois deve constar na secre-

taria da policia.
O Se. CAETANO GAMA:—NO duvido, mas até

eu retirar-me d'alli para tomar assento n'esta
asseinblêa, não havia solução alguma, porque,
instando-se por vezes com o delegado para abrir
imiqueritos relativos a este facto e a outros, cite
declamava que não podia fazei-ti, porque mmáo ti-
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II liça pi'a g rntir ate i 	 ua prprld cxi
teiicia e ro:ii'luia peIiFidO iiJ detntsào.

1 SR. A. I'i,N\.—P0t' p0100 iuf.i'iiar ao no-
lie deputado te i1UC li 3111/ iliitli('ipal alirio o tu-
iuerit, e d'eile resultou que tudo não passava
te apprehcnPs \ uns do diegado de polícia.
1) esse  iiiquei i tu [ião resultou ueiilítitna cul pabi -
l ideils contra o mdi' iduo indiciado cnio pertur-
liadir ia ordem publica.

0 Se. CAETANO (;oia:—Mas, se o delegado de
plicia especifica os factos com idas as suas cii -

itiotairias, como ó que o nobre deputado falia
e li ans apprehensies? Àpprehenses vaus, quan-
tu tios sabemos que existe alti uni grande ilulilero
il operarios tia estiada de ferro; quando uni ti-
lustrado ' digo ex-deputado assiiii o assevera?

:-ii. A. IENN
sO 

A lã um aparte.
1 Se. ( A ETGAMA:—l'enho em meu poder

ii rtas do meu amigo e muito digno cunha o de
V.	 o pci i i i de uni destacamentoEr. , iistaud 

ra alli, pelos motivos indicados. E não só elie,
como o illtmtrali Sr. I)r. .ioaquimu Bento, que se
di rigio particularmente ao l) . chefe de policia,
tio eres eudo esta situa ç ão nrmai de Ilarbacena,
e instando pela ida te uni forte deslacamiiii1tO
ono mcd ida indispeusas eI para fazerem-se ces-
sar as e utinimas peitubações da ordem publica,

ro ei oxidas por uni g i-a iido numero de operarios
da strada de fel ro de Pedro li, que se aclião alli
muito proximnos. Eu me comprumetto a trazer
'ta cartas, se o nobre deputado exige.

1) Sim. A. PENN%:—EU posso explicar estes fac-
tos, por que estava em ltarinceua quando cItes se
derão.

1) Sr. CAETANO GAMA:—Já vêque, se em rela-
cl ) aio facto especial quee referi houve apenas ap-
prebensão van do deIegao,nào se segue d'ahi que
os ritros fetos de perturbação da ordem publica,
que os enstantes crimes que se dão alti sejao k ans
a 1 preliensoeS. Amua accoitumnido o que assevera o
nobre deputado contra o quedizenn peças ofliciaes
do delegado de policia ã repartição competente, a
cidade de Baibacena está nas condições que aca-
hei te descrever e que exigem necessariamente
mal força numerosa e disciplinada, e não bas-
aoguardas municipaes, ainda mesmo cui numero

muito mais avultado, para manter-se aI!i a ormleui
publica e a segurança indiidual.

O Se. V ALLanARE3:—Não apoiado.
1) Sim. CAETANO GAMA—Que seja necessaria uma

f rça em ilarbacena ninguí'm duvida, e não só lá,
como em diversas outras povoações.

Ainda ultimamente, Sr. presidente, no Peça-
alia a ordem publica foi de modo muito grave
perturbada: houve varios ferimentos, tendo para
mlii uiarcliado o digno delegado de policia do
Serro e uni olticial do corpo policial com algu-
ruas praças, por que o juiz municipal soifreo furte
opposiçào do po\o, querendo elle garantir ajunta
n exercicio de suas attribuiçóes.

() Se. T. DE G0UvÊA:—PilSerão fogo na casa.
(1 Se. CAETANO GANIA: — V . Exc. não desconhece

o factos que se (lerão tanabeili na Diamantina, por
o,easiao da reunião da junta de alistamento.
Á uda ultimamente derão-se graves perturbaçôes
da ordem publica no termo de S. João Baptista.
Alil mm foi somente causa a reunião da junta de
alistamento, foi taivbein a questão religiosa. For-
til ou-se um partido religioso. Esse partido se
oppoz aos maçons e lhes declarou guerra de morte.
Formarão-se doias partidos e a ordem publica es-
leve gravemente ameaçada, e ha até mesmo al-
guns crimes a lamentar-se.

Qual foi o recurso prompto de que se pôde lan-
çar mão, Sr. presidente? Felizmente no termo do
Grão Mogol havia una offlciaL do corpo policial,
exercendo o cargo de delegado de policia e tendo
num forte destacamento, que alii lambem era ne-

ees,irio, porque de tmdos e ponl os pedem as au-
trmdades força como con , li ... ão do exercido de
u:i ali ri liii róes e (. 0 iii o necessi ci ad e iii m presei n -
li t ei de sua continuação. Tomou-se o expediente
de fazer-e na, cimar aquclie official, ruiu a niair
parte(Ia fimiça que ti:mtia a sua thiposiçàu, para
aquelia localidade, e ii resultado foi o nicsnumm) que
e deo na Pirauga,e que se clara seuimpre que a au-

toridade, tu p r a forma nece ssar ia par i fizer mau
ter o seu tire tigio e o cumprimento da lei.

ti Sia. B. PiNT0:—MUitO bem. 	 -
0 Sus. CAETANO GAMA:—. ordem publica aPi se

rest heleceo e e s te official, iIIIIIIIII0 dessa lur;a,
pl e, auxilia mio as a e tori da eI e , conseguir que
dIa, abrissetum 05 inquerito ' polieiaes se fizesse
a prisão dos cuuumairao 'os, restabelecendo-se o iv-
prio da lei e com cite a ordem, a garantia e a
segurança individual.

0 Se. II. PINT0:—Mtim10 bem.
(1 Se. CAETANO GAMA:—Só depois de algum

teupo foi retirado este otlieial comi) as praças
que o acompanharão, e voltou pari o lugar omiii
se achava e cio que sua presença era neeessariu.

0 SR l)nvaioxu dá um aparte.
() Se. CAETANO Gaaia:—Entào o nobre depula-

do já se confessa satisfeito coro esta resposta
que acabei de dar, demonstrando que as pertur-
bações da ordem publica teemu passado de meras
mauifesta çóes do povo emreprovação de uma
lei que Y. Exe, acha má? Y. Exe. ii reconhe-
ce que o poso tem chegado até aos conflictos
naateriies, e que só corta a força tem sido obri-
gado ao cumprimento de seu dever e da lei e a
se chilir de seus excessos.

Eu poderia ir longe, Sr. pn'esilenmt, enuine-
rand e descrevendo factos da inesuma gravi-
dade dados cru quasi todos os pontos da pro-
viulcia õo opuiados), e ref( , rirreferir as perIllrbaCões
publicas de Lavras, S. Jos é  d'El-lley, Santa
Rita do Turvo, e outros pontos da iror umitia,
umas ter-time- laia num mio (lilfirmi essa tarifa.

Li rmiito-mmme a asseverar aos nobres de pulados,
cormi pino e oulieci mento de causa, que em quasi
todas as freguezias da provmncia, com peque-
na excepção, já a questão religiosa, que cxl
[ou exessivanimenle os animes e com rasão.

O Se. VALLÀDARES: —A questão religiosa li
appareCeo com o gabinete de 7 de Março.

0 Se. CAETANO GaMA:—Airmda não desapp:ur
deu do espirito publico, ainda existe, e o nuuImr'
deputado vorá nas approxiuiações da eleição que
inmmitis distinetos corm'eligionariOS de S. Exc. e
camailidatis actualmente á assenibléa geral hão
mIe aproveitar-se da questão religiosa para obte-
rem votos (contestações e apartes). Assevero aos
nobres depulados que em termostermos eminentemimeia-
te conservadores existe arreglmnenlado o partido
chamado catholico, cuja bandeira é unicamente
a defesa da igreja, e que na escolha de seus
caialudatos não procura saber se cites são tio
partido liberal ou conservador, porque querem,
unicamente verdadeiros catholicos.

(1 Sim. T. me GouvEA:—E' exacto.
()SR. C. DE OLIVEIRA:— E V. Exe. acceita o

partido catlaolico como uni partido pohitico?
0 Se. CAETANO GASiC:—lstO é questão diversa.
A questão, por tanto, Sr. presidente, existe

ialemmte no espirito publico, porque o povo en-
tende que precisa prevenir o futuro e tor no seio
do pariamentc verdadeiros catholicos,de qualquer
dos partidos politicos, visto entender que os
interesses da religião são muito superiores aos
deste ou daqumeile partido, desta ou daquelia
fracção pohtica. Existe, portanto, a questão re-
ligiosa.

O Sim. VALLADAREs:_Prohibila,
O Se. CAETANO GAaIA:—Prohibidt ou não, o

ci te é certo é que existe o partido catholico, e

viste formado nesta imt'or mia-li ummi centro de tra-
timolicos cun uma chapa orgaiiis:ila para ser plei-
teada iaa eleição.

O Sim. C. DE Ui.uVEieA:—l'.' unicamente uma es-
pem'uiação mxtravaga'mte,por qi não pode existir

mmmi 	 tat partiliu.
ii Se. CAETANO GAMA: —Se e especulação, é da-

1 neles candidatos que alju:mo da lia te dos
-meenlotes; mimas o que e facto e que estes estau
mncerammiei1te convencidos da justi ça e da me-

cessmdate de sua caua. Se e especulação, Sr.
presidente, é dos mneumlaros de umai e outro par-
tido, porque, corno acabei te dize", deite fazem
parte distinct)S corre ligtoflaruis de S. xc.

II Se. l)R1uIoND: — E de \'. t-xc.
l'

(1 Sim. CAETANO GAMA: — iJilãO já confessa o no-
bre deputado que existe a questão religiosa e
pie comia cita se especula.

tl Se. VAÍLADARES: —Mà5 , depois da queda do
muummmistcrio de de Março, ningumil deveria sus-
cm ar a questão, porque haveimios agora de vi-
ei empaz, como vivemos ate a ascenSao do

g mliii etc Rio Branco.
0 Se. CAETANO UtMA:—ConcordO nisto. Peço a

V. Exc. que O ta l a constar ai) p0, e, se mci ua-
cimi-o e ao clero, V. Exe prestara umrelevante
serviço á sua I r ror immcia. Mas e,ta verdade não
está inculcada mio espirito publico, e o nobre de-
putudo sabe que é mimuito forte o elemmueiito m eu-
gloso, e que Hão se abalão as crenças religiosas
por esta maneira, sem que o abalo repercuta
muito longe e os seus etl'eitos não 1merdnremn por
ummuto tempo.

O Sus. CEsAimio GAMA lá mAiO aparte.
(1 Sim. CAETANO GAMA:—Não digo que haja ra-

zão para a questão religiosa. Acabo de dizer que
ti povo está imniunidO nestas crenças e que 05
notares deputados prestarão serviço fazendo rer
ai) clero que não existe tal questão religiosa, e
que é de sua prupria necessidade e do povo bra-
zuleiro cotar euueer-se mie que o governo recotitie-
eco o direito que timiha a igreja, que se restabe-
leceo a ordeme tiarmumonia entre a igreja e o es-
tudo, de modo honroso para amumbos (as poderes, e
que as cousas, principalmente agora, terá de
marchar de unia maneira e miv eniente, porque a
Igreja veio amostrai que, nao obstante não dispôr
de baionetas, sabe fazer vai 'r seus direitos, por-
que á sua frente está Aqueile que disse que as
portas do inferno não prevalecerão contra ella.

O Sus. J. AUGUSTO:—Apoiado,
O Se. BeUM0ND:-0 povo não se mniporta mais

comii esta questão: a questão toda era a soltura
dos bispos.

() Sus. CAETANO GAMA:—E' por estas considera-
ções que tenho o direito de concluir que, sem
mmBensa dos brios miminciros, corno asseverarão os
nobres deputalos e disse em 1. 0 lugar o distincto
orador que romumpeo o d'bate ronta o projecto,
seuil deixar de reconhecer -a indole naturalmente
ordeira deste povo '

nós podemos asseverar que
actualmente a proVincia de Minas se acima em
unia crise assustadora.

II Sim. V A LLADAiIES0_Nã o apoiado.
II Se.itRUMoND0
1) Sit. CAETANO GAMA: — . . se acha em estado

mmacmrruial, não só porque os factos o denionstrão,
-mnmaO os documentos que vou apresentar aos no-
lares deputados.

1 Se. iuRualoND: — O inovei que levou a nobre
commmnamssao a apresentar este projecto está bem
e o ia ia e cido

1) Sim. CAETANO GAMA: —Hei de ir a isto depois.
poderia, Sr. presidente, em apoio mio que

acabo de asseverar, citar o testemunho de todos
Chefes de policia que têemn presidi do esta re-

partição na provimacia de Minas, depois que se
ercou a guarda municipal, que fo i o primeiro

eiemiaeulc de riesonleuia e mie m1esnmouatm acá 	 ia
pr IV mui' ia.
tI R. VALI,ADRES:_N 0 apoiado.
0 Sim. CAETANO GAMA:—. . . depois smlmuetumlo,

lii surgiu a questão religiosa. o, final mimente, de-
OtS que SP time. eimm execuçâmu a nova lei do re-

mrutaimmentm. hia hasta mie apoiar mia opinião iti-
suspeita 1 mmii itimistrado i nagi ,,brado, mie luo
conservador honesto, mie um carácter prmbo tes-
temnu mmho mie que se serviu comia muita razão O

ilustrado deputado pelo 2. 1 districto, o Sr. mIes-
embargador .3 oaquimmi Caetano, para demonstra
que Os mmaor immentus que se têem (lado cru toda
pror ri](-ia por oeeasiào (Ia execução da nova leu
mie recrutamento não téemml sitio doridos ao par-
tido á que S. Exc. pertence, irias, como entende
5. i'xc., á commnivencia das autoridades e a essa
tem que S. Exc. t:mnibem acima muito nir'm, citando-
nos até as palavras do iliustr,mdo senador o Sr.
conselheiro Silveira Lei

t o, que a qmmalitmcotm em
termos os mais energicOs e inconvenientes

1) Sr. desembarga dor Joaquim Caetano em
otticio dirigido, não ao actual presidente, que os
mmolmres deputados i uitenademn que, fai tanto ao seu
empenho mie honra, na phrase do Sr. Drunmaond,

ti reatisando a empreitada eleitoral do Sr. ba-
rão mie C-anmargos, mia phrase do Sr. C. Affonso,
pretmite lançar não de for ça armada para stip-
plaimtar a liberdade do voto, mimas ao Sr. Dr. Pc-
miro Vicente, e emn occasuão eu que airada riào
e pensava cio eleições.

II Si, C. AFF0Nso:_Referi-me ás circumfls-
cnmpções.

O Se. CAETANO (;aaiA: — . . . o Sr. desembarga-
dor .i oaquinem Ca p tam), acharilo-Se interinamente
á testa mia repartição da policia, disse ao Sr.
Pedro Vicente, em época muito remota, quando
ainda não tinha passado a reformiia eleitoral, des-
crevendo o estado lia provincia naqueila omca-
siã, que actualmente é o mesmo, o que passo a
ler.

Peço a atten çào dos nobres deputados para
este docunumenta, porque vou cingir-nie unica-
mente a cite, com a declaração de que desde o
Sr. lienevides até o actual, todos os chefes de
policia opimmarào do mesmimo rmaodo emma relação ao
estado da pror meia, e á necessidade da organi-
sação do corpo de policia.

O Sus. C. AFFONSO: —EU não contestei isso-

0 Se. CAETANO Gana: — Mas os seus coltegas de
OppOsição contestarão. 	 -

O Se. C. A FoN so:_Ninguem0 nega a necessi-
dade da força.

(Na outros apartes).
O Se. CAETANO Gana:—Os nobres deputados

não adnaittelii que a provincia esteja em estado
anormal; o nobre deputado pelo 2.° dustricto
diz-nos agora que cita não se acha em condições
difterentes de nenhuma das outras.

O nobre deputado, para provar a indole or-
deira e paclica dos nmineuros, revelou-nos as
impressões agradaveis que sente quando, via-
jando emnossa prov meia, depara eram cada mima
de suas povoações com uma cruz, osymbotO de
nossa redeuapção, attestand 	 o tio a religião povo,
quando vê pelas portas crianças vestidas de al-
godão, entregues ao trabalho que lhes propor-
ciona a subsistencia.

O Se. ( . AFFoNSo:_Rem e ás turmas de
crianças que se encontrão na estrada indo para
a escoii.

O Se. CAETANO (;AaIA:--I -lem; naas o nobre de-
putado descreveo este quadro cora cores poeti-
eas e animadoras para concluir que uni povo
que tem o habito cio trabalho, que ama a ins-
trucÇaO, que teria plantada no coração a religião
mio naartyr do Goigotha, não pode ser esse des-
eripto pelo presidente da provincia, não pode
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ser esse povo desordeiro que precisa de força ar-
nada para ser contido nos limites de seus de-
ores.
Portanto, os nohres deputados entenderão que

a pro mia não está nesse estado anormal. (A-
poiados da minoria)

(Ha alguns apartes).
Mas agora não contestão que dIa se ache nesse

estado.
tI Su. C. DE OLIVEIRA.—Ninguem confessou.
0 Su. CAETANO GAMA:—... e no entretanto en-

Inderão que era uma injuria aos brios mineiros
opresidente dizer que a provincia se achava em
estado anormal.

Pois bem; s são essas as circurnstancias, a or-
dem publica soifre, e foi nesse sentido que o Sr.
presidente da proviulcia faltou; e tanto o illustre
11)u lado pelo 2.° districto o comprehendeo, que

tratou te mostrar a indole pacifica do povo, em
vista da qual não era possivel que este se revol-
tasse contra a autoridade.

O Se. C. AFFONSÚ:—Foi para mostrar que a
provincia não se acha cm circumstancias anor-
maes.

O SR. CAETANO GAMA:—Mas as circumstancias
anorumaaes, a que eu me refiro, são a ordem pu-
blica, a segurança individual perturbadas, é o
desprestigio da autoridade, sem o que não pode
haver ordem.

O Se. l)eualoNn:—O alistamento já se concluio
ha muito tempo.

(Ha outros apartes).
O Se. CAETANO GAMA—Está enganado. Vou

mostrar por este mesmo oficio que essas scenas
estão se reproduzindo, e continuarãô a se repro-
duzir. (Lê).

Se. C. AFF0N50:—E' terrorismo.
O Se. CAETANO GAMA:—O Sr. desembargador,

em outro dia invocado como testemunho muito
valioso, é hoje qualificado de terrorista! (Con-
tinua a lêr)...

Notem os nobres deputados que a guarda
municipal se achava no estado mais avanta-
jado a que ella tem chegado na provincia. (Coa-
linmsa a lêr)...

E' lingoagom de todos os chefes de policia,
ainda mesmo d'aquelles que dirigirão a repar-
tição interinamente.

Basta estar-se aili alguns dias e receber os
otTicios de todas as autoridades policiaes, para
reconhecer-se esta verdade; porque actualmente,
assevero ao nobre deputado, é raro o oficio
que não venha n'este sentido, reclamando força
e dizendo que é impossivel a existencia da au-
toridade. ElIas pedem demissão, e declarão que,
se não  obtiverem, mudarão de residencia, como
algumas tem feito, para não exercerem o cargo
que consirlerão como uma tunica de Nessus,
que pretendem arrancar corri todo o esforço!

O Sim. CESARIO GAMA: —Tudo isso faz-se agora
COUI uni arrière pensée.

O Se. CAETANO GAMA--Faz-se desde muito
tempo,desde que houve guarda municipal. (Con-
tinua a lêr)...

O SR. C. AFroNso:—Eis ahi a confisào do que
eu disse em outro dia.

() Se. CAETANO GAMA (Continuando a lêr):
—Por meio da inercia, porque não tem a for-
ça precisa para fazerem executar a lei. E' ri' este
sentido a connivencia.

O SR. C. AFF0N5O:—Não só inercia, como
applaudirào os movimentos.

0 Se. CAETANO GAMA:—Nào é um estado ano-
mato por causa de eleições; não é um estado
fel icio para, como dizem os nobres deputados,
justificar-se o emprego de força e constituir-se
a provincia em um aquartelamento militar,
como disse o Sr. C. Affonso.

Os nobres deputados vem que é de longa
data que se reconhece esta necessidade; esta
reforma estava preparada e amadurecida pela
experiencia, e é actualmente qu se vai reali-
sar; não é fundada em necessidades fictici is,
cmeadas actualmnte para apparentarenl o e na-
prego da forca, que os nobres deputados ente ri
dciii que só tem por flama compressão do vote.

O Se. DauMoND:—Não ha outro fim.
O Se. CAETANO GAMA:—Os factos demonstrão

que estas necessidades se faziào sentir de lon-
ga data pelos motivos que se achão expostos.
O Sr. desembargador Joaquim Caetano, que di-
rigio a policia em epoca muito remota, o Sr.
Benevides que a dirigio quando ainda nem se
discutia nas cammras a reforma eleitoral, nem
se tratava de eleições, tinha a mesma liuigos-
gemn oficial, sincera, filha dos factos e da ex-
periencia, porque erão os mais competentes para
conhecerem as necessidades da segurança pu-
blica e individual (Coutinuaa lêr).

Veja V. Exc.: é urna autoridade como o chefe
de policia que foi collocada nas circumnstancias
de dizer: e Não se cumpre a lei; as perturbações
graes, o desprestigio da autoridade é completo;
não temos força, é preciso contemporisar cmii
este etado de cousas! e

O Se. VALLADARES:—Melhor accusacão não se
pode fazer ao seu partido.

O Se. CAETANO (,AMA:—Bem; mas é porque não
tinha elle os meios precisos.

O Se. CESARIO GAIA:—Felizmente.
í) Se. CAETANO GAMA:—E os nobres deputados

querem ainda que continuem agora e com mais
razão as queixas e accusaçmes a este partido,
pretendendo negar-lhe os meios necessarios para
prover a esta necessidade, sob o pretexto de que,
se se attende actualmente a esta necessidade iun
periosa, é isso devido aos planos sinistros de se
comprimir o voto, de se conquistar as urnas por
umeio mias baionetas e da forca armada.

O SR. C. AFF0Ns0:—A propria lei é que nos
dá direito a este pretexto.

O Se. CAETANO GAMA:—Já vê o nobre depu-
tado porque é que não tem continuado as per-
turbaçies na ordem publica; não é porque esteja
feito regularmente o trabalho das juntas paro-
chiaes, é porque tem sido preciso contempori_
sai-se esperanto que a administração e a autori-
dade publica disponhão dos meios precisos para
conter os desordeiros, para repellir a força comim
a força, para restabelecer a ordem e para plan-
tar o império da lei e o prestigio da autoridade.
E' este um desideratum a que os nobres depu-
tados não podem se oppor, em honra dos inte-
resses da provincia, que asseverão defender com
todo o denodo e empenho.

O Se. VALIADAREs:—Defendemos.
OSe. CAETANO GAMA: —Contemporison-se, Sr.

presidente, esperando os recursos que a assoem-
bléa provincial mineira de 1876, patriotica e
desm mi teressadamente ministra actualmente ao go-
verno, porque sem isto não será possivet gover-
nar-se esta provincia, porque sem isto, Srs., este
progresso material, este progresso morai e intel-
Jectual, tão preconisado e por nós todos dese-
jado, não será possivel, tudo irá em regresso,
porque o primeiro elemento de civilisaçào, de
progresso moral e material é a paz, é a tranquil-
idade, é a garantia dos direitos individuaes do

cidadão, aquillo que elIe tem de mais sagrado e
aquillo que o obriga a constituir-se em socie-
dade organisada, cuja missão, a mais importante,
talvez a unica, é exactamente esta. Portanto,pro-
cede patrioticamente a actual maioria da assem-
bléa, dando á provincia os meios necessarios
para a manutenção da ordem, para o cumpri-
mento da lei, aquillo que é mais necessario pari

o eIm progr(,es1 , t , taa o tm deseflvOlViiiicnto.
Os nobres deputados, portanto, sacrilirão o in-
teresse lo progresso da provmncia aos seus inte-
r(sses polutmcos.

1) Se. E. Aevocsso:—NãO apoiado.
Sim. CAETANO (AM.t:— . . . aos imIteFC5CS pai-

tidanios ...
O Se. E. AFeoNso:—Nao apoiado.
() Se. CAETANO Gana:—. . . porque, quando eu

demonstro com os fact is, quam:do os mwbres de-
putado ,; teemim os factos, que fall:to mais eloquen-
temmmente do que qualquer outra cousa; quando
leilim a expemieucia, quando teeni os tocuímiemitos
pmihticos de longa data, assignalando a urgen-
cia da satisfaço) desta necessidade, que só
agora, pelas ciacumostancias que os nobres miepu-
tados não ignorão,pode sei attendmda, entretanto,
se oppmmeni à realisação destas uaedidas,sob o pre-
texto de que actualíliente se pretende empregar
este mneio, não para ummanter a ordem publica, não
para garantir a segurança individual, moas para
se constituir a priviucia em um aquartelamento
mimititar e conquistar as urnas por meio das baio-
nelas. (Coaetinúa a ler).

e Nestas circumnstmmncias, rue, parece que lia s o
-mente um alvitre a tomar, e bem triste, e é comi-

temuporisar-se até que V. Exe. disponha mia torça
precisa pala conter o povo. e

E' commmmm se exprime o digno mimagistrado de
cujo testemunho se servio commimuita raz,m.mm o
digo) coam panheiro de V. Exe., o Sr. E. XtI,onso.
Mas o testemunho deste digno cidadão, testeimil-
Html) insuspeito, é muito valioso para este nobre
deputado e seus colfegas.

II Se. I)RUM0ND:—E' homein muito probo.
II Se. CAETANO GANIA:-- . quando lhes é as-

severada qualquer cousa emmm particular; entre-
tanto que o testemmmunho e opmnmao offlcial deste
cidadão , como um alto funcciouario do estaito,
não pode ser acceito e elle é qualificado de
siolmario, como disserão os nobres deputados.

E' assim que procedem os nobres deputados;
é esta a sua cotaerencia.

O Se. l)RUMOND:—E' um caracter probo, mimas
cheio mie apprehensões.

() Se. C. AFF0NSO:—V. Exc. não deposita coa-
fiaimça no Sr. Dr. Pedro Vicente?

O Se. l)RuM0ND: —() Sr. Dr. Pedro Vicente
diz o contrario.

O Se. CAETANO GAMA: — E u lá irei, se minhas
forças o perrimittiremn. (Continua a ler) mm. . .até
que V. Exc. disponha da força precisa para con-
ter o povo nos seus desmandos.» (Não é para fa-
zer eleições)..

Já vêem, portanto, Si. presidente, V. Exc e
a casa que não ha offensa aos brios mineiros,
não ha esta intenção assignalada no relato-
rio do actual presidente, quando descreve a
proviocia em uni estado anomnolm.m pelas per-
turbaçóes la ordem publica, desprestigio da
autoridade, falta de meios de repressão dos cri-
minosos, devida mm guarda municipal. Mas os
nobres deputados são impossiveis de convencer-
se e eu não tomo esse encargo, porque acho
que seria preciso uni milagre. Os nobres depu-
tados pedem factos; apresentão-Se os factos,
nã om os contestao e depois dizem que não ha
factos para as comprovar, que as perturbaçóes
da ordem na provincia não passão de pequenas
ma nifestações, oscillações da opinião publica,
oum o mais que quizerem. Os nobres deputados
são os cegos de que falia o evanglho,0C151i
habent et non videbuut.—Só a graça de Deos é
que os poderá esclarecer.

(1 Se. C. Ay FoNso:_lnvocatrt os a graça mie
Deos em favor de V. Exc.

O Se. R. SILVA:—Que dIa esteja nesta casa.
Se. CAETANO GAMt: — À paz esteja comvosco.

Sri VALLADaili5-E 1)eoe se mclme momo
Exc.

0 Se. CAETANO G AMA :_AMWfl! Riso).
Mas, como dizia, Sr. presidente, fica mienion-

strado, momo só mine não houve ofensa atirada aos
brios iiiimmmros e á indole pacifica mleste povo, que
S. l'.X. reco ntmece no semirelatorio, mas que
a guarda mrmunicipal é incapaz mie preencher os
seus fins, mesmo eumm epocas miormTmaes, por isto
que, mmmesmimo nas sitmmações nonmnaes da proviui-
cia, não podem desconhecer os nobres deputados
que os criminosos formigão por toda parte.

Vou agora temmmonstrae qmm, em Vista mIo ex-
posto, o corpo policial de 1200 praças ainda
é mnsutliciente.

O Se. VALLADARES:--Não chega para nada, é
uma gota d'agua no oceano, à vista lo estado
anormal da p i ivincia lescripto por V. Exc!

O Se. À. P EN IDO: _Atteildefldo-Se á vastidão
da proviucia.

t) Sim. CAETANO GAmA—Aiuida mnesmno em situa-
ç.ão normal da povincia, Sr. presidente, comi
dizia, a guarda municipal não pode de forma
alguma preencher mis seus fins, o policiamento
do termiio a que elIa pertence, porque os crimi-
nosos tormmmigaO em cadacada termmio. Appeilo para o
testemunho da casa, dos membros mla. maioria O

da minoria.
O Se. DeunoND dá um aparte.
O Sim. CAETANO GANIA:—Mas não no estado

actual , posso asseverar com conhecimento de
causa ao nobre deputado, que não só o seu nu-
mero é muito mais crescido e assustador, como
a sua audacia chega mio ponto de virem coito
car-se v até deresidiremfl nas mnes inas localidades
e amn€a;aiemn de morte as pro[mrias autoridades.
Assevero ao nobre deputado que lia freguezias
no interior do norte de provmncia, onde não
possivel uni subdelegado, porque os crimHmfloO5
os valentões do lugar, se reunem e dizem: m(Queum
acceitar o diploma de autoridade policial aqui
srá morto incontinente. e Eu o assevero, por-
que f. j i devolvido o diploma por autori.dades
i momeadas,asSeverafldo que não podmão recebei-o,
porque teriao emu troca a inerte que limes era mm -
posta l)0r estes individuos.

O Sim. A. PENiD0_Apoiado.
O Se. 1)RUM0ND dá um aparte.
O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado não

desconhece o facto imnportantisSlt0 que se miem
ainda lia pouco em Montes Claros. l` -lle não
descin hsecido da casa e S. Exc. ii Sr. presiden-
te, que alli reside, sabe deite. V. Exe. ha de
saber que o distimacto juiz de direito dalti, o Sr.
Emilio de Rezende Costa, caracter distmocto.

O Se. R. SILVA:—Apoiado.
O Se. CAETANO GAMA: — . .. e que já foi um

digno membro desta casa..
ti Sim. A. PENmDO:_ApOiaulo.
O Se. CAETANO GAMA:—. .. reunido, não com

guarda municipal mas coam 40 e tantos cida-
dãos e todas as autoridades polieiaes foi no
encalço de um magote de criminosos teumiveiS
para os capturar, e que ahi travou-seUm cofl-
flieto tírrivel, no qual correo eminente perigo e
por Lmmn successo não foi tarnbemn victimna mIo
bacamarte de um assassino este digno juiz de di-
reito, resultando a morte de tres i liviml mioS dos
que comímpunhão essa quadrilha de criminosos.

Já vê V. Exc. que não é a desmoratisa.0 das
autoridades, não é a desmoralisação de um sub-
delegado de districto, que dá aso aos m:rimmno-
SuS e desordeiros: cites affrontào e se oppcem
á primeira autoridade da comarca, reunida a
mais de 40 cidadãos prestantes, que se vêem na
necessidade de pegarem, elies propriOs, em ai-
mas para bateram os criminosOS,que se vêem for-
çados a exporem-se para garantirem  soa

4
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eitencia, os eu direitos, a sua segurança.
E no estará em cireiimslanciae assustadoras
unia provinria constituida nesta siluacào,Sr. pre-
sidente?

0 S. II. PINTO:—Nào é tanto assim, não.
O Sis, CAETANO GAMA:—Não posso relatar os

factos todos em relação à uma provincia tão vasta,
mas os que acabo de referir devem ser suflicien-
tes.

O SR. J. EuFRozlNo—No rnunicipio de Passos
um delegado de policia teve de comprar sua
Vila à um assassino por 400U.

O SH. CAETANO GAMA:—Elles já põ e m em lei-
lão R vida das autoridades polieiaes e dos cida-
dãos mais importantes. Posso asseverar corri Co-
nhecimento de causa que actualmente não temos
segurança individual na provincia.

O Se. li. PINTO:—Nào diga isto. Um homem
viaja pr toda provincia, sem unia aríca, e não
carro perigo, isto vai desacreditar-nos perante o
e ;trarmgeiro.

O Se. CAETANO GaaiA:—Nào vai desacreditar
tal. Isto é una verdade que se deve tornar pa-
tente, porque é preciso assigmialar Os males para
juctificar o emprego do ienaedio, a força, e para
se não deturpareni as inten ç ões do poder legisla-
livo provincial e do poder administrativo.

Sr. presidente, tenho demonstrado com factos,
cnn docu mentos authenticos, com o testemunho
do pessoas insuspeitas, que as circurustancias
em que os dignos deputados da opposiçào fun-
Lirão as vantagens da guarda municipal sobre
o corpo de policia são justamente aqueilas que
nos lerão à eonvicão de que semelhante guarda
não pode jamais se prestar ao serviço para qua

destinada.
Quanto á disciplina, que é outro elemento iii-

dispensarei, mesmo em um corpo de policia, iii-
umbido mie auxiliar as autoridades judicial ias e

p'liciaes na manutencão da ordem publica e se-
guranca individual, acredito que os nobres de-
nitados não comitestão que não pode a guarda
mmtmiiicipal [el-a com certo caracter militar, ou que
llo menos não a lena tido.

Dizem, porem, os nobres deputados que a in-
disciplina écomntnuui á guarda municipal e ao
corpo policial.

0 Se. VALLADARES:—COM a opinião do Sr.
visconde de Uruguay.

0 Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado está
em contradicção, n'este ponto, comsigo mesmo, e
com seus collegas de opposição, porque, quando
querem mostrar que o corpo de policia não offe-
roce nem a vantagem da disciplina, dizem qne
elie não a tem, nem pode ter, pelas razões que
alduzirão e que eu d'aqui a pouco analysarei;
quando, poreiii, pretendem inverter os fins que
julgão ter a administração pedindo essa força,
isseverão que dIa é muito bem disciplinada!

O nobre deputado, o Si. Valladares, ha de se
recordar de que usou deste argumento: que não
se pode comparar os guardas policiaes, beisi dis-
ciplinados e armados, com os simples cidadãos
guardas inunicipaes, os quaes, por sua condi-
cão e mais circumnstancias, não se poderão tor-
nar instrumneutos da ad mniuistração. De sorte que,
quando quer fazer crêr que a força pedida pelo
presidente da provincia é para ser empregada no
triumnpho eleitoral, o nobre deputado entende
que o eoi po de policia é tem disciplinado, e pode
servir de instrumento aos fins da administra-
.ã0...

O Se. VALLADAREs:—Pode melhor que a guar-
da municipal.

O Se. CAETANO GAMA:—.., entretanto que,
quando quer desabonar o corpo poiicial,assevera
que elle nem ao menos pode ter disciplina, e
conclue que a desmoralisaão e a indisciplina são

cirnifluns tanto ao corpo tio po l icia como á gisr-
da municipal. A opinião varia, conforme os in-
tiiitus que o nobre deputado temo em vista.

Na mesma contradicção cahio o tilustre depu-
tado, Sr. C. Aflonso, de cujas expressões a este
respeito inc iccuparei daqui a pouco.

O Se. C.AFF0N5O:—O que eu affiriiiei foi, ci-
tando até opinião do Sr. Visconde de Uruguay,
que o corpo de policia, sendo uma nuança da
tropa de linha, uma vez disseir,inado e dividido,
desniomalisa-se, perde a disciplina; mas quando
tratei de una corpo de policia disciplinado para
os effeitos eleitoraes, considerei uni corpo como
o da capital.

O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado com
isto confessa que não tem razão para dizer que
o corpo de policia, como se crêa actualmente,

1110 elemento para conquista eleitoral, porque
elle não vai ficar estacionado lia capital, e nem
estas companhias em uma só localidade, ater-
rando, como disse o nobre deputado, as povoa-
ções com seu aspecto temoioso, soa disciplina e
suas manobras, pois que suas praças terão de
ser disseminadas pelos dilierentes inuuicipios,
como disse o nobre deputado.

O Se. VALLsoAimEs:—Mesmo disseminadas, se-
rão melhores instrumentos do governo do que
os guardas munieipaes, uma vez que são coto-
imiandadas por oflicimes que aspirão a melhora-
mie utos.

O Se. CAETANO GAMA:—Porque?
O Se. VALLADARE5:—Pela dependencia para

os accessos, reformas &.
O SR. CAETANO GAMA:—A disciplina é justa-

mente unia necessidade para serem bem cum-
pridas as ordens da adiniiistraçào.

Eu acceito qualquer opinião a este respeito,
porque, qualquer que seja o principio admitido
pelos nobres deputados, eu tirarei d'elle conclu-
aões contra SS. Exc°'.

Pergunto ao nobre deputado e seus coilegas:
entendem possivei a disciplina que subordina este
corpo ás ordens da autoridade, condição imi-
dispensavel para o bom desempenho das dili-
gencias policiaes, ou não? (is nobres deputados
reconhecem que este corpo não pode deixar de
ter, pelo menos, mais disciplina do que a guarda
municipal, como acaba de asseverar o nobre de-
putado.

O Se. VALLADARES:—Para o mal.
O Se. CAETANO GAIA:—Qual é o mal?
O Se. VALLAOAREs:—Obedecer a vontade do

presidente da provincia.
O R. CAETANO GAMA:—Este corpo tem a ne-

cessaria disciplina, se bem que se possa abusar
delta; o nobre deputado, pelo menos, ha de con-
fessar que elle é muito superior á guarda mu-
nicipal, que reconhece não poder ter disciplina.

O Se. DRUM0ND:—Tem para uma cousa e para
outra não.

O Se. CAETANO GAIA:—Pouco importa o no-
bre deputado dizer, sem fundamento,fundamento, que o pre-
sidente da provincia abusara da disciplina e da
consquente subserviencia do corpo policial
para fins eleitoraes; o que basta para sustentar a
creaçào desse corpo é o que o nobre deputado
acaba de confessar, que este ha de ter a necessa-
ria disciplina, ha de prestar obediencia e ter a su-
bordinação necessaria ao presidente da provin-
eia, ao chefe de policia e ás demais autoridades
incumbidas da tnanutenão da ordem publica.
Assim  nobre deputado reconhece que o corpo
de policia é mnito mais vantajoso e util do que
a guarda municipal.

O Se. I)RuroND—Nào apoiado,
O Se. CAETANO GAMA:—E' a consequencia lo-

gica.

O) Se. P. IIAM0S:—Se ii presidente asar, bu é
mitra questão.
(1 Se. Carrarso Giit:—Voii repetir as pro-

prias palavras do nubie (putado e a conclusão
que deItas tirou. Lê). < À desnioralisação e in-
disciplina são cmli mmml, as ao corpo policial e guam-
di municipal. Dwve-si por isso preferir a guarda
municipalpaI por ser mima is barata.

Já é diverso mio que o nobre deputado agora,
concede, forçada pelos argumneutos e pelos factos.

O) Se. VALLAOARES:—NãI) concedo cousa al-
goma.

O Se. CAETANO GAMA:—Isto dizia o nobre de-
pilado, quando fazia confronto do corpo poli-
e ai com a guarda municipal para concluir que
esta é melhor.

Mais adiante, quando trata de analysar o pro-
jecto pelo lado das intenções sinistras que attri-

mie ao presidente da provmncia, de comprimir a
il)er(IaCllt do voto, o nobre deputado, entendendo
tiie se quer crear este corpo de po l icia justa-
tente por ser disciplinado, por ser instru,mieuto

docil e apropriado para esse fito, exprime-se do
modo seguinte (U). e O corpo de policia, disci-
plinado, não se pote comparar como cidadão
guarda niummicipal, que não pode er tão ilocil
ao governo.

O Se. VALLADAiIES: — Essa,redacção é sua.
O Sim. CAETANO GAMA:—São suas exprosões,

constantes de miteus apomttaiii mitos, tomados como
tida fidelidade.

O ilustre deputado, o Si. (, . All'unso, reco-
nlieceimdo no corpo de policia a necessaria disci-
plina, que nào tem a guarda municipal, disse
que aquele, da niammeira porque ii peendemnos
organisar, poderá prestar inào forte á alrninis-
[ração, o que não se daria em relacão á guarda
municipal. Os nobres deputados, pois, virão-se
lingados pela argumimentacão e pela eloquemicia

d	 factos, a confessar que ' a desmoralisaão e a
iiiiiise,iplina não são CoiOmnUus a) corpo depolicia

á guarda municipal, nas sommmte d'esta.
Portanto, assim estabelecido que o corpo de

policia é aquelle que podo ter a necessari,m lis-
r lmlina, inquestionavelmente este é prefenii ei á
omarda municipal, que não pode offerecer a ines -

a vantagem. Logo o projecto é mitil.
Eu podia concluir aqui ii não entrar nas mi-

tiuciosidades á que descerão os nobres deputados
na analyse do projecto, mas vou demonstrar que
a razão, a justiça, a causa das eommveniemicias pmi-
li icas, estão todas do lado da maioria, e que a
pposicão neste caso não pode ser senão sys-

tetmmatiia (não apoiados da minoria), sobre tudo
quando aproxima-se a quadra eleitoral, e é pre-

os nobres deputados prepiraremi o terreno
uiva explicarem os factos da mmmaneira que lhes
envier, conforme o resultado da eleição.

O Se. A. PENino:—Muito bern.
O Se. CAETANO GAMA:-.-OS nobres deputados,

Sr. presidente, estão tambem em completo des-
atordo quanto ao meio lo emprego do corpo
policial. SS. Exes. que, como acabei de dizer,
izerão-ine a justiça, cedendo aos principios lo-

gicos e ás teimdencias do seu espirito, de coa-
fossar que o corpo policial teráa necessaria dis-
ciplina...

O Se. VALLADARES:—Não confessei isto.
O Se, CAETANO GAMA:—. . .entretanto, em re-

lação mesmo ti este assumpto, quando tratarão
e analysar as cireurnscripções policiaes da pro-

vincia, fizerão uma falsa apreciação. Ora, SS.
Excs., como o Sr. Dr. Carlos Affonso, conside-
ravio unia companhia de 200 homens e dirigida
por um capitão, um tenente e uni alferes, for-
mando mim grande aquartelamento em aiim ponto
da provincia, com seu aspecto temeroso, com
sua disciplina, corno disse S. Exc.,atemorisando

as populações. Ora, SS. Excs. commsiderào estas
200 praças disseminadas pelos diversos termos
49 C omopoeiti mima ci reuniscripça o, e veemmi nos
dizer que essa força, assou dissemiiinamla,nào pode
ter a necessarja disciplina, e, portanto, ficando
110 mmt81110 pé da guarda municipal, deve ser
preferida esta, porque, como diz o Sr. Dr. VaI-
1 adanes , é uma is barata.

Se. VAILAD.SRES:—(J que o Sr. C. Affonso
asseverou foi que este destacamento de soldados
bem disciplinados ia aterrar a população da
p movi nci a.

0 Se. CAETANO GAMA:—I. exatainente o que
estou dizendo: referirei as palavras leste dis-
tineti deputado: (Lê).

Quereria que o aspecto temeroso de uma
forem organmsada, disciplinada e fazendo imiano-
bras, mppareesse só tios casos extraordinarios,
moas maao como medida permanente. »

0 Se. VALLADARES:—O nobre deputado está em
co ii tradicção.

O Se. CAETANO GAMA:—Estas coritradicções são
comniumis aos nobres deputados, por que SS.
Exce., ora, tratarão de confrontar o corpo poli-
cial como a guarda municipal, ora, procoravão
lemi,nstram que o partido conservador lançou
mii ao do corpo policial como o mais apropriado
para fins políticos.

0 Se. VALLADARES:—NÓS partimos (Ie pontos
diversos, e, por tanto, não podiamnos chegar a
um accordo.

O Se. CAETANO GAMA:—O proprio Sr. Dr. Car-
los Alfo nso asseverou na mesma ocensiào o se-
guinte (/ê):

« Não é possivel manter-se a disciplina mio
corpo policial, porque, ou elIe fica na capital, e
emita) é inutil, ou dissemina-se e então, não sen-
possível a disciplina, se converterá t , iii guarda
mmm umi mci pai 	 »

Etretanto que S. Exc. no trecho amiter:or
apresentou o corpo policial aterrando as localida-
des com seu aspecto temeroso, disciplina e ma-
nobras.

O Se. VALLADAREs:—Referia-se a um corpo
disciplinado estacionado na capital por amor da
mesmo ti.

O Se. CAETANO GÁMa:—Perdõc-mne; S. Exc.
não podia figurar esse caso.

O Se. V;LLADARES:—S. Exc. suppõe que fique
todo nesta capital, sem se destacar para mimo de-
terminado lugar para fazer eleições.

O Se. CAETANO GAMA—Mas, nesse caso, crea
uma ficção, faz uma supposiçao sem base, que
não pode prejudicar o projecto, porque n'elIe se
determina qmm para o serviço da capital e sua
circuinscripçã fiquem destinadas apenas 400 pra-
ças, quando saiem os nobres deputados que para 
serviço effectiv o só da capital são indispensaveis
200 pelo menos.

Agora viii explicar a verdade consignada no
projecto, de accordo corri as conveniencias pu-
blicas da manutenção da ordem e da segurança
individual Esta força não vai ficar formando um
vasto aquartelamento em um ponto designado da
circumscripçã policial, como disse o nobre de-
putado, mas sim essas companhias teeni de ser
disseminadas pelos diversos pontos dos munici-
pios que constituem cada circumscnipção militar.

O Se. VALLADAeEs:—Concentra a força em di-
versos niunicipios.

O Se. CAETANO GAMA.—O que o projecto de-
termina é o seguinte:—que, creado o corpo com
1200 praças,sorá fraccionado mim 5 partes,em que
se dividirá a provincia, com a denominação de
circumscripções policiaes. Em cada uma destas
circumscripções, afora a da capital, haverá 200
praças do corpo policial, commnandadas por una
capitão, tendo um tenente, um alferes e 4 cabos.
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O S il. C. DE OLIVEIRA:—Esta disposição de
companhias é i nconstituciona l ao ultimo ponto e
ex irbitante de nossas faculdades.

O 5K. II. SILVA: —Qual é?
O Se. C. DE OL1 VEit t;—Da circulnscripÇão ter-

ri tur 1 ri.
ti Se. CAETANO GAMA:—Ora, muito obrigado.

O nobre deputado, o Sr. Valiadares, vai alein do
que precisamos. S. Exc. entende que a assein-
bléa provincial não só deve fixar, como ainda lhe
caripete organiSar a força.

() Se. C. DE OUvE1RA:—SeIfl duvida alguma.
0 Se. CAETANO GANIA:—Pui S isto não é mais

do que organisação, porque são bases geraes.
Quem organisa não pode deixar de ter em vista o
elriplegu da força, porque do emprego delia de-
pen 'e a organisaÇão.

O Su. VALLADAÍIES dá um aparte.
O Se. CAETANO Gaaia:—V. lixe. nos contestou;

mas, tratando desta materia, eniendeo qne é da
cori petencia tia asseiubléa provincial organisar a
for' a.

() Se. VALLA DARES:_EntendO ainda.
II Sir. C. DE OLIvEIRA:-4StO todos nós.
O SR. CAETANO GAMA:—P0 iS me faça o favor de

uns ir. E consequencia necessaria estabelecerem-
se estes principios geraes, porque da applicaào
desta força é que depende o plano de sua organi-
sação.

0 Se. R. SILVA_Apoiado.
0 Sil. CAETANO GAMA:—Se nós não tivessenros

em vista a applicação que queremos dar á força,
a terialiioS organisado de outra maneira.

0 Se. R. SILVA:—Muit o bem.
0 Se. CAETANO G A M A :_Portanto,fl ú5 , que deve-

mos organisar a força, devemos ter em vista o
plano, ao menos geral, de sua applicaçàu. Este
plano geral de sua applicação não pode deixar
de ser consignado em lei, porque o presidente
da provincia não pode saber disto particular-
mente ou em segredo, é preciso que se dtermi-
Dc na lei. Nós deixamos exactamente ao pre-
sirlenle da provincia aquilio que lha Compete—
o iliustre deputado, o Sr. Drurnond, censurou a
coruunssao por não ter designado as proprias
sedes das circumnscripÇóeS, e os nobres deputa-
do achào que fornos alem dividindo a pro-
vincia cio circumScripeões, porque isto não com-
pele á assembléa provincial!

O Se. R. SILVA—Apoiado.
0 Se. CAETANO GANIA:—Veja V. Exc. como au-

dão os nobres deputados neste plano mal com-
binado de opposiçãO a todo o transe ao governo,
negando-lhe ou procurando impedir que elie te-
nha mesmo os elementos indispensaveiS para
gos ernar a provincia, de que SS. Excs. são muito
dignos e iliustrados filhos, e cujos interesses
proclainso defender!

O Se. VALLADARES_Ser ã mal organisado este
plano; mas elie é exceliente debaixo do ponto
de vista eia que o encaramos.

0 SR. CAETANO GANIA:—Estas companhias, Sr.
presidente, pelo projecto são destinadas a subs-
tituireur a guarda municipal nos diversos termos.
VV . Excs. comnprehendem que nem era possivel,
nem conveniente que dIas ficassem reunidas em
un, ponto determinado da circu.inscripção,nem
mesmo uma grande parte deltas; dias temia de
ser disseminadas pelos diversos termos de que
se comporá a circumscripçiO policial, porque
sabemos que em cada termo ha uma ca-
dêa e nestas cadêas ha crmninosos; e não tendo
nós actualmente o recurso da guarda nacional,
que prestava grande auxilio, e nem dos mdi-
'iduos não qualificados na guarda nacional e

que erão chamados a este serviço, e faltando a
guarda municipal, estas cadêas ficaráõ sem vi-
gias, sem guardas, ao desamparo, e não era pos-

sivel, ainda mesmo que elias afferecesseni coo-
diçóes de segurança precisa, que estes presos
fosemn alli contidos sem haver guardas ou vi-
gias. Portanto, é mnlispensavel que estas com-
panhias sejão disiribuidas plos diversos ter-
mos da c i reur U sc t iJÇàO. policial. Não lia, pois,
o aspecto temeroso deste aquartela ruuto faze]'-
do manobras, coroo disse o nobre deputado, o
Si. l)r C. Affonso, e nem Lambem sese pode con-
cluir desta disseminação das companhias ser itmi-
possirel a sua disciplina, porque V. I,xc. e a
casa sabem, ou devemprever, o que é que se rea-
lisa. O capitão, que é o responsavel pela disci-
plina destas companhias, fica residindo • na séde
da circo mnscripção, que deve ser escolhida pelo
presidente da provincia, por isto que nesta es-
colha elle deve attender as circunnstauciaS da
cemitralisaçào desta séde, de modo que cita fique
distante o mais igualmente possível dos diversos
teiimios, coino,aleui disto ,deve escolher uro termo,
uru municipio, onde exista uma cadêa forte ou
ao menos cru condições de conter una grande
numner de presos. O capitão tem de residir ilii,
esta cadêa tem de ser o deposito dos criminosos
que forem presos 011 que existirem nasnas outras
cadéas da circumscripÇão, ao menos com seu
maior numero. Na séde da circuinsciipção dese
permanecer uru destacamento maior, não só
paragarantir a prisão dos criminosos pertenceu-
tes á circumnscripção, como para acudir de prornp-
to a qualquer emnergencia, a qualquer pertur-
bação mais grave da ordem publica eu outros
pontos. O capitâo,constituido nesta situação, tem
a direcção (e toda a companhia e a exerce.
Impõe a disciplina por meio de seus sribalter-
nos, de 1 tenente e 1 alferes, que elte pode coro-
missionar para o exame e fiscalisação dos diver-
sos destacamentos da circumscripçào etc. Já veemn
os nobres deputados que, não só não é impossivel
a disciplina, mesmo porque estes destacamen-
tos parciaes devem ser revesalos pelo destaca-
incuto maior e existente na séde e irãõ receben-
do a instrucção e disciplina precisas, corno dia é
exercida por meio destes subalternos em todos
os pontos da circumscripção. Não se dá,portanlo,
o inconveniente assignalado por todos os nobres
deputados, quando dizem que esta força, disper-
sando-se por toda a ciroumuferencia da circuni-
scripção, não poderá ser disciplinada.

E depois, Sr. presidente, SS. Excs. confun-
demn completamente disciplina do corpo com me- -
strucção, porque, o que é a disciplina? A lisci-
plina são as regras de conducta e as penas mi-
postas pe!o respectivo regulamento, e a conse-
quente oberliencia e subordinação; a instrucção
é o ensino do modo de usar das armas, é aquil-
lo que se chama manobra. Se a disciplina, que
é o conhecimento e cumprimento dos deveres,
a execuçào das leis que regem este corpo, não
pode ser imposta, porque os individuos que o
comnpõeni não estão reunidos, então dIa nunca
seria possivel.

Sr. presidente, ainda que não se dividisse a
provmncia em circuuaScripÇões, porque V. Exc.
sabe que o corpo policial não é destinado a ficar
aqui na capital, ainda mesmo quando não hou-
vesse circumscripções, elie era destinado a ser
distribuido cm destacamentos por diversos
pontos.

Se actualmente não poderá haver disciplina,
tarnbeimi como estava antes, e como existio sempre
no douiinio do partido dos nobres deputados, não
era dia possivel, porque os nobres deputados es-
tabelecemn como condição rinica a reunião do cor-
po. Existe,portarmto, a disciplina e existe a neces-
sar ja instrucção, porque assevero á V. Exc. que
até agora, e corno Ira de continuar, os olliciaes
inferiores ou cabos,que téem á sua disposição um

detaraimrnti. tesle í m ie cite é deioais de 5 inC
praças, liii olrigar ir tIo dar li 	 os d j as a
neessarra mmmstrrirr;r, 1	 rirrrçar este dctrcaimimr-
to a fazer o rioiasstm II iIrrriJ; e mti si remiisa-
ri taririreir mri 	 imiliror, 	 ii que o pnijictu cio

	

aol mcmi 	 mi	 li
ii 	 r i ii, iii 	 o sàu 	 nul mlrcrmi\ 	 is

os lucro, cremio, para cala nua dus ' a 	 corri-
pmriIiii, Omiti, ateu disso, que a disciplina e
Iirslrmmc^ 	 se me;imsarar li,) corpo com a, usura
sailtagerru que v daria, se cite eslmvesse reunido.

Crumripms-ruue, aprrise0mririm o ensejo, irspoimder
uma)lijEcàO rio iIIusIrc irado ri opposlorum,
qim faltou por miitumim sirlrre ir issmiui 1 tr, o Sr.
lea rio (,alua.

0 nirbr deputado jimiga ermgoso entregar-se
a uni raplã riria coiIrpaiiIia de 200 praÇas, e,
miem disso, mricoriserriermte coliocam-se ese ollieimi

ri superior a corruinaudante, e até ao proprio
presiilnte da r mirem, por isso que fica cru po-
smcãrr imilipenteite d'estas autorrilades, sendo
cite que brim de satisfazer as requisições tias au-
tnilailes poimrires. uridepeirdeme de orden, do
comuri:imitrtrie ii 	 :rpi ri do pusirIr'rute da prrr-

1 rema
(1 R. CESAIir GAama:—Apoiado.
ti SIi.G ,kETANO Gaaia:—Irei em primeiro lu-

gar Ijime, se tal mmmcnvenmene existhse, cli seria
commurrimmruu tarrtremu 	 liS samgeits di guarda ru-
i icipai.

1 Sim. E. SILVA: —A poiaito.
0 S  Cacraso GAMA:—l' Ce tu que estes sar-

gritos tiiliào 	 sllm imsprsioào muito mrrimnor mio-
mor de praoa, lime fanico nau e luChos 	 erti

(rrt 	 mão 	 lis que salisfazr;:o as requisisoes
im	 amiloridds rrlrciaes e judiciárias, imidepen-
lote de ordene espeeiaes. As ttribuições suo as

,nesiir15, soimieuit cooi a ilrileniriça de que as ca-
pOmes léeuu 1 sua dispusicão urna força MUIL,
ri:iurr. Mas, Sr. presidente, s. l.xc. não descrilme-

erra riue esa forca te 200 praças trem turribemir
friecirmurria o iimsseiimmmmada por todos os terirmos,
e ruir mmmaimdamia por miimm inferior, que ordinania-
nierrir' será i iiii cibo, e é esta a razão porque nós
croaiuuos rilruom , mimimmueio de calos, porquetires—

 m cIo sersiio ei despeza Cru cites é te-
nor. A estes inferirres é que s rutoridides trio
de fazer as rcrjursiçÚes precisas. 11 capitao, corri-
mirandanti mii coiiimnhra, fica rim séde da cmreimmiis-
cri1çãr) paia dar a dmrecoàu geral, rnnter a dis-
emplimia, tiscatisar ri cii iurprmmuieiito de des crus iros
diversos destaeauirentos, e fazer substituir os par-
(lasque si toriiarcimr i ncrrrugms eis, recollmendo-os
para a séte ia eireuimiscrmpçao. ou os remuetiendo
falia a capital, atiro de serem aqui punida, de
i r imrf'orrnidade coium o respectivo regulamento.

ti S, tSAUO Gaa: —Isto não é possis Ci.
4) Sri. (aiT.sN0 (J.SMA:—i)irão IS nobres depu-

tados que não é mato possivi, porque os guar-
das se emmgajar oiro a coitItção e oào salairem
iia circo nreripçào.

isto verrlad, porem a lryprthese de que
trato é urna excepção da regia; a intenção que
rsalla mio espirito do projecto é que esta iiuiii-
taçáus é estabelecida para a prestação de serviços,
ruas o guarda inc se torna incorrmgivel ou cri-
umiinumso uào (rim de prestar serticus, e por coo-
sequermcii está fura dc condições germes.

Intretaitto, se osnobres deputados entendem
que isto deve ficar mis expresso, a corrmiIilssáu
não du ,oida acm'em Lar trina emenda, declarando) que
mio caso do gu.urlla se tornar criminoso será re-
imietirdo para a capital, pira aqui ser subimmet-
tido aci,nseffio e jutgarrmerto.

0 Se. CE41m10 GAarA:—Numica reais se comia-
pletarã o corpo.

0 SR. CAETANO G%atA:—Sr. presidente, como
acabo de demonstrar, não só não lia este peri-

gír atili p alhilo o nobre depulailo, conmr o que
irrIomil 	 ii prrmj10 irão e rurais i l(i quir 	 aqurlio

q mie ai aqui e 	 lava em rlaç;rcr á gum rol a imrtm-
milim 1 mal, [rmrpmt .0. r:apiiàcs moruurandamates des-
tas 	 lrliummlmms rOer 	 téemn iSS	 pci 	 rlmsri-

lias	 siãu 	 Si hurili iiuts mirmmrrciiiita-
rinite as urrImis 	 e mmistrorrmcs ri 	 crrummiumurmd;rrite

iii	 rurpr , pie mauiiberir as recebe do presidente
itt lrrvmruru: i, o wilo fazem nutri rouca mumais tio
une prestar a força necessarra para crOa unir
lis teruuuos á drsposicio ilas airtorrilmmles pu-
Iiriiies, iv runforrmriuladc cuiumi as umrtlmms rece-
bidas.

(lii, s V Fi»u u rre mimo fminam:eionariuj que
rertia imlstrrrccóes testa natireza, que é respon-
suei ireis seus actos, não ter, poder mliscri-

ronur ii, nã est;u cOlocado na pOSicàr) mml-
iriulente que tigurarão os nirtires mlepulaulmas.

. Ixe. sabe, aleirm disso, que o cotimiamnidante
rui crrp) ria Cc pital temia o dever principal de
cromou uro ir-Se com asas au toridules pohciaes,
dli de crnrlmecr comrmuu os diversos rIustacainemu-
t ohmaes e os capitães desennpentiãim ieoe
de  res.

0 mimara rjue se pode conceder i, que poderá
luav ir mm ir ou outru abuso.

mi Se. Omesarmio (àAaIA:—Muitos.
0 SR. CAETANO GAMA:—. . . porque ruão lia lei

(pi os evite completamente: é essa a eondiào
ir li u mimanidade

(me riudmres deputados Iigurarào o capitão dis-
110 10 de 200 praças, e podendo irreflectida-
reli oitmei,zer reultmisrcôes inconveniente. ,; e

ill5as li auioriiimrles. Mas isso é numa falsa
suiptrosuui;u. filha ti(, uru pessiriuisurmur exagerado,
prilire cri acabo de demonstrar que co dá rim
presente uaer o mimesumio que zieolit p cia cruii a
g imarilu municipal, por quanto, esta cormpaniuias
são disirmbuitas emur pequenos ileslacaruieritos,
num rimaniados por cabos ou por iriíeriores de
outra categoria.

0 SR. O. nme Oi,iviicv: —Então é gmimrrla riu-
moeu iii ?

ii Srs. OAETANO i'.%MA:—Exuctanirente; 	 'dili
limOslior qui 	 o eorpdr policial, couro tina ereamim
e erripregiti, raào é inais mIo que a guarda rum-
riem p:m 1 aperfeieuada, e entre ta nto os riob mcc
deputados, qmne aclià.r tão boa a guiaria urruiriei-
ai, que enteiilermm que dia deve ser aperfeiçma-

tia, luzir t;mrnimmulm.m opposiçto á rremçrr do cor-
ier rio policia, que não é senão a ralisução
desce desideratum.

0 Smi O DE ()LivEiRA:—lsto pule estar lia in-
tenção, luas não está escri pto. AcenO tu marc mi nau
iruemiria rielarairulo que a torça será colioraila

e ir cada iruiicpro.
0 mn. R. srv: ---latão já se pode dmstri-

luimir ?
0 Sim. lamerallo GANIA:--Tratarei leste ponto,

que mm rmmiiihu iritencão desenvolver e para o
mlUat os nobres deputados me charamão já. Vou
rIemimoustrar que neste projecto nada liIais fa-
zemos sermão reatismr as aspiraçumes dos nobres,
depri lados.

O Sri. VALL\DAeEs:—Muito obrigado.
0 SR. CAETANO GAMA:—... senão organisar a

verdadeira guarda municipal, apenas commi outra
deu r ai inaçào.

O SR. VALLD1mlmiES:—EnIã0 para que faz iii
questào?

O SR. CAETANO GAMA:—Sr. presidente, a guarda
ii mm icn paI é compota de in lis iii mios tirados do
seio das proprias povoações que teeriu de poli-
ciar, o que os nobres deputados julgàum de sumnriva

an iagemn.
E' exactamente o que se dá como este projecto;

por elle o corpo de polícia é igualniaente com-
posto de individuos tirados do seio das povoa-
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li

:Ts de cdi mii iis iniinicii,S, O SO e fleen-
tialis e:ii 'iuia (,irClIiIirijWaO (111 niinpreiinite
es,rn timicipios, e conserva los, sena  pi rrii:i-
neuteincote na propria localidarte, ao menos por
aiuin teiiipo, 'U em lugares p`1`111` à cItas;
d:i:i lo-se, pirt.iiito, ainda a eircumstancia que
os li dires iepiilados aciiáo ' iiitajosa, qual a (II
cuulieoriilLi que Icem da to 1 iographia do lugar.

Is nobres 0 plitaris ice nhecciii titie a guarda
miriii:ipal iiJ liii, iie:ii pode ter, a necessaria
til 0:1 plin, o que seni dii ida ê uma desvantagem,
iiia IesVaiitigeifl (lu entendem ser commum
à .ria ida Iliti nicipal e ao corpo de policia. Logo,
os ii bres deputados achào que convem O seipli-
nor esta guarla municipal.

P1 is bem; disciplinados estes homens tirados
do selo 'as povuarões, nào cormi O nome de guar-
das miiuiiicipiies, preili iiii coni o de guardas
p tiriaes, e applicando-se- thes o r'gtllaniiito do
corpo de pi,licia, fica sanado todo o inconveniente
que os nobres deputados enxergão na guarda
municipal, e por esta fornia satisfi lo o dseJo
do uru dos nobres deputados, quando disse que,
se a questão era de disciplina, podia se appticar
ta i nbem á guarda municipal o regulainen t do
C(FpO de policia.

Disse, porem, o illustrc deputado, o Sr. Valia-
dar. s, que a guarda municipal é menos dispen-
disa, perquanlo, OS guardas percebem 800 rêma
li tios, entretanto que as praças do corpo (te

policia recebem 1000. Mas eu direi que aquillo
qu o nobre deputado reconhece ser conveniente
e te N aniageni,outros seus chegas entendem que
não, que salario de SOU réis é muito diminuto;
e o nobre deputado, o Sr. C. AIljmio, foi alem,
di se que não é com o augroenlo de 200 réis que
se conseguirm este resultado, porque o soldado
do corpo de policia tem mmiis encargos do que o
guarda cnnici pai. Portanto, o nobre deputado
wio se opoe á que demos a estes guardas fluiu-
cipaosriais 200 réis, porquanto, sendo chies dis-
ci phinarlos, e estando sujeitos ao regulamento tio
corpo de policia, ten maiores encargos, corno
dssc o iiluctre deputado á que me referi, e por
isso é muito razoavei que se lhes dè este augnismi-
lo, que ainda é pouco, porque o nobre deputado
reconhece que a irnposcmbmlirlale de se org rnmsar
o corpo de policia e devida justamente a d num -
mmiii a rcniuneraç.io.
. 0 Sr. POro Viente, em semi relatorio, que

nesta parto , Li tão endeosado pelo nosso coliega,
o Sr. Â:r'.arai, disse que não era possivel miar-
car-se a mesma tabeila para todos os terriios, que
devia-se attemider ás condiçémes de (alia uni deites
e das localidades na fixação do salario dos guar-
das niunicipaeS.

Os nobres deputados sabem que em quasi toda
a prov meia, mesmo nos lugares onde a vila é
mais barata, não lia trabalhador que g nhe mc-
nos de 800 réis ii jarios.

O Sim. A. PENNA:-11a.
ii SB. CAETANO Gaia: —Não ha.
0 SR. A. PENNA.—lla em muitos lugares.
(1 Sn. CAETANO GAMA:—Será rarissinio. Mas

asse' ero á V. Exc. que em toda esta zona tia
provincia que se avisinha da do Rio de Janeiro
não lia trabalhador nenhum que se preste ao ser-
viço, mesmo grosseiro da roa, por menos de
2$000 diar os. Os operarios e arlitices ganhão de
4 a C $000 por dia. Uro camarad m para viagem,
fazendo-se-lhe toda a despeza, não se presta por
menos te 2 a 2500 diarios. VY. Excs. sabem
perfeitamneimte disto. Portanto, está reconhecido
geraliimemmte que 800 réis ê muito pouco.

Tanto é pouco que, alem de outros factos, te-
mos o testemunho de todas as autoridades, con-
signado mio relatorio do Sr. Ilenevides, fazendo
sentir como tinia das causas principaos da im-

p ;5ibitidade lo se coo seguir forra municipal
a 1 xigmiida lo da rei rilini ao Iscos guardas. VY
Exes., portanto, comicordão írrrmi muita razão que
auginenternos aos guardas mumimci paes, embora
cha!nddos corpo policial, mais 200 reis.

ii Smt. VAI.LvDAR Es: — k estes, não.
O Su. CAETANO (;AM .—Perriô'-Ofle vamos por

partes. Tenho mostrarlo que c
i tes são tirados lo

.sei,)li pov para policiar o prpriu pOVO das
toc:ilirlades que conhecem; disciplinados.

ii SR. VAI,LADARES dá uni aparte.
O Se. CAETANO GANIA: - Bem; até aqui estamos

de accorilo.
1 Se. VAI,LADtflEs:—NãO estamos.

(1 Se. CAETANO GAMA —TelTio 5 OS guardas ti-
rados do seio ria população para pli'ial -a O

cmrliecnilo-a; temos applmcado a elies o regida-
mmi.mmli do corpo Policial, como enlemideo que se
devia f:rzer á guar la municipal o Sr. l)r.
A ÉYomso; VV. Excs. reconhecem (orlo iria DO-
ces;ihari tirI ipensavel a disciplina. lemos o
salrio aimgmmiemmtarlo a mais 200 reis, accrescumi
cuja necssidarle VV . Excs. tam m em ree:nhloceiri,
e que o Sr. Dr. C tffrnso ainda ahomm (tO cmi
purico, athinmnando que com 200 reis somente de
arigrireilt) não se conseguia este resultado. 0 (limo
mmi: is ternos no corp 	 policial?

Tr'rmisru oil'mciaes, mais algumas paleniles. Mas
V V. E'vos. recori hecero, como rt Sr. 1 )r. C.
A Ir mico, que este augnien lo 0 200 rs. imão hasta;
porque para estes hormierrs assim disciplinados,
que tem mimaiores encargos, é preciso mais al-
gorila e mica, são precisos tamnbeni os postos,
a pu sibm lidado de accesco e alem disto a ro-
frm'rim:i mis termos restrmclos cmii lime nós a conce-
demos em vista da nova lei de aposenearlorma ilr
18'; jmrrque acho rasão no mil iislm'ado orador
couib,ilendo a opirrião do Sr. Visconde de Uru-
gna N e mnustranulo que S. Exc. estava cio
coo rrd icrão quando dizia que era possivet o me
cm'rmiairmonto no corpo policial, visto que o iumm-
posto tio sangue irão é mais pesado por ser pa-
go plos cofres gorass ao exercito, e nào polos
cofies, rrovinciaes á. guarda policial. 5. Exe.
entenhe qume o imposto de sangue que prosl:m
o corp policial é O o importante e tão pes:ml

fiCOOu O imposto de sangue que preta o exercito.
V. Exc. se recordará das expressões de que se
sers ii este ilhustrailo orador. S. Vxc. disse que
estes couirhates obscuros em que os soldados do
corpo policial expoem sua viria e são vicli nas
ilts assassinos não s) unomios perigosos ii (limo
os corirtiates travados nos canripos de batalha.

0 Sim. Vi ,LADÃO: — l. nem são menos inipor-
Uintes para a sociedade.

'1 Se. Cam:T.vNO GAMA:—Eu não concordo com
isto, para o limo que S. Exc. teve em vista;
mas aproveito-me desta circumstancla para de-
momistrar que, se assi na é, nós taimibeiri temos
rasio creando esta guarda municipal aperfeiçoada
nestas conui içóes, dando-lhe tambemu postos (IUC
são necessarios para se manter a disciplina e
boa direc ç ão, e que são tamiib mi de justiça, por-
pio este imposto de sangue é muita pesado e
igual a 1 do exercito, como asseverou este mllu.s-
tre deputado, digno companheiro de V. Exc.,
e portanto qne a reforma tarnhemri é uma ne-
cessidade e uni dever de justiça.

1) Se. VALLADARES: — A reforma na guarda uru-
fiem pai em r..inha opinião é una absurdo; ainda
priz nenhum se lembrou disto.

0 S. CAETANO Gia:—NàO estou applicando
á guarda nautoicipai, como era; mas á dia aper-
feiçoada, e sujeita ao regulamento militar.

O Se. VALLADAÍIE5: —Que V. Exc. transformou
em guarda municipal.

li Sn. CAETANO GAMA:—O que estou demons-
trando á V. Exc. é que o corpo policial, como o

cleanirs, nári i , rir is do qumu a guarda imiuivaii:ipal,
emita/o amoail'ie, e 'iii 	 s 	 'uv'ro'nl' s 	1,10

1 , , xc. 	 li,cila.
(O 511. Vam,i,aDalurc:_,tuniCipali5armu(.
0 Se. CAETANO GAMA: — . . -C a guita imilimei-

pai Com o reguilarimi'iiiu rio Corpo policial, que o
Si'. ii'. Caris Air.)iiso entende, que pdmaiiis
applmcar rã eila com todas as suas coirsuluenemas;
e é taiirbem empregado na meauisaçau de sua Ulis-
são, iii umiesmima miiamiemr 1 porque era empregada a
guactia ilomnicipril, porque as praças teem de ser
O istribuidis ciopequenos destacamentos pelos
(1 ivercos termos iii cmrcuiosCripçáu, e em vez de
se. eu estes rlestac mentos comururandados por uma
sargento mia tniarrla riuimncmpal, o são por um
caIs um alicies, e é por esta razão qu nós aug-
uoeimlamimos onummreri ds cabos, cornuja disse p1'
mmiai.s rie o mmiii vez. Icem VV. l.xes. , portanto,
mmmiii gmiantla inumuimcmpal como o t po que emiteu-
Irá) dcv ei' cliii ler luma preencher a sua a croa-
lira 	 missão. Apoiados). 	 Vá . i'xes., pois,
miã pdemmm recu ,:ii' a sua adhiesrii ao corp 	 po-
ri .i 1 til qmmri cii, se acha organisado.

(O Sim. (srvimio GANIA:—H4 tini cousa que eu
niioiilreço O é que este paiz está a curtos rspei-

i s unuito rimais adiantado do que muitos OU-
ir

ii H. CAETANO (;AMA:—i';strrn 	 miruito; isto é
uro honra pira mioS.

ii	 . 	 i1 )IA: — .	 e mudar-se a es-
micia rias cousas, mmiudandu-llies o nome.
ii Sim. CAET.SN GtMs:—Nào mmurla-so a esseim' ia,

ruias a fornia apenas. A essunema do corpo policial
e li guarda um ili c i pal é a mesma. Aqrti está um
llsurnont ruiu o qual hei de provar pie ri essuru-

era é a niesmna e que a r:otmsi só teimi forma e no-
mii' ili orso, at;emiiric ris crimiliçós (t ir e miillu'iii
.11 iilrmieuute e ema altelicão aos reclamos da mio-
Ir 	 ruramorta desta casa.

ri mi. Vim. ImiamiEs: —AOS nossas reclamos! de-
o itten'ã) a itt's?

SR. CAETANO GAMA: —ãlas, Sr. presidente, a
rurlImciiiade itt cm'eaçrio do copo policial pio' mmm

l
1 que? De miáo ti silo possivei decretai-a antes
tu 	 'rmaios em frente a grande camirpamihia el'iioi'aI,

riu disse S. IA' : este é o seu verdrideiro 11, , ic-
ii	 original.
ti SR. A. P EN m DO	 Apoiado.
o 1 SE. CAETANO GAIiA:—Lstou convencido de

a não ser esta rii'cummmctnrema, a opposIàO miao
II o'rrr'grmria o sou cito. Mas S. Lxcs., les atos

mm error panico, com a iuim.rgmuaç:io povoada
O ia asmas, caro por todos os cintos da p ri-
riri no pleito eleitoral relauipaguejar a espada
baioneta tio soldado pari denramurur o sangue
ruis commapanlieiros poimticos...
Se. VALF.Ai;A(ii5 — V. Exc. é que está atei'-

rdo e pintou a provimicia em uma esta Ia r V0
lumiunari).

ii Se. CAETANO GAMA: — . . .pretendern a todo
Ir 'SO mmii p'il ir que se raahse umna tal medida,

II ao umiemiOs querem que dia passe com o seu
li iestçu.

1,11, porem, Sr. presidente, vou demonstrar
ir SS. Ixcs. fazem unia injustiça revoltante

actual admitimos tradoi' da provincia, attnibuimi-
-lime pianos tlr'sta ordemmi.
VIril demonstrar, que as vantagens do corpo

policial para o um a que ele se destina não são
reconhecidas d hoje; vou provar com o teste-
munho de pessoas insuspeitas á SS. Lxcs. que o
corpo policiai não podia deixar ite sei' organi-
sado actualmente. Vou ler á VV. Excs., e sinto
Dão estar presente o Sr. coronel Amaral, que
lastimou não tem' presente o trabalho desta com-
naissio, o parecem' ila co[nnmrissàO de inqueritu es-
tabelecido no corpo policial pelo Sr. Ur. Pedro
Vicente, apenas tomou as rédeas da admuinis-

Ir rã di prvimicia, :miirii de (li],' \'V. Excs.vojãu
lume e iiima uict'ssidade a ciiImCçmo da cirirria
mi ummi ici trai era e reação do corpo policial de 1:200

1 istri liii Idas comiao se rmehào no projecto,
egumil ,i opimimári dos iiiustres mimeumibros que
l'oiiipuz'máo esta Commimnmssài) d' iiiriuu'rlto, entre
Os qa''s is iiltrtu dons ulisliiictos liheraes desta
capital.

ãJ mito iii liras desta co mi miii ssào de iii que ii lo
os Srs : Jose Maria de Siqueira Cesar, Dr. Ma-
mel J aquon de Lemos, Antonio Luiz Maria

Soares de Albergaria, Pedro Teixeira mia MotO
e Isidoro Pio Peneira.

Dizem alies nas comasideraçóes diversas o se-
guinte. (L&):

e Emii Minas Geraes, onde a acção mia autori-
dade só pude ser garantida por uma força con-
venientemente ailaptada á todas as emtiergelicmas,
omide niflizunente não éaimida possivei tem-
dii' da moaior s igoancia e solicitude na
ção e repressão dos crimes, em sua maior parte
dinigilos contra a segurança individual, jamais
se comiseguirá uma satisfactormo policiamento por
mmieio de esquadras mummicipaes, cciii mnisI rucrão,
mie mmi disciplina, [o rola ri ris quasi exe mis ai mienle
ml' mdi ciO os inertes, ociosus, refrartarios e
ilirriut,nnemite estranhos á profissão militar.

e A expei'iencia de umdeconnio, em que por
vezes tem sido imastituidas essas esquadras ciii
siibstrtuiç o da for ça policial, a granmle despesa
intmtitmsait,t na sua imiamiutenção, sem que jamais
acsigmirilassemn sua existeucia por Uni :leio pie
pudesse recomninealal-a á comasmderacàri publica,
bem alto altestão a sabedoria com que foi de-
cretada a sua suutmpm'essao... cmii Minas, porei),
essas guardas maãr passarão nunca de uno inu til
sorseiou no dos dinheiros pubheos, abanilonaim-
lo o pohieiammiemato das localidades a seus pro-
pi'ios hrilamtamits, que coiastrtii(euim'nte reelarnão
garantias a segriramiça de sitia e propriedade
« Uma corpo d' policia mie 1200 praças, com a ne-
cessaria imistrimeção e disciplina, policia perfei-
t immenie o vasto t"rritorio mineiro, seun preoc-
cupan comastamitemnente a áttemação do governo, e
seu] iliaior gi'iavaimie para os cofres 1n'v m ucmaes.
Dividida a provinema cima circuunsi:rmpçóes uiihO-
res, eomnprelienstvas de urna ou maismais cormiarcas,
coma li ma forca mais ou menos consmil&rravel,
cio relação á imiihole dos habitantes, conseguir-
se - lua, independente de outro auxilio, imiari ter
cabalmente a ordem publica, refrear as lilás temi-
deiirias e dar a necessaria força moral ás auto-
ridadesconstituidas... e

ia sè V í'xc., Sr. presidente, que a cração
actual do corpo policial não é ummia medida de
oecrisi io lemnbr:mda pelo actual presidente tia prum-

meia para a reauisa;ão de limas eieitoraes, como
dizem os nobres deputalos, e sinm uma provil'n-
ema exigida pelas necessidades publicas, pela ex-
pu'riencia armiaduirecida durante alguns annos,
desde que se crIou a guarla mnunic . ipai, o iue de-
monstra que urna das causas lo estado eia que se
acha actuaimiiemmte a provinciru, é devida exacta-
mente á. falta do corpo de policia, e á. sua substi-
Iuiçãru pela guarda municipal.

Nem tamnbemn é nova a idéa da divisão da pro-
viucia eia circurnseri peões militares; esta medi-
ia já foi lembrada aqui en eras m'eniotas, porem,
não produzmo eti'emto, porque entemideo-se que
era condição de sua realisação a construcção de
4 ou mais cadêas fortes em cada mima dessas cir-
cmi uiscripções para servirem de deposito de presos.
E ainda no seu rira brio, que foi tão apreciado
ir considerado camilo unia pagina de maio pelo Sr.
coronel Amarai, o Sr. Pedro Vicente lembrou a
idéa da divisão do corpo mie policia, que então se
achava creado, não com 1200, mas com 600 pra-
ças, cmii deus pontos principaes da provincia,
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um  ao norte e outro ao sul. 0 Sr. £orrnet A mi-
ra 1 applaudio e achou muito vantajosa esta idéa.

Ora, nós não fazelllos outra colisa, oito ge-
neratisar a idéa, a dit1renaque, em vez de
coltocaru,os somente Ui113 coiiipauhiia ao norte e
outra ao sul, coliocaremos tambeui Uma a leste e
outra a oeste; e, se a medida é Is a, por cerlo que
nán torna-se ffl,, unicamente por que nós, lixan-
do maior numero de praças, do que aquelte que

entinha o Sr. Pedro Victe, a appticaiiios a mais
dons pontos da provincia, cuja vastidão é enorii,e.

Pio tanto, se esta medida, proposta pelo Sr.
Pedro Vicente, iierecei os applausus de 11111 ii-
ltd re nierribro da minoria, hoje muito mais deve
merecer, porque seus resultados são mais com-
pletos, muito mais satisfactorios.

Não :osso deixar de fazer 0111 reparo justo
ás increpaeócs, de certo niodo graves, que forão
ti tiradas, sobre tudo por dons illustres ruem-
tiros da opposiào, á maioria da casa, e princi-
palmente à commiiissào de força publica.

Os nobres deputados por diversas vezes qua-
liticarào a maioria de incoherente, disserão que
cIta Constantemente se despoja (te sua autono-
mia e loeilmelile se presta a, iiiiposições das
au ni i ri istra ôes.

o SR. VALLIDARES:—() anno passado sustentou
opinião diversa d'aquella que ora está susten-
tando. Se isto não é incoherenc,a...

ti SR. DncioND:—Contra factos não lia argu-
iii entoe.

O Sri. CAETANO GAMA: —Em primeiro lugar di-
rei que, ainda mesmo quando esta inaioria fosse
eniposta do mesmo pessoal da do anHo passa-
do, facto que não se dá, por quanto a maioria
presente compôe-se em qimasi sua totalidade (te
deputados que não fizerão parte da legislatura
linda, semelhante increparão ira improcedente,
com logo mostrarei; em segundo lugar que a
coiiuiiisào de força publica não se podia olga-
nisar com os mesmos membros.

Entrelanto, o nobre deputad o , o Sr. I)rurnond,
ílne mais visionario se mostrou quanto tios re-
ceios que teui do emprego (Vossa força, encon-
trou um latel aayieis in herbis, encontrou uma
arriére pense, mesmo na escolha dos meuuliros
da actual commissão de força; entendeo que foi
imito de proposito que d'cita não tizerão parte
is mesmos deputados que composerão a do anuo

passado. Qnria, portanto, o nobre deputado que
fizesse parte d'esta ccwnhissào até o Sr. coronel
Raymundo Athayde, que infelizmente agora nem

deputado!
O SR. l)RUaÍ0ND:—Não faltei n'cIte.
() SR. CAETANO GAMA:—Não faltou 110 flOWC

d'eIto, mas entemideo que a mudança do pessoal
da couaniissào se fez de proposito, esquecendo-se
de que um tios membros da commissao do anno
passado era o Sr. coronel Itaymundo Atliayde.

(á SR. I)RuIoND dá una aparte.
O SR. CAETANO GANIA:—Pois bem, o Sr coro-

twl Appreseniacão, que fez parte d'essa comrnis-
sao...

O SR. DRUMOND: — Assignou 0001 restricções.
0 SR. CAETANO GAMA:—. . ainda é membro da

presente.
O S. CESARIO GAMA:—E' preciso explicar as

rest ri cções.
O SR. CAETANO GAMA:—() Sr. coronel Appre.

sentação declarou que concordava com a suppres-
são que liziamos de certos olflciaes, porque re-
conhecia a necessidade de econonisar-se; po-
rem que, entendendo que o corpo de policia
devia ter urna disciplina verdadeiramente mili-
tar, para o que não se podia prescindir d'esses
officiaes, assíguara o projecto com restricções,
n'esta parte, para significar que não concordava
absolutamente com essa suppressão, embora re-

conhecesse a sua ní,os,dade ciii ti ta do etado
actual dos eol'rs pultie e.

O Sim. DiiuIoND:—. maioria o anno passado
votou pela gualda iiuiiicipal, agora mostra-se
iteimanierite toutraria á cITa. Fstti inroherencma

e que eu extraiibu.
() Sri. CAETANO GAMA: N:uo lia imicolieremicia

n e nhuma, a legislatura é iliUl, e em sua inaioria
culiiposta de pessoa! novo, e portanto este poule
julgar má a lei do anuiu passado que creu ti
guarta uunitipal, auxiliada por uni pequeno
miuunero de guardas ioticiaes.

E de mais, Sr. presideiu L, ainda niesino que
a asseuihléa fosse composta mmi sua tolaliultttl,u
dos mesmos membros (iio d'cIta lizeiào p:rt
na mml li Fila le g islatur , e a ictiil comnimi issão de
força fosse co'nposlta dos mesmos nemiibrmm da
lo anno passa-lo, náma have r;a incoherencia algu -
ma  cm sua mudança de opinião, porque V. Ex.
sabe que nós devemo -nos conformar com as ne-
cessidades e circu insta ncias da aelualidaule, e P11
j  demonstrei que a experiencia nos trouxe com
pleta coavicção de que a guarda mmmimiiim-ipal é a
causa do estado deplorai cl em que se acha a
provincia nu que d;z re s peito á orleimi publica
e (1 seguranca inmliiidual.

sendo assim, preciso era que a assemnliéa ai-
tendesse a esta nccçsidle, pie, se tomai a
urgente o emnpmego de remnedio ti ees uial,s,
e esse remrmedi' não senào a creaçtáo do corpo
de policia.

Não ha, pois, inchorencia algimna e qimanulo
houvesse, el!a se tem dado timnbemn nu d ruim-
fio dopartido da nobre minoria.

0 Si. C. DE OLmVLmmlA:—Aln vem as recrimi-
nações.

Si. CAETANO GAli i:—Vou mostrar que o
pai tido libera!, em maioria n'esta casa, reco-
nheceo cmii mmiuit nicHos tempo a iiuconvenien:ia
da guarda mnmmnicipal. Nossaexperiencia li
ateu,, nós imusistiumos e.111 estabel-cer esta mmiii-
dança que se suppimnha ser <a insisti-
mos até que os fatos viessem com sua I,rica
de feri-o mios impor a nreessidade da suppresáo
d'essa instituição; poreumi vós mi uru anuo li - c-
astos a guarda municipal, e no annri seguinte a
su liprimistes, substituindo-a mor este corpo do
policia,que agora clI,aes Com) espantalho, como
uma ameaça á liberdade dii voto!

A assembtéa liberal de 180 cm-eou a guarda
municipal, e o Sr. Saldanha Marinho, entá
presidente da provincia, por portaria te 13 te
Maio do mesmo anno, a distribuio por todos
e pontos, usando da attribumcào conferida no ai-i.
40 la lei n. 870 de 5 de Junho de 1858. Esta
guarda tinha de se organisar e prestar seus sem-
vi ços no atino de 186v, que era o exercicio emiti
que começava a vigorar a lei.

Pois bem, vós fostes mais incohereutes do que
nós.

() SR. C. DE OLIVEIRA: —A vossa maioria em
1873 creou aguarda municipal, emmi 1874 suppri-
mio-a, em 1875 tornou a creal-a, e elo 1870
de novo a supprirne!

O SR. VAI,L\OAriES:—lsto é que é latIa de esta-
lam lidado.

O Sri. CSETANO GAMA:—Véde: eu vou demons
trar que a incoherencia é do partido dos mio-
bres deputados, porque SS. Exes. não tinhão
tido ahsolutamnenta tempo algum para conhecer
os fructos da guarda municipal. Fila fui crsa-
da em 1867 para a lei \igorar cria 1868 e en-
tretanto nesse anuo, quando a lei apenas entra-
va em vigor, foi revogada.

O SR. C. DE OLIVEIriA: —Justamente o que
acontece agora em relação á lei de forcas pro-

	

mulgada o anno passado. 	 -
() SR. CAETANO GAMA: —Não ha paridade. No

diuiimio iiitiiiio dopam-1 ido liberal, croada a
cuarla ,immmmitmm,aI imola :issemmt,iéa do iiiii amino,
quando a 1 emmti a li enlm-a\ a 'mml s gor e era pelo
presidente, o Sr. Satulintia Marinho, destrmbum-
(tu o numero destas lm(:is ti assemimlmla do anuo
ile 180, lela li nIilismo 1 ,!IS de 30 de Julho
no art. 3., contmiii, pequn lasgi) de peiimt
acabou ruim am nsti tmmiçào, que ainda não tinha
produzido frio-te, 1miammdo ainda,não podia estai
tI iiioiis mad o se era ou não cota' e ai emite.

Essa lei declara o seguinte: (Lê).
0 Sri. R. SILVA:—l) exemplo Nem de lá.
O sri. CAETANO GAMA:—SP tia itmcolierencia, os

iiotres deputados 'lã ,levermáo ser os primeiros
ti nol-a atirar ciii rosto, porque nós poderiansos
devolver a pecha e cmii toda razão.

O SR. VALLinAimEs:—Smmsteimtawos hoje a irmos-
lua mdéa que sustentammios desde a legislatura (te
1874-1875.

O Sil: CAETANO GAMA:—Mas VV. Exes. não po-
dciii deixar de sem sotidarios com o seu partido.

'ri. Cstrimo GAMA—De que lata é esta

( Sue. CAETANO GAMA:—De 30 de Julho de
. 1505.

li SR. CEsaimio GÂM.\:—F quando se deo a nu-
ira (Ia poluira?
1 Sus. CAETANO G.vui.i: — i-lumi 15 de ,lutlmo 	 te

1808.
(1 Sme. CEsAmmmo GAMA: - Mim está a cxplicação
II SR. J. AiGusTo:—Eis o motivo da revogação.
0 Sim. CAETANO GAMA:—Pois bem, o argummuen-

ti não serve para os nobres deputados, inas nós
mis apadrimahamimis coto o procelimimntO tio vosso
partido, se bem que digão agora que não sào
otidarios com cite na ultima assemblõa liberal.

O Sue. C. DE Ouvmiri.a dá umui aparte.
O Sim. VALLADAIIES:—V. Exe. lambem não é

solidario com semi partido.
ii Smt. CAETANO GAMA:—Porque?
O Sri. VALLA1IAImEs:-.-. Porq mie o animo passado

votou pela lei creando a guarda municipal e hoje
a mevega.

1) Sie. CAETANO GAiiA:—NÚs somos solidarios
e mmm as commveriiencias publicas e é isto o que vou
Imuonstrar. 0 'osso partido mudou de opinião,

mi razão, porque a experiencia é a unmea mestra
deve demon s trar a vantagem cmi i nconNeni-

1 , 11 de uma instituição, e esta Inconven mencia
- imita não tinha sido derumonstrada. Mas actual-
]' mito, não; nós já ternos a expermencia da guar-

i municipal, que já temo funccionado ha muito
tipo.

-' certo que a lei do anno passado foi revoga-
morim certa restric ção; mias a guarda municipal

mete lia mais de 3 annos e os seus fmuctos são
1mtsimitiOs. (Apoiados e não apoiados). Isto é ques-
tão vencida.

N'esta parte tenho completo triumpho, porque
tenho una meu favor a experiencio e os factos,
e contra factos não lia argumento.

O S R . i)RcumoND: —E' opiniãodo nobre deputado
enão da provincia.

O Sus. CAETANO GAMANãO é opinião de todas
as autoridades Si o nobre deputado se quer dar
ao trabalho pesado de folhear documentos, eu
ponho á sua diposicão mim semmimiuinerO de otilcios
de todas as auioriiades e verá que chias têem
todas a mesma linguagem, qualificando a guarda
municipal de desmoralisada, e que era imnpossl-

a existeiicia das autoridades com citas.
(1 Si,. l)RtMOND:—L' porque as autoridades é

são desnaoralisailas.
ul SR. CAETANO GAMA:— São desmoralisadas na
mmiiào de V. Exc.; e é exactamente esta desmmio-

riimstlçào que VY. Excs. desejão e lhes convem,
e por isso não querem concorrer com seu voto
para se dar á essas autoridades o verdadeiro

elem,,emml i1mulIs1imnsavel parti iii existencia, para
o ('utimiprini'nlo de eCOS dei eres e da hei. (iIuato
bem).

0 Sus 1 tumuMoNi) dá outro aparte.
li	 iu	 CAuliNo GAiiA:—Sãm dtsmimora!isadas

ilnmumui-it neste semilmilo: que nato a força
material precisa para latu'r os desordeiros, para
restabc'l cer a ordem publica, 1) que mito se Ihe
port: levar a mal, porque este resultado se dará,
quaesjuer que sejão as autoridades, pois, (0010
dizem  Os pmoprios nobres deputados, ema toda a
sociedade orgammisada, ainda mesmo composta ite
cudad:mos de limila initole paciiiea e ordeira, não se
pote prescindir da força.

0 SR. VÀLLrntlmEs: —Isto é (tuieStiiO vencida.
0 Sum . CAETANO GAMA:—Pois bemu, se nós imto

temos força, e eu o temilio demnm:unstrado, o que s i -
segue é que a autoridade náo pode cumprir o
semi dever por faltar-lhe a força precisa, e é
exactamente por isto que estas autoridades reco-
mmhecemum i;mpossivet exercerem bem o semi cargo
e e- nstantemiiemm te peilemn sua demissão, e até lati-
cão nião, para obtel-a, do recurso de imidiremn-se
do termiuo e mesmo da provunria, como, assevero
ao nobres deputados, tem suceeclido inuila,
vezes.

EntretanLo VV. Exes. enxergào no projecto
um planopotitio. Se se fosse (lar dmiiissàó á
todas as autoridades que a pedem, que instão e
que declarãcm até que sujeitão-se ao processo de
respomismbilimlade, não termaunos meia uluzia de
autoridades na pmimvimlCia: inas, VV. Excs. que
vêem,, a mudança d m: pessoal, se bem que seja do
conservador para conservador, eu tenuleni tam-
bem tine ha alui iiiii plano de guerra; um plano
eleitoral; que se está preparando um pessoal iulo-
neo para a conqmmi;ta (Ias urnas. E' muita injus-
ticti (apoiados) atiraria ao partito aclual,
quando estes factos são mie ,longa data e icem
uma razão e uma origem muito diversa daquelta
que lhes querem assignalar os nobres d'puLados.

O Se. DiurMOND:—Enlendemos pie mi mal vai
até me peior.

O) Sue. VAÍi,ADARES:-0s nobres deputados não
podem falhar tio incoheren:ma, porque até já não

são so!imiamimis com o Sr. Pedro Yicente,que pemlio
o restabm'tecimmiento da guarda, municipal.

O Sri. CAETANO GAMA:—Os nobres deputados,
Sr. presidente, aleimi de pretenderem assignalar
a nossa mncoheremmcia, e até mesmo a dias memui-
bios da comia missão de força publica, que em sua
maioria são diversos.

O Sri. VALLAHAICE5:-011! a diversidade de pes-
soas é fund-,mento para a incoiiereucia?

t) Sim. CAETANO GAMA:—NàO é esta.
O SR. SILVA: —Elle está respondendo á ar-

guição.
O SR. CAETANO GAMA: - .....usserão mais que

os membros da eomnuulissão e a maioria da casa
ião pôr o presidente da provincia em sonos cri,-
baraços, que obrigavão S. Exc. a faltar á fé dos
contratos, porque, dizem SS. Excs., os contra-
tos com os guardas municmpaes :smo bilateraes
e feitos por dous annos, e, portanto, antes de
completo este tempo, não se podem desfazer
senão por riiutuo accordo das partes.

Sr. presidente, admira que os nobres deputa-
dos, no iutuito de procurarem a todo transe pôr
embaraços á reahisação ria medida que pretende-
mos, da creação do corpo policial, lancem mão
de argumentos desta natureza, entretanto que
não falta ti SS. Excs intelligeneia brilhante e
completamente esclarecida e pm'i:mcipalmaiente o
conhmi'cimiiento do direito e das leis.

O S R . CusAnio (;AMA:—Seria unia pretensão ex-
travagante querer a minoria embaraçar a passa-
gem desta lei. E' urna cousa que se decide mate-

rialmente.
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H. C ETA,O IaMA : —Preleude aí) i-neuo ( . 01 1-

 alialoria de que o prjecto não e come-
nele ou iiu 	 de e votar contra etie; ou Cri-

1 ao pretende COH\ encer o publico do que a
lii no ria é a verdadeira interprete dos interesses
piibiicos

O SB. CESARIO GAaiA:—Apoiado, isto sim.
() Sii. (aaro (aaia:--. .e que estamos aqui

de certo modo como instrumentos da aduiris-
tracão traliitido o nosso mandato.

() S R . (iSSRIO 1AMA:—í'S1a parte não alotado.
Sn. Csicraao IAMa: — ... porque, dizem os

n bres deputados, todos os dias abdicamos a nos-
sa au tononia, nos prestamos ás exigencias(Ia
adrui n istracão.

0 SR. CESAIU0 G.iaia:—\ão apoiado.
O Si. CAETA-NO GAMA:—Sr. presidente, não é

emiarair aqui ii o que os nobres deputados ligo-
rão ser, a necessiJade de preencherem-se os
lis annos do contrato para que se dissois a a
guarda municipal. N o é preciso irmos buscar
aa leis e anal ysar a natureza destes contratos. Me
parece que. o espirito desprevenido e o brim stn-
o sào bastantes pala demonstrar que não existe

esta necessidade.
0 Sim. Vau ADAIIES:—i\Ús trumbeni temos bom

senso.
0 SR. CAETANO GAMA:—() nobre deputado tem

muito lorri senso e iltustração, mas nao tem o
espirito desprevenido na posição que oceuipa
actualmmreiite

(1 Su. .\ALLADARES:—N5O apoiado.
1, Sim. CAETANO GAMA — ... e á por esta raso

(Iiiii55. LXeS querem applic:rr ao caso aertent
os principio ,.-, rigorosos lo direito.

0 Sim. VALLADA1IES—QUe V. lxc. a pplicou ia
questão das incompatiloidades.

0 mõm. CAETANO Gaaia—sto é questão efl-

rida, já ilernonstrei o porque. Tomo a respon-
sa iii idade do que disse e está no doininio P li

-blico
() SR. VAI.LADARE5—Pois olhe: não sustentou

a verdadeira doutrina.
11 Si. CAETANO GANIA:—lsto são opinie's.

preciso, cru L° lugar, notar, Sr. presidente,
que este contrato não é feito de particular pata
com particular, é feito pelo poder publico te-
presenliulo o interesse geral, o interesse coltec-

vo, com uni individuo que representa o sela
cresse particular, o seu interesse privado.
Ilin 2. 1 lugar é preciso notar que estes con-

ratos são feitos com condições antecipadas, es-
tipuladas pelo contratante que representa o in-
teresse publico, pelo presidente da provincia.

por isto que no regulamento da guarda nau-
ui iripal o contratante presidente da provincia,
cru nome do interesse collectiso e geral,declara o
eguilite: (Ler).

« O contrato será feito por 2 arinos e realm-
sado com pessoa idonea. »

Já, vê o nobre deputado que isto muda muito
de figura; trata-se de um contratante cons

lindo cmi posição de impor as condições
pelas quaese unicas acceita este contrato, porque
representa o interesse publico.

Daqui a conclusão é que estas condiçàes são
impostas erri beneficio to contratante que anun-
cia a acceta çã o deste contrato.

os nobres deputados não ore coutestarãd
que desde que o contrato é feito nestas condi-
cães, aqucha parte que impõe uma condição uni-
camente corno vantagem a si pome desistir deita
quando lhe convier.

Vou figurar uma hypothese, e se bem que di-
versifique uni pouco, porque se refere a um par-
ticular comia outro ainda assim o argumento me
servirá e cjm maioria de razão.

Figuro a lia pothese de qualquer individuo

jrsstar um outro, por exemplo, para seu criado
ou cimarada, e estipulando este o satario tinira -

tente e. aqrietle o sers iço de que ha mister, i rri-
ôe a condirão de que o criado lhe prestará OS

ser'. icos, que quer, durante deus annos, sem o
que não acceita, porque não lhe convem mudar
de criado antes desse terrmpo.

O contratado aceita a cond irào;posteriorinente,
porem, não presta serviços reaes, ou rias con-
di ç ões cii que os queria o contratante: . per-
gunto eu: quem contratou esse serviço e impoz
a condição do tempo como vantagem sua, se
quizer despedir esse creado ou camarada, p0-
derá ser obrigado a continuar á auferir esses
serviços, ainda mesmo que não sejão prestados
á contento, porque o contratador inapoz a con-
dição do creaclo se\ ir-lhe dons antros?

0 ama. l)iruamoxn:—Pode.
0 Sri - CAETANO GAMA —Sem duvida que pode

de.i4ir d'essa condição, - porque sua intenção
foi essa, e nas com enções riais se (leve inda-
gar qual foi a intenção das partes contratiente
do que qual é o sentido grauuioaticat das pata-
a ras—diz a lei 209—Digesto—de cerlosum szyiss
/icatiooe.

O SR. VALLADARE5:—Emn relação ao guarda riu-
nicipal a consequencia é que, quando este não
co u pri r seus de seres, po 1 e se rescindir o con -
trato.

0 Sim. CAETANO GAMA:—lsto é questão diversa,
é quando se irnpoen condições que são de van-
tagem corninuín para ambos os contratantes; tias
quati lo o mdi'. hino contrata serviços e i npoeu
cndições eu vantagem soa, cIte pode desistir
teses condições quando lhe convier.

1: de mais, Sr. preilente, V. Exc. sabe' que
estes g uaritas não são mais do que verdadeiros
asatariados, e portanto, desde que nao e pre-
cise mais de seus serviços, podem ser dispensa-
dos, embora se tenha estipulado a prestação mie
serviços por dois annos, porque o governo re-
presenta interesses puhlico, que não podem, não
te'. erri ser subordinados ao interesse particular.
Ora, desde que o interesse gera[ exige que se
dispensem condições qoe em nome d'cite o prei-
deite impoz, este tem o direito mie dizer—iuipu7
esta condição, porque entendi que era de con-
eniemacia para o serviço publico, nas agora essa

conveniencia me determina que a dispense.
Aleiu disso, (ligo mais que, ainda prevalecen-

do a doutrina tio nobre deputado, cIta nào
traz ii ilticuldide alguma; não ir preciso faltar a
fe elos contratos para se acatar com a guarda
municipal; hasta que os delegados dos di'. erso.
ternios, emquanto se forma o corpo policial,
temihão, corno já teci, ordem expressa para não
adinittiremn mais individuo algum na guarda
inuuiaipal, para cita cru pouco tempo estar com-
pIet mnent extineta, porque as deserções e e-
liuiminições dos guardas existentes são constan-
tes e continuadas. -Ncru podia ser de outra nia -
reira, porque os guardas nrunicipaes são in,li-
iduos que se entregão a esse semvieo por nio

tereus aptidão para qualquer outro trabalho,
ou por serem vadios, mendigos ou irivalidos.
Fites não se prestio ao serviço de guarda ile
cadêri e prisão de crimiflosos,a que não estão afei-
tos, e a que não se pode uni homem sujeitar por
800 rs. diarios, quando em qualquer ponto da
provincia o trabalhador de enxada ganha fa-
cilmente essa diaria e mais ainda, sena os onus
que sào impostos aos guardas rnunicipaes.

Portanto, como disse, basta que os delegados
de policia não adrnittão mais pessoa alguma na
guarda municipal, para dia estai' em pouco tem-
po completamente extmncta, sem se faltar á. fé
dos contratos.

Nem tanabern haverá duplicata de corpo po-

lic.ial e guarda nnamricipat, ramo assevera tão os
iohre., deputais, já pia'. razoe que aato de
'xpender, •j:i porque as praça 	 to corpo pttiriat
Icei te ser engajadas nos inutificipios que cota-
põemn a cireuuiscriprãt, e o capitão, que alli
deve pertnanei'er, desde que ar forem formando
contingntes de 1 	 praças, os Liá niarchar
numum liatamneiite pata os termos uiai 	 tro\iu'.,
onde  ti, u'. ir guardasas unir pe' , ali ni de sere mii
estes substituidos, e assumi por diante, de modo
que. ja riais se poderá dar se. mie tais te duplicata.

Sr. presdente, eu poderia ir muito atem, ate
imesniO porque ainda nao me occupeide riria

parte importante dos di,cursos dos nulires de-
pitados consagrada á. accusaçies improcedentes
que a nobre ummnoria levantou contra o actual
administrador da provinca.

Como, porem, o assuuipto é importante, por
isso que trata-se ele lazer justiça a uni alto fure-
nona rio do estado, digno seu duvida de nosso
apoio e attencões, não quero faze-lo de passa-
gemia, quando a hora está muito adiantada, e eu
ja vejo o cansaço debuxado na physonomiiia dos
nelas nobres cotlegas. (.Vão apoiados

Reservarei, pois, pari outra occasão esta pai-
te do meu discurso, e outras minuciosidades de
(lime se occuparão os nobres deputados, sobre
luto a questão relativa ao dispenlio que se te:ii
te fazer com  corpo policial, e termmino por hoje
as unmahas observações, asse'. ei-ando aos nobres
deputados que, corn intima coma'.icçao e couse i-
encia, estou persuadido de ler respondido de
nodo cabal, porque tenho cri meu favor os factos

ia experienc a, ás arguições que fizerão os tion-
rados deputados da minoria e as objecções que
te'.antaião tromatra o projecte.

T ozus:—Mui lo bem, muito bem.
(O orador é cumprimentado pelos Srs. depu-

tados da maioria).
A discussão fica encerrada e adiada a votacão

para a sessao seguinte.
Tendo dado a boi-a, o Sr. presidente narra a

ordem lo dia seguinte e levanta-se a s•'ssão.

30 . a SESSÃO ORDINARIÀ AOS 3 1)1: .tU\11()
DE 18?6.

PREsiDENcta DO Sms. CAMARA
SUMMA RIO:— EXPEDIENTE.— Represeieta coes.—

Verificação de poderes do Sr. M. Luiz- Ccl -
m/eira.—Jimraeneato e posse do mesmo Sr.- .-Ob-
.'.ervações e projectos dos .S'rs J. Auyesto, A.
Penido, C. de Oliveira, P. Ramos, Valiada-
ses, B. Pinto, R. Sura, X. da Verga, .11.
Pacheco e Tayoba Juszior.—Reqmmerimeieto do
Sr. C. de Oliveira.--Ordern rio dia.--2. 1 leitura
de projectos.—Proposição não saaceioezada.-
Votação da força publica em 1. 1 dzscussão.-
Instrmmrção primaria. —Orçamento provincial.
—Discurso do Sr. A. Peu mia.
A's II horas da in anhà, feita a chamada, achão-

se presentes 34 Srs. deputados; faltando comia
causa participada os Srs. Toien tino e J. Penido,
e seni participação os Srs. C. Aflonso e Theo-
pInto.

Abre-se a sessão.
E' tida e approvada a acta da antecedente.
O SR. 1.0 SECRETARIO faz a leitura do seguia-

te:—
EXPEDIENTE.

Ofícios.
Um do secretario do governo, de 30 de Maio

ultimo,mo, enviando mima representação de Firni ino
Antonio de Saltes, solicitando muna quota sufi-
ciente para concluir a canalisação d'agua potra-
sei, de que se acha incumbido, tia cidade de
Sabart--A' a commnssaio de fazenda.

(bit ro de 2 de Junho corrente, rerne.ttendo una
reqmieriiento do ,, inferiores do i, orpo policial,
pulnd urnagratmtii-aeao por ser'.içs que alie-
gao . —A' coinumissão de torça publica.
) r. tiro Fenja (Pela or-

dem, ;—,Sr. presiieimie, pedi a pita'. ra para otãb-
mccci orna rípíeseni taro dos pos os de N. S.
te .ia bolrcalrilas, vili qiw tia ersos pedi-
dos a aaseimmblé;i. ledcni emn 1. 11 lugar, que a
tregu'iia selam tramisferirta do iiunuipio te Caeté
para o de Santa Luzia. Couro V. Cxc. sabe, cmi
ia ffi e a honra mie oferecer á. consideração da
casam a este respeito umliprojecto, que foi"[ ejei-
lado, semi discussão, naturalmente por ser apre-
sentado por mini, o matais launitde dos mneiiabros
desta casa (não apoiados). Lin 2.° lugar pedem
os povos de Jabuticatubas a nreaçào de uma ca-
deira de imistruceso primaria para o sexo fe-
mnitmno, pelido este de toda justiça, pois que
a população des t

e lugar já se eleva a irada menos
de 4800 alias. Ha, portanto, eteumento para se
crer essa nade.mra, que terá urna frequencia urmais
que suíheiente para compensar os sacrificios,
que por'.entura ào pesar sobre os cofres pro-
'.inciaes. Pedemai iguaturemite umna quota de réis
2M00, corno auxilio á. matriz da fregimezia. Te-
mi) mmmfom-maçjes de pessoas muito conceituadas
de .Jalolicatubas, por onde sei que a mn.mtriz esta
cui pessirrio estadia e que 1-ia muitos antros a
assemnhléa não concoi're cOmmt uni ceitil sequer
para o rmiethoramne do deste edifi'io dislinado
ao culto.

() SR. M. PAcmumo:o:—Apoiado.
O Sim. À. PENNA:—Aprecio naniti que o lis-

(uraeto deputado pelo l.° distrinto me apoie, por-
que deve estai' muito comnpemretnadi (Ia sentia-
te do que acabo de dizer.

E' uma fregueza que temo, cotio já disse,
unia população de qu:msi 5,000 atnaams, e portan-
to é de justica que a asseiililiáa vote mimar auxi-
lio á matriz (lu, , se acha em pessinmo estado,
que anta-se inesimio ameaçando ruins.

O Sim. PrIESiDENTE:—A represematricão vae ás
uoinmnissões de inistrmcçào publica e 1.m de fa-
zenda.

O Sr. Motta l'aolic'c'o (Não temos
este. discurso).

O SR. en'. ia á. mossa urna repre-
ssntanào de di'.ersos habitantes da fregmiezia ii

umnilouro, pedindo urna ctneta para Sima matriz.
O Sim. l'tiESiDENTE:—A repre.sentaçài) vae á 2.

cotumnissão de fazenda.
Or. Fraieieo da Via (Não

ternos este (I iscurso).

Verifica cão de poderes.
Entra cmi discussão o parecer da couainsiss-ào

de puderes reconhecendo deputado pelo í .o lis-
trirto o Re'. d. Sr. conego Mojestau Linz (:a]-
de ira.

O	 anc1idø d€' O1iveia:
—Sr. presidente, em virtude do adiamento da
discussão d'este parecer, de'. ido ii disposmçao re-
«mental que manda adiar o reconhecimento
sempre que um deputadodeputado pretender impugnai-o,
tive tempo suficiente para examinar as authen-
ficas tias eteicões a que se proceleo, a 26 de De-
zembro do an'no passado, no .° distnicto, para
membros da assemaabtéa provincial mia legislatura
que come ç ou. Desse rapido exame inferi que na
secretaria da assembléa não se acha a acta do
coilegio de S. Romão.

(1 Sim. R. Smj.va:—Ja esteve.
0 Sim. C. DE OL1VEiRA:—Procurei-a comia todo o

cuidado, não a encontrei, entendi-me coro o Sr.
offleial-maior e outros empregados, e nentiuni
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soube dar-cite noticia delia ou do lugar cui que
foi parar. E' uni farto ano r mal

() S. VALLUAIIES:-(jrave.
O SR. C. DE 0i.i Elna:-Colisla, segundo infor-

mações do nosso colIga que servi,) de secreta-
rio durante o inter% altc de nossas sessões, que a
authentica fui re.net tida ã casa, e que cIte a xa-
011 Dou.

Ora, Sr. presidente, V. Exc. 'ê que esta falta
poie causar serios embaraços nu reconliecititen-
Lo de poderes, pois que o cotlegio de S. Romãu,
couaquanti cnste apenas de li eleitores, influe
sobre o resultado final da eleição, corno passo
a demonstrar pelo quadro que fiz da votação dos
diversos coliegios. Por esse quadro se vê que, ex-
cepção feita do coilegio de S. Romão, forão 'o-
Lados em primeiro lugar V. Exc. com  150 vo-
tos, eco segundo o Sr. P. Ramos com 138, cmii
terceiro o Sr. padre Modesto como 121, ecu quar-
to o Sr. Franfort coco 115, em quinto o Sr. Vir
guio Mar g ns de Mello Franco com 101 e cio
sexto o Sr. José Carlos Barbosa coto 100.

Ora, 'ê V. Exc. que, se acontecesse que Lodos
os Y7 eleitores do collegio de S. Romão lies-
sem votado no Sr. Dr. Virgilio, no Si'. flr. José
Carlos, ou em ainljos, ficariào nua corri 118 e
outro coco 11 votos, otaçuies estas superiores
á do quamto votado, que teve 115 e que é o Sr.
FrinrforL.

Sendo assim, Sr. presidente, parece-me que
se deve providenciar de forma que essa autlien-
tira seja encontrais ou de novo requisitada,para
ccii vista il'ella poder-se reconhecer o quarto
1 epu Lar lo.

O Sim. R. SmLvA:-Mas o 3. 0 pode ser reconhe-
cido.

O Se. C. DE OLIVEIRA:-A meu ver, 03 . 0 de-
putado é o Revi]. Sr. Modesto Luiz Caldeira,
isto que não fica inferior em otos aos que se
Ice srguercc, ainda mesmo que não tenha obti-
tu nenhimicii roto no cotlegmo de S. Romão, e os
(ieciiais candidatos fosseni alt i votados unani -
memente.

E ainda mesmo, Sr. presidente, feita a exclu-
são do collegio da Januaria, onde dizem que
n:io houve eleição, sendo falsa a anthetctica que
a nobre cornrnissão de poderes conserva, o Rerd.
Sr. Modesto Luiz Caldeira é deputado, porque
consta-me que teve 14 votos no coilegio de S.
Ilornão. Assim, não impugno o seu reconheci.-
mento e concluo pedindo á V. Exc. que provi-
dencie de modo que a acta do coltegio te S. Ro-
irá nos seja prisente para se poder verificar
piem deva ser o 4. 1 deputado pelo 1° distrrcto.

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
rerra-e a discussao.

O Si'. Modesto Caldeira retira-se da sala.
Procedendo-se t votação, é approvado o pa-

recer.
O mesmo Sr. Modesto Caldeira é de novo in-

troduzido no recinto da assemmibléa com as for-
iuuidades do estvlo, presta juramento e toma
assento.

Apresentação de-
Requerimentos, projectos e indicações.

O x. José Augisto:-Voii offi-
recer á consideracão cia casa o seguinte pro-
jecto (lê):

O Se CESARIO GAMa:-E' nauito justo.
O Sim. CAETaNO GAaIA:--F' um exrellente func-

cionario, que se acha em pessirno estado de saude.
O Se. J. AUGUSTO:-Sr. presidente, como é

geralmente sabido, Sebastião Augusto Pinto de
Souza, lioniena probo e honesto (apoiados), é 11111
empregado intelligente e dedicado, que tem, com
urnma vantagem para o servi ç o publico, desem-

penhado os cargos que lhe hão sido confiados.

dlpoiados). Servidor infaligivel, enlrega-su ao
trabalho com tanto zelo e tenacidade, eco detri-
mmiento até de sua pripria siude, que hoje, e'-
hausto de saude e de forcas, não pode mais con-
tinuar a sacriíirar-se pelo interesse publico.

O Sim. CAETANO GratA-Der ido isso cliesimiu ao
mui tu trabalho á que e applirav a.

O S R. duvida. Presente-
tuiemite, para poder trabalhar em sua propria casa,
miecessario lhe Leio sido conservar de continuo os
pés dentro de um vaso com aua quente, s-ntin-
do-se de dia ecu dia mais alquebrado pelo pade-
cimento de unia hepatitis, que absolutiniente
o inhabilita [)ara o exem'cicio das fuuccções cio eco-
prego que tão dignamente Lena ocrupado.

E, pois, autorisar-se o governo a anosenlal-o
sei á uni acto de venkideira justiça da parte desta
rrssecmihféa, sempre attenta a gclrdoar os 1cmis
serr icos na razão directa do merecimento rir'
queni os presta. (Apoiados),

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2.a leitura
o segimimite:-

Projecto ri. 154.
A assencbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Ârt. unico. Fica o presidente da pror inria

auloria,to a aposentar coou o ordenado por intei-
ro o actual secretario da instrucção publica; de-
mogarlis para esse fico as thisposiçuies contrarias.

Sala das sessões, 3 dc' 3 cunho de 1876.-.J. Acc-
yu,sto.-P. Braszdão. -.1. Ecc/ro:iico .-A ,ca,i ias.
-E. Peixe/o .-Cesario (jama.-Drucmoud.

Or. Agostinho 1-'0111 d0 (Não
ternos este dmscurs).

São hidus e licão sobre a mesa para terem 2.
leiturara os seguintes projectos:-

N. 155.
A assencbléa legislativa provincial de Minas

Ueraes decreta:-
Art. 1.0 As divisas lo mnnicipio de Tamnau-

,lua com o (te Santo Antonio do Monte (!cão de-
micarr'aclas do seguinte modo-come ç arão no Olho
d'Agita do Pairueira, por este abaixo ao acude cl
Manuel Camargos. deste ao ribeirão do Soicraulo,
e por este ao ribirão da Matla, e por este abaixo
ao ribeirão &io lndaiá., e por este abaixo á barra
do corrego que vem da fazenda do finado João
José tia Silva, e por este acima ás suas vertentes,
e destas eco rumo direito ao corrego dos fundos
da imir ematada de Apolinario José rios Santos, e
por este abaixo até o Lambari e por este se-
guindo as antigas divisas.

Art. 2, 0 Ficão revogadas as disposições em
contrai-lo.

Sala rias sessões, 3 de Joolao de 18'76.-A. Pe-
nido. -Ava,cias.-Getidio.-B. Pinto.- Viott'i.
-31. Pacheco.

N. 156.
A assenibléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. unico. As divisas da freguezia do Passa

Vinte, to municipio da Ayuruoca, serão as fixa-
das pela lei n. 1401 de O de Dezembro de 1867;
revogadas as disposições em contrario,

Sala das s e ssões, 3 de .lunho de 186 -Via/ti.
-31. 'ulyencio.-A. Pevido.--Evaris/o Me-
chado-Ananias.-R. Silva.

N. 157.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. 1 . 0 Fica desmembrada do municipio da

cidade de Santa Luzia e restituida ao de Sete
Lagoas, 1 que outr'ora pertencia, a freguezia de
.Jequi titul, coco os seus antigos limites.

Sala das sessões, 3 de Junho de 186-Tayoba
Juuior.-I. de Campos-E. Peixoto.-B. Pinto.
- Valladão.-Geteelio --Caetano Gama. -A'o-

y ueia'a ,Juseio,-. -Aí. da Rocha. - Appreaeectação.
-A. Penido .-X. da Veiga.

N 1 58 .
.4 assemnhtéa tegistatira provincial de Minas

Geraes decreta:-
ti governo liei cutrisado a auxitiar a rarciara

mucicci paI da itabira cru a uju.infia de ilriatro
contos cte réis, para canatisação l'gua potavel.

Sair rias sessões, 3 de Junho de 1876-Dru-
snond--A nanicas. -A. I'eiz ido. --B. Piiz/o
Evaristo 31achado.

N. 159.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. 1.° Fica pertencendo ao naunicipio mie

iancanrliiá a freguiezia cio Cajurú, desmembrada
pata esse Limo do do Pará.

Art. 2. 0 F'mcào revogados o a rt. 3.° da lei n.
2085 de 24 de Dezembro de 184, na parte rela-
iva ao districto de Cristaes, e o art. 2. 0 da lei n.

1999 de 183, e em vigor as disposições ante-
riores.

Art. 30 Revogão-se as disposições ecu con-
trario.

S. 1-1.-Sala das sessões, 3 de Junho de 1876.
-A. Penido. --A nascias. --A ppresentação .-R.
Silva.- Fio/ti.

N. 160.
A assetnbéa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. unico. Fica o governo autorisarlo a au-

xiliam- cuni a quantia de uni conto de réis a ca-
nahisacão d'agita putavel na fi-eguezia do Senhor
Bcni Jesus rir Lis i-amento do muniu pio ria AN-
ti-ruo-a; revogadas as disposições em contrario.

Sala das srssoe,, 3 rIca Jumabo de 18 -W.-A. Pe-
nido.- J'iotti -Ferra-, Juaior.-Accascias.-R.
Silva.

N. 161.
A assemnldéa legislativa provincial de Minas

Gei-aes decreta:
Art. 1. 1 Fica o presidente da pror meia au-

torsado a elevar a 2:500 a taxi sobre carros
tirados por bois na passagem da ponte sobm e
O rio de S. Francisco no porto real, da quai são
ecuipresarios o cajritãoiosé miarcia Pereira e, outros.

Art. 2.0 Os ecripresarios da ponte sobre o
mesmo rio, no lugar denocicinaulu-Mattus-
Antonio José Rodrigues Baroosa e outros , , boião
exonerados cio ouus de entregai-a no cricititiro
estado de sua construcção, passando cita no es-
talo eco que se acha a pertencerá prov mncia.

Art. 3. 0 Igual exorueraçao fica concedida aos
cidadãos tenente coronel Joaquim Pereira da
Silva Chaves e capitão Zefermnu José de Mes-
quita, euiipresarios da ponte sobre o c'mo-Gran-
de-ruo lugar deruoiuina"o-t'oço Fundo, -a
qual passa á pertencer a provirec 5 ano estado em
que se acha.

Art. 4.' Revogão-se as disposições em con-
trario.

S. R. Sala das sessões, 3 de Junho de 186.
-A.-caanias.-A. Penido.--X. da Vei ,qa.--Appre-
senta ção.-G. de Mezdoszça.-M. Ful,qencio.

O Se. A. PENIDO requer, e assim se resolve,
que o projecto ii. 161 tenha hoje mesmo 2.'
leitura.

Feita esta leitura, o projecto é julgado objecto
de deliberação e, sendo dispensado de impresão
e copia, fica sobre a mesa para entrar na ordem
dos trabalhos.

O MEsMO Se., por parte da conamissào de pon-
tes e estradas, oflerece o seguinte:

Projecto az. 162.
As conianlissões reunidas de pontes e estradas e

1.a de fazenda, ás quaes foi remetiido ui(' oh-
cio do secretario do governo da provincia de 17

cio Marro do com rerct- anno,c,rhrmmido o orçamento
1 planta (Iaponto á reeoi,slruitr-se mio arraial

de S. Miguel, sobre o rio Piracicava, e bem
assumi as iruf raiações, que, a respeito da estabi-
idade tesa •bra, rmuiciisti'OU mi directoria geral

de obras 1mubi eis ao presidiste da pl-rvimicia,
Cociif ei-and que a recomlstrrição dessa p imite

uro 'ó foi fucititir o comnroercio dos icoportan-
t p s uciunucipios ia Itabira e Santa 13 urbara eocn
Ponte Nova e Marianna, como sedar que fiquem
interrompidas entre si as relações dos proprios
fiabmtantesdo laborioso e rico arraial de S. Mi-
guel rio Pirrccieas-a, que é cortado por este rio,
circunostancimi porque pricicipalumiemite é recia-
mmaada esta moedela e só por si attendivel, são
de parecer que se adopte rc seguinte projecto:

A asscaiiibléa legisistir a provincial de Minas
Geras decreta:

Art. Lo Fica creditado o presiulente da pro-
vmmrcia na quantia de oito contos de reis para
coandam- construir a ponte sobre e rio Piracicava
nu ai-matai de S. Miguel, ou cricipio de Santa
Barbara.

Art. 2.' Firão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 1.0 de Junho de 1876.i11.
Pacheco.-A. Pexido.-R. Silva. -- J. En/e'ozino.

Dispensada a impressão e copia, fica sobre a
mesa para entrar na ordecn dos trabalhos.
O .r. €aiidido de Oliveira:

-Vou usar tia palavra para apresentar !res pro-
jectos e una requerimento e serei brevissimno mia
ex posi ç;u o.

Os projectos são os seguintes: (Lê).
1-' moeu rI er fundamentei- cada uni destes

projectos; ecu rapidos termos cumprirei esta
disposiçào do regimento.

Si'. presidente, se é verdade que na decreta-
çàcc rias medidas estatisticas deve a asseuibtéa
revestir-se de sunnciio criterio e prndencma para
que a nossa população não esteja cio constante
sobresaito quando se aproxima a reunião rios
seus eleitos; se é vrrlade que só por conside-
i-a'càes de utilidade publica, ou por urna intui-
tiva vantag'rii dos particulares, seio prejuizo
dos imaleress's geraes, é que Lacas medidas devem
ser agitadas e aceeita; parece-ate que a que apre-
se-cato tem  seu favor estes predicados, pois
que lia unia representaçao do proprietario da fa-
zenda comil loca cite occupo, e que é o Sr. Joa-
quito Dims de Sant'Amina, pedindo a transferen-
cia. Netta o nosso conimprorimacatacc faz ver á as-
secobléa que reside a 3 o meia leguas de distan-
cia da fregue-aia rica S. ebastião da Pedra do
Amuta, ao passo que da sua casa á freguezia de
Sinta Rita do turvo conta-se apenas legua e
cmaeia. E' pois de intuitiva conveniencia esta
transferencia, que facilita o beco-estar do Si'.
Sant'Anna...

0 Se. A. PENNÂ:-Apoiado.
O SR. C. DE OLIveimia'-. . pois muito mais

cocnmoodanaente terá os soceorros espirituaes do
parocho de Santa Rita do 'turvo, cine dista de
sua casa iegurt e meta, em lugar de ir peru-os ao
de S. Sebastião da Pedra do Anta, para onde
couitào-se, como disse,tres leguas e meia de maos
caminhos -

O Se. A. PENNr:-E' medida de inteira justiça
O Se. VALIADARE5--Apoiado.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:-. De passagem devo

ainda notar que esta freguezia de S. Sebastião
da Pedra do Anta é já bem populosa e extensa.

0 Sim. VALLADARE5: -Apoiado.
O SR. C. DE OLIvEIRA:-Vai dar, se não me

engano, grande numero de eleitores e assim o
desfalque de uma fazenta unica cana nada a pre
judieaiá..
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I,) S, A. PENNA:—Apoiado.
' R. C. DE ()Li', EIRA:—. não soifrendo nem

os interesses politicos e nem os interesses parti-
citlarts do respectivo paricho, acrescendo que a
1,opulacál(i da freguezia de S. Sebastião da Pedra
d o Áilia é em sua maioria conservadora.

1) S R . R. SILVA:—Muito conservadora.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—.. .e o cidadão que

lede a passagem é liberal.
l)est'arte, Sr. presidente, espero que a assein-

IDa não levará a mal a pretenção do nosso
concidadão, embora externada nesta casa por
liii iienihro da opposição.

0 Se. R. SILVA: —Seu correligionario.
O Sti. C. DE OL1VELI1A—U outro projecto, Sr.

iresidente, refere-se á concessão de licença para
ter botica ao cidadão Manoel Maria de Almeida.

Na sessão do anno passado tive a honra de
asignar uni projecto, que no mesmo sentido foi
apresentado pelo nosso finado ex-collcga, o Sr.
Antonio ' te Assis Marfins. A medida tinha a seu
favor todo o fomento de justi ça, porque o pre-
leniente, Manoel Maria de Almeida, instruio o
s( , ii podido coni documentos em qne demos-
tru ter proticiencia suificiente para o exer-
cicio da arte de Inanipu lar medicamentos

O Siu. J. AUGUSTO:—Apoiado,  eu o conheço
pessoal men te.

O Se. C. ne Ou aias:—... accrescendo que o
testeunuoho allirinativo do nosso disttncto col-
lega e meu presado amigo, monsenhor José Au-
gusto, é de grande valia.

Nem se diga que a medida é de caracter in
dividual ou de mero favor. Nella não se abre a
luuultiuta excepfao aos preceitos geraes do di-
reito. Mo quero dispensa na lei; peço que seja
o pretendente sujeito a uru exame das mesmas
dio:ip!iuuas que se exigem dos aluninos do curso
te 11uuui:uia da capital.

0 Se. VALLADARES:—PÕr cousequencia não é
favor,

O Se. C. DE OLivEiRA:—. . .que a respeito dellü
todas as condições de capacidade sejão exhibi-
das, e asiii a asseinbléa em nada faltará a seus
priticipios e á sua missão constitucional dando o
seu assenso e concordando com a passagem da
mad ida.

Os Se. J. AUGUSTO E F. JUNIOR:—Apoiado.
O Se. C.DE OLIVEIRA:—O terceiro projecto

refere-se á creaçào de unia cadeira de instruc-
çao primaria do sexo feminino no arraial de
N. Senhora da Conceição de Jaboticatubas.

Ainda hoje o meu particular amigo, o Sr. Or.
Alfonso Penna, na occasião propria, mandou á
mesa unia representação dos habitantes da fre-
guezia de N. Senhora da Conceição de Jaboti-
catubas, inunicipio de Caeté, pedindo esta pro-
idencia. Vé, pois, a casa que, aleni da justiça

i ntuitn a da medida, isto é, da evidencia das
vantagens da dffusao da instrucção primaria,
ha o reclamo do povo, a reclamação dos noSSOS
concidadaos d'aquella localidade, que fazem sen-
tir á assenibléa a falta que tem dessa cadeira, e
que urge seja siipprida.

Essa pequena povoação já em urna outra pre-
tenção foi infeliz, porque, sem discussão, seio
externação de razões contrarias, cahio o projecto
que autorisava sua transferencia para Santa Lu-
zia, satisfazendo a aspiração geral.

E' caso vencido nesta sessão, e assim indiscuti-
vel, não obstante a reproducção do pedido e as
conveniencias que para o serviço publico provi-
não da transferencia. Não ha, porem, razão para
que a casa seja tão rigorosa para corri aquelles po-
vos, que são em quasi sua unanimadade conserva-
dores, e que já lêem motivos de profundo des-
gosto, e assim persuado-me que a concessão da

escola primaria não encontrará neste recinto ciii-
ha racos.

Agora, Sr. presidente, permittào-me V. Exc.
e a illustre asseunhléa que, aproveitando os pou-
cos noinentos que restão da primeira parte da
ordeuti dos trabalhos, offereça e fundamente o
seguinte requerimento (lê).

Meus Srs., naui propositalunente guardei silen-
cio na primeira discussão do projecto de força
publica. Nau queria que da parte da poderosa
maioria partisse increpação igual á que tive a
magoa de ver externada pelo illustre represen-
tante do 1. 1 districto. Não desejava que pela 2.
vez se dissesse, que a opposição era acintosa e
desabrida...

O Se. CAETANO GAMA:—Não usei dessas ex-
pressões, nem eia capaz.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—i)isse que havia pen-
samento occulto.

O SR. CAETANO GAMA:—l)isse—opposiçáo svs-
terna ti ca—: é cousa muito ii iliere iite.

O S. C. DE OJ.IvEJrrs:—AcCemto... 'Não queria
que fosse reprod uzid:i a aecusaçio levantada pelos
nobres deputados, de que a opposiçào, syste-
miatica e caprichosa, procura por todas as formas
emubaraçar as medidas da maioria tudo protetari -
do e discutindo.

O meu silencio e o de mais 4 dignos collegas,
por occasião da 1.a discussão da lei de força,
protesta contra a injustiça e deixa bem claro ver
que, na opposiçào que fazemos aos actos do Ire-
silente da provincla, e ás medidas da maioria, si-
nios levados por sentimentos de dignidade par-
lidaria de uru lado.

O Se. CAETANO GAMA:—NáO duvido, é exacta-
mente o que eu disse.

O Se. C. na OLiVEiRA -. . e de outro peia
convicção de que niuitas niedmd;is são prejuilieiaes
aos interesses da provinci:i ,coniprome 1 lendo pro-
gressivamente seu futuro, já tão annuviado.

Isto posto, Sr. presidente, consinta V. Exc.
que eu me oceupe na hora dos requerimentos
cmi uni assutnpto que se prende ao niachinisnio
e direcção do corpo policial, e, a ser verdade o
que inc foi cornmunicado, o exame e discussão
desse requerimento revelará um grande escan-
dato, consumado cio nome do governo por agen-
tes seus, a que lia prodigalisado confiança exces-
siva.

Esta consignada na !ei de orçamento a quantia
de 2:000 para remonta dos aninaaes do corpo,
que é feita, se não me engano, adquirindo-se
anntalrriente 20 aninaaes. Creio que é essa a
rotina e o meu illustre coliega de opposição, re-
sidente na capital, sabe disso.

O SR. CESARIO GAMA:—Sim, Sr.
O Se. 12. DE OLIVEIRA:—Ora, tendo de se com-

prar 20 animaes para supprtnaento dos inutibsa-
dos ou mortos, eni lugar te se mandar annunciar
a compra n'esta capital, onde poderião ser exa-
minados com cuidado pela comnmissão fiscal e
pelos proprios ofliciaes do corpo.

0 Se. A. PENNÂ:—Era mais curial.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—. .o que era mnito mais

curial e econorrico, deliberou-se destacar para
o í:urvelto, á 44 leguas da séde do governo, uni
alferes acompanhado de Ires praças vencendo
todos soldos, gratificações e ajuda de custo.

Esse alferes pernianeceo n'aqueila cidade cerca
de tres mezes, só para fazer acquisiçào de 20 ca-
valIas, quando é certo que sendo aquelie muni-
cipro criador de gado vacum e cavallar, possue
mais de 4 ou 5 mil cavallos, de modo que mui
facilmente potliào ser conprados iria mediata-
mente esses 20 e conduzidos para a capital.

O Se. R. SiLvA.—Eiitão foi boa a providencia
de se mandar comprar lã.

O Se. CAETANO GAMA:—lia de ter explicação
do facto, e ver.z que não está bein u:iíoruiado.

0 Sim. C. DE OLIVEIRA:—Se, a respeito de factos
que presenciei no lugar e:u quo resido, iiiiu estou
I)cili informado, não sei a que respc'i 1: poderei
estai-o.

O Se. CAETANO GANIA:—S P estiver, e isso for
verdude, estarermios te accurdu.

O Sri. C. a OLtvEiRA:—Contirivandr, porem,
declaro á casa que achava-me ao Curvei lo,quando
alii chegou o otticial; retirei-flue para esta capital,
alii o deixando, e só ultimamente, tendo neces-
sidade de fazer uma rapila viagem à Santa Lu-
zia, foi que o enronti ei em caniirilio.

12' fora de duvida que esse o!1iial permaneceu
no mnumucipio do Curvelto cerca de 3 iriezes, coto
a missão unica de comprar 20 cavallos.

Agora, veja V. Exc. como é que se fazia essa
leu tissiutia compra.

Chegando ao Curvello, o oílicial hospedou-se
na casa do coilector, José Joaquim de Castro
Leão, tine lambem recebera instrucções e annuu
citou que ia comprar, por conta do governo, 20
e.mvallos grandes, corpulentos ede Loa idade, de-
cli rando que o preço ntaxitnu, segundo a auto-
risaçso que tinha, era de 80$000; roço este seita
( lu vida muito vais ajoso, pois que no senão com-
Irá- s e e,uvallos regulares a 40 e a 50000.

• Sim. CAETANO GAMA:—t)esta nau sabia eu.
• Se. A. PENNA:—E' uxacto.
• Sim. C. DE OLivaimsA:—Commio eia de, esperar,

este annuncio excitou a cobiça dos cruamlur'e e
especuladores, e logo muitos cv altos farão otfe-
rccidos á razão de 130 a ')0000. O olliciat, po-
reui, em vez de coimipral-o, porque reu mão as
qualidades exigidas, ise Iimiee os dispensou; se-
guindo para a fregmiezia do Bagre, cru companhia
do m:llector, -José Joaquim de Castro Leao, e ahi
ci mnstitrmi o seu pre posto a 1-loriorato Epifa ruo

titia dos poucos conservadores daquella
localidade, inrnmnbimmdo-o da acquisiçàc. Quando
aI gil mm liberal ole rec t a ani umaes ,e rão incontinente
rejeitados pelo official, que não occuttava haver
incutmmhido de tudo o referido lionorato.

0 Sim. MouRÃo:—Não hasta allegar, é preciso
provar.

0 Se. CAETANO GAMA:—Muitas vezes são intri-
guinlias de localidade.

0 Se. C. DE OLivErlmA:—Veja, pois, V. Cxc.,
como entre nós a politica se introduz em tudo,
a ponto que, tendo-se de fazer acquisição de aiii-
rimas pira o serviço do corpo de policia, abre-se
a concurren:ia, ou antes se uiouojmolisa a com-
pra entre conservadors, despresando-se as offer-
las razoaveis e uodicas dos lmberaev

O Se. F. DA VEIGA:—A prova disso?
O Se. C. DE OLIVEIRA—Por certo que ilào lia-

via de proceder a urna justificação judicial desse
negocio, mão valia a pena; são factos pubuicos
occornidos a localidade cmi que resido, e dos
quaes jamais me faria echo nesta tribuna, se não
fossem verdadeiros.

Nao quero por todos cites tornar responsavel
o governo, quero apenas mostrar o que são seus
agentes, de que são capazes e como sacrificão
tudo, até os interesses reaes e legitimnos da pro-
vincia, às mesquinhas lisonjas partidarias.

(1 Sim. F. DA Vemc,a:—isto prejudica unicamente
o olficial.

O Se. C. DE OLIVEIRA:-0 olilcitI, pois, de
harmonia com o collector, fez a acquismçào dos
cavailos, só nos arraiaes conservadores, e ria io-
calidade se diz que houve una indecente jogo,
sento dados em conta por preços maiores do que
realmente custarão.

Não posso, porem, nada asseverar a este res-
peito.

O Sim. CAETANO GAMA:—Nesta inateria é que V.

Exc. Iria numa verdadeiro seru no' ao governo, se
(3m 1 es 	 prom ar.

0 Sim. C. DE Oi.IvEtimA:—A respeito deItes não
tenho mlmmcummintns, e não quero accusai' senão
COflI provas.

1 Se. CAETANO GAMA: —E a respeito do outro?
4.) 5R. C. DE OLiVartrs:—A respeito do outro

temi tio o testei nimmm bit li ria prio e a notoriedade pri-
b 1 les.

0 Sim. VALLADARES:—E não precisa de outro.
O Sim. C. DE OLIVEIRA: —Neste assumnuto quero

faltar cora isenção de espirito e só referir o que
sei.

O Sim. CAETANO G5uia:—Otmvio dizer que não
comprava de liberaes, e que só comprava mie comi-
servadore.s ?

O Sim. 12 na OLIVEIRA:—.vsseverarão-tne aI-
guns vendedores, pessoas de nuinhia coriliança e
amnizade, que mito otferecer ImS arnumaes forão
incontinente rejeitad 's, dizendo-se-lhes que Tio-
norato Lugemio Pereira j á estama irtcuumhido de
Inda arranjar.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Era despeito 1ltar mamo
ter leito esta venda. CItes querião a todo transe
vender os arimmnaes.

(1 Se. 12. na OLI\ELRA:—V. Exc. é defensor
qwte.d rnêtmme; quer defender te o ultimo agente
da adia inistracào?

O sim. CAETANO GANIA:—Não, Sr.
O Sim. C. na ()LlvEieA:—lsto é exageração de

dedicação.
LI Se. CAETANO GAriA:—Não é exageração.

quanto esteeste agente nao estiver punido, emquan-
tu o, actos de prevaricação não foretim privados.
senti duvida que se o deve defender.

O Sim. C. DE i )Ltvairmv:—Mas, Sr. presimietite,
como ia dizendo, falta-se entre os h:ihit:m mies da
povoação que 1 lonorato comprou mis a iii O ides por
Um preço e os venrteo por outro à privininta, isto
é, que houve mirim comuiuercmo iltucito, tirita es-
peculação criminosa, de que a provi'icma fia a
victitna.

t) Sim. CAETANO Gvna: —Isto é que eu desejava
tiiumto que V. 1 , ,xc. provasse, porque estio certo
que a administração havia de tomar em consi-
deração.

O SR. C. na ()LivEtmmA:—Não sei nada mie posi-
tivo; vou ainda syndicar e talvez que nesta mes-
ma sessão ou na fritura possa levantar a ponta
do véo.

O Sim. CAETANO GAiIA—Garanto á V. Cxc. que,
se provar tal procedimento por parte leste of-
ticial, serão tornadas as providencias.

O Sim. C. DE OLIVEIRA: — Am; inforutiações que
solicito ciii grande parte já esclarecerão este
ponto, se a maioria votar pela llasSageíii do re-
querimento, porque pe2o que ventião declarados
os preços dos amaimuses. Se os preços frena exa-
gerados e tiverem excedido a geral estimação
dos animaes nu municipio mis Ctmrvello, terei
toda a rasão para concluir que de facto deo -se
a especulação inrinoral; estou tão persuadido
que houve verdadeiro abuso por parte dias en-
carregados da commissão que, segundo é publm-
co nesta capital, os aninraes forão repudiados
pela comnnnissãa fi scal que os examinou e ah
estão nos pastos fazendo ainda inuleis despesas.

Os SRS. J. AUGUSTO  E CEsAero GAMA:—Apoiado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Vè, pois, V. l'.xc., Si'.

presmdente,que houve riialversaçào,e se a ai uniimis-
tração não deseja pactuar com dia, se não quer
á si chamar a odiosa falta, deve conideimnar o
acto menos regular do oficial cortimnissionado,
e especialmente do cohietor, José Joaquim de
Castro Leão,o principal culpado neste triste ne-
gocio.

O Sim. F. DA VEIGA:—Não apoiado; éum cida-
dão que gosa de boa reputação.
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O SE. M. FULGENc1O:_APoiad 0 , tenho ouvido
faltar naniti> bem deli'.

O Se. C. DE OLIvuaA:—SC o offlciat não fos-
se consignado a Castro Leão, talvez procedesse
com outro criteio e não se deixasse tanto levar
pelo espirito parti>lario, que fanatisa aquelle col-
lector.

Urna vez que o nome desse fuoccionario veio
á baila, aproveito a occasião para denunciar o
seu procedimento irregular, sobre que já a at-
tenção do governo lia sido provocada.

O coilector do Curveilo abandona sua repar-
tição, retira-se da estação fiscal, onde deve per-
manecer durante cinco horas para satisfazer as
reclamações das partes, e vai capitanear as co-
hortes conservadoras nas freguezias de fora, por
occastão tias eleições politicas ou do serviço da
qualificação.

0 Se. J. AUGUSTo:—_t poiado.
O Se. C. DE Oeiveiea:—Ainda recentemente,

Sr. presidente, por occasião de reunir-se ajun-
Li qualificadora da parochia de N. S. da Piedade
do Uagre, retirou-se José Joaquim de Castro
Leão da sede do municipio,onde funcciona a sua
coPectoria, dir aio-se á aquella localidade e
nella esteve largo tempo intervindo ostensiva-
mente no trabalho eleitoral.

0 Se. CAETANO GAMA:—Intervindo?
0 Se. C DE OLIVEIRA: —A parochia é liberal.

Nella hão os liberaes sempre ganho as elcies,
e espero em Deus que ainda hão de ganhar; inas
Castro Leão vale-se da sua posiçào oficial para
sulYoear a livre manifestação da opinião popular.

O 'IR. R. SILVA:—ESIá ajustando contas coni
o coilector.

O Se. F. DA VEIGA:—E' um louvor que V.
Exe. faz a elIe.

O Se. VALLÀDARES:—E' digno de louvor o em-
pregado que abandona o emprego?

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Quando o governo
expede a sua celebre circular,eni que reconimen-
da o pronunciamento livre e franco da opinião
publica; quando faz do empenho de honra a sua
principal aspiração actual; quando dt , dara que
tem interesse iiiimediato em reconhecer de que
lado está a opinião, é que seus agentes, rece-
bendo talvez urna senha secreta.

O Sit. R. SILVA:—Não apoiado.
O Se C. DE OLLIvEIIIt:—... recebendo talez

um misterioso santo, não revelado aos profartos,
dão-nos a mostra do que lia de ser a eleição de
Outubro, intervindo no trabalho de qualificação
para viciai-o e desfigural-o...

O Se. R. SILVA:—Náo apoiado.
O Se. C. DE OEIvElirA:—. _abandonandoabandonando um

exactor provincial a sua repartição para fiscalisar
a organisaão da junta parocliiai em uma fre-
guezia distante 10 legoas da séde do municipio.

O Se. R. SILv.4: —V. Exc. quer arredar esta
influencia.

O Se. CAETANO GAMA: —Quem o mandou?
(1 Se. C. DE OLivEiiia:—Eile é agente do go-

verno; logo, foi o governo.
O Se. R. SILVA:—Se fosse influencia liberal,

V. Exc. havia de estimar muito que elie esti-
vesse presente á qua!ilicação.

O Se. C. DE OLIvEiRA:—NãO é só por este facto
isolado que vejo como o empenho de honra está
sendo coniprehendido e executado nesta inalfa-
dada pro\ meia E innegavel que se aspira á in-
versão poliica dos aaunicipios inda os mais lihe-
raes, daquelles em que mais compactas se osten-
tão as forças da opposição. (iVõo apoiados). O
municipio do Curvelio, sempre tido como uni dos
mais fortes baluartes do partido liberal na pro-
vincia de Minas..

O Se. J. AUGUSTO:—Apoiado.
O Se. C. DE OLivEiRA:—. . .que recentemente,

por occasião la eleição provincial, d'o provas de
eira abnegação politica, e oocetitraittlt votação
unanilne nos candidatos libe raes, chama a atten-
ção dos dominadores, que já visão embaraçar
belle a manifestarão tia opinião.

O Se. CAETANO Gaaia:—Depois que se trai>spoc
o Eluiiiaitá, nata é itipossivel.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Alu nesse liuniaitá li-
beral quer o governo lar copia de si ir curan-
do intervir ostensivaiteute na eleição.

1) .e. R. SILVA:—Não apoiado.
O Se. C. DE OLivElttA:—J.i, inc occnpei,Sr. pre-

sident', com as repetidas viagens de José ,ioa-
quin de Caslro Leão, empregado demissvel e
dependente do governo, da séde do utunicipio
para a freguezia do Bagre.

O Se. CAETANO Gaia: —O governo nem salte
d'estas cousas.

O Se. II. SILVA:—Está dando que fazer á V.
Exc.

O Se. C. DE OLlvElna:—Não pára nisso a in-
terv€ ti ção do governo. Ainda lia outro lado por
que se ostenta esse designo occulto do presi-
tente da provincia, como vou mostrar. (Is no-
lates deputados tenhão a bondade de ouvir, e, se
não estiverem inteiramente dominados pelo es-
pinto partidario, lio de convir contigo sobre a
irregularidade do acto do Sr. Barão tIa Vila da
Barra.

0 Se. CAETANO (;A)I t:—Varuos vér.
O Se. C. DE OLivEIRA: —Na sessão do anno pas-

sado, por iniciativa do illustre presidente dela
iseiitbléa, foi elevada á categoria de cidade a
calão villa do Curvello Atei foi publicada cc-
centenente, e como a cauaara d'aquella localida-
de, composta exclusiv:rnente de liheraes e to-
dos residentes tia sêle do municipio, tivesse nu-
mero suiliciente para seus trabalhos, que s:io
feitos com unia louvavel dedicação e aiduidade
ao ponto de que as sessões eelebráo-se ordinaria-
mente com O e 7 membros, não se recorreo ao
alvitre consignado na lei de 19 de Agosto de
1841, de se chama. ei> deus supplemites pata e
roimiptetar o numero de 9 vereadores.

Como membro d'aquella distincta corporação,
opinei que era prescindivel essa convocação, por-
que estamos eu> vespera de eleições inunicipaes,
e a tosse da cidade poderia ser dada com mais
suleunidade coa a reurganisação da corporação
nmuuieip:tl, nobilitada por um recente sufl'ragio.
Assina se venceu, funecmonando a cantara cota os
7 primuilivos vereadores.

Sr. presidente, achava-moo já n'esta capital
quando fui sorprehentido por um acto do Sr.
Barão da Vitla da Barra, de que mleo noticia o
jornal otilcial. O itlustre administrador ordenou
ao presidente da minara municipal tio Curvello
que juramentasse os dous suppletttes mais vota-
dos e desse-lhes posse considerando-se instaila-
da a cidade desde a data dessa posse.

Sim pponho,Sr. prsidente, que as cainaras mnu-
nicipaes gozavão de certa autonomia, de certa
indepeudencia ria direcção de seus trabalhos e
econuimia interna; supponho que assistia-lhes o
direito de regular o serviço municipal e funccio-
tiar cota aquele numero de vereadores que fosse
legal e suificiente par> o horta andamento tios
diversos negocios a soo cargo. illudma-mate, pois
que com o acto do Sr. Barão da Villa da Barra
vejo que o governo julga-se autorisailo a inter-
vir tia economia domestica das camnaras nau-
nicipaes que, pelo espirito da lei do 1.° de Ou-
tubro, gozão de certa independencia, e esse de-
sigmiio de intervenção é levado tão longe que se
julga a administração autorisada a determiminar
imperativamente ao presidente da caniara que
juramuente suppientes e dê-lhes posse para fun-
cionar.

li SE. VAt.i.auAREs: --- U lii> e 	 olilien.
11 Sim. C. o>: ()LivemmmA:—Mas, Sr. presidente,

qual era o lii> que visai a o mutilo ilustre pre-
sidente da privimicta?

O) Se. VALLADiRES:—U lirã> assigmialadu.
O Sim. CsmeT IS	 (A)it:—l', 	 tiesiu>i assigna-

lallo
(.) Sim. C. oe O)LIVEIRA:—Ei'a lazer cii> que

esses ;uppleimten, que são nm>titbn>ts tio p:utmdn
se rt ad ar. -

O Si. l:>ETaN GANIA: — Ali! Ahm é que está
ti miegtcio.

o) Sim. (. DE ()m,mvEmm>A:— .. mimtervm esse im> na
org:mmmic:tráo da junta mimumi>cipal, votamido part a

çàn dos dus mmienmmhrs da. nesta junta.
O Sim R. Si.vma:—L' >nttem prctação imiatiemasi

te V. Cxc.
O) Sim. C. DE ()Lmvelmma.:—l'. Lamit>,r. presluemile,

e la mimmiifestiç>> do pemi5an>ieuto occulto...
O) Sim. O AETANO Ga.aL: — Por isto é que V. Exc.

disse cmii tinira dia que imnesilio a s,emmmhléa lei>
nrogrelide mia nualicia; pior causa destas e
imtras.

O Se. 	 .	 01,1\ EIRA: - ....eta nimanifeetacão
eapm'it'tmt 	 n nobre liamám se lez sei>> relitaçu,

>nie o olhe> 	 dirigido 	 ii pm'silem11e di ca~
nutra mtmnitimcii>il miáo foi reutiettmnlo dirn-etauimit'
ao mueeiiio, mis confiado :> 	 dt,

iOro Leão fiar> cima anão 	 orqom'>a enilri'gtl-t.
.lmt está o lestnntitiilh>) do ilislimielo Dr. Pacimin:>
11is:anem1lm:ns, 	 qnme é (-i prnsmdem>te da clinala,
untuimicipal, á 	 mii,	 wsolni>Ct>ln', t collu'lm 	 e
aCeite ti iln>ntm>istracáo 1, Sr. da Viliadi Birra
itilinimnil a	 im-leiti evtrasagatile

o Sr. L ão que esses dons nm>eimil>r.s
da tutintni'i:> casem adora do rnimitmcipmo liguem>>
tia clei;án 	 ia imita, e o 	 -'i. Irão la VilIa tia
ll:tri'a, 	 ui'elaborou pari a relurimia eiemlom'>l,
pre.ta-se á esses mllegaes arranjos.

0.0 Sim. II. Stm.vi:—lst 	 pm'nsn que o intuito
dele mtãt er,> 	 litoral.

O) Sim. C. mw ()I.t\ Emiti:—. . .qii:imid, apesar de
lodos fnlles, inipoleute sei'> o ,;>i'lmdo conserta
(tt' miaquelli localidade para lm'mniiiipluii' (nt> qual-

e 	 q mci' cleiçiu.
.0) SR. E. iii Veme t: — \	 a terei?

et 	 O) Si> C. ne t OiovEiimA:—Nemi> a terço.
Vé, pia, V. lvc. que itiemi m-equermitmntO m't-

fere-se a mmii ascimitiplu te aIO:> mmioi'alidade, e o
gatuno, a mii mote tine mio (luc ra deixar trans-
parevem' miii:> dt , pioravei ooimniveltcia comi actos
rnpi'ovadtis, praticados por semi agente, deve lar-
imite 	 amiplis est'Iar'citnmmlus sobre ti negocio,
Iete nlizem'-im.s pirilmm' 	 razão 	 mandou-em uma
flicial a aqu,,lie tmommilmeipmii ara compra de

a>iimiiaes,emmt vez ti seguir-se a regra estabelecida,
jiiit a te se mi> iniciara ctmmpri nesta capital...

.1	 (0 su. li. Smm.va: —Í) nobre deputado já deu a
razão; é porque lá lia hundanieta de cavalls.

O R. C. DE OLIVEIRA  - -: - ...leve dizer-nos
tannbemt o im>otiso porque esse oltietal pei'nunnmne-
eco 3 mmteztns mio Curvell, e lacei assim 	 o meço
porque forà 'llet:tuad e as 1 ranisacçõns; se é
verdade que a cuninmiissãnu liceal rejeitou amibas
desses am>inaaee considerado. ,; itmiprcstaveis; cmii-
pre tine os interes ses di p1 ovmncia sejão ac>iU-
telidos e a fazenda p1't mnemai tn>deninisaIa de
qualquer prej um is).

O) Sim. CAETANO GAMA:--De curto.
0 Se. E. DF, ()m.lvEieA:—O governo ileviu fizer

com que ofliriai e o cotle'tor inde_ninisemim
os colinas prtnvinmciaes do desfalque t,ceorridn.

1 Se. CSETANO Gti i:—Qmianto au colector,
não concordo , ainla imteuno que se verifique o
tacto; a resptinsahilmdade ii do ag'nte.

1 .0 se. C. DE Or,mvEiaA:— I)ev' o governo lomm>ir
conlas ao colteetor tio Ciirt eito, que aliammloita
sua repartiçáo, atini de ir á. fregimezias distantes

iii s 	 e	 lii momnicipiO presidiu' serviços eleito-
raes...

O) -si: CAETANO 0a.ia:--t esse respeoto não
me cOMpronn, 110 a ilar mnl'um'iiituães.

00 -e. O. mjj' (ILtyCtimS: — . e influir directo-
ilit, nit , 	ai t m' 	 i.s slt'tões.

00 SR. M Ni:mlEu:o:—Se prot ar qmmn' ido prelu-
ti:> ao Sri ii'.

O Si>. E. ite 0Oíi\'EiRt:—OO recumianietibu das
Oullelmum'ma, 'lii lo> :tmisilidautt ml> abra ollicial
—Roteiro dos co/lectores_temnmiin:lnteuiiente de-
Cl)ii'it qu'n O colleclor Fã tmitle ausentar-si , li séde
cio seu :minim>icipio sflái no exercicio da suas
lumicçuies, istot', tara proceder ao lançamento  e
á am'recadaçãi ii: niipostts.

00 ell'rtui' do C>im'iell>, pnnr'nim, vai enstante-
1 miei> 1' á freg nec ia do Bag re,  pira tini mi mim ito di -
verso; cumpri' que cc trata ti nota elei:ãu (Itia l

->1 ocr m>ijuel la pa rabia, aiim se acima para atear a
calera e en'nn>teir nus oIio, procurando á custa de
meios > an:mmfnnssaveis olitei' mima tri um mplit que j a -
immais poder cniiis'gumr com ulecencma.

Vim titimilir inicu i'eqimuun>mento á nec:>, e es-
puro tio' a niulirmu FmmaitiiIa, 	 tiesoomo porque, sus-
cala nu giei'imo, tuuiit',ntrrerápari, que 	 > luz se
1; > flS5l nin'gocm . Se iii discuissão m'eentlt:ir para

aiim	 1	 unti icçá.a ci' qut' tu govt, r!Io nao Liii
n:nmlpa, serei o pm'iimm''t a vir rendem-lhe o joisto
pi'n'ilo por Ir resgutarlaili ol, une 1 ess tia la-
ze>>tl>, pr ter unia vez sabmdnn uaost cai - se sni pe-
nor ás pn'ujninas suiggestões partidár i a s e se dei -
xalt dn>>mmiar sonneute pelos nulevailos iinpuIsos
ia Jnis(içl e heonestmulate.

imito bem, muito bem)
Sio lidnus e tieã,o sobre a mesa pira terem 2.3

1-tInir> os seguintes 	 niojeclos:
N. 163.

-t asset>mliléilegisl:tttva 	 1oannvineiml 	 te Minas
Gem'aes decida:

Ai'Oigo. LTnico. O presidente da proi inema lica
autorisado a comaceder ao cidadão Manoel Maria
de A lnmieida lic'nça para ter botica e itiamilpulor
caireis tatu qualquer parte da pi'ivimmcia, 1';>-
zenlo previu exanue perante tinia n'onalitissão mio-

mneaito pci 	 omiesino presitlnuiite itt 	 maumeupio da
residen eia do halo ii lati li; m'evogãn - se as disposi-
ções eni contrario.

SaIs das sessies, 3 de Junho mie 1876.—G. de
Oliveira—.]. Au ,qirsto.—P'. .1acnior.—.4. /'enna.
—E. Pei.coto.—T. de Gonvêa.

N. 164.
A asseiutltiéa ln'gisiativ:> pi .ovimiciat ti 	 Mmmias

01 raes nleercta:
Artigo. Unico. A fazeninla doe lei xeiras, per-

tencente á Joaquim luas de Satit'Antuua,fit'a trans-
ferida tia freguiezia ile S. Snhaslmào tia Pedia
do Anta para a de Santa Rita lo fumrvo; revoga-

as d ispisicões cii> cimatraroo.
Sal, das sessões, 3. de .Iunlmo de 1$76.--C. de

Oliceira.— l°alladares.--J. Augusto—A. I>enna.
1'. .Jvsioi'.—Drunaond.

N. 10iã.
A as 'nu hitia legislativa 1 irovmnei,1l do Minas

Guraes Icereta:
Artigo. Umuico. 	 Fica t:r'aila muita cadeira de

inetmi'eão priutiaria tio sexo fmuiitimia no arraial
de N. . da o;ancei:ào de Jahotucatub:is, muni-
cmpie ' t io Eaet 5 ; revogadas as ulmipoeicoToes cai
contrario.

Sal:m tias sesstiies, 3ole Junho de 186.—A. Pen-
na.—C. de Olireira.—.J. Avqusto.—F. Jsen>or.

E' Itolan l o e postoeni nlmsenssão seguinte:
Requerimento.

i(eqomeremTiosqtle se solicite do Cxiii. governo
informação sabre a cumpra de cavalis miara o
corpo policial, effeetuiada no mumaicmpio do Cu r-

eIio, declarando quanto tempo n'aquelia loca-
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idade peruianeeeo o oficial encarr'g.uio d'essa

co ii issão; em quantoquanlo iiiiportou a despesa,
ineluids o venciuienlos do offieial e praca,
e qual o custo dos

Requeremos mais que venha copia lo todos
os documentos relativos á este negocio.

Sala das sessões, 3 de iuiho de 186.—C. de
Oliceira.—F Junior.— Theop/tilo. - J. Augusto.
- Falladares.—A. Peuna.

A discussão fica adiada pela hora; tendo pedido
A palas ra o Sr. Caetano G,iiii;t.

( ) Se. VALLADARES fuudainen ta e offereee o se-
guinte:

Reqeerimento.
Requeiro a prorogarão da hora pra apreseil-

taço te projectos por mais 31) minutos.— Cal-
/e dares

lste requerimento é apoiado e seio debate
approvado.

0 Se CAETANO (AMA, por parte da commissão
do estatistica, oferece o s g u mie:—

Projecto a.
À e(muilssãl) de estatistica, qual fui presente

o requerimento de alguns cidadãos, residentes na
troguozia do Porto de Santo Antonio, termo do
Poiiilia , em que pedem sua tia nsterencia para a
parorhia e toriuio de S. .tanuario do Ubá, exaini-
iíaioi-a o jiilgaiido ali iidivts as razões que ai-
10gb, o de—parecer que se adopte ti seguinte
Projecto:-

.% aseuibtéa legislativa provincial do Minas
Gera-s decrt-iia.

1.0 Fica des:iieiiihratta da frev'uezia lo
Porto de Santo Antonio, lirino do Poii:l:i, o ao-
iexda á de S. ,hanuario de Ubá, tomou 1 i:esino
unte, a lazeidtt denuituinada—Lacltoeira da Ria
Espeanra—.

Sala das couuiilIss/Os, 3 de .hinlio t
Caetano Gama. ---Nogueira Janior.

Sendo dispensada a impressão ou copia, lira
abre a juesa para entrar na o rd oiiu dos trabalhos

O r. Fau1ct Ftaiaaos:—Sr. presi-
(lente, ou oflèrecer á considerarão da casa o se-
guinte projecto (lê):

Como vê V. lxc., trata-se de elevar o districto
de Santo Antonio da Boa Vista, que ja á curato,
a categoria de freguezia Ninguein unais do que
V. lxc.,que é conhecedor d'aqueilas povoações
do sertão, está habilitado para julgar quanto é
legitima a aspiração de que si: trata, solicitada
na rej) resen tacão que tenho a honra de manda r á
uuesa com o projecto. À populacão que á activa,
laboriosa e niorigerada ciii seus costumes; que
já cul ti a e exporta o fumo ciii grande escala e
por toda parte vai iniciando a cultn ia do café,
acha-se fadada a ser uma das iiiais importantes
do sertão, não só pela uberdade do solo e excel-
lenda do clima, como por estar mais proxima ás
aguas do mivag » stoso S. Francisco ...

() 58. Vau.anaiss—l' uma povoação poetica.
O Se. P. RAMOS:—.. . e destinada a desenvolver

e enriquecer no futuro os povos que licào em
suas margens.

.1 povoação conta j importantes edificios, e
outros a cada passo se construem, e unia popu-
la c ão superior a oito mil habitantes.

D'estas poucas considerações se evidencia a
utilidade do projecto, pelo que espero que seja
tomado cio consideração pela casa.

Á presento lambem o seguinte projecto (lê,:
Este projecto tend a consultar os interesses

destes moradores, que ticão limitroplies nas di-
visas d'estas duas freguezias e aeh:io-se cio maior
proximidade do districto da Conceição do Serro
do que do de S. Domingos, do qual se piorem
des tu e tu brar.

Mero deste mais uni o uIro projecto offereo á
eonsuderaião da casa e é o seguinte (lê):

5r. presidente, tatito se tem já dito sobre a
necessidade de ditbiiidir-se a instrtietão pela pro-
vuncia, que eu não inc cansarei cio adduzir coa-
sideracões relativas á utilidade d'este projecto;
apenas direi que a freguezia de que se trata tem
mais de O mil habitantes, não possue escola ai-
guina de instrue:ão e, portanto, nada mais j uto
lo que prot ir-se a esta necessmdaie.

ão lidos elicão sobre a mesa para terem 2.
leitura os seguintes prejectos:

N. 1(Y7.
À asseniblõa legislativa provincial de Minas

Oer,ies decreta:
Art. 1. 1. Fica creada uma cadeira de itis-

micção primaria ds sexo masculino no districto
iii tapéra, do termo da Piranga.

Ari. 2.° Revogao-se as dispisirues ciii con-
tiaruo,

Sala das sessões, 3 de Junho de
queira Jznior.—I. de Cainpos.—Tayol.a Junior.
—P. RrandtZo.— T. de Gonvêa.—Jj. Falgeacio.

Ramos—Ez'ai'io 3/achado—Caetano (ia-
ena.—R . Silra.—B. I'into.—P. de 31el/o.

N. 1(35.
À assemhláa legisiativa provincial de 1%Iin:ts

(eiaes decreta:

	

:rt. 1 °	 F'irào desmeiiih>i'ad:is do districio e
fr g iiezia t i ,, S. I)uiings d Rio do Peixe, e au-

ao districto da cidade da Coticeicã lo
:wrio, as fazendas perteneenles aos eidadàos, te-
nota coronel ,heronulllo .uguto da Silta e ca-

Si , baiiiio José Ferreira, rio tolos os seur
IIIIIi los.

	

1. l.° 	 Itívugão-so as thpoi/es ciii comi-
1 FIno.

Sala das sessóos, :3 de .hi;iilio de 1SO—j/
Fu/qencio. —P. .lJi'a'adão.--/. Ramos. —Drsc-
niond —E. Peixoto.

\. ICP.
À comnuuissão lo estatistica, tendo cio corislile-

iaeào o pedido de diversos itioradores da fregue-
aia de S. José do Paraopeba, termo do Ubá, que

I
pi'etendein a passagem de suas fazendas tara a
reguezia e termo tio Pomba, é deparecer que se

adopte o seguinte projecto:
A assemhiéa legislativa provincial de Minas

(ei'aes decreta:
Artigo unico. As fazendas do Monte Verde;

Serra la llrmiardiima; a denominada— Cabeceira
do Paraopeba,—que foi tio tinado Antonio Rodri-
gues Gituies, e a que abrange o ternitorio da ta-
zeiuda do finado .1 oãt Ferreira Barbosa, si tas na
freguezia deS. José do Paraopeha, teriiio do
[tia, liei o pertencendo á íreguezia e immiiii iei pio
do Pomba; revogadas as disposicões em cii-
Lia rio.

Sala tias .sessóes, :3 de Junho de 18'6.—p
Ramos.—Cae'ano Gama. — Nogueira Jursior.

1 Smi. P. RAMOS, por partir das coWiniSs( Cs de
estatistica e forca publica, flerece os seginutes
projectos:

N. nO.
A assenibléa legislativa pros incial de Minas

(eraes decreta:
Artigo unico. O districti de Santo Antonio

da lJa Vista, do termo de Montes Claros, fica
elevadoá categoria de parochia, desmembrado
da de Contendas; revogadas as disposições cul
Contrario.

Sala das sessões, 3 de Junho de lS16.—J'heo..
philo.—p. Ramos.3j. Fulgencio.-...J. Angus-

I'alladares.
N. 171.

A coininissão de forca publica, á que foi pre-
spnl o requerimento que á esta assemiibléa diri-
mci ii alferes reforimiado do Corpo policial, Fran-

cisco .té Mantiiit, silicutiado melhoramento de
reforma, á do parecer que se alipte ri .egu!mite
Projecto:

A assriribláa leqislaliv:i provincial ii 	 Minas
tàeraes derreta.

Artigotoiro. 	 0 Pre s ul'Ht da prvi neta li:a
iiilri.sad oa i 	 os ' eiucluleuils d 	 alteres
reformado do corpo polmcmal,Fntiicisc Josu 'bIrr-
tiris, Ile e ntoniii uIol 	 ciii a ti li:! Ia cru
revogadas as disposil . óes rio Contrario.

Sat:i tias Crinunlissoes, 3 de Junho de 1510,-
('ae1ano (iaoza. —P. Ramos. —Appi'eseutação.

Sento dispen sados d e impressão ou copia,licào
sobre a ilesa para eni rareni na ordem dos tra-
balhos.
() r. Valtad ,ires (Não temos este

ri iseorso)
Sao l i dos e l i c a o sobr ,, a mesa para tereui 2.0

leitura os seguintes projectos:
112.

1. assemnbléa le gisiati\ a provincial de Minas
l;eraes decreta:

Artigo unico. Fica 'micednla a quantia de
cio auxili- ás obras das niatrizes d i , S.

l)oiiimigos do Pista, imitinicnpii lo :inta-ltarba-
na, e N. S.da 1 omlcei'ão de Jalotica [ti lias, ou-
nicipio de Cacti; revogadas as disposicoes €011
eulilrario.

Sala rias sess/ies, 3 d Junho de 181O.—.l
Pe,sna.— Fa/lalaj'es.—(]. de Oiveií'a.—Ccsario
(,'ama. --J. Auquslo.

113.
1 asseinhlés tegislati-a provimu'ial 	 tí Iina

Iei':tes decreta:
À rtigo ililici.	 Firacoocedida a quantia te

em auxilio á uj:tlriz de 	 ant'Àmiima li
pucahv; regalas as tiispsiries( , ti) contrario.

Sala das sesiie, A te ,Iiiimlm do 1510. - Cal-
/ailares.—A. Penou_ir'. Ju-ior.—.J. Angus/o.
—L)rnaiood-- ]'/teophi/o. --E. da Veiga.

114.
.4 assemnbléa l:gislatisa provincial de Minas

&er,les decreta:
Artigo muco. Fica concedida a quantia de

1:000 p: ia os concertos tia cadáa Ia sida de
Cabo Verde; revogadas as ilisposicos ciii entra-
rio

Sala tias sessões, 3 de Junho de 18 16 --Tal-
ladures.—A. Peaaa.--C. de Oliveira. — (]esario
Gania.—P'. Junior.
O r. Eaptista 1-'i11to:—Sr. pi'' -si dent i , lia alguns tiias que tenho este proj:cto

para :ipres:ntal_o á consideração tia casa, e não
o hei podido fazer por falta de teuipo. Vou
ler e cio poucas palavra o fu rdaiimeutaroi. (Lê).

Sr. presotcnto, desde i nuitos anhos que O illii-
nu:lpio da Àyoru ca reclama pelos concertos
d'esta estrada, que utihisa nà só á este como
iguatriieimto ao nliinicipuv de Baependy, por isso
que tília sai entrncar-se na do Passa Vinte, que
se irige á estação da Divisa.

Fui 187:3, quando funecionava esta assenmbléa,
o digno presidente  di cantara to u ri ici pai tia
Ayuruoca, não obstante ser homem ja idoso,
vaio com grande sacritieio á esta capita!, e aqui

Éwve por muitos dias a ver se conseguia este
nielhorameuto. Nessa ocasião foi apresentado
na casa um projecto que, por falta de tempo, não
se couverteo cru lei.

Não obstante essa contrariedade, este digno
cidadão fluo desanimou, eimiprehendeo nova via-
gemo e aqui se acha na capital no eimmpemiiio de
ver se passa a uiedida que julga d imuaximua mi-
port:mncia para seu niunicipio e que de facto o é,
pois a estrada actual faz uma solta de mitais de
tres tegtias e acha-se quasi intransitavel.

Sr. presidente, julgo-me dispensado de addu-

zir muitas considerações tendentes a mostrar a
coor emileu:ia e necessidade d lula b/ia viação na
prol meia; basta dizer que, seuim caniminlis, não
poderirimios expirlar nossos generos, mão puile-.
i'eillo-, nos retacioimar e() "' os ib Ilereri tes pontos
rI et:i e das imtias provincmas, aio poderemos,
euluii, lei' is iliscão, miei -mi riqueza, (apoiados) e
iliiigwum l:iiiltesta que a primmcmpal, senão unica,
rasa, ii ali -azo te nossa lia proviimeia e le
sua iIei:utdemirmui veiii da tal ta do boas oslradas
lime los poufi.ii em contacto -um as iii:iis pro-

\immcm;ms. (imites apoiados).
r. pr esidente, tanto esta estrada é util e ue-

cessaria, que, ja lia ires ou quatro aiimios, O pre-
si dciii e da p ru si nci a mima udo u lazel-a, au tori sa do
pela 1cm n. 1111 de 10 de Outubro de 1511, po-
rem i itOliziiuemllp, Iemiili-se-llm, dado unia dite-
cão contraria Los Oteresses do o mmc ipio, t'oi
suspensa a obra, fica udo depositada na ramiiara
da A ui'iaoca a quantia de 4:000$000, 11 me se mies-
tmava para aluelte tini.

tu agora ti o ponho no projecto que se dá
4.()ii0$ deste ja para coimleco tia etratl-i e ulais
ii para sua u:ooclusão e repartis. C' num pedido
nidesto, que f:mc, 	 u 	 am reiauo ás palpitante.,
nrcesidajs daquehle iniprL.iite uuirncipio e á
grande i mio rta lei a desta estrada.

O u ro p ii j cml, que tenho fle otl'ererer, refe ri -
se ao mtesluo uiunlicipio. (Lê).

I,omu t uanto a casa se ti nlmui umanifeIado coim-
traria, desde muito tempo, 1 creacã de cadei-
ras te latirmi e lrauccz, toilavia, elia são ne-
:es,:li'ias ciii alouns lugares,tino, pui exem1itu,
mia riiale l:i Àvumrus:m, milo existi 	 pr uilnlos
:liimills itruma r:ilura testas, que presou 	 r'tevan-
tí' sirvicis a Jiiovuml'i:m, pom . isso que aili e,tii-
iam/li iliCli., lime ho1e 4,wwupát. pmiós 	 ievalla
0 pmZ.

A .-\yilriloi:a 	 um hugo' iiiide lua nimnti gosto
pela mitsti'uciáo e pelo progresso, e li,n lum'ivlla
de sua 'ateima di aluiu e framicez, em virtude
de unia lei que ín:indou supprimnir tinias aquci-
ias que v aga ssem, casli cru que, losteriirunenh,
se acuou esta.

lu lmoj, 	 OI'tini, pur;o a su:r i'Pstaur:içàíi, por-
que 	 que mnleIessa umitulo lucra a iimstruc-
ÇO tini bem pequeno sacriliu:io. -

Vou iàr outro projecto, que J ustiticarer eiii
loucas palmv ias (Lê).

I';um 1811, uni nosso ex cotiega emitemiiieo que
der ia pru:mmover a creação d'esta freguezma, con-
vencido rIO que o lugar tinha elementos depros-
periiiade. Iiifelmzniiente, porem, não se realisarão
suas previsões e a frgmiezia se acima ou comple-
ta decadencia, tanto que até hoje ainda não se
encon trou uni sacerdote que 1 1 1 1 zesse pa nochmat-a.

E' lugar pelueilo, seimm quasi mienhimuia impor-
tancia, sem O pe.ssoal imecessanio pua ot't'upar os
cargos publmcos, e nessas eoiluli,ões entendo que
dere sei' supii'inmmida, e esta rimehitla á até rIca-
mimada pelos pruprios liabitaimtes ita mesma fre-
guezia.

Ainda tenho, Sr. presidenle, mito ultimo pro-
jecto. (Lê).

0 Sr José Joaquim da Sib a Rsrnariies, fazen-
deiro importante do muiiicipmo de i'itanguy, foi
na ultima sessão, sem que o solicitasse, passado
da freguezia da Conceição, á que pertencia,
para a de Tres Corações, e, como lhe á mais coei-
modo pertencer antes áulueila do que a esta t're-
guezia, de novo pede sua passageimi para lá. E'
unia pretenção justa e quis nenhum inconveniente
pode trazer ao serviço publico; entretanto que
satisfaremos o pedido justo de um cidadão imii-
porlantissimo que, pela sua posição social, por
suas exceileimtos qualidades e pelos relevantes
serviços que ha prestadh á causa publica, tema
direito a ser attemidido eia seu justo pedido. E.
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pr 'i o, Sr. prestinle, que nesta ea.a se acabe
o ii 'irta ris alidade que existe de di,ti'jC104, ri-

\ atie que t itulas 5 t'zfsac ulloca na trile
rol,: uutencia tI' wto pttei 	 atitidei' u prel'iu-

' 	 pr dt'uitaus jiiI uii'alas, (ilpoia/ÜS)
-1 	 l i dos, e 	 oltre a luisa jtai'a terei 

lei na OS segiiuittee 	 rjerlt':-
N. 17.

À a •'einhk'a legislativa provincial de Munas
G e rat' derreta:-

II. i.° Fica creada unia cadeira de latim e
frait( es: na cidade 'da À) uruoca.

il. 2. 1 flevogão-se as disposietcs cm cuti-
tr.0 io.

Sala das sessõS, 31 de Maio de
Pii' lo.---. Ferraz Jutnior.-Evaristo lia citado -
Aaania.s.-T de Goucêa.-Ii'. Suva.

N. 176.
A asseinlka legislatis a provincial de Minas

Gei'aes decr'ta:-
Ari. 1.0 Fica aberto ao presidente tia pio-

1110! a uni e n'ti i lo até 1: OOOOOO, que empregará
nos concertos, reparos iitl luor:iiuieuitos de unta
estrada que, partindo da cidade da _\yuru oca, 5 á
entroncar-si na estiada do Passa Vinte, no alto
da serra, passando pelos [ai'raleui'os, ponte do
Narciso e Serpja

Art. 2. 1 tara tis cnccrlus desta estrada sriuo
applit'atitts desde já os 4:000 depositados no
cofre municipal tia uuuesutia cidade.

Art. 3 , 0 ttt 	 glo-se as disposições em Con-
trario.

Sala(],as sessões, 31 .le Maio de 18,0).-B.
Pi,ito. -Ferra: junior. -Ecaristo Machado.-
A,zanias.-T. de (Joana-li. Silva.

N. fl7.
À asseiuibl/,i iegislatis a pi'os uncial de Minas

Geraes det'i'etiu:-
_-rt. 1.0 Fica supptiuiuiila a freguezia do Pi-

rui!gussui e seu lerritorio euucorporado á fregue-
zia da cidade do 1 laj ubiu.

À rI. 2. 1 Itts ttgui-se as dusposicôes emcon-
trario.

Sala tias sessões, I, <1 de Junho de 1876.-li.
Piato.-/?. Sura.- Fo/iadüo. - T. ele Goerta.-
(]etuiio.

N. 178.
A 	 lúgislaliva pros ini'ial de Minas

Geraes
Ar(. I."1,0 Ficào tl'suuieuuhradas do inuiriucipio

da Campanha e encoi'povadas à freguezia tia (,on_
ceição do Rio Verde, iiiuitieipio de Baepeuudy, as
fazendas do tenente José Joaquim Bernardes e
Joaquim José de Àlsarenga.

Art. 2.° Ficão igualiiuente tlesmenubi'adas da
freguezia de Antonio l)ias-abaixo e encorporadas
à de Sauta'Anna do Alfié, aiiihas do riuunucujtlo
da Italtura de Matto Dentro, as fazendas de 1).
Maria de Assis, ittsi Maria de Assis e Lucindo
José de Lona e Silsa

Art. :.° Revogào-sw as disposições ciii con-
Ira rio

Saia das sessões, 3 de Junho de 1876.- I'iotti.
-Eraristo jilachado,-B. Pinto.

O Si. 1odrIues Silva (Não te-
mos este discurso).

São lidas e ticào sobre a mesa para terem 2.a
leitura os seguintes prt jeetos:-

N. 179.
A asseinbiia iegislatisa prosincial de Minas

eraes decreta:-
Art. 1. 1 Fica o presidente tia prorincia auto-

risada alespender a quantia de 4:000 com as
obras tia itatriz do Ututtfiun, termo tio Pomba;
2:000 com ,r S. João Nepounoceno, termo do
Rio Novo; 4:000v coi a das Mercez do Pomba;
4:000 rum a do Passa Vinte, termo da Àyuu-

ruoca, :' 1:000 pari S. Vicente Ferrer, termo kl,,
i'urso; abertos OS necessários credutos para tal
fins.

Art. 2.0 Ficá(, les ogatlas as dispasi ões ciii

Sala das s's-ões, 3 de ,liintuo de 1876,-//.
Sura,- Vai/au/mio.- J7o/li.---Evorislo li/acha-

Pia/o. - Pan la Ramos.
N. 18(1.

A ;ssr'iuiltt/'a legislativa provincial tt 	 i\lunas
berar; decreta:-

A it. uctico. Fica aulorisado o presidente da
ruiu nela a Gont' i'dei' carta de pliarinac(!utit . f t a

Manel Nuolão de -' incidi, depois de face
xauulc no iii nu t lei iO de sua residencu a, perante

CouimIiiisã adequada; res ogadas as rlmspomtõi's
clii ejuitra; lo.

Sala das sessões, 3 de Junho do 187G.-Jl.
SI/e a.

N. 181.
A asseiuibl/a legislativa provincial de Muitas

Geras decreta:-
Art. unico. Fica o presidente da Iut'ovinria

autoi'isa!t a mandar pagam ao tenente coro tet
.losk' lInIna s ucacio a quantia de 2:281 000, uni-
ptrt:iiucia Ilas il'spesus ettecluuda tia vsíratla tIo
F;slslurt dt Ptruiba, paia o que fica :ulteu'to o ii'-
cess;mi o t'ru'dmto; res galas as ttis j sitôt's vm
contrario.

Sala das 5'ss/ts, 3 de ,lnidmt de 1876.-i/.
SI/cem.- Vai/adão.- T7o/ti.--Evanisto JIac/ta-
e/o-li'. Pia/o.

N. 182.
A assemsublúa legislttis a provincial de Muiu:us

Ueraes decreta:-
Art. ii it ico. Fica elevada á catt , goria ttt' pa-

i-tina o dmstrieto das Aguas de Lauuuituqiuur;u,
uutumtucupuo(Ia Campanha, com as mmicsuui:ts dit. is;us;
rt s gad:ts as tlispusucuies eiuu eiitr,irutt.

S; da tias sess/tes, 3 lo Junho de 1876-1. da
Veiga.- Vai/adio.-]'. da Veiga-E, de Oh-
relva. -(letu lio .- T'zotti.

N. 183.
A assctmthli'a tt'gilatis a preus int'ial de M mias

Gentes decreta:-
A i t. uni co. A aula de i is sI i'ucção primaria:n'ia do

st'\t teuutiuino do arraial do Ai';tniva, tio nuini-
Cipi tio Ouro Preto, fica susltstiluitla por multa
tio tit'suuut gritt para o sexo ntocuilnutt; i'evtugalas
para esse liuuu a lei n. 2164 tle 30 de Nuseuutltm'tt
lo 1$5 e as tuuaus tiusposictites 'uti etuitraniti.

haIa tias s,'ssttes, :1 (te .luiuho tle 176.-F. riem
Vezqa.-Appresentação .-X. ela Veiga. - dl. da
Rocha .-Anzau'a/.

0 mu. X. DA VEIGA, corno membro da 2. com-
titiSsiul) de fazenda, apresenta os seguirdes prut-
jectos:-

N. 184.
'lendo a 2. a conmnuissào de fazenda examnin:ido

os rt'querinueustos do ;'idadao 'Ltrqirato José de
Oliveira Moraes, pedindo iusdeumnieaçào le réis
3:íi7890, pitas prejuízos que sotireo usos ccon-
certosda estrada de Maniaiuua, que executou
por contrato de 18 de Janeiro de 188, e Lendo
t t esatltt as pi'ovas,que apreseim lou,J utetiticalis as ule
sua pretençào, pelas quaes tica fora de duvida
o prejmuizo dti supptucauute, que diz pros ireum: de
augmitento de trabalho ao orçado e arrematado,
e taiiusideranito que é de equidade que se auto-
nise o pagamento dessa indeinnieaeào desde que
preceda o nee'sario processo adnsiusistrati'. o,
é de-parecer--que se adopte o seguinte prtjet'lo:

À asseiu,hla legislativa pros iiuci:ti de Minas
Geras tlerneta:

..\ rtugo utuuito. Fica o presidente da proviu-
cia atitorisado a despender até a quantia de
3:517890 para se iiudernmsisar, precedendo o
restituI vii processo ad mimiiiistratis o, ao cidadão

Fu ' nq iato Jo'è Ile Oliveira Mias,, d1i bunoiuu-
zos que st tirei mios cor.cer los li e st rada  te
Marianna, execiutatio por força de r,tnt itt cc-
eh rad o comum ut COV&' ruo pio si miei aI a IS 1 ' Ia-
neiro de 1868; rt'vtsgadas 	 is tlmsposuções em
entraria.

5	 Sala tias t:ttiiirnisstiues, :3 de Juitti 	 de 1876
-X. da Veiaa.-P. de Oliveira.

e	 N. 185.
A 2,1 coinutuissao de fazenda, examinando it re-

á	 1uerimsientu rio ix professor publico de unstuuc-
o 	 prmmtmaria, Carlo s. À aguIstit Dias Braga, que

te se lhe inand p pagar a quantia Is 1858332,
e seiucime::tus qmie a principio caliirào euri

\ 11 . 1 . 10 lindo e posteriormente em prescri P-
mi por itt-mlrm:u te seus procmu -alores, e, alteil-

l'uitlo ais jtrinriputs de rigorosa Justiça, é de
parecer qi.e se adopte o segt.inte projecto:

À 'assemuibhéa legislativa pros itirial ule Minas
i-'rat's (tecrta:
Arti go miii co. 0 governo da pros-imacia man-

ilart pagar a Curtos Augusto Dias Braga, t:re-
ceiend't 1 necassario processo administrativo,
u quantia de 485332, deerit'uuieritos de pra-
f'ssor pmitlico itt instrtuc:ão priiaiarma da fre-
guezia de S. Vice-t. , Feru'er, relativos tu tem-
po decorrido d' 16 de Abril te 1862 ao ultimo
itt' Agosio tio mOsituo :tníio, e que deixon ti'
uereber por terem cahido em prescripçã; rt'-
vtgstlas as dis1tsiçõts emuu cttnlrario.

Sala das coinutuissões, 1 , 0 de .1 umiluo de 1876.-
Í. de, leiga.- 1". de Oiu m'eirm,

N. 186.
tolo ti 2. ciuusimissc de fazenda t'xaiuiuilaI

um oílicio tia t , tmluara niunicipal da Ptntè Nova,
os tutcuntt'it Is que o acoiuspaiuhuà, n'tatus is

ao pt'tlido e pigatuieill) por accreeciíno tie obras
realie;ttas natisti'uccàO do Cae ' da p`11tt'
Nova, pagamnemito exigido pelo cidadão AI uniu
1 aetamio da Ftmmsee, ai'reunatamate d'aqueila obra;

Considerando (ti re est á provado esse aug-
uuiento de trabal luis legaltiente autorusados e mie-
u',essarios, e, não obstante não seremim os cofies
provmneiaes respoiusasems por esses pagarmuentos,
ter ierein apenas auxiliado por fitrça tio 64
da lei n. 161,5 com a quamitia de 2:000 a m'espec-

- 1 	 lisa cantara na rcalis:içào desses trabalhos, eit tão
,i'c,ados eia maior quais lia;

CuuasimleianlO a eonimnissao que são extguos OS
recuiras daqueila muunicmpaliulade,-e t le parecer

que se adote o seguinte projecto:

	

.	 ;ussemmibiéa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Artigo usico. Fica ti presidente da provmncia
amilorisado a auxiliar a :arnara municipal da Pon-
te Nova coir a quantia ile 1:1768, para o tini
tio huabilit:tl-a ;u pagar ao cidadao Antonio
Caetano da Fonseca o accrescimno de obra que
exe'uitoml os ronslrmieção do caes daquella ci-
tlade, precedendo o respt'ctivtt processo admi-
isistr;tlivo; 	 ri's ogailas as disposições emcon-
trai'uo.

Sala tias eomurmtissões, - 3 de Junho de 18i6.-
X. da Veuqa.-E. de Oliveira.

Seuitluu dispensados de impressão ou copia, 6-
cão sabre :u tnea para i , ntrarem na urdi'umi dos
trabalhos.

O ST'. .avier (Ia Veiga (Não te-
1h05 este discurso).

O F.Iotta F'actieCO ldeui).
Sáui lido ,, e ticão sobre a mesa para terem 2.0

leilui'a os seguintes projectos:
N.187.

A assemuuhléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

,&rt. 1. 0 Fica o presidente da prtiviricia cre-
ditado na quantia de seis contos de reis, para

ti-ililai , fectiiisli'tlir a t'iti'atiu entre as eiiaties
de Sabarã e Santa Luzia.

Art. 2 ° 	 Fii'ào i'evtigalae as disposições ciii
ciii lia ri

Sala das sesso'e, 3 tio .Iuu,lit ti' 1876.-JI
!'acheeo.-lit'n,»isto Machado.- J) liam om.-ll.
Sura.-.!. Pe'iido,-F. da Veiga.

N. 1&S.
,-! assentiléi legislativa prttvitucial ' te Miuiuts

Oeraes dei-reta:-
Art. 1.° Fura o presidente da provincia au-

torisailu a mandar lazer os concertos tIa estra-
da velhaque segue de Ouro Branco para (:a-
r-tmteu na. tiespetdt'usdo até 3:0008000.

Àrt. 2. 1 Ficá,) rev(gadas as disposições eiia
'uiut ra ri o -

Sala das sessões, 3 de Junho mie i876.-B.
Piuto.-ll. Pacheco.

Ø Sr. rayoba Jutiior:-Sr. pie-
sideule, em numa das passadas sessoes, parei'e-
use que a 19 do transacto nm'z, foi presente á
casa titia repre.senlação assigmiada por dslinc-
tos eidadàos residentes nos am-rai,ies de 5. João
da Chapada e Cuiruuuiataht, ciii (li me pe temi á esta
as-i' tu Ii léa p mov id emac ias ciii ordem a t; ne seja com-
von isit teuus'nt 	 reparada a estrada que liga essas
i uuipmtrttiil tes povoações. A alt uudil a representa -
cimo at'ouimp;iiitttttt mito officiti tia caiumar:u muni-

tal tia l)iauntuntina, eisa que essa miluetre cttr-
poraç tu, e umpemietramido-se da necessidade te
titio seja altemidida a justa prelençã de seus
tuunir ipe s a cctrrth ura ailduzmuido nos e argtm-

'uiios ciii seu prol. ignoro que tini tuverão es-
ses papeis, po-1mu-atto a nu uhni' t'unuiissao, a
titio ties ão ser thistribuitos, não d'um até imole
parecer algum), tu nespeu ti.

Não t rrogt) ct'iasuu'a alguiuia ii nobre -oiummii is-
s;itt; sumi lesado a crer que a rrtpnesrmi Lição de
use tratu não foi attendida pela atluu'nCma de
trabalho' ou por falta de reconhecimento das
respecti ias tirnias. Couiliecendo pessoal miientt'
umuitos dos signatanios da mencionada represen-

taçã o, que stuo pessoas que uuierecemil t,sIm o res-
peito ii atteuiçà u, e, conhecendo ruaai por mimo
iuuesuuuo o la mu"nttas eI estado tia estru ia cujos re-
paros pedem, julgo de iwii deser, tonto iuit:ne-
diato, eiumhoi'a indigno, represl'iatati te daqmietla
parte da provuncua (reão apoiado.e, é muito dig-
no), apresentar o projecto autorisandi esses re-
paros. Aos rtobi'es deputados que nue o liveu , 'a-
recem'á talvez que a estrada de que traiu) temui stii
por titia estabelecer a eommun;caçào emitre as
niencionadas povoações, assim, porem, não sue-
cede, pois que dIa é unia fracção intt'rmuiertia-
ria tia estrada que liga os muuaicipios 110 Dia-
niantina e Serris ais de Paracatú, Pc Ira dos An-
gicos &. E' por cita que iransitão as tropas
conductoras d' generos atinenticio parti altas-
teciiienlo Je grande parte rias terras diatrianti-
mias, e, pois, é de misaxuma iusportancia t ine seja
coni urgencia reparada, porque semi estatius actual
é o peitr possivel.

O Se. M. FuLcuNcio:-_Apoiado, está q,iasi iii-
transitavei.

O Sul. 'fayoius Juniouu -Está, co upht'taneii te
intrauisitavet, 'por quanto,aieimi ulC nossa pequena
distancia encerrar tudo quanto lua de Ináo nas
miossas perores estradas, acresce que a ponte que
existe sobre o Rio Preto fui arrebata ia pelas
emichentes e essu' rio é invadiavel ria estaçào
das chuvas.

Jutgo, pois, que a casa, attendriudo tio que ve-
nho de dizer, fará plena justiça, approvando o
projecto que passo a iêr. (Lê).

VOZES:-Muito bem.
E' tido e fica sobre a mesa para ter 2.8 lei-

tura o seguinte, projecto.
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N. 189.
.-t asseiiibléa legislativa provincial de Minas

geraes decreta:—
tiL. 1.' Fica o governo da provincia auto-

risalti a mandar fazer os necessarios reparos na
estrala que do arraial de S. João da Chapada
se dirige ao de Curuinatahy no municipio de
Diainaiitina.

Art. 2. 0 Ficão revogadas as disposições em
coo Irario.

Sala das sessões, :3 de Junho de 186.—Tayo-
lia Juvior. - lenocencio Campos.—P. Brandão,
C. de Oliveira.— T. de Gouvéa.

Pareceres de coramissões.
SR. F. VEIGA, por parte da de instrucção

piihltca,oiïerece, para entrarem em 2.a discussão,
os projectos os. 33, í4, 5 e 58; estes ultimos
coiii uru só parecer.

Ficão sobre a mesa para entrarem na ordem
dos trabalhe.
O r. Alioiiso 1enna (pela or-

detn,: —Pedi a palavra para fazer á V. Exe. um
pedido e é o seguinte: que se entenda com a
commissào de pontes e estradas para que cita in-
terponha seu parecer sobre una representação
que foi dirigida a esta assernbiéa pela carnara
municipal de Caetê, pedindo um auxilio para a
estrada que vai desta cidade á fregiiezia de N.
S. de Jaboticatuhas.

:onii V. Exc. sabe, a casa rejeitou uru pro-
jecto que aqui foi apresentado transferindo .la-
botic.atuhas para Santa Luzia.

A carriara de Caeté, reconhecendo que com
efleito a estrada que se dirige áquelta fregiiezia
C imprestável, é quasi intransitavel, dirigio-se á
esta assemhtéa pedindo um auxilio.

Creio que corre-nos a rigorosa obrigação de
altender hoje a este pedido. Desde que forçamos
a freguezii de .iaboticatubas a pertencer a' nu-
nicipro do qual não quer fazer parte, é justo que
facultemos aos seus habitantes o transito fácil, e
neste seirit10 a cauiara de Caeté dirigio uma re-
presentação á assembléa, e eu dirijo-me a V. Exc.
para que lirterponha a sua legitima influencia
unto da ccmmissão de pontes e estradas, atiro

de que etla se digne interpor o seu parecer, e
offereçaalgu m projecto no sentido cru que acabo
de fatiar.

O Si. S'atIadare (pela ordem):—
Sr. presidente, tenho de fazer á V. Exc. um pe-
dido semelhante.

Consta-me que existe na secretaria, devolvida
a esta asseuibléa, por não ter merecido sancçào,
uma proposicào, que decretava quatro contos d'
réis para a reconstrucção da ponte sobre o Rio
do Peixe, nu niunicipiu de Pitanguy, na estrada
que vai desta cidade á freguezia do Pornpêo.

Quizera que V. Exe. interpuzesse seuvali-
mento para com a ittristrada commissão especial,
afim de que cIta eriiitla seu parecer sobre esta
proposição.

Pude V. Ie. estar certo deque a communi-
caio entre Prtanguy, Pompéo, Curvelio e outros
pontos, que se faz, em grande parte, por esta
ponte, está quasi interceptada.

Os carreiros, que por elta trausitão, correm
grande perigo, vêem-se obrigados a descarregar
os carros, baldeando os volumes ou carregamen-
tos a braços.

O Sri. J. AuGusTo:—E' exacto, eu tenho assis-
tido.

O SR. VALLÂDAREs:—Portanto, vê V. Exc. que
sobre aquetles infelizes povos, verdadeiros des-
herdados da provincia, pesa o enorme sacrificio
das contribuições, seio que lhes caiba uma pe-
quena parte das vantagens que constantemente
são aqui decretadas era favor de outras locali-

dade-, e que nerecem sempre sanccãu irome-
diata.

Corno V. Exe. sabe, o nosso povo está extra-
ordinarianrente sobrecarregado de impostos, e,
pois, é preciso que experimente alguma vanta-
gem do sacrificio que faz.

Da. minha parte, declaro à V. Exc. que, nas
localidades do districto que represento, não se
encontra signal de que ha governo neste paiz;
as estradas são feitas pelo transito de cavalteiros
e pIas rodas dos carros; as pontes estão, comi
esta, ameaçando ruma completa, e mais tarde,
exgrrão sacrilicios enormes dos cofres, se as ne-
ei esPIadas daquelle povo tiverem de ser alten-
rliilas por esta assembléa, o que infelizmente não
tem acontecido até aqui.

Desde que sou deputado provincial, tenho em-
pregado todos os esforços para conseguir a re-
consírucção dessa ponte, mas as quotas por
mito propostas não teem sido sanccionadas.

A proposição á que me reiiro está na secreta-
ria, e cii peço á V. Exe. que faça valer sua iii-
iluencia perante a rilustre coifinrissão especial,
afiro de que esta dê parecer sobre os motivos da
não sancçào da mesma proposição, motivos que
ifitI, parecem de todo infundados.

O SR. PRESIDENTE: — .& commissão, ou algo ris
de seus membros, acabào de ouvir o pedido do
nobre deputado, o qual eu secundo, não só atten-
dando ao appello que o nobre deputado faz para
mim, corno porque nessa proposição estão in-
elu,(las outras medidas que propuz na sessão do
annc passado, relativas á obras que julgo igual-
incute de muita utilidade.

0 SR. F. na VEIGA: —A commissào ainda não
deo parecor,porque tem tido muita afliurencia l
trabdlro, nas brevemente o fará.
()r. candido de 011veii'a

(Pela orden):—Sr. presidente, existem na pasta
de V. Exc. dou,s projectos, iam relativo á trans-
fern'neia da vilia de Pedras dos Angicos para S.
liornão, e outro providenciando acerca do con-
certo de urna ponte sobre o Rio das Velhas
na povoação do Jequitibá.

0 tempo das nossas sessões está a expirar e
assim peço á V. Exc. que se digne submettei
á discussão esses projectos, curo o que me fará
especial favor e uro importante serviço aos po-
vos d'essas localidades, á quem altamente in-
teressa a passagem dessas medidas.

ti SR. PREsIDENTE:—Opportunamente altenule-
rei ao pedido do nobre deputado.

ORDEM DO DIA.

2. 1 leitura de projectos
'tecia 2. 1 leitura, são julgados objectos de de-

liberação, resolvendo a assembléa que não sa-
ião impressos nem copiados, e ficão sobre a
mesa para entrarem na ordem dos trabalhos, os
projectos de os. 145 a 151.

Proposição não .sancciouada.
Entra cio discussão e é sem debate appro-

vado o parecer da commissão especial sobre a
proposição não sancciouada n. 2148 rio anuo
p. passado.

Força peblica.
Procede-se á votação do projecto n. 93,

que fixa a força policial para os exereicios de
18'6-18T7 e 18T7-18'18, cuja discussão ficara
encerrada na sessão antecedente, não se tendo
votado por falta de quornm, e o projecto passa
para a 2. 1 discussão.

Instrucção primaria.
Entra em3.a discussão, eé sem debate adopta-

do, o projecto n. 143, que crêa escolas de 1.

letras para o sexo roasculin cio liveras loca-
lidades.

O Sim. CAETANO GAMA, obtendo urgencia, offe-
rece, por parte da eomnmuissão de força publica,
o projecto ri. 93 para entrar, m 2.a listuh5áo.

Fica sobre a mitesa para entrar na ordem doe
trabalhos.

Orçamento provincial.
Entra cmii 1 . ' discussão o projecto a. 106, que

orça a receita e lixa a despesa da provincia
parir o exercicio nte I8 	 á 188.

0r. Affonso I-enna:—Sr. pre-
sidente, ao iniciar o debate sobre o projecto de
ler d'orçamento, que é por certo o mais im-
portante, de que se oceupa a assemnbléa uro suas
sessões annuas, eu não posso deixar de lamen-
tar profundamente a deficiencia de esclareci luCU-
Los CorO que ternos de lutai' n'esta discussão.
Eu uno os meus votos de censura aos que,
aindaque indirectamente, fez a nobre comrnis-
sãoá falta comrriettida pela Iliesouraria pro-
e inicial, não nus fornecendo as bases neces-
e,urias para bem desempenharmos a importante
alt abri içàu que nos é conferida pelo art. lO

5. 0 do acto addicional.
E, Sr. presidente, é tantu mais lamentável

esta falta, quando é certo que o administra-
dor ia provincra rios ann'incia no seu n'elalorio
no orçamento coro ora deliciE ruão pequeno para

exercido de 187'i á 188.
.-tunda mais sensivel se tonta a falta de da-

dos ofiiciaes, se attenderwus que as despesas
lii tirovinicia vão crescendo de modo assomo-
broso, e não é possivet que a receita cá cio
progresso equivalente, mesmo porque nao será
licito á -eta asernbléa, Selo offender grave-
mente interesses de 1.a ordem, decretar novas
1 nipsições, sendo, comuto é, certo que os Mil-
tribuinites já estao grandemente onerados.

Lastimo que a Iliesouraria proeincial não nus
fornecesse as tabeilas que lhe imcumnbe organi-
sar, de conformidade cora o regulamento o. 52,
porque ahi é que nós poderianios beber infor-
mações quanto aos meios de receita e quanto
ás despesas feitas no exercico encerrado - 31
de Marco p. passado.

Neuir e diga que a falta de tempo justifica se-
melhante omissão, porquanto, o regulamento é
bem expresso, determina que a Lhesouraria for-
necerá esses dados 3 muezes antes da reunião da
assenubléa. Desde que se achava marcado Ó dia 25
de Abril pana installacão da assemnbléa, claro
está que, se houvesse boa vontade da parte d'essa
repartição, nós poderiamos ser informados do
estado tinanceiro da provimicia, mormente quan-
do ella s vê a braços com um deficit.

Não serve de justificação a falta de temepo aI-
legada, porque, se recorrermos aos esclareciruen-
tos fornecidos pele presidentes cru anoos ante-
riores, veremos que a thesouran'ia no inez de Ja-
neiro já se tem julgado habilitada para dar o ba-
lanço ula receita arrecadada coou especificação
de verbas, e das quantias despendidas, tambenn
com a devida, discriminação, do exercicio encer-
rado a 31 de Dezembro anterior. No relatorio
com que o Sr. Freitas Henriques passou a ad-
ministração ao Sr. Pedro Vicente, em Março do
atino passado, vem os esclarecimentos á que al-
indo, e que este afino não nos forão ministrados,
quando era sabido que a asseiaublêa s devia ns-
tailar a 25 de Abril.

Portanto, V. Exc. comprehende com quantas
dificuldades teremos de lutar para dotar a pro-
vinda com uma boa lei de orçamento. E eu acorn-
panho a nobre commissào no seu reparo, quan-
do declara que este facto vem influir no exerci-
cio da importante attribuiçào que nos é confe-

rida pelo arl. 10 § 5. ,1 do acto addicional.
O SR F. na Vi: --Reconheceo que não hou-

ve culpa.
(1 g t, , 'u.rse —Mas cmi erci j  lr demniurne-

Irrito que nã o e isenta te cu!p;m a uinuissànu por
parte da repartição liseal no u'.uiniprimiue;ulu de
seu rigoroso dever.

1'., Srs., mais eenisuravet se Ouros esta falta,
quando vemos que o Sr. Barão da Vilta da Barra
não fui bastante minucioso no seu relatonio, não
nos deu esclarecimimentos completos, como era
mister para podermos organisar convenientemen-
te a ler de orçamento, e até, declarou que seu re-
latorio era mmi complemento do que lhe foi apre-
sentado pelo seu antecessor, o Sr. Barão de Ca-
margos, quando lhe passou a administração. Mas
V. Exc. sabe que o relatoriu do Sr. Barão de Ca-
margos ainda não mios foi distribuido, e assim
estamnios tacteando, não temos os dados ofliciaes
que por lei mios são devidos, e que nos são mie-
cessarios para discutirmo s, leis importantes, comi
esta de que se trata.

E' taurtu inais estranhavel semelhante facto,
quando o Sr. Barão da Villa da Barra annnncia
urur deficit, não pequeno, rio exereicio para que
vatnios legislar e a propu'ua commissàu apresenta
nu) seu orçamento um não inferior a 200 e iiiiii
Los contos.

Vou dar a razão porque insisto na necessidade
que ternos das tabettas da thesouraria, quando
se trata da discussão da lei de orçamento.

E' da fiscalisação das rendas e dos obices que
aqui podemos pôr á defraudação dos dinheiros
puublicos, que poderemos esperar melhoramen-
to de rendas e outras vantagens para o restabe-
lecimento das finanças da provincia, que não se
ichào cnn estado prospero.

Eu quizera que nos fosse fornecido o balanço
do exercicio de 18?4 a 185, que já se acha co-
errado, para podermos explicar factos que me

pareceiuu de alguma gravidade.
E' verdade que o Sr. Barão da Villa da Barra

nos annuncia nesse exercicio saldos em relação
a certas verbas do orçamento e deficit em relação
a outras. E' lamentável que não estejamos ha-
bilitados a julgar se estes saldos não são pro-
venientes de inexecução de leis importantes 'o-
tadas pela assembléa.

Vejo que nesse exercicio despendeo_se a enor-
me soro rua de 438:ti95, cru virtude de Iisposi-
coes especiaes, entretanto que verbas importan-
tes do orçamento não forão cumpridas ao ponto
de deixarem sobras na innportancia de 562:1'13$.

Já o anno passado fiz ver aqui que as pre-
tendidas sobras de verbas não passavão de inexe-
cução de lei por parte da administração, e mos-
trei o descredito em que vai c.rhnndo a assem-
bléa provincial ao ponto das administrações não
ligarem a min mia imnportancia a deternuinaçães
que fazem Forte do proprio orçamento provin-
cial.

Eu quizera que nos fossem presentes os dados
necessarios para podermos avaliar o morto por-
que são geridos os negocins pnbticos nesta pro-
vincia e a materia importante das finanças.

Nem diga que devemos acreditar nos re-
sultados que nos são aqui apresentados pela ad-
ministração da provincia.

Creio que em sessões dos annos anteriores já
tornei bem patentepatente que a thesouraria e a admi-
nistração não são nenhumas vestaes que cinjão-se
sempre á execução da lei. Notei o emprego de
quantias que não forão autorisadas, e chamei
vossa attenção para factos de que nos dão no-
ticia as diferentes tabelias organisadas pela the-
souraria provincial.

Pôr occasião de offerecer aqui um requerimen-
to o anuo passado, lamentei que a thesonraria
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FUi sua 	 rijiFaàii ila pTela di'
1 iitiIii,iio das vi 'bis de dspeza, (JID , eiirluha-

neo e nus desse conta de lespezas a til tadas
li o tililu de- despcZts pagas e nau escrita -

crias—
l'ntto inc foi rcsjjitdtdoque estas despezas

'prcselt tavão quantias escrituradas conto saldo
ciii puder de dis erSos, cui exeicicitis anteriores,

que inais tarde veriticava-se que estes saldos
passavão de despezis já feitas, e das quaes

1 \isltàO liasrepartições subalteruas os compe-
tttt' 	 dactttnentos courprolatorios.

[cii rIso tu, se nós bataucea rmos as quantias
qi ti diversos cxci cicius liurào como saldo
iii poder de di ersos, e as outras que niais tarde
são aqui conteitipladas como despezas pagas e

ect ituiadas nos respectivos exercidos, \e-
retiros que existe uma tlifïi'rença de nada menos
ii 100 contos de reis, cujo emprego não esta
provado, e que de e figurar 'ouro di ida acti N a
ria pro meia, para cuja eobraiia nos devemos

ii i aiiiiuuistraço todos e liloios que l -
cem noessrrias.

[santinarei alguns exerciciOs, tios quites te-
rios as neceesarias talrellas,e deinotistrarei a ver-

dade de minhas asserções
Assim, nu exercidio de 181-182 o saldo

em ioirr de diversos foi de 84400; no de
1S2— l83 fui de 84:49231; no de 183—

subiu a 08:183420, o que tudo prefaz a
quantia d 219:Mi0.51. Bem. Si nós agora for-
nus Ner quaes as quantias que !igirrao como des-
pezas pagas e não escrituradas nos exercicios
seguintes, eliegitrenios a este resultado. No exer
cm 1 1S'2 - 1S'73 (isto e, a quantia que deve
repres(, nta'.' o saldo que figurou no exerciciu de
1l-1S2) recebeu-se 15054293; no de
H3—I8'1 reis 88:3$ 420; no de 184-18'75
reis 22:80328, confirme diz o relatorio do
Sc. lIstão da VilIa da Barra, importando tudo
ci sinuina de 12 0:443$041 , o que deixa uma
defferença de O3:020010.

Ora, 9r. presidente, já vê V. Exc. que nestas
despezas pagas e nào escrituradas não Neju na-
triralmente niencionadus receliuientos p r conta
do saldo que ligurava cru podei' de diversos,
porque, se assim fosse, estas cifras dev.'riào ser
iriiis ituellas •iuli'as e, cottio acabo de de-
nontrar, a iii lia moa enorme difreirença entre

as iiie. irias.
O Se. VaLLaDAeEs_Apotalo.
0 Sim. A. PENNA:—E ainda mais, r. presi-

deu te, se consultarmos as tabelas da titesouraria,
dislrmbuilas rito o amimo passado, na divida activa
ria provincia figura a quantia de 85:450$952,
conto saldo em poder de diversos, de 1867a 184.
Isto se vê na tabeila 8. , il istri buida aqui o anuo
passado.

(reio que fica assim perfeitamente deitionstra-
' lo que est:s despezas pagas e não escrituradas
nà0 são, conto se disse, representantes de saldos
que figurão nos exercicios anteriores como cru
1!,jder los exar,tores da provilmcia, poremmm SitO
'o despezas, de cuja natureza a asseinbiêa deve

Inoaz conhecimento, para bem tiscalisar a ap-
plicação dos dinheiros publicos da provincia.

0 'im. VALLAD.SRES:—SeUt duvida.
ti SR. PENsA:—Eis, Sr. presidente, o mo-

tivo, e este de grande monta, pelo qual insto para
que os dados officiaes sejão os mais completos
que for possi'el: é para que possamos bem de-
selO penhiar a importante attribuição,que nos e
conferida pela lei organica das assetimbtéas pro-
vinciaes, de fiscalisar o dispendio dos dinheiros
publicos. E' theoria muito certa e incuntestavet
que na rigorosa fiscalisação do modo porque são
arrecadados os dinheiros publico ,,; é que se acha
uni dos elementos para o melhoramento das 6-

11tças Is -tad':; ' para impelir (lim e liqmietml
lrrmirmrio durante minutos titiloS cmii poder dos
exactores da provincia quantias muito aviltadas,
e que mais tarde a provimncia não pote haver por
isso que o estado de foi tona desses exactores
mmmnitas vezes vai se tornando de insolvabilidade
completa.ta

• Se. II. Sicva - E' uni ou outro facto.
• SR. VALLAD5ltE51'xtra\ io esse ilinlipiro.
depois veem pedir nioratorias.
0 SR. A. PENNa:—Mais tarde, Sr. presidente.

V. [xc, (leve ter notado que tmrnitr cintmiurn
appareeereiit ci sla asseio lrlia requeri nentos de
lir'lres pedindo nroratot'mas, pedindo allis mim de
iiit tas e juros pela resprmtsahi 1 idade em que ii -

correrão como respuIIsveiS solidarios...
0 Se. VALLÂDiIFES:—() rue a asseinbléa não

1),, d e fazer.
0 Se. A. PENN,: — . . pela., quantias recebi-

das pelos exactore, a quem alianarào, pior isso
pie estes se achite mmi más condiôes de fortuna;
t nós, que conhecemos perfeitamente a benevo-
lencia que influe grardementr' no coração mie to-
os os brazileiros, s hemos que taes pedidos são
mtasm sempre attendidos.
Vr-se quasi sermipre nesses pobres homens

i mtnícentes que vão pagar alheias faltas, vidtitimus
que vau despendei- lua rrtmas das quaes não ti-
1 irão ri nnininto proi eito, e qrte forão esbanjadas
pelos exactores da [rrovilteia. (Apoiados da mi-

0 Se. F. na Vemr;a:—Creia que estes factos são
ia ros.

O Sim. It. SILVA:--Muito raros.
() Se. A. PENNA:—\ãim são tão tiras comi V.

[xc. diz.
() Se. II. Sii.va:—Emm setenta e tantas cllem'lra-

ri as tem-se dado ilous ou Ires casos.(i 
SR. A. lis:—' estes pedidos não deixa

mli' a s sistir iiinm tal u qual fundamento, itmesmiro
perante o liremto estricto, por isso que a proi n-
eta não c,ha'mma os exactores a contas dentro tio

ruim mnarcalo pela lei, e tal omissão 
dá 

tempo
no tias vezes a que o exactorfalhisse de bens e
portanto veio a culpa a recaiu r sobre o inuir-
recite.

O SR. X. lua VEntA: —Esta ê rrmuitas vezes a
urigertm rias reclatitações.

0 Sim. À. PENNA:—E' traia evitar estas falias
que nós d p \-eini,s exercer rigorosa liscahisaçàmm
ti itirhri porque são geridas as finanças mia prrm_

meia. Nenm sIo fartos raros, existem sotire a
itesa la assembléa diversos pedidos da natureza

rtns de que acabo de faltar.
A ultiuni lei que approvou as despezas tia

pi o'incia ê do ann de 1845, a lei n. 268. Nós
dei cr-os voltar a estas antigas praticas, que estão
ib , conformidade com a hei das assemblêas pro-
viiuciaes, que estão de conformidade com a dou-
trina dos economistas financeiros, que estão de
conformidade com a brra razão e a pratica dos
governos bem organisados.

0 S. R. SILVA:—Não ha tmpo;oS dotas mezes
timat chegão para legislar sobre os outros as-
suuiptos.

0 Se. VALLAOARES:—Se nós tegislassemos me-
nos, ierianios tempo para ito.

O Se. A PENNA:—Eu quisera que a comnais-
são fosse menos taconica no parecer que fez
preceder ao projecto ia. 106. Ela fez altera-
ções, quer ema relação á receita, quer em relação
á despeza; devia rios dar os fundamentos em que
baseou os seus cálculos, a razão que tem para
fazer as diferenças á que ahludo.

Quanto a imposto sobre o café, por exem-
plo, a diferença é notmvel (foi de 50 e tantos
contos) flmi modo porque o orçou a nobre com-
missào. eu relação á ultima lei (]ri

'mmi macio a irmtr tiiisi, lriimv' nlmmmnnmiim-
CaO e augitmr'titos, sinta que timrs saib,rnmus (is imio-
tivos mim ilull'mreuici, qmii pari nrats, n imier pari

•	 timenos.
4) Sim. F. tu Vimn;t—[ a 	 iiedii	 lis ultimimis

trrs annos; ê ;i 	 geral. Não foi num acto \o-
t mutila mio.

() Sim. A. PENN.r: —Não temi sido obsers ada
esta regra em relação aos orç.inmetttos aqui apre-
sentados cru anno anteriores, coimno bem pude
tnforuiaar o nobre relator da cotmmimmissão, o dis-
inicio ileputado pelo :1.' dmstrtcto, o Sr. Ito -
ilrigues Silva.

Sim. R. SiLvA:—[Sta õ a regra; teto hai ido
mima ou mitra .xcepe'io.

S R. A. PE'sNt; —Para que pridesseinos
ced(-r cot um pe r fei tu conhecimentomimei! to a e causa e
lute í'Ii la mnteii ti (til( , a Com iiamssão não fosse has-
sitIe explicita mia p nrec•'r que precedeu o pro-

n. 106.
0 estado financeiro da provmncia se inc au-

talha tanto mais grave, quanto é certo que em
r i ' ta dos prirprios dados fornecidos pelo orça-
incuto, senos que ha deficit e delieit não P-

trio, rc:rescemaf a que cnn relação a certas ver-
teus o proj cci o ia nobre coumm iii m ssái não re
sitia a veritarit rIo que se passa nu nossa amt-
mim ir mstrac o.

li ii rveiniplo: ipresenti-se cuminti uma ierlia de
'cita a de 49000 pros cnmentes do imposto so

iii'	 n'munmnttercio de eseras is. Ora, e sabido que,
virtude do, 	titia lei es1miciit, estas quuimtias
aOrtas a findo ti' em1nimipaeáo. igual-

tente a nibre ciii trissã, apresenta nq um vouio
iiiilio do ges erro geral a firr::m prmrs timcmml a

i r tantia de 40:000000. l'lit quizera que is tio-
lires de1nui tantos, iligios nnemntrros desta coiiiuutis-
ão, tu tulirmimassemna enm que lei genal se lan-

rIto para aples ntarerit cmiii) vertia de receita
iii nucial este itis.tlto dado retos cofres geraes.
0 S R. E. DioVunn;a:—Já fui até distrmbuidim.
0 Se. A. PENN,s—[ii1 retacàrn ao exircicio

passario ó que foi concedido este auxilio; mimas
c(o relaçár ao evercicio mIe 18 1 18i8 nauta
si' 1 uitou mia raineta tios deputados e portanto
iror ruoleirnos contar cmiii eSta s erba doo rça-
nmm'ntr) geral como auxilio á receita pro iiicmal.

O Se. F. iam. VEti;a:—l)eve-Se contai' que esta
verima antes amigmnemitar-se .ha rio que diminuirá.

4) 	 H. SILVA:—Sem drivita.
0 Se. À. t'EsNm.:—[' preciso notar que esta

'crIna fui passageeira, que é uiri auxilio eventual
r'omnt mliii' ciO pimiti"naos contar perinanenteineitte

ia conteuniplal-o na orçamento f(ituro.
4) Se. F. uma VEIGA:—È' mie carncter pertima-

i menti'.
0 SR. A. I'ENNA: — Não é, não, senhor; li ape-

mias votado na lei de orçamento para o exercido
mIe 186 —18 e não para o exercicio de 18í-

0 Se. E. na VEIGA: —E porque foi votado?
0 Se. A. PE,NA:—Cotno auxilio ás pros iumcias.
0 Se. F. nu Veica: —A razão porque 5 otou-

se esta serba foi limar impedida a guarda nacio-
nal para o serviço mie policia Ora, continuando
o i tti pedi o.eni ti, continua a ioesmna verba.

0 Se. À. PE,NA—Nàmj sei se seria este o mio-
tu (r 	 influiu para se Notar a quota.

O Se. F. na VEIGA:—Foi a razão.
O Se. A. PENNA:—. . . mas me parece que O

meu nobre amigo acha-se enganado. E' sabido
que por vezes tini sido concedidos auxitios às t i ro-
s meias pelo cofre geral, mas sempre de caracter
evm'nt mia.

Ainda mais, Sr. presidente, temihmi) até por mim
o relaiorio do proprio presidente, quie declara que
não ha razão para se contar como o auxilio de
40:))O0, porquanto, não ima disposição uni ordem

ttrimt,se tnerimemnimde ir imixilir n'mim
inc mm imbue mm cIne geral pari o eofrr' pro\ mui-
ciai. li	 it os tiohrrs dcpnttudems que cit neste
P00 1. ml ' mm,utihnu an'gumuimenla'ami estou d. 	 ,imm:imrdm,

l° p num irstih'mite mim mios morim, e imnu ri-
laçam u mpaits mIm 4t):000, o liol)w presirheumte da
prol luGia fez Igl i al ohnservac'no ãqrreiha qmie acabo
de aqui apresemitur. 0 auixihi.r mlii cofre geral fim
para sulnstm tumr a renda proveniente mIo imposto
hiessinI, atrohunhi por lei geral; rira, havendo nós
rmsiaieiecido essa iiimlmoSt . , é neto provavel (lime
i) gol 'ruim não queira conceder-nos mais mis 4))
r'Oflt mis

Agia, Sr. pr'sideuute, se passnrinmr.s a enca-
rar o ir :amea tu cmii relação a (iespeza, ainda te-
tios Je autemaiter que a nobre coinarmiussão pm'rie
ira a força publica a quantia de 455:369000;

euifrttmuit que, ema e irtude do projecto te forca
publica que se discute nesta essa. e que será
cumiu irtul ciii lei desde que assim o quer nobre
pre si il 'nu da prol i iacia

O Sim. ttnciioaD:—Apoiado.
ir ui. À. PEaNA: - . . nós Ventos que n'eta mIes-

pi'u slibirá a ntiais 60 oun 0:000, elevando
ti rta mito ii verba ii 500 i' tatu tos confins.

1 R. C. DE OLIVEIRA:—A501:534$.100.
(4 Se. A. PENNA:—Com a fiarçu só; porque com

itir'iaes e solnlautos, seguindim o projecto, ter-se-
li i (i despender miada itienos lo que 464: 185l0o.
,Serescmnie-sm' a isto gratiiica:ões ás praças, ca-
m'algrdmnris, conserva ão de arreios, fm'rragens,
nt.tagenms, aquartehattientm &, e ver-se-lia pie a

[ , ,tal exce te intuito de 500:000$,tm.inaanutim
por li.e -is tal'aehIa mia thnesoutraria pr\ incial

0 SR. (smeruxo )diuiu—Nào htm'ga lã
0 Sim. (. DE OLIVEIRA:—EU deniun s lrarp i na

ulisctlssãi) do projecto de fures pulaiea.
O Sim. A. I'ENNA:—[ui iiofmm minuta alloinalia

mara a ntuah ctnnmmao a attenção (los tm)fures iii'-
pata is qu o fazem 	 parte tia cormmissãuu li mli'
fazimuila e a lesta asseitrinléa, e é que pari ml is imlas
p issivas, í lo e, para juros im atuort isacto de
ennilai'estinnmo s , o projecto pode só 40:000.

,i'gumuido s dados, que temos, a divida passil a
di pri is uirc 1 já sobe ira respeilai ei a lgarisino
de 532:000, a sabei: 250 contam do empres-
tmmiao a juro de '7 o/ contrsiaímtuu com  caixa eco-
noinica desta cidade, e 282:000 para jaagautento
de subvenção á estrada mie ferra da Leopoldina
a juros mie 6%.Só cmii relação aos juros destes
dons empreslimos a despesa sobe a 4:420000;
restando por tinto para a aumuortusac:no a unsigimi-
fieauutmssi uma somina mie 5580000. N nu (lá mero
uma 'p, de ammiortisação.

O SR. R. Sii,va:—Mas ja cnn dous orçamen-
tos lia quantia desigmnaila para a anortisação.

O Sus. A. PENNA: —Lamneiuto,Sr. presid'nte,que
no projecto de orçamento oflèrecido á conside-
ração d'esta assemmmbIéa se destine somente a in-
significante sonimuta de 5 contos e tinto para
a amortisação de cita perestiimaos.

Note-se que nos anuas anteriores mm'ida se tem
amortusado, tanto assim que ti divida é a
ma primitivamenteprmunittvamente cotutrahida. V. Exc. sabe
que nós deveuunos acudir pu'essuurosos para sus-
tentar o nosso credito, aliuu de não chiegarmitos
ao triste esta lo em que se achão nu ilas e dus er-
sas prosincias do imperio, cujo credito ja desce<)
ao ullimo grao, ao completo descalabro.

O Sim. F. DA VEIGA:—Estes são os niesejos (Ia
co:nrnissao e da casa.

O Sim. A. PENuIA:—Para smistm'ntar nosso credite,
Sr. presidente, nós devemos cuidar de amnorti-
sar a divida, e não bade ser comi a amcirtisa-
çáo ridicula mie 5 contos e pouco quis a pro-
vincia hade extinguir a divida, que já temos
constituida, de 532 contos.

Accresce que em futuro muito proximo temos
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ilo etiiiltr de i llii'aielo ur gente., qio ãe-
carretão angineil ti de despesa, precisamos do-
tar de niodo mais geoeros a iitstriicçao, pala
que possamos obter Uni professorado habilitado.

preciso extinguir a divida para que a ver-
1),L destinada a pagamento de duros não ali.
srsa quantias avultadas,  do orçamento, conto
actitece a outras provi miei :ls , principal men te a
li) Rio de Janeiro.

Não ó só isso. Os nobres deputados, que teem
mm ti pan ha do com cuidado os trabalhos de nossa
aoiihtêa, sabem que tinos votado garantias de

troe para constrijecão de estradas de ferro, So-
bre uni capital talvez superior a 60 mil contos.

Quero conceder que não se realise senão a 6.
parte desta garantia. Ãinla asiimi a provincia
terá (is pagar juros na immipurlancia de não imiemios
de 00000, e é jmrc si que nos preparemos
para esse futuro mmc nau está inuito longe.

o ihiustre deputado, o Si. F. da Veiga, li eru-
mie com uni aparte declarando que o capital das

empresas que se urganisarelim não excedera de
10:060 contos a) tudo.

Discordo completamente da opinião do nobre
deputado; e, pergunto, a estrada do Rio \ orle
está ou nio cmii N ias de execuáC?

( ) Se. F. na VF:ti;a:—],'st;
O SR. A. PENN( : —l'ojs hena, pala essa votou~-

se garantia sobre o capital de 14:000 contos.
() Sim. F. na VE1GA:—A juros de4 o/a; e, quan-

do a estrada chegar a gastar 10:000 contos, já lia
de estar (laudo rendimentos bem importantes.

() Sim. A. 	 ENNA:—tj nobre deputado ha de
concordar comigo que o mtaesmmio lia de acoim tet:er
cmi relacãm a outras empresas 	 vias ferroas que

re te ii de in-se roa lisa r na pru vi neta.
Nós devemos ir-nos preparando pala fazer face

a essas despezas coto os recursos ordinários da
prot immcla, para que não haja maecessidaIe de fali-
(:ar ináo de ermmprestimos, como aeommteeeo ei.
relação á estrada da Leopoldina .A imiiprevidemi-
cia d'esta asseublia e das administrações deo
lugar a que a prot iticia fosse obrigada a contra-
hi r elo pr'sti mimos para pagar aq mel la empresa,
quando., se houvesse a necessaria economia, te-
riamos meios de oeeorrer a essa despeza pelos
recursos ordinários da provincia.

Pelos dados que tios são fornecidos pelo Sr.
Barão da Vil la da Barra, vinios que em relação
ao exereicio que se encerrou proxiluameit ha
um saloio te 80 e tantos contos. Entretanto pode
bem acontecer que este saldo nào seja senão
licticio, e qlw represente antes um deficit, do me
verdadeiro saldo, com que possa Contar a pro-
meia. Vou dar a razão, e que se acha nas ex

plicações que tive occasião de ollèrecer em rela -
ção ao saldo em poder de diversos, constante
das tabelias da thesouraria.

Stipponbamos que o saldo em poder de diver-
sos d'esse exercicio encarrado, e do qual não te-
mos noticia, seja superior a esta quantia de 8'7
contos: o que se seguirá ó que o saldo se conver-
terá em deficit, que vai onerar o exercicio se-
gninte.

Nós estamos votando a lei de força, que altera
a que foi decretada o anuo passado e vai sobre-
carregar o exercicio de 1876 a 1877 talvez com
naais60:000; o nobre deputado pelo 50 districto
propoz a creacão de ires institutos de menores
artifices na provincia, idéa que indubitavelmen-
te vai-se realmsar, ja porque se recomitienda por
si propria, já pelo prestigio de seu digno autor.
Bem; com estes estabelecimentos vão-se gastar
80 contos que, unidos ã despeza que se terá de
fazer de mais com a força, perfaz a soruma de
140 contos.

O 5K. F. Da VEIGA:—Mas tanto uma conto ou-

li a desp'za o nitro depnlad 1 considera mio mmmii-
\ittO, que proa avelmeiate não attingirá.

ti R. A. PENN:—Esta thepeza vai sujmrecarre-
gar um exercicio que tak ez de legar ao
segmnnte um delicit ]Ião pequeno.

Portanto, nós, na decretação das despezas &-
vemos observar todo criterio. colher to ]as, as in-
furmr.acões que nos possão esclarecer para itão
legislamos :te cegas e de moio fatal ás timmanças
da pros meia.

A pros eito a opportunidade para dar uma res-
posta á imtsisteiacia com que o nobre mlepit Oito
pelo 5. 1 districto, o Sr. E. da Vei ga, nas ss-

mes (leste a mito, temi, parece - me que co ni o iii -
mulo de censurar u modo porque forão geri-

tias as tinaim ç as nu dotninio liberal, declarado
tu a admmiintstraçao conservadora encontrou tais
efros d.o pro meia apenas 4:0005.

Si'. presidente, dos dados olfleiaos fornecidos
pehs proprios presidentes coneera adores, e moes-
mimo mio relatrio apresenta-lo pelo nobre depu-
tado pelo distmiclo, o Sr. E. da Veia, quan-
do inspector da tlaenoui'aria, const m que da em-
tuacão liberal pas.,oii tini saldo não pequeno.
Ao uxercicio de 1868-1860 o (te 186'—)8(,

e saldo dc 61:5835848 , como consta ol
relalrio, coimm que o Sr. Benevides passou a ii
mimiumistracio ao Sr. Agostinho tireltas; tamnhemmm mm
exereicio de 1868-1860 licuve umia saldo immip ii
ttmmtissimo, que mão pode sei' attribumdo a nmil:u-
grs mis presidentes conservadores.

1) Se. 1' DA VEIGA:—Esse exercicio tom lelo
cor. sers ad o'

1 Smt. A. PENNt:—As leis for -ao Notadas plrs
mssemmmllÚas tmhraes, as repartições liseaes a-
cli.iaà-e umimmtauias tio mesmo sentido e cmi tão
coummpreliendo (sue fosse a simmiples presuca d'
um comtseraador na presidencia que fizesse as
rendas crescerem.

í) Smm. E. D5 VEmm;s.—Foi a dimitinuicã 	 e tio m
íiicaimsaçào das despezas

0 Sm. A. PENNA:—. . . quando cmi a4,abo dc
provai' que (te 186-1868 passou para II
reino segui mate o s:m Ido de 61:5835.

Se. E. na Vummna:—Mas tarmibemn 6 verdade
q no ( f ilando  o Sr. Andrade Figo- - ira tomou t'on -
la l:m ad umtinisiraçào não encontrou nus cofres
itIiho algumma.

o) Sim. A. PENNA:—COMO não, se havia esse que
ae ,il,o de mencionar.

O Sim, E. DA VEIGA:—Já se tinha consumido.
O Smi. A. PENxÃ'—. . .que figurou no exerciri

ml' 1868-1869? Era um saldo real, ao qual o
Bemi's dos juntou ode 352:460 deste exercido,
pr'fazendo assina a sonamima de 414:0445. Não 6
u iii sal 	 consu sumido, é pelo ccntrario tinO tia
real e que passou para o exercicio seguinte coa-
foi'imme os dados fornecidos pelos Srs. Agostinho
Bichas e Benevides.

0 e F. DAVEIGA:—Hei de proar que o que
eu dmse é expressão pura da verdade.

O Se. A. PENNA:—O que eu acabo de atÇrmar
consta dos dados offieiaes.

O Se. F. DA VEIGa—O nobre deputado não teu
todos.

0 Se. A. PENNA:—Li e consta do propi'io me-
latorio do Dr. Figueira e do relatorio m ine o nobre
deputado apresentou como inspector la thesomt-
rai-ia.

O Se. F. DA VEIGA:—No relatorio do Sr. Ali-
(Irado Figueira está tudo explicado.

ti Se. A. PENN.a:—Mas o nobre deputado não
pode prescindir do retatorio do Sr. Benes ides,
que dá conta do exereicio que encerrou-se em
1868. O Sr. hienevides apresentou seu relatorio
posteriormente, tendo informriaçôes de todas as
rec'hedorias e mais repartições tiscaes da pro-
vinm'ia, por onde ficou liquido que o saldo foi

te 61.58:35000 , li;mto aeeiutt rum e , a llicim)taauio a
do evercicto mie 1868-1869, mrefez a !uiamtl ia ii
luiitro cintos o Iauttrus monhos.

ti Se. F. i) 	 dá umn 	 .mmtrt.
O Sim. A. PENNA:—l'orent ,t erdade e que j:t

ex istião uieioc p:mr.m fazem face a todas iscas ties-
pene, conto tiniu provado pelo bataimeu fito na
tite.muraria prvineial, qmmanit o Sr. Beitevides
tese de paSsar a achmmutmiistracà.0 mio Sr._A.gostittho
ttrettas.

VI , utão podia deixar passar sem reparo este
farto, palite utei mm imacictemania com que o uiü-
lmi'p miepui tato 'sOev sempre a referil-o.

(1 Sri. E. Da VEIGA:—Fui apertas uni aparte e
nt mmmcccii; a nobre deputado é que está fazendo
m neis temi' ia.

1 SR. A . i'mexxa;—Para tornar bem patente
que mi g'sti 	 mis limmaumcas no do:ninim liberal
ummão tom tOti, emitiu premi iaobri' dcpmita(lu.

4) Se. F. DA VEIGA:—( )lirigo-miie a prosa[—o.
(1 Sui, A. Pt:NNt:—cceito a (li5CiissO.
II it.(. III) ( ) FiVEOIA:—l) sej tinos vel-o, por-

no seru ilina nuviiiahe
ti Sum. X. P'erNa:—Sr. pre s idente, a lei d' ir-

:mttmenlo ('mtit 	 luis ida a mais imi)portante de
se pote uni' u par esta asetma b téa , porque joga

mnit os iuteresue' 	 mimais s lace da pros imici .
mi'tmmtios decretar despezas oItu , não tenlm j o
,-ummmlmm da rigorosa mieeesimhade, pot'qim', dIluto
tttz'lti os ecoumumitas, is nações doseni tmmzt' mmc
le'sjtezas mm eoc.sariac, m' só íluaIido as sua., tina ti-

C:l c sejão proep'ras, podemim atonder ã ile mti('rmt
utilidale, lci.( 	 as tlestmczmts mitois Imã) tem mito-
tida certa, 	 lo ii	 unta 	 etmislim'tmlttle imictit'itl 	 '1

\, tiesm'mmmc 	 'outsimlerai' 	 mtc 	 c'cui:mt tmmmicias
1' mwssa las mitra, bM'ihteiPti fotito de emiti 1 	 mmm-

e (file  si' imIta oum pessmmriac condições. Para
itmotral- basta removi em ao damtme clliciaes fr_
imt:imloc pelo relatomo do 	 timiiitr, 	 ti 	 'az tida.
A lii, 50 cotejarimtmms, por exemplo, a itimprimoám
e oxprtaçto mli anno te 18'2-183 ruili i li
seguintete 1 8'73 --'74, ulo tai'e mimos mt mi a eu riu e i m lhe-
1 ouça pata mios. Nu primeiro anne a imitpoi'-
laãmi fui do, 158,466:894$000 e a expui-tacám de
2] t,92'7 :OdO SO)O , e no segutndo foi aquetlm te
152,:141.290$000 e 'elmi de 180,698:26451)00,

mmm' aiA unia mli tio reta: a para incilos em relação ,L
iuim pot'taçào de 13,533.8615000 e quanto á expor-

tacão de ;33,8h2:3925000. Estes algarismos são
•'loquemites.

sr. presidente, não podemos esperar frimie as
umioido's da lavoura rnetlmoreua, desde que a lei

do etm'itmeutto servil sai extingumimdo a imnica fonte
mie tirante quti' ainda a aliru'ntava; tautaheni não
podemmaos cotita i' com ml imigração euu'otéa, pois
lume V. Exc. sabe quanto o Biazil é bosti usado
tia Europa, qua itdo trata de aigariar colonos
para ti retn povoar sutac fertems e imnmitensas regiões,
que jazem desaproveitadas.

J)evertios contar que a influencia da cessação
,le braços pala Iv uma se irá fazendo sentir cada
vez unmiís, portjti' a lei do elemento servil ainda
é Inni(omui( moderna.

li SR. E. nt Yuwa:—Ainda não sentimos todos
os seus ell'emios.

0 Se. A. PENNA:—Não devemos ser itnprevl-
dentes, pelo mIou tmario, é nossa obrigação ir to-
niando cautelas para que o futuro não seja tão
teiimoFoso e de consequencias desastrosas, como
irá a ser, se por ventura não tomarmos desde

já todas as medidas quer para auxiliar -a pro-
dmicção, quer para, alliviando os contribuintes,
peruiitlir que cites fação econortuias, que mais
tarde virão aproveitar á lavoura e ao desenvol-
vimento dos recursos naturaes de nosso solo.

0 Se. F. DA VEIGA: _Efl freta nto V. Exc. não
desconhecerá que a lavoura da provincia de Mi-
nas não está eni pelores condições, embora seja

'u'mlal' 	 uml 	 itlm miuihm V•	 disse má este moe-
pu'm lo.

1.) Se. \'ei,amiauas:—Ac.rm'ilmtu mjut não ' mi que
'etmi lima 	 onerada i , mj eut pelorue comI iço e; mas

imã 	 mivimimos i(oi' itmm 	 eijrat_,i
O 'mm 1'. na Veiu.a:—Niuiguim'tti	 aqui ti,mta di'

p'moraic ii estado da mie tmimtml,
O Sr- A. l'EN'eA: --() qim' mimgi m' qu' mim'a'imtos

em'i' previdentes o legislar motim 10dm1 caiitelmm
pala que se melhore o estado da nossa lavout',m,
e tia) se vá mineral-a, pois que seria isto de de-
sastrosas comasequencmas, eonio estão sentindo já
diversas provimacmas do inaperio. Que o nosso es-
tido l inanceiro geral não é bo,rm, prosa-o o facto
muito sigu mlicattivo da queda tie nosso credito lia
piam-a d Londres.

ii íIm-aztl, que lá passou cemiapre por uni (Imo-
dor cmij os tm tuilos erão mui lo procurados, am't ual-
inm'nte, segundo se nos manda dizer de Londres,
já não poderá cmuntrahir qualquer suimprestiumím,
p0' itteuammr que sej i.

Isto i) porque em nosso paiz despeiid um-se
soimaimas avultadas euma cousas que não tem jmtsti -
ticam tu possivel, porque as nossas leis te orçmt-
itiíimto não são ummmm aeu'ulade; é porijiti' motim cmi'-
bas ml puro luxo são-se solimnmas avitllmmihissiimmas.

limiulmi lia pouco, Sr. presidente. tiveumtoe uioti-
(mia pelo i'orrrespmtitdente de Londres qute o la-
mmmcm) emau'oum'mmçmmdo Iiadependeneia cai m'ustai' mi,

lImizml miamla menos te oito mil contos, sem que,
cmi trmtmm mml. possammmos esperar desse va so de
uiuim'm'm mi miuu sm'mvmcu m'orrespotad'utte a tão grande
ti, menI ii.

iimt rmi mi mxpte (ii de l'liilmm Ielplmia. itout1eau110
mliii pm'soat mmllutimliimticsiummo, superior mi pessoal
mlm,luC't o pai' qualquer das mia'ões que' lm se fazenmi
m'm'pre 	 'mm tu r.

o Brasil stam'á cmii condió os tio prime-
jmmm'ms de Iinanmas quis possa cauti despezas de puro
limm.0 gastar centenas de contos para smihresahi r,
mj mi miado (,mitra em doneu i'So com as maia is pui ti'
lisas nacoes da Europa, mais ricas e tio mnellmmm-
'es ('m)uimj icaes financeiras?

0 SR. E. na VEiGA: —Não foi sul reprecental-ii,
fm t tmtumilein estudam'.

II Sum. li. SILVA: —Fazer mihisemvações,
0 SU A. PENNa:—Utaaa coummutmissào niodiosta

podia desempenhar perfeitamente o ti'suuio mmmc-
ter, sem sobrem:arregar e grandemente is cofres
imubllcus. E' por causa destas despezas,
mansa mhestas perdas fibutosas, como acontcceo,
por exemplo, curti o Sr, viscmtnmle de, 'Mauiá, cujo
commm pi'Oumitsso para com o thmsouim'o hrasm li'mri
di' l8um 20 umail contos, como se tem set'iticmmdii
ullt uiiauimemute: é por este motivo que is nossos
credores cmii Londres Irmão-se exigentes e vão
revelando des'ntianca em reI anão ai fui turo ti-
umancei ro tIo Bi'azi l. Fazend o parte da ad mmii ais-
traçao provimmcm:tl, nós devemos toirmmtr todas as
pios mdetmcimms, tomai' todas as mmcdi las que pos-
são ri-melhorar as nossas condinôes financeiras e
sustentar o nosso credito.

Se nós não tratarmos de superar as iliíhciit-
dades que acabo de mencionar; si' nós liam
votarmos amortisação para emprestimmios que
estão contrataidos para subvemiçao ás aias for-
roas, lia de acontecer que em futuro, mimtiitmi
proxiuno a nossa provincia não gosarã do cre-
dito de que felizmente hoje ainda dispõe, para
que possa obter os recursos de que muito pre-
cisa para melhoramentos urgentes, quer em re-
lação á sua viação, quer em relação a outros ra-
naus do serviço publico, que ahi estão rm'i'launan-
ulo auxitios da aesembléa provincial.

Eti. Sr. presidente, não quero abusar por
mame tempo da alteação da casa (não apoiado)...

O Se. E. DA Vauca:—'femos o ouvido comn
muito prazer,
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0 S R. A. PENN: — . . até fflC'iilt) Por que a
l'ioi,i já 'ai adiantada; senão eu autua per g un-
taria á nobre 	 rfli 15511u, COit)O é que ella, apre-
sentando uni com u1cficI, auguicuta a
verba de(inaia para adiantamento de contribui-
cries para o inotite pio dos empre gados pubi
cos, em re!aç o á que foi votada aqui na sessão
do aluiu passado.

1) Se. It. SILVA:—Foi o que pediu a proposta
do governo.

1 Se. F. na VE1GA:—A eoinhiuiss:io nio fez in-
di licacã o ai gil na á proposta do gover tio.

1) Se. li. SiLv.:—Coiro é ile estilo.
() bit. A. PUNA:—I'ois então censurarei o go-

verno, por isso que verti jedir augmmnto de
verbas que pude ser inteiraitiente ml ispetisavei,
sobrecarregando assim o orçaitueilto que eile lues-
luto é o primeiro a delarar estar sujeito a uni
le/icil liá ,, pequ e no

0 Se. l. na VEiGA:—O nobre deputado sabe
que o governo nesta proposta nào faz iwuis do
que reproduzir o da titesouraria provincial, que
de accorli) com a comnussão solfre aqui as um-
u1tlicçõues necessarias.

0 Se. A. PENNa:—Lautento que o governo no
use um sua legitima influencia para restringir
esta incituacio que se nota em nossos fuiiccio-
narios, de augutuentarem as despezas, indo assnn
esgotar os poucos recursos dos já tão onerados
cofres ute nossa Ibesou riria.

Se. It. SILVA dá uni aparte.
li Se. F. DA VEIGA- Já vé que os mãos G'JliSe-

1 hos partem de lã.
I) Se. A. PENNA:—Iu, Sr. presidente, faço esta

'muttsideracào pata que a nobre couluhlssá de fui-
SOla mrmIe mi devida att(nÇãi a negorios de
tanto ntiiuent, para que cila ollerea durante
um correr da 2. a discussão entendas reduziu o d'e-
l u sas pie possão ser despeuisadas

() Se. F. na VEIGA:—Toda despesa que V. [xc.
protar ser dispensavet, creR que a cu.IuioisSuuo
e nu tumulto prazer a suppruluiira.

Sit. A. I'EaNA: - .. assim corno tome as ne-
'essarias medidas Fiara equilibrar as forcas de
nosso orçamento. A nobre commmssão, que orga-
usou o seu projecto, teria coiilideuciaii:.eute da-

(]tos olilcises; entretanto que nós
0 Se. VALL,SDAIIES: —Os pi—Ufanos.'
O Se. A. Psaa:—. que não pruvamos com

a ad uuuimiistraeão,iios vemos privados d'este recur-
so para bern desempenhar o mandato honroso e
o euiipenlio que nos foi conferido pelo corpo elei-
toral da provincia. (Apoiados da minoria).N ão
sei corno é que possamos bem orçar a receita da
provirucia quando floS falhão dados olliciaes. Por
exemplo: nós sabemos que houve uma alteração
na pauta pela qual se colarão os impostos de ex-
porta(,ão tia provincia. [m que sentido foi feita
a atteraáo? elevarão-se as contribuições? qual
será o resultado?

0 SR. II. SILVA:—A pauta existe em poder dos
cot lecores.

O SR. aLL.tD.viuEs:—Mas não está uni eni nos-
so poder, pois não somos coltectores. (Riso).

0 Se. A. PENNa:—Pergunto eu: cru quanto se-
rão desfatetuas as rendas da prov meia cmii mr-
tude desta alteração? terão dias diniiniinuição
ou augutento? Sào problemas estes de cuja so-
lução depende o bom ou niáu orçamento cem
que vaDios dotar a pi'ovincia.

Eu, portanto, aproveitando-meda tribuna, vou
psuhr ao presidente desta assemljtéa e aos membros
da counmmssão que interponhão suas imufluena
cias .junto da adnnnistraçao, alina de que aind-
duiramule esta sessão nos sejào fornecidos os da-
(tos oltici:ues de que carecemos muito para o bom
desempenho das nossas funccões consti tucio naes.

,1 31 ?tilo tem, muito tem).

A lisetiso hei ai lauta pula hora.
0 Sit. PuuEiiiENTE marca a ordem do dia se-

guinte e levanta-se a sessão.

31. 1 SES10 ORDIN.\ RI A AOS 5 t)F.JUNHO
1)I' 18'?6.

PuuEsloENcia DO SR CÂMARA.

SLJ\IMAIIIO:—OrIeni do dia-2. 1 leitura de
projectos.—Pa,qanzenlo ao capitão Deinetrio
çjonsa/u;es. —Cadeiras de 1 . 11 letras .—Cate,qo -
riade freqne:ia.--Rero,qação de lei.--Loterias.
—instituto de menores arti/ices —Hospital
da ltatira.—Posturras.—Desmesntração de /'a--
:cuida. —011icio de justiça._Otserrações do
Ar. C. de Oliveira. —Posturas.—ilestricção de
lei.—Estrada de ferro do 1iIar de Hespanha.
—Observações e emenda do Ar. B. Pinto—Os'-
çamcnto proriucial.—Discnrso do Sr. C. de
Oliveira.—Projectos, requerimentos e obser-
rações dos Srs. Vailadares, F. da T'ei,qa, Ii.
Pinto e R. Silva.
As li boras tia rutantmà, feita a chanuauia, a-

e.luão-se presentes :35 Srs.deputados; faltando
com causa participada os Srs. Itenluno e .1.
Peniulo, e sorti partici[ta(áu) osSi-s , . J. Ilmifroziuuo
e 'I'heoph lo.

.-\ hre-se a sessão.
E' bula e approvauia a acta la anteuedenle.
Não iumavendo expediente neiti pareceres ti'

r.omuuiNS')CS, passa-se é
ORI)EM 1)1) DIA.

2 . 0 leitura de projectos.
'icem 2. 0 leitura, são juigeulos niujucte de

ui''itherau'ão um, dispensados te uruupressào e (per,
lic:uu suuhre a mesa para entrarem na ordem uio
truuiHliuus, os projeumius de ris. 155 a 189.

Pagauuteuuto ao capitão Demetrio (Jonsalres.
E' :tpprovalo sem d(-bale, um 1. mtiucuussão, e

p)r es'rutinio secreto, o projecto ri. 109, qtue au-
torisa tu governo a iutatudar pagar a este cuulaml -to
até 8 ",, da quantia que arrecadou quando siuiu-
stituio o coll setor u) Mar de Flespanlua.

Cadeiras de 1. 11 letras.
E' approvado cm 1.0 discussão o projecto a.

135, creanclo cadeiras para amusos os sexos tua
freguezia tio Pao (iroso e outros lugares.

Categoria de /'reqaezia.
E' approvtlo euru 2.0 discussão o projecto n.

62, que eleva á freguezia o arraial de N. S. do
ilcuse rio, ter'iuio do Murialué.

Deroyação de lei.
E' approvado enm2.0 dtseussào o projecto ii.

103, que deroga a lei n. 1304 de 5 de Novem
bro de 1866 na parte relativa ao termo tia Claris-
tina.

Loterias.
E' approvado cio 2.0 discussão o projecto n.

12, que concede 10 loterias em favor da ordem
3 a do Carmo da cidade de Satará, para auxi-
lio ás obras te suas catacru rnbas.

Institutos de menores artifices.
E' approvado em 3,0 discussão o projecto li.

34, crea:tdo um instituto de menores artifices
na capital, outro mui cidade de Pouso Alegre e
outro tia de Montes Claros.

Hospital da Itabira.
E' approvadu euii 1.a discussão o projecto ia.

95, que autorisa o governo a conceder a aquei-
le hospital o auxilio de 4:000L

Posturas.
E apturovado cru 3a discussão o projecto ia.

85, comi tendo artigos de posturas da cairiara tio
Juiz de Fora.

.besruecuubraçtio de fazenda.
E' ali provad o em 2.i,	o projecto mi.

4, que desnieniltr,u da freguesia te 5. eJias-
tuao da Encruzilhada e annexa ,u dc Ifaependv
a fazenda do Cajtmrú Pequeno, perlenceuite ao)
lenenle .losé Francisco iilaciuml.

Of/icio de justiça.
Entra com 2 . 0 '1 isussão o projecto n. 29, que

anuexa ao 1.' o 2. ,, otljeiu de tabetliàt da viii
de Pouso Alto.
() r. ai'idido de 4,.)Iiveir-a:

—Sr. presidente, tia sessão do anuo passado eu 
uiieus distinetos coltegas de opposição sempre
mios umianifestaumos hostis á estas annexaçóes de
outiciuts, de que só resulta prejuizu para o povo e
para o bom andamento dos negocios foren-
ses. Assim, por convicção e dever mie coherencía,
não posso hoje assistir mmmdiíl'ei'eiite à passagem
deste projecto, que detcrmmu juta que no mnunicipio
tio Pouso Alio mis utmultiplas funcucões de tabellià'
publico, judicial e notas se ,jào exercidas por um
serveiituarmo ulmiCo.

Nmmigueni ignora que, cmii virtude da reforrima de
1852, do cothigo do processo e tias ordenações, os
fabelluàu-s duajuidicial e notas teerim numa serie va-
riada de serviços. 1 ,.sereveiii mios feitos ci'. eis,
rmiimes e coummumuerciaes, serveimi perante os delega-

tios, juizes mmiuumicipaes, seus substitutos e juiz dm
direi lo, atino t;i o os contratos, testa umien tos e ou-
trs actos tia vida civil. A extmnceào miu facul-
dade que ti ah ão os subde 1 gados de proceut ti á
Iortmiação da culpa trouxe ainda auguiemato de tra-
balho; porque suo cites que escrevem ciii todos
us suumnmuarios.

Se assim é, como poderá a população de uni
nmuulmcipmo \e r attendidas suas, necessidades e
beta dirigidos Os neguemos forenses, estando comi-
liadmus as Immiportaaies funceulues de escrivão e nota-
ruo á num só mdiv id uo?

uppon!ma S. l'.xc. que o juiz municipal salme
ola sede do mmiuuiicipio cmii diligencias de seu car-
go, levando cutuisigo Ii escrivão: se houver neces-
sidade de se approvar repentinatimente uni testa-
incuto; não tendo os es,, riv tes de paz da sede do
mmiii nic i pio ai t ri bu içao Luarri tanto, este acto não se
reaimsará, e pode-se facilmente conjecturar que
serie iuiulemisa de prejumzos e desarranjos d'alui
provira.

Supponha V. [xc. ainda que urge em uni mio-
incuto dado lavrar-se utuuri escriptura publica. Se
essa eseriptura complicar-se cmii a ausenema tio
tribelhmão, cita não se lavrará, podendo causar se-
rmos prejuizos. E' pois iivanifesto que não tia
vantagem, riem eoimvenieucia, lia aimnexação, em
que só vejo uma fonte de prejuizos e descoininodos
para o povo.

Neiti para justificação da pretendida euicor-
poração pode prevalecer o argumento do tI-
lustre Sr. 1. 1 secretario, por quanto, se o nmi.mnici-
pio é pequeno, supprima-se e encorpore-se a ou-
tro, limas não se vã causar damnos, muitas vezes
irruparaveis, ao povo, determinando-se que em
rim frui j ud iciai-io só funeciomue uni tabel 1 iao.

E Deu m posso concordar como nobre deputado
que seja i 	

m
nsmgiumlieante o imiumiicipmo de Pouso Alto.

O Sim. VALLADÃ0:—E' immuilo.
4) Sum. C. DE ()LivEirtA:—Esse muunicmpio e ri(,o,

e, touiiquantut pequeno ciii territorio, sua popu-
lação está ag gl o rilera da.

O Se. VmoT'n:—Pelo contrario, o tem'ritoi'ma é
grande, e a população é pequena e pobre.

4) u 	 H. C. ni OLIVEIRA-- Ia alIi abuiidaneia mie
pessoal e de fortunas, segundo ponderou mia ses-
são do anuo passado uni !ilustre deputado, que
proluoz e sustentou a sua creação. l)izm.i cite que
semelhante uimedida consultava interesses reaes
daquueIla povoação, onde havia fortunas rtmmpor-

tamites, e era tio neeessidauie eslaltelecer-se unia
sede jutluui:iria.

Por et s m'azt','s, Sr. pru'sid'uit', não
11,1 passmmta'imm do p roject o , e acIma que O

Seti ilirusirum autor uie acormipaimimarã nesse mumodo
de p ' iu.ar, se r e lleetur ainda que alerim dessa va-
riada — i tede attrmhuiçuàes, hoje confiadas ato

 i u tio jui 1 iumai e notas, tem cito outros trahua-
lhos tu portantes que perd um rão indefinidamente,
comum, seja o da junta de revisão rio alistamento

liam. Por designação do juiz de m l ireito o (a-
hellmão do cmvet é o secretario dessas juntas, as
mac ., ituumtas vezes fuutueionáo durante imiais de

ulous imiezes.
Vê, pois, a casa que é uimupusivei que uni Só

furccuuiimaruo desempenhe tod o s esses encargos
que tenho enumerado, com a obri ga ç ão ainda de
sabir Cmli diligencia para fora da sele, e, se mia
ctaçu dos iuiuuiueipmos temos por pmnst iliento
iluirmiunante facilitar aos povos a satisfação de suas
neeesidalt's civeis e judiciarias, nào é comum ri
coumeeittra'utuu de todas estas funceõ's ciii tini só
mii'luviluitm que conseguiremos o grande deside-
ratum. Viu, pois, conlra o projecto. (Jíaito bem).

\ào havendo tumams quem peça palavra, 'um-
()m mi-Se a discussão, e é apprutvaulo o projecto.

Posturas.
São aiuprovaIos em 3a discuissão OS projectos

mis. 30, 51, 59, de 1853, 84 e 85, ctu:utummdtu ai-
Ituts de tu usturis (Ias Cantaras tio Rio Novo, lii-
gagetmu, l'oustu Alto e Juiz de Fora.

ilestricção de lei,
1'.' :ipprivado ciii 3 a discussão o projecto H.

55, timurindo que terá sormiente effeiios civis a
em que desineuubra o ierrmtorio tia fazenda de M.

Fortunato Ribeiro, do curato tia Piedade para a
parttchuma da Meia Pataca.

Estrada de ferro do Atar de Hespanuja.
[rmtrm ciii 2.a discussão o projecto li. 64, (lime

concede privilegio a diversos cidadãos para
co'istruireimi urna estrada de ferro da estação da
Serraria mia estrada de Pedro 11 á cidale tio Mar
(te Ilespanlua.

5) 	 r. 113a13tista I1nto:—l'edi a
palavra, não para inpugnar ii projecto, porque
sou enthusiasta delle, entendi que est. t nas umutn-
dicóes de sem' adoptado pela casa, como um mi
daqueiltis projectos que satisfazeun as necessi-
dades publicas naquelia parte la pruvimicma, irias
porque acho-o ineoummpiettt e quero aperfeicoai-o
como imita eiumenda, que é a seguinte (lij.

O Se. EvaulisTo MACHADO.—Apoiado.
O Se. B. PINTO: —Deixo de rnotival - a por em-

quanto, tuas se na sua discussão cura for itmpmmg-
maada, eu e o nmeu nobre cotlega de uhstricto, o
Sr. Evaristo Machado, que ta,ubeium á assigutuu,
viremos á tribuna sustentai -a.

E' apoiada e entra cutiijunetanaeiite cria ulis-
cussào a seguinte:

Emenda.
Ao art. 1.°, depois das palavras—bitola es-

treita—diga-se:
Que partindo da estação tia Serraria, mia estra-

da de ferro de D. Pedro 11, se dirija ao arraial
do Espirito Santo do Marde Respanlma, devendo
a tinha, antes de chegar à esta povoaçào, ser le-
vada do ponto mais conveniente á cidade do
Mar te Ilespanha.

No § 1. 0 do mesmo artigo—em vez de réis
2,800:000000, d iga-se-3,000:000000.

Saia das sessões, 5 de Junho de 185(1. — Eva-
nato Machado.—B. Pinto.

Não havendo mais queima peça a palavra, eu-
cerra-se a discussão e, procedendo-se á vtaço,
são approvados o projecto e a emmmenuia.

Orçamento provincial.
Comatinfla a discussão do projecto n. 106, que
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orei a receita e lixa a despesa ti prúvifleli para
o anuo Ijn:tticeirt) te 187 a 18S
Ø . andidO de OIiveIit

.-St. presidente, antes (1c 1,-assar a peculiar ana-
lvse do projecto, peruiittà-11J0 V. Exc. que mais
nota vez clame contra a violação da lei e contra
a d.ordein que reina nas regiões adutinistrati-
vis I noio apoiados). Representante da provincia,
em nome delta devo protestar soleinneiiiente
(:otilta a lua direcção que ê dada ao servi', o pro-
vincial

0 Sit. VALLADARES:—E geral taisibein.
0 Sit C. DE OLIVEIRA:—. . . contra esses repe-

liilits deSVIOS do texto da lei, que parece ser feita
ú para ser observada pelo pobre povo, sobre

quem vai-se exercitar, muitas vezes tiratililca-
ijiente, sendo executada pelo governo conforme
liii apraz, coniurnie lhe iii tao suas coiivenien-

cia de occasiãi.
Si. presidente, o regulamento ir. 52, que ain-

da iiào foi revogado, dispõe tio art. 6.° § 15 o se-
guinte. (Lê):

Compete ao inspector da tltesoniarta provin-
cial:

Remnetter ao presidente, tres rnezes pelo me-
iiios antes da epocha dos trabalhos ordinarios da
assetitbla provincial, o orçamento da receita e
despesa para o seguinte exercido, o balanço da
receita e despesa do exercicio passado, quadros
cxpticatlos da divida activa e passiva 'ia provin-
ria, e relação circuinstanciada dos proprioS pro-
viiiciaes. »

Si. presidente, o exercido de 184-185 en-
cerrou-se no dia 30 de Junho de 18'5, o seines-
ti-e addicioiial prolongou-se até 31 de Dezembro
(lo uieiiio anuo; os tres inezes pata sua liquida-
ç:14) expirarão a 31 de Março de 18'6, esta as-
seiiibtêa itistallou-se a 25 de Abril e, no entanto,
ainda continuamos privados das tabelias e ba-
lanços explicativos da despesa effectuada nesse
periodo, isto é, a assembléa está tolhida no exer-
cicio do seu elevado direito de liscatisação e exa-
lile dos actos do poder, quando esses actos refe-
rein-se ao dispendio dos publicos ditiheiros,cau-
telosainente corliados á administração para doiS-
soltar as exigencias sociaes.

Não pode ser olvidada a violação desse pre-
ceito de uni regulamento approvado por esta
assemuliléa, e isetia vejo utais unia expansao
dessa anarcliia que reina nas repartições pro-
viii&iaes, e pela qual é i-esponsavel o presidente
da provincia,chefe supretilo de todas citas (apoia-
dos e não apoiados).

S. Exc. devia despertar do ruinoso tethargo o
seu exercito de funccionarios e fazer-lhes ver
que a assembléa se installava a 25 de Abril rio
corrente anno, e que de preferencia convinha
tratar-se da confecçao e organisaçao dessas ta-
bellas, manancial fecundo de que nós, os repre-
sentantes do povo, tinhansos e nos valer para
cumprir um direito constitucional.

O Se. F. DA VEIGA:—Forão feitas, mas não
houve teuipo para a impressão.

O Se. C. DE OLtvEIttA: — E nem para justificar
a violaçào tio regulamento fiscal servirá a alie-
gaçào que, em aparte, acaba de ser externada
pelo meti nobre amigo, membro da comrnissàO.

Que importa o facto de ter-se de instailar a
assemb!êa no dia 25 de Abril, se, corno expuz, o
exercido de 1874 a 1815 devia, tudo marchan-
do normalmente, achar-se completamente tiqui-
dsdo a 31 de Março? Havia por certo tempo suf-
ficmente para aelahoraçào das tabeltas e balan-
ços, ebem podião estar-nos citas apresentadas
e distribuidas.

O Sim, R. SILVA:—Essa é a questão.
0 4 R. C. DE OLIvEmIlA: —Havia tempo, porque

a t iquilacão se fez tres nwzes depois do sentes-
tre aldicional, isto é, a 31 de Março, e portanto,
se a thesouraria se tivesse occupado deprefe-
roucia coto esse urgente lrahatho, te!-o-hia cun-
eluiulo cio tempo e acharino- aos Inaitios assim
habilitados para tiscatisar 1 procedimento lo go-
verno, para attentamente syndicar se cIte ex-
orbitou de suas attrihuições mandando fazer
serviços não reconhecidos pela lei ou exceden-
do o limite legal.

Não cornprehendo, Sr. presidiste, que possa
ser justificativo dessa decidia da adiiunistraçuo
ii facto de escassez de tempo para impressão
dus tabeltas.

Se e. typographia, incumbida de laes publica-
ções, não se podia encarregar delias na occaslio,
o presidente, qu teiri á sua disposição uma le-
gião de empregados, podia niandar copiar dons
ou ires exemplares e remne1te-os á assembléa,
onde, depositados sobre a mesa te V. Exc,, senão
facilmnmente examinados e e,tudados por nós du-
rante as horas que precedeni a abertura la ses-
são. Entretanto, S. Exc. teo-imos seu retatorio
mio dia da abertura da assemnbtéa, fazendo refe-
rencias ás informações das repartições subal-
ternas, t esse retatorio já fui impresso, publi-
cado e disiribuido, sermi as mmtfoninações dessas
repartições, seio as tatueltas e balanços referidos
e indisjiensaveis para o estudo e elatmraçào tio
orçamento!!

Srs., eu só vejo unia explicação para este
procedimento da adiuinistraçao; é a vontade que
manifesta de negar-nos os meios de fiscatisação,
(apoiados da minoria) é o pensamento occulto,
que a domina, de subtrahir á luz da publicida-
de. á critica severa dos representantes da oppo-
sição, os actos do governo, elo que muitas vezes
revelao-se desregra nteritos.

0 Se. R. Smcvi:—Àctos muito legitimnos.
() Se. VALLADAmIES:— nta) não deviào occut-

tar.
O Se. C. DE OLIVEIRA: —Sr. presidente, corno

poderemos exercer nosso direito de inspecção,
de igitancia, conto velaremos na guarda da
constituição e das leis, sem que nos sejão forne-
cidos os etemneitos neeessanios,sem que sejào-noa
revelados os misterios administrativos?

Se são as taltettas e balanços os nsananciaes
fecundos para essas criticas e exames, se é colo
os dados estalisticos, financeiros e arithnieticos
da repariçào fiscal que poderenos fazer este
estudo, hoje, que nos são cites negados, nossa
faculdade está resti-icta, nosso direito se vê li-
mimitado por um acto do poder executivo, objec-
to da nossa inspecção. -

O Se. R. Siuv&:—Os actos do poder executi-
vo sio publicados no Diario de Minas.

O Se. C. ne OLmvEiimv:—Vê, pois, a iltustre as-
seutbléa que houve grande falta por parte daadmi-
muistração, falta que, como muito beirt disse o meo
nobre amigo e coliega,cerceou unia de nossas ai-
tribuições consti tocionaes. Cumpre-nos denun-
cial-a á provimicia, levaI-a ao conhecmnueiito de
nossos cornmitentes,afins de que estes saibão que,
se a assenablúa não desempenhou seu dever, foi
porque privarão na dos meios para fazei-o.

Não creio, meus Srs., que o estudo do expe-
diente baste-nos,.

O Se. R. SILVA:—Pois não.
O SR C. ne OwvEmimA:—... porque é a sua pu-

blicação incomp lei'issimna, limitando-se quasi á
eorniimunicação de nomeações e demissóes...

O Se. R. SILVA:—Nào apoiado, de todos os
actos da presidencia.

() Se. C. DE OLIVEIRA:—. . - deautoridades
policiaes, de licenças concedidas á empregados
publicos, e &; a parte mais importante, a parte
imnanceira da administração é subtiahida ás vistas

tio piiitliet, e tonto que ent:nralt ,[li liol t:frc
occulto, d'onde nada t raimspm ri -

O Sim. F. mii VEIGA:—1 stà tudo ulilit:ail
O Se. VALLvDveEs:-4 is nutres iIpulaUos moe

lào noticia das contiicões do e i mpic»limn) contra-
Indo? Furãomibimealas ?

4) Sim F. DAViit;a:—() Si-. Atuara1 está ao
facto. 	 -

O Se. C. DE t)LVEiI4A:MaS não o esta o pu-
blico.

0 5 . F. DA VEIGA:—l'reio ve que não ha se-
gredo.

O Sim. V A LLADARES:—Nio ha publicação regu-
lar. Esta á que è a nossa questao.

4) sim. (. DE 4)LivEimv.v:—Por associação de
iléas amola vt,mi patentear outra violação do re-
gu)amento já citado, que, se n'esta parte fosse
miinpritlo, talvez alguns esclarecimentos nos fos-

sem um immislnaílos para o deseulpenho mettiodico
do ii amida tu.

Dispõe o resumo art. 6° no § 10 o seguinte: (lê).
A presentar mio tini de cada semlmanaaopre-

silente la provincia o balancete da receita e des-
peza, efteetuadas na mestria semana, domo tI-clara-
ção explicada do saldo existente enri cofre. »

Não sei se esta disposição é cumprida -
0 Sim. E. DA VEiGA:—l''.
(4 Sim. C. DEOLIVEIRA:— .. o que sei é que

na Itt lima offici al não são pult meados esses baliii-
cetes, quando entretanto á ccitt que a sua p0-

blicaçao traria a grande vaimtag»tii de interessar
todos aqimel les que se demlicão aos negoetos pu-
hiicos a actmupauhar o estalo da receita e despe-
za da proviilcia, permmiittimito-Imes a Iiscal ismção
incessante e mmccessiva da, mmmanemrm pique sao
geridas as tinanç2.s provmnciaes.

Se o presidente, cio vez de mandar publicar
cmii duplicata, triplicata, conmlmmrmnicaçoes de con-
cessões de licen ças, (te demnissões e notmmeações de
autorulades. se, em vez de tornar a publicação
do ex1iediemste mera coumupulação de otlicios, in-
digestu repertorio mie :oniintinirações de actos Ci-
mesinlios da almninistração, dese publicidade a
esses balancetes seimianas, por certo (i nc mua falta
,te trultatlios e balancetes do exercmcmo total, tm-
nliaumos elementos parduaes para conhecer e ava-
liara quanto ascendo a receita da provindia no
exercicio, mesumio nio liquidado regularmente, e
a mlmmautt t montou a lespeza durante esse ine,mno
exercício. Poremu,se ha estas infonmnações,sào citas
iancamlas no archivo e ná, são reveladas tio pim -
lulie, e na occasiãO da abertura sutemne da a-
ceiimtilea provincial nem ao menos nos e presente
o balancete completo da receita e despeza do ex-
ercicio. Assini, Sr. presidente, tenho para iiiiiii
que á merecedora de acerbas censuras a adumiinis-
tração da provimicia, que veto tolhem-nos os ele-
mimento» pira critica e censura de seus actos

ti se. li. Suv:—Não apoiado.
O Se. (. DE OLIVEIRA:—, - . ii'aqmiella parte cmii

lime maiS iummportantes factos podem se dar, na
parie que se prende ao mmiovimnemito financeiro da
j trov mime ia.

Pmssanto ao estudo (10 projecto da nobre como-
niissão, devo desde ja notar, Sr. presidente, que
SS. Excs., sempre mlomiminmdos pelo pensamento
de colorir agradaveluimente o qnadro,de fazer deite
deeapparecer as sombras que obscurecem o estado
tinaiieeiro, não servirão-se das bases legaes para
a computação da receita.

0 Se R. Sievv:—Hei-de demonstrar que ser-
vimo-nos.

O Sim. C. DE Ouvuiea:—. . .não procurarão a
renda dos Ires uttimmios annos, mas com um jogo
aereo de algarismimos combinados á estimo elvio
a receita de 1877 a 1878 a dous mil duzentos e
noventa e um contos oitenta e ires mil no v ecen-
tos e oitenta e oito réis, quando,se fosse tomada

a mmm»lidm da arrecadação mltt trmeuinmm anterior,
atientmt.is as ml terações constati t da iiaodi-
Iuctí:àu dos imimpstos nos ultimni» on:amocmmtos, e

o emfmtitlmtt-eititnto de algummmtts tunis de prtm-
ducça, o calculo devera forços: i m i meumt 	 tiniu-
mumr.

O Se. II. Sii,vs:—Nmo vai teimm por almi.
O R. C. DE (JLmvEmRA:—Sr. presidente, is miii-

vos e velhos direitos, os eiaitlummmenls das secreta-
rias e alguns outros impostos soifrerão mmmodif'uca-
çoes e reimicções consideraveis; o imposto sobre
engenhos loi gramideimiemile reduzido pela accei-
tação de unia emenda apresentada pelo meu
coltega ti amigo, deputado pelei 2. 0 districto,
mio entanto ainda se apresenta com a mesma

umntmti, seio o proporcional rebaixamento.
lemitmi d'cst'arte elementos que me antorisemim

ti c.tmijeeturar lue nossa receita nau pode-se ei'-
ar á comuna pretendida pela nobre :ouhmmlissão.
O Se. li. iLvA: — Deve-Se elevar a mais.
0 Se. (. DE Ouvmiimma: —O miltimo exercicio li-

qumdado e o que consta dos balanços apresenta-
i	 mim sCSstiO do armo passado, é o extircicio ile
1843 a 1874.

A memiiuia durante este exercim:io subio a
2,466:542000. Mas, se deduzirmos ti emnpr'sti -
moo mmmineiro mio valor de 2m .0:000000, colranças
indevidas calculadas em 2:2.e5:414, lemos que
um arrecartação real foi de 2,264:316$556. À
dos exert:icimis anteriores foi uimsdt mmmc uor, jamnais
atliligio a -sse mmmaxu uno.

l. pois, irão sei comuto, tommmaiido-se para o cal-
o r-u ' mitado doe tres exercicios liquidados,

ataslracção feita do (te 184 a l85, que nos á des-
conhecido, graças á grave falta tio governo, se

possa dizer que a media da receita de\e ser de
2,291:083088, constante do projecto.

O Sim. II. SiLvA:—A razio á que tia mmmmp)StitS
creados de novo.

O Se. C. DE O LuvEieA:_ . Pare(,eifl 5 antes, Sr.
presidente, que uma verdadeira conta mie chegar
foi feita, cai bitrariamnente se desviou das ulti-
mmaas arrecadações, para a obtensão de immms equil
brio ticticio.

O Se. 11. SlLva:—I)essas arrecadaçtes Dàtt
constào os imumpostoS umovamimente crealos.

O Sim C. DE OLIVEIRA:—A respeito lis imnpos-
tos novamente creados, mievenmmos or;aI - os cmii
muita prulemicia, porque um assemhláa não pocsmme
dados, não tem elemïmen los que a aulormsemii a
fazer um computo aproximado ou real. Vej o itt

entanto que o imposto predial á elevado ti

50:000$000, quando seu anteeesstr, o imposto
pesoal, recemmtemneuite abolido, jamais na provia-
eia ascendeo a esse niaximno.

O Se. R. SiLva: —O immiposto predial está mais
generalisado, porque o valor locativo é mmmenoi'.

O Se. C. DE Ouveuev:—Nãi é imt:mms rendOst
do que aquel le que veio substm liii i' cmii Vexa-
rire para o cmliectado e cetim vammlage:ut pari
fisco.

O Sim. F. na VEIGA:—Na prt\ immditi á mneiiiti e
de (i0000.

O Se. U. DE O LIVEI1mASeIS(m 0 a taxa ule 2 9, á
induibitavetimiente inferior ciii 1 	 itt imimposto 	 ge-
ral, e esta inferioridade não é cotimpeuistda pelo
abai xanserato (la base, o valor locativo tio predmtt.

O Se. R . Siva:—Commmpemlsa.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—E inda que ronlpeiise,

parece - moe que o imp osto pessoal jamais ex-
cedeu na provincia a soruma de triumtum e cinco
á quarenta contos, durante o peniodo de sua
effectividade. Crsits assim 	 haver demonstrado
que a respeito dessa contribuição houve excesso
de calculo, unia fixação exagerada e q mie muito se
desvia da realidade. Não attingirájaiflaiS á 0
contos o tributa provincialisado tão açodada-
mente em 18'75.
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Sr. preilon e, a nobre com missão, sega tolo
o systerna adoptado em sessões anteriores, e
contra o qual ja cIau ci, limitou-se ainda a apre-
sentar para eIa 1 1 drscuss;io o projecto de or-
ça incuto como foi organisado pelo presidente da
proviincia, sem alteral-o, sorri modifical-o ou
corrigi t-ú.

0 S. F. DA VE1OA—l;Slii isto nos estylos.
O SR. C. DE OLivEIRA:— . . .quaado tal orça-

niento devia apenas constituir uma base, ele-
rnento preparatorio para o estudo, confriiian10
as uiljrirjaiões e calculos do governo com o
etad, actual das finanças, com a receita e despe-
sa arrecadada durante os ultimos tempos. Assim,
cii lugar desse esboço informe, terianios uni ro-

eti que expuzesse o verdadeiro estado finan-
oiro, externando a situação exacta da provin-

a sina actualidade ecoilounica.
ti Snn. F. DA VEIGA:—V. lixe, não concorda que

ria 2. 1 discussão, depois de ouvir a V. lixe. e
seus outros coligas, a conimissão estará Inala

habilitada pari fazei as molificações?
0 Sa. C. DE OLrvElRa:—Ja as podia ter leito

e mi vau agem, porque a pratica antiga é perni-
ci osa e dá lugar a que fia 2. discussão venha
liii projecto substitutivo.
0 in. A. PENNA:—Couio sempre acontece.
O Sin. C. DE OLIVEIRA:—. . que não só demora

o debate pela necessitada de sua impressão, pela
nee,siiale te uni estudo previo da parte da
nobre comnnmissc,

ti SR. F. DA VEIGA:—Ha vantagem de ter ou-
vi to aos uobrs deputados.

O SR. C. DE ()L1VERA—, .eorno porque exclue
a 1 , 1 discussão, violando assim o preceito csn
siitueiinat.

0 SR. li. Siva:—Tanto não viola que V Exc.
está discutindo.

0 Sri. C. DE OLIVEIRA:—Estou discuCndo o
projecto tia cuuimiesi'to ou antes do presidente
e ijão o Projecto substitutivo.

0 Se. F. DA VEIGA:—E' ou não o projecto de
oranuiento ?

1) Se. C. DE OLIVEIRA:—Na 2.a discussào en-
trarão dous projectos em lugarlugar de se abrir o de-
bate sobre o 1.0 e suas emendas.

O Sim, R. SILVA:—EM vez de apresentar as
emendas separadamente, a cornmssao apresen-
ta-as no mnnesmiio projecto.

O Se. C. DE OLIiEnrmA —Como dizia, por esta
pratica consomine-se tempo precioso com a 2.a im-
pressão, alemin de estudo incompleto do novo pro-
jecto e precipitação tia discussão.

O SR. R. SILVA:—Não apoiado, os orçamentos
tem sido ampla e extensamente discutidos pela
asseunt,lea, e Y. Exc. tem faltado quantas vezes
tem querido.

ti Se. C. DE OLIVEIRA: - E, ainda uma vez, ma-
nifestando-une contra o systerrna,não posso deixar
de notar que o presidente da provincia (visto
que é o seu orçamento que se discute) descurou
totalmente dos meios de combater o deficil que
é denuncia o por cite proprio, e nem dignou-se
formular bases para a electividade da autorti-
Ração regular e elficaz, embora lenta, da divida
publica provincial, que tende incessantemente a
elevar-se. Ahi estão, Si. Presidente, as estra-
das de ferro da Leopoldina, do Rio Verde e ou-
tras, em via de construcção;ahi estão as autori-
sações amplas concedidas á administra ção para
onctrahir einprestriuos,aiim de satisfazer os com-

promissos que esta provincia assuinio tão desas-
tradamente com as garantias e snbvencóes ;'i a-
queilas estradas.

O governo provincial está constantemente te-
vantandmi por emprestiruo eapitaes, porque as
rendas ordinarias não chegão para os compro-
missos ....

• Sin. R. SilvA:—Nãu apoiado.
• SR. (. DE OLIVEIRA—. .está gastando 0 cr&

dito da provimicia para aI irrientar estradas de du-
vidosos exits, e nós, em vezvez de acautelarmos o
futuro, em vez de prevenirmos urna ljancarta,
consequencia extrema desta facilidade ni unia,
conlentamo-nos em votar sommas para o paga-
mento de juros e dispensando a amortisação, não
provendo sobre os meios de ir-se diminuindo
a redusindim ,i de ir-se consequente-
nitente restringindo a despesa coro os nnsesruoe
j ur s. Repin to insuificiente a qn antia mie 40:000,
consignada no projecto para occorrer vantajosa-
incuta ao pagamento de j uros e amnortisacã..
No decurso do rxercicio, tara o qual vamos le-
gislar, esta quantia nem será talvez suficiente
1);ii -a a solução dos juros, porque novos eunpres_
tunis vão ser contrahidos: taremos (te satisfazer,
os encargos assumidos mio só em relaçãorelação á es-
trada (te ferro da Leopoldina, corno ás do Ri.
Vende, do iiuriahê e outras, que já estão sendo
exploradas e que mui brevemente virão reclamar
da pro meia a electividade da garantia de juros
e das subveneôes kilometricas. Não penso comi
estes optimistas que persuadem-se que esses
compromissos mão meramente nominaes.

ti Sri. VALLALIARES: — A estrada de ferro ria J.e,-
poldina está provando o contrario.

ti S R. C. DE OLrvEIRA—. . tj'ie soriliài tinir es-
tas estradas, logo que forem dadas ao trafego,
terão elementos snntlicientes para affrnritar todas
as despesas da gestão, produsimido fabulosos tu-
elos e dispensando a garantia da provincia.

Alui vejo apenas a aspiração do visionario,
porque essas estradas não poder-áô ser tão pros-
peras, riem ter tão sorprendomior resultado.
S reflectirunos que onde não ha produeção não
pode haver exportação, não pode haver por cnn-
sequenicia grandes hnici-os r sinitantes tios trans-
portes, poderemos duvidar acertadainionte rIa f-
In'idade de muitas dessas empresa,,;.

O principal genero de exportação com que se
deva contar é% café.

ti Sim. R. SILVA:—Não apoiado.
O Sri. MÚTTA PAcm-lEco:—Àlern mio (,afé, lia o

toucinho, o fumo, o queijo &, que produzem
renda para as estradas; haja vista a estrada de
ferro de 1) Pedro 2.0.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Mas os outros generos
mio são abundantes e nem obtem nos riicrcados
consumidores altos preços, e os lucros deites re-
sultantes mm compensando as despezas de tiro.
miinccao, a sua exportação será nuhla ou dinni-
minta. Por exemplo: o assucar, que é uma das

fontes de renda da nossa lavoura, se for do in-
terior condusido para o nnercalo da corte, não
coto-irá as despesas tia produc çilo e de transporte,
porque infelizmente o nosso assucar é pessirina-
mente fabricado e não obtem altos pre ços, por
causas que agora não me cumpre discutir, mas
que são flotorias.

E alei: disto, Sr. presidente, quero ha ahi que
ignore o atraso cnn que se acha a nossa lavoura,
a grande crise porque passa e que no futuro
ainda mais scinistra se tornará? E' inriegavel,
graça s á iniprevideucia da lei do elemento ser-

it. -
O Sin. M. PACHEcO:—Mo apoiado.
0 Se. C. DE OLIVEIRA:—. .. que, em viitudo

(lesta reioiinão violentamente operada nas re-
1 çiàes economicas da sociedade brasileira, a la-
voura, cnn que está o futuro do paiz, a lavoura
que e a principal fonte da publica irqueza, vai
lutar com emrnbaraços irunrnensos para a acquisi-
çào de braços que satisfação seus variados mis-
teres. [tIa mão poderá tornar-se tão rapidamente
prospera, não poderá attingir, sob o peso do te-
m , riso problema ,tão instantaneo grão de desen-

o lvi menti, que pe n'nu mau ente mmmcii te rorrice.i aos
mercados uihumimlaruu'ia mie genoros mfc eu;> urmmiumc_
çãú Cmii t 	 esala 	 I i milpimuu ecium 	 '' is limite-
lusas esti'aul:ms mIm íirro 	 :iuutmmr'rsaulms' !!ar'anmtui;n-,

Se numas Estante Uiimmlms a estn'nita de torro atra-
sessa um;mla, e nrgeul5. ii dia segitill[e mmsoacoes
e toga mm tes t evan tào-sc ciii suas una rgens cii fim por
enc;unio; essa sunhinumno realidade seria cnn nosso
pnna mima tiella ulopit,uina enganadora miragem,
que se quebi'mnrntaiia d encontro ao espirito ro-
1 ã nen ri) que infelizmente  predoir tinia emnossa
lavoura, e que não é uumia das menores causas de
seu> airaso e decailencia.

ti SR. II. SILVA:--A lavoura do cinfõ já está
lacro a pu'i-t'eicuamla.

0 Sim. C. DE t )LIVEmRA:—Pareemm-unne que mão
sera'mii nossos minas que se lmào de introduzir ria
lavourabrasilemra, e sobretudo na mineira, esses
muieiinorauimemitos miescobertos pela soiemmcia e que
tanto fac mli tão mm :iugm emmtã o a pr-oil u oção.

Á realidade é esta; é i rirue g ivil que as estradas
mli ferro entro , mós námu miará os u 1 taJos tão
avantajado s,, tinemlrsp'nseiu a efectividade da
g arantia (Ia pi-v nona; antes olha terá de sem'
}uu'' real, teimumios de satisfazer os coiliproiimisos
cuntrahmilims, mio só cmii relação á eslrid;n ila Leo-
poldiii:m, colou á do Rio Verde e tantas ouftas,
qmam i-stao jum'uje'Ialas e pianmejuhms.

ouidt mssninm, 	 uumconteslavet que a divimin da
ini'vinmcla tende a auugiinemiIar-s iimmieneuisaurmunntc,
se por cautelosas m'cstrmcrõm's não 1 mmm t;u'nnns as
amilurism'ues inwtmlas Cm)uicedd;iS ai presihtuute.
1'., Srs., se esse augmnemito tiver . deasli'mmdauun-nt'
dm apelar-se cio tu tum-o pi'OXnitü , eu mi pie nu-
Orar alias c o mi s eluencmas fu.nmstas, e j)1(1' Uium
p ind 'mi te e regun lan' systema de aiim i rti sacá m ir>
tlmodisar o encargo.

)iinzera mirim o admniimnistrador la pr'ovirmu:ii
encarasse seriamente o problema, procuraunio-
Inc a solmicámi enveilmente, e não se limmnilasse a

copiar riu seu orcamento o; atgariciumos apresen-
tados imola re1arli:mo fiscal, sem exleruar une-
nlmuinma providencia que consultasse, o futuro
li nmnceirm da provinsia, carregado dm3 tanta' ca-
t;ms tro im ires.

• Sim. A. t'msxN.e- —Apoiado.
• SR. C. DE ( Ji,iVEmln)'—i uda é defeituoso o

projecto de ormiaimu;'imto rua parte ciii que designa
gimierim aumente quietas para fazer face aos diver-
sos servn ,'os, pmi'qmme, cmli relação a uns, a quaumlia
designada não é suficiente, em vista das leis
existentes ou mios projectos com andamruento.

0 Se. R. SILvA:—Tudo isso é mais proprio da
2_ a mhiscussão.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Ahi está, Sr. presi-
dente, o prmijem:to de fixação mie forca publica.
Pelo semi teor a mlcst ;eza com esse serviço se ele-
vará ri unIu ali , iii da que foi decretada para os
annos amiteriores. Graças á esse luxuoso e exage-
rado projecto, ven'einmos a niespci;n com a forca
publica atlrrngmr a elevada soturna de 504:933i0o.

()ia, se a nobre connnmissão rio fazenda Iimmha
caril mcmi mmm e mito desse projecto, e sabia quee é dl e
numa irradi,icão u da von 1 amle presidencial.

• Sim. R. SILVA:—Não sabia.
• Si>. C. DE Oui yEiria:—. . . se não ignorava

que a itt mi sI ri' cominissão de forca ci mmginm-se ás
bases nuamiihamlas a asssimnubléa pelo aul unuinistra-
nior.

O SR. II. SlLvA:-.-.Mas porte não lassa' tia casa.
II Se. C. DE OLIVEIRA — . . . devia, mrn;mrchaumnlo

para 1 lm'tamente coro aquelia illustrmm co;ulmissào,
consignar no 4•o art. 2.0, mão a verba mIe reis
455:3(W$, peru'mnn, sino, a corr m'siuondenutc á despe-
za real que se terá mi' fazer caiu a força.

0 SR. H. SlLvm:—i)epois que o projecto, cuja
acceitacão ainda não podemos prever, passar cmii
2. a discussão, far-se-lia a alteração.

) siu. 11. DE t)LrveiruA:—E' !'mieil mim prever.
,'lmita Ilmtlmn e ;mriilniicn o s'epirilo rotilleiro e

vumlgar m I m e imimnislua mio projecto (li) presidenLe
mli l r i' mm viumrli ;tcn:eitm, pela m'omiinnirssãu,.

I'. l u m'' s ntemit, é nmneontestavei que iirecusiinnms
deixar mie parre essas pequeli;ns obras, (lume SÚ
srveini jmar;u satisfazer vaidades de Iucahndaibes,
atum ste deliberar-se a comustruecão de obras miig-
rins da prmiv ruida, obras que, Cm minqimamito 1 mmmmita-
lis mn;n;n;ermcanuennLe, reconnmneimde:mn-se pela sua
miiiport mimumna, uniagnintude e actualidade.

,thim estio diversas zonas da prom immeia priva-
das mie cartéis que satisfação mis 1mrmmdirados coni-
si,tucj;inaes Anud não teutos uliuna penitencia-
ria; mie smmm'te que a disposição mim c;tdigo eri>ini-
mral, m i m e estabeleceu a pena de pris'amu Com ira-
b,ntlno, má 1 ntein';ninneimte mnapplicmvel em nossa prmm-
vumcia!

Pois, Srs., quando já teunnos 54 aunoos de vida
nmimiepemidente, quando as provincias teemn seu
p;mrlurnenato lia 40 aninos, não será tempo de se
lar uleseuivoivmnoeimto a esta mdéa nobil i tante, a

es te penms mmii emito grandioso (lo comi igo criminal,
(l ume consideroua pena de prisão com> trabalho
Cm iti ) a mais salutar, moralisadom'a e exc'mmiplar de
ti mula

Emui vez de votarimios verbas irisigniïlicami les
mira matrizes e canahisação de aguas, verbas mime

muunmlms vezes se consoirmemnn só cmii mridaiumi;s e 05
lmu'unuemm'os gastos ide aequismçào de minateriaes,muams
mume e li te ilte fõi'a, que decretassenios a coimstruc-
ruo de duas ou tm'es cadéas, de uni templo digno
mi; tu li desti no e de edmhicios esclmolares rios cc nm -
tros Popul osos.

1'.' teunquo mie cugitarnnmms seiiaiuemnte SUiji'C 05

heis de construcção de penitenciarias, que tor-
n-, tn ummna realidade essa idmáa do legislador ulo
caiu go cmi mtm mal, que accem to u a pena de p m-isão
com trahmailmo cOmnmo a que melhor sati'faz o seu
iiimm, conto a que melhor contribue para a rege-
mieração do criminoso.

As assemnbluáas, porem, succedenn-se, as au-
uni;m mstn'acmáes fuassão, e o dinheiro ria prmmvincia
esgota - se eu) pan-cellasn:'.imuimuas, Cm serviçmns
sem iummportainmiia, deliberado ,,, apenas em salis»
facão aos caprichos tias localidades, e que uãm
recomummmeumdão nem a administração, nm'mmi o le-
gislador.

QuIzera, pois, que o presidente da provincia,
superior a estas suggestôes de cannipanario,pm-opu-
zesse á assernbléa a consignnaçao de verbas sumih-
cientes para a construcçào de grandes obrati-
Zesse-Itos ver a necessidade de se attenmler os
interesses reaes e palpitantes, embora dum sa-
crihcimi das vaidades de aldeia.

1) Si>. R. Sul,vA:—As necessidades mios povos.
0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Não é o cainfuartario do

lugarejo cio que muramos que nos dei'>; inspirar
num tarefa legislativa; não, só mleseutpenliarermmos
O nosso elevado encargo, cunsul tinuto as um'-

cssilatles re;nes e urgentes da sociedade, suas
multas conveniencias, enmnborn deixadas á mar-
gero todas essas pretenmcões pequmenmnas, Luadas
esses desejos que amesquminhao mm gastão as forças
vivas (Ia provincia.

O muil> ihIstre Barão prestaria uni relevan-
tm serviem, e se reconmmnendaria á gratidão ml'
todos nós, se, afastando - se desse systemria tra-
dicional ule apresentar á assenimbléa apenas as ba-
ses numericas organisadas pela timesoui-aria pro-
vincial, francamente extermmasse seu miolo mie pen-
sar sobre a utmrccçào que se deve miar ás obras
publicas, em seu orçamento iummplamutasse o ger-
nien (Ia eontruecao, successiva e ninmuntalnmmente de-
terminada, de dons ou tres grandes edilicios.

0 Se. 11. SILVA:—Não quer estradas de, ferro,
Dão quer estas pequenas obras, não sei então o
que quer!
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) Se. C. DE OLIvEIRA: — Quero penitenciaria s e
outras obras de iinportancia P urgentes.

() Se. P. Raiios:—I'oSSO assegurar que é o pen-
sa nenio do presidente.

() Se. C. DE OLIvEIRA—Porque nau o niauifos-
ton na occasião asada, que era o orçamento?

1' r'iri, penso que nesta asseinbléa e na ad-
mitristraeãt) prioltitiiit aiinla a teirdencia in-
veterada e constante de satisfazerem-se apenas re-

cIan:rçes das, localidades, prendicado os servi-
ços provi niacs por excel torcia e mi tu mais ad ia-
ve is.

Noto IIEIIS, Sr. [)ieSI(teflte, que o espirito de
ceu tralisa ç ao exagerado reflete-se tristemente
110 Vresente projecto de orçamento.

1) Sim. F'. DA VEIGA:—Mas, o nobre deputado
ceriura uma verdadeira descentralisação.

O Se. C. DE OLIVEIRA—Ha nelte urna irradia-
cão da condernnavel tendeticia do administra-
dor (1- , fazer tndo depender de si, para o flui de
xocutar a lei corno lhe aprouver.

1 )etei'inina elia, por exemplo, o concerto de uma
ponte ou de urna igreja, marca a quota respec-
tiva, mas o presidente, não obstante a phrase
imiiperativa da lei, faz depender te sua unica von-
tade a realiacào da obra.

omitiit o moenteasislinI os ao desolador es-
peetreuto de serem postergadas as determina-
Cies da assenaléa, mesmo ria parte que se re-
fere á comistrueção de obras, ordenadas na lei
do orearriento,

O Sit. If, SILVA:—Então O administrador deve
merecem-lhe elogios.

() Sim. (. DE OLivEimrA:—Não, porque escolhe
eolr' as obras as que melhor satisfazem as
ctmlvniPllciaS politicas tia occaslão (não apoia-
dos), ruir tas vezes preterindo outras ite'alcan-
cc e iiuportaneia manifesta. Apesar da disposi-
ção da lei e da necessidade e conveniencia clara
;ia i'ea li sac o de ri na obra, quando  i á O apraz ao
presidente mandai-a fazer, são creaclos ruI em-
baraços, o período financeiro expira e a obra
fica pr°judicada.

0 Se F'. DA VEIGA:—O nobre deputado é con-
tradictorio.

tI Se. C. DE OLIVEIRA:—NO SOU.
Tudo isto revela o pensamento de urna cen-

tralisação extrema, ao lado de um formal des-
respeito á lei.

Por certo outra devera ser a linha de con-
dueta da asseirrbléa e da adnirnistraào mia parte
referente à decretação de obras.

Sr. preesidente, quando tenros as cantaras mii-
nicipaes que, representando mais directamente
os interesses dos mnunicipios, são seguramente
as matais aptas para conhecer as necessidades
que de preferencia devem ser attendidas, não
seria preferivel que, em lugar de autorisar-se a
aduairrislraçao a mandar fazer as obras que lhe
aprouverein, com preterição da lei, votassemos
annualmente urna certa quantia às camaras, mi-
cumbindo-lhes a realisação das pequenas obras
reclamadas pelas necessidades peculiares de seus
respectivos municipios?

0 Sri. F. DA VEIGA:—Eutão não quer mais as
grandes obras?

O Se. C. DE t)LiveiRA:—Quero-as amues de tudo;
porem, desde que citas não se fazem, a muni-
palisação da construeção das pequenas é pre-
feri vel.

O Se. M. PAcHEco:—Na sua opinião.
O Se. C. DE ()LivEmnA:—E' minha opinião pura

e simplesmente, por sem duvida, e nem preteri-
do impol-a á V. Exc.

O Se. E. DA VEIGA:—Opiuuião muito valiosa,
opinião ilimistrada.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Mo apoiado, milito
humilde, porem sincera.

Quisera pois que se attendesse mais proficua-
incute ao nosso elemento municipal, prime 1 ro
baluartu- de todas as publicas liberdades. Quise-
ra, Si. presidente, que, visto que o povo mineiro
si acha tão sobrecarregado de contribuições que
com ditilemuldade as satisfaz, muitas vezes violen-
tado por iniquas execuções, eu quisera que a
assembléa provincial, que não pode amrgnieutar
as rendas munieipae-s, porque não pode iii não
deve mais crear impostos, dotasse essas secu-
lares corporaçtes de um certo grau de vitali-
dade pecuniaria, que lhes facilitasse o preenchi-
niemito de seus elevados destinos.

A concessão de rim subsidio ás camnaras uru-
nicpaes é mania reforma que deve ser tentada e
a respeito da qual nw sert'ruios os primeiros ini-
ciadores.

Lá está a provincia do Rio de Janeiro, em
cuja assembléa provincial, mia sessão de l84,
vo tu-se o subsidio para cantaras mumi icipaes ê
no rue consta, não obstante a palavra autori-
sada do meu nobre amigo, que cite lenha sido
revogado.

O Sri. E. na YEIGu:—Vtou-se em 1S4, mas
cmii 1 S3 tratou-se de abolir.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—N:io, Srs., passou de
novo o subsidio e não um consta que nenhum
inconveniente resultasse.

O SR. F. DA VEIGA:—Consta dos ar'nries da as-
semnbléa provincial do 1-Do de Janeiro.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—Que foi abolido?
ti SR. F. DA VEIGA:—Tratou-se disto, riras só

se restrrngio o subsidio, porque reconlieceo-se
pela experiencia que não dava os heneficios que
se r'speravo.

O SR. C. DE OLmvEiri.a:—Este tentamen deve
sei' feito em nossa proviricia, pois que não se
deixará de colher bons proveitos, sendo fora
de duvida que fazemai parte das camnaras muni-
cipaes em sua generalidade cidadãos dignos,
comprovinciauos incapazes de abusar de suas
posições coro prejuiso dos dinheiros publicos.

Por isso mesmo que vivem em pequenas ri-
dados interiores, por isso que 	 stodas as vista
se cíncentrão em si, não terão a coragem 1
deixar de attender aos reclamos urgentes da po-
pulação, para satisfazer serviços que podem ser
adiados ou postergados ou meramente indivi-
duaes. E' tempo de experimentar-se esse recur-
so decentralisador, donde, a par da satisfação
do-os interesses locaes 1 que tanto nos occupão, re-
sultará tarubeur augmnento de prestigio ás cor-
porações rnunicipaes...

O SR. R. SILVA:—Não apoiado.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—.., tão grandiosas, tão

elevadas e tão esquecidas. E, Sr. presidente, ser-
virá tambemri para tirar ao administrador tia pro-
vincia uma das muitas occasiões da impune vio-
lação da lei.

0 Se. A. PENNA:—Apoiado.
O Se. R. SILVA:—A competemacia não importa

auguir(,nte de prestigio.
1) Se. C. DE OLIVEIRA:—Imporla
O Sri. 11. SILVA:—AS attribuições continumão

as mesmas, conlinuâo dependentes tia assenibléa
provincial para organisação de seus orcarnentos
e decretação de suas posturas &.

O SR. A PENNA:—Vamos concedendo aos pou-
cos.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Vamos fazendo peque-
rias concessões, que depois se tornarão um di-
reito consuetudinario, mais perduravel e menos
alacavel.

Sr. presidente, se subtrahirmos de presidente
tia provincia a atiribuição de mandar fazei' obras
de mrrimaiuria importancia, tememos tirado á S. Exe.
tinia tias formas mais coifimuns da postergacãra
da lei.

(1) SR. H. SILVA:—Não apoiado.
O SR. E. n, VEIGA:—A conclusão d'esta Ilaeo-

era deV. Exc. é que se pode supprimr ir a a,imir-
iristraào central entregando-se [(ido ás cantaras
ruiu nici paes.

O Se. El. SILVA:—Que é para o presideur Lc irão
ter occasiào de violar a ler.

O Sim. C. DE OI,ivEIeA'—Esta é a veriIadcrra
tireoria da tlecemitratiação adtiuiimrstrativa, grande
aspiração do paiz.

O Sri. CAETANO GAMA—E' pouca cousa.
t) Sri. C. DE OLrv Ei RA:—A decentalrsaào admi-

nistrativa faz parte do programirta do nosso par-
tilo e havemos sempre requerel . a e acomisellual-a.

O SR. CAETANO GANIA:—Mas nunca lizerao isto
quando estiverão na poder' e nunca o laào de fa-
zei'.

0 SR. C. DE OLrvEmriA:—Assimn, Sr. presidente,
dar-se um subsidio ás caraiaras mnuuuicmpaes, en-
tregar-se uma parcella das rendas da provincia
ás coriimirunas

O SR. E. DA VEIGA:—Ella já teerai esta par-
ceila; os impostos munierpaes são deltas.

O "li. C. DE OLIVEIRA:—. . . reduzir a faculdade
dieci'icionaaia, tine tem o presiuierilai da provrua-
cri, de escolher entre as obras decretadas a-
quella que tirais lhe aprouver, será tini acto de
deeritralisação e tainbern ruiu grande passo pari
a corudemoriação tio recente s sietria que faz da tio-
lição da lei uru mero regular de governo.

0 Sim. A. PENNA:—. Aporallo. (Vão apoiados).
ti Sus. C. DEÚI.IVEiRA:—\ÚS,oS deputados pro-

virrciaes, interessados ria elaboração da lei, ex-
terrraioos os nutri os que levai ão-nos a deere-
tai' orlas obras; fallanrios cura nome ti provin-
ema, o presidente, aua (arut ide soberana
à decisão tia a,senutblia e só manda construir e
euliticai' o que lhe api az,

O Se. R. Sru,vA:—Desde que tenha autorisação
e faculdade para isto.

O SR. C. DE ()LmvEIriA:—()ra, (lual é o juiz tirais
coivapeteur te tio interesses e das convenieucras
da iurov meia? C' por certo a assemuublêa,roroposta
dos inais imruteiliutos representantes da socie-
dade na mci ri; somos por certo OS qmre,eio relação
a assuiraptos proviuciaes, Lentos inteira autuo-
mia, nào subordinados no exercido dessa facul-
dade, nem à assemrmlilea geral, porque esta nao
pode revogar leis que se prendem apenas à satis-
fação de interesses provinciaes.

Não obstante, porem, este pr1ncipro do direito
publico nacional, não obstante a doutrina e-
pressa no acto addicional, á lei da assernbléa é
feita Fiara não ser cumprida.

Airada uma vezdirei: o executor antepõe sua
vontade absoluta á prescripçào do legislador. E
comia tão pouco escrupulo assim se procede que é
laemu recente o pheuoruueruo extraordmnario de se
violar positivamente a lei, declarando-se que s
a viola! E' o Sr.Àffonso de Carvalho, que diz:
Cumpra-se, não obstante a lei; é o Sr. Pedro Vi-
edite, que mamada desobedecer-se mi lei do orça-
noento já publicada, já erra via de execução, e a
respeito da qual nenhum poder constitucional
podia se antepor. Na discussão de una requeri-
mento apresentei este facto anomaialo da adminis-
tração do Sr. Pedro Vicente.

O Se. C. um; OLmvEImIA:—Queua Ier-e ao ira-
]talho de folhear as cohecçôes do Diario de Ali-
ssa, notará desgostoso que mais de uumma vez o
presidente da prosirrcia violou mi ler, cynuicamen-
te declarando que .a violava.

O Sri. R. Srr.vA:—Cyniciriiente?
o Si. A. PEsnxA',—Coulo fez ii Si'. Alfonso de

t:arvailao.
O Se. VALLADARES:—Declarar que procede-se

irão obstante a 1€ i é cynismo; é preciso dar o
omite á eouisa

li SR. C. DE Om,r 	 - :—V.'Exc. não pode dei-
xar de aceitam' a qualuricação.

ti ir. El. Smu,va dá nor aparte.
O) Se. C. DE t )LuvEurii:—Quizl'ra, pois, meus

Srs., que a asseuuibléa provincial, deixando de
paute essa mnmmnia condescemadencia para conna o
ailoru tu mstrador, cmii assunrupto de obras uivaterracs
só tu sasse o i num lil cru mcmi lo dos reclamos da po fi
laco, mine para aqui mios nuumumidou, embora se pre-
termsseuui conveniencias de occasiào, embora, fosse
posloposto a margem este acodaruiento, esta lugerrermu
m:onmi que se acolhem todos os caprichos do podei'.
A comnimnirssã tem erra si talentos distinctos, que
podemmm cooprar ntbremminte para a salutar re-
forma. 55. Excs, teenar em seus caracteres, cria
suas unutellmgeiucuas, eleii entos suiflcietutes para
courrpreht'nder que é corra coristruccão de gran-
des obras, que é com decretação de medidas per-
imianuemutes que satisfarão os reclamos legitirnos
da cuvulusaçto, e não com a niunia docilidade para
com a vontade das localidades ou para comia os
gostos do idmnmnistrador.

O SR. E. DA VEIGA:—V. Exc. não concorda
cnn que, tratando-se tias partes, trata-se to todo,
e qu; as partes reunidas formão um todo?

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sc, poremmi, Sr. presi-
demule, a nobre comaimnissão I. a de fazenda e corra
dIa a casa entenderia que ainda não é occasiáo
de se iirrrita e à decretação de obras a 2 riu 3
edulicios importantes; se pensão que é ainda
iuopportuuia a idea de edificação de penitencia-
mias, de ummu templo naagestoso, de umnra extensa
estrada, de preferencia á essa multiplicidade ule
pequenius e estereis construcções, se ainda deve
perdurar o detestavel systemrua tias quotas par-
cimies. gaianta-se ao rurenos o respeito á lei, tu-
re-siu ao pm'esiileute esse arbitrio intoleravel de
executar as deliberaçiiies - ia assemuabléa segundo
sua predilecção 011 conveniemucias de iTioummenlo.

Ú vejo no subsidio municipal o i'eiuedio
para este abuso enraizado na admninistraçàii.

A construcçáo das pequenas obras deve ficar
ao cargo das caniaras, nelias raiais ulmrect:unaente
nnteu'essadas, porque representão o povo e por-
que sabem que serviços são raiais urgentes.

O SR. M. i'.vcmieco;—E fique cada unia deitas
com uni engenheiro a seu fado!

O Sus. C. DE Oi.mvEuiiA:—Coracedendo, Sr. pre-
sidente, uni subsidio às cantaras mnuuuocipaes,
penso que a asseuaahléa melhor attemaderá aos re-
clamos lucaes, do que votando quotas insigni-
ficantes, que nem serão entregues, se assim o
quizer o presidente da provimucia.

O SR. VALIIDAmtE5:—E' verdade.
O Se. C. DE OLIVEIRA: —Vê-se diariamente que

localidades da provincia, por isso que teemuu a seu
favor o texto legal, a ma,qnale.x da provincra,
deliherào a coristrucção das obras autou'usadas,
quotisào-se os seUs habitantes levantando caprtaes,
mi reulisão a edificação. Um severo mnilefeu'ummuento
tio presidente é o despacho que obteeuuu ao pe-
dido de iagamuiento iis serviços feitos, e muito
felizes são, se depois de  ou 3 anmnos mie delongas,
se depois de urna protelação calculada, se lhes
entrega a quota votada, insutliciente às veses
para fazei' face aso juros das quantias despen-
didas á sombi'ade uma boa fé uliud ida sempre!...

O Se. VALLiDAriEs: —Tudo se obtem aqui por
incio do empenho; a lei não vale nada.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—A lei nada vaie. Só
quando se temia as boas graças deu director das obras
publicas, do presidente da provincia e do inspec-
tor ia thesouraria, é que alguuuma couisa se pode
conseguir; de outra maneira os requerimentos
dos interessados são postos à nu.argeou, accumu-
lados e conderunados ao pó tios arciuivos otli-
ciaes.

0 Sri. R. Smr.v.v dá um aparte.



O SR. C. De 0I.Ivi1A-Fal!o em geral, mas
o. faetos especiaos abundão e são notoriaiiiente
conhecidos. E' assim que chie outras votou-se
eui 18'13 a quota de 1:00 0$000 para a Igreja matriz
de Sant'Anua de [rahiras. Os cilladâos daquelia
localidade, confiados no texto da lei, pensando
que a te; era feita para ser evecutada sempre e
Iiào ao arbutrio do presidente, iii) me(l iata:nente
nzerào a obra a que o auxilio se destinava, e que
erão os reparos da igreja matriz, ,muio disse
Concluido o serviço em que gastarão sonHa su-
perior à voLila, vierão reclaiiiar do governo a
entrega da tuantia, apresentando frias doeu-
nientadas da espesa fcTta. So depois de 3 anuos,
su a pouco 1111)0 i que o pagalilentI foi au-
torãsado.

1) SR. Va tDAIiEs:-Este foi feliz.

	

0 ii. C. j	 1.iVEii1A:- ... não obstante estai'
lo oprovada i :espesa e não ohs!ante haver lei
i nperativa a respeito.

Ir SR. F. DA VEIGA:-Pensei que a conclusão
Pra 0111 la.

() 511. E. DE OLIVEIRA:-E liotie coinludo
grande filii:iilade,porque a quota foi paga; outro
1w o não acon toco coto a rasa de caridade tlt,
1t.11, bicena, t ios que, limito-lhe sido votada a sub-
voni te 2 01 t0000 rs. no 1 nes ino orca nonto,
qui d a lei li. 2024, o presidente da proviricla
recusou a entrega ditiorando o despacho, tu
só foi proferido lepois de decorrido o exrci:io
rsprcti, te sorte que a casa lo caridade, (1110
r q ucre o e ni teto po, que requereu durantete o
oli.inio tia lei respeitiva, ido poude ser atien-

d lia, porque a administra(-ao demorou o despa-
cho e inutilisou a disposicão legal. V, pois, V.
Ixe. de que forma são cumpridas as delibera-
lOiS lesta assenibléa.

0 Sit. F. DA VEIGA:-Mas ido demorou propo-
sita Incute.

O Se. E. DE OLIVEIRA:-Ora, se estes abusos
são d anos, se a nobre maioria niestiio converti
comigo que é preciso evitar a sua contiouacio,
porque dia prupria está convencida de tine as
obras decretadas pela asseuibléa só são executa-
das quando netlas convern a presidencia, devem
os nobres deputados procurar outro meio de
melhor consultar as conveniencias das localida-
des.

Se quereis obras locaes, se quereis uma muni-
dade de construicções pequenas, entregai-as ás
camaras inuuiclpaes, c tirae do presidente da
provincia o perigoso arbitrio de resolve! as e
dele rminal-as, conforme suas allèições partida-
rias.

Sr. presidente, embora a 1. 1 discussão seja ge-
nerica, e na 2.a é que deva ter lugar o exame
minucioso e analytico da cada lana das verbas
do projecto, não posso deixar de fazer desde já
reparos á algumas disposicóes referentes ao sys-
tema tributário u provincial.

Me parece, como bem disse o meu distinclo
collega de opposicào, qua o 24 do art. 1.0 de' e
ser etiuuiiiado, por quanto, o auxilio a que se re-
fere e que tem de ser prestado pelos cofres ge-
raes udo teiii caracter da perínanencia, e neto foi
votado pela assetnbléa geral para todos os exer-
Cimos

0 Se. R. SILVA:-1em caracter permanente
por sua propria natureza.

O Se. E. DE OLivEiKA:-F'oi votado apenas no
orçamento de i85-186, e não nos é licito
contar para os exercicios futuros com uma sub-
vençati ainda não concedida.

Considero essa doação sem caracter perma-
nente; po e por certo ser reproduzida seuepre;
mas depende isso da vontade do poder geral, e
no orçamento provincial não pode ser compen-
diada, porqu, como dizem os economistas, os

orrainenlos sâti a e onstat:icao do estado actual
das insti tuicões.

Sr. presidente, se pretendesse desde já fazei
a resenha de cada um tios deste projecto,
Ino1raria que a renda orçada ciii alguns Cs!
exegerada, e que coitscguinteiiiente o iltiieit da
lirov incia será superior ao que calcula o gover-
no e a nobre commissdo, que fez seu ii or...a-
mento orça-mento rires idencii 1

0 Sio. F. na VEIGA:-Não acha tainhem que
cio pontos estt calculada eia muito
pouco?

8K. C. DE OLIVEIRA: - Por exemplo, o inipos-
lo de 4 % sobre o café não pode attingir a
soinitia de 480:15680 no oxercicio de i8-
8, porque S. Exe. teto noticia da rigorosa

scca que houve no tini do anuo passado e co-
iiii:i deste e que e4ragon muitos caíesaes, e
assou as colheitas se resenhirão e sensivelmente
li iitinirão.

iii lis cafosaes atrizarão-se e alguns per-
derão-se tola Intente.

0 ii. R. Suvt:-Nào apoi;tilc.
1 Se E. DE 1 t Luveuiit:-Na occasião a lavoura

rivehu sois b:rrirs e às pi1lici ç es Piltit)
leitas na imprensa peromlica deixarão patentes
is gi':i 11(5 prjui 11s.

11 SB. F. DA VEIGA:-lteforiào-se mais aos ce-
rca 	 rio (I no aos cafesaes.

O Se. E. DF, OLIVEIRA:   --Ora, se a producào do
cal tem de diminuir, o imposto !auibein se ri-
luzia, e, se O principio econoinico que no

com puloLii da receita devemos sempre ser iflU j ti
escrupulosos, Lixando-a cio uni rasoavel mmi-
100.

ti SR. X. ria VEIGA:-Não apoiado. 	 -
O Se. E. DE OLIVEIRA:- - . a nobre conim ssáo

deve abaixar o seu calculo, rnrrsuio porque só as-
sim fará lilil jogo real da nec ia com a tI espeza
e equilibrará o orc:nnento.

1 o mais catansitoso dos erros econoinicos a
aulonisacão (te despizas alein tias forças(Ia re-
cciii. Se esta Ir ex:igeradariiente calculada, a ar-
recalaç-ái ficará aquun ta drspeza aurtotisala
excederá os recursos tinaiscei ros, trazendo após
si uni temeroso de/icil.

O Se. F. na VEIGA-Mas O nobre deputado
diz tine nem toda despeza decretada se faz.

ti Se. E. DE OL1VEIRA-. e miada vez mais se
coimupronietteiido o futuro financeiro, já tão aba-
lato sobrecarregado.

Si. preidenLe, reservo para a 2.3 discussão a
detido confrontação de cada uru dos artigos do
projecto. Terei então occasiào de iitiuuciosa-
mente expor diversos factos que se prendem á
administração fiscal da provincia; mas não posso
deixar de desde já negar meu voto a este pro-
jecto (lu ., , por isso mesmo que traduz a von-
tade OU o pronunciamento tio presidente da pro-
vintia, deve ser recebido por nós com descon-
fiança, desconfiança tanto mais energica e jus-
tifiete! quanto é certo que o orçi:lmento não é
a expressão da realidade e oe!le ainda se garan-
te a conli ua ão da serie imunensa te abusos, de
que a casa já está compenetrada e que deveria
ter proinpto paradeiro.

E' tempo, Sr. presidente, de se fazer que a lei
seja respeitada, te, emobodiencia á proprii
dignidade e ao texto imperativo tia constituição,
fl5o mais se consentir que o poder executivo se
constitua normnahnente o arbitro supremo das
deliberaeóes da assetnbltía, executando-as se-
gundo seu alvedrio; cumpre-nos traçar normas
para o seu procedimento, e fulminar os atten-
tatus iloe cIte tiver praticado contra a lei, já de-
m1uImciano-os à opinião, já litnitando-ih2 a facul-
dade de dispor arbitrariamente dos dinheiros pu-
hlicos, e já, si de tanto houver mister, prorno-

vindo a appticaeão da lei penal i:intr:i iquelles
que a desres1remtãm.

Sr. presidente, a viota ;ão da lei não dose niais
ser olhada com ess t itn 1 iassibi!idtde ri imilifiè-
rouca a que mnfeliziiiente nos !iaviiios lisbi-
tuado.

() Se. U. SILY t:-Am!mnira que o nobre depu-
tada tilIe cunstnjtc rente cii 	 iotaçáo de lei,
' miando Lal não xisto

O Sa. E. DE 1 LisEimus:-Poil deixar obstinada-
nmeiite de cuuipnmm ri lei não é violai-a ?

O) Se. R. SuLvs:-lsso faz a censura perder de
iii poita nem a -

O) Se. VALLADIRES: - Então a censura faz per-
der a i mnportaircia 1

O) Se. R. SILVA:-A exageração desacredita a
a:: usicão

O Se. E. DE ()LmvEiiiA:-À violação de lei exis-
ti, é, por assumi dizer, uni lacto miorinat.

A' polacos dias, o meu illulre amigo, depu-
ImIo Imito 1. 0 distnmcto, mostrou, discutindo o pro-
Jm':Lt de iomça Pttliciai, que o inspector da lhe-
srmurania provincial abalauçou-s a aconselha: ao
preidcnte mia irru\iucma a prmae1Ier contra ri lei
expressa. Comno este, lia ouIrus factos que inc
iii onmsão à dizer que a postergat:ão ia lei tu ituja

CotiSa comesmnfia entre nós, e que nenhum de
miOs com smncemilide pude negar.

i, p,1r certo, tempo de se valer de ineios ener-
gicos lira a repulsa desta pemttiibrtção do elui-
Ii brio e lia rmnon ia dos poderes co nsti t uc ion aos,
levada tão longe tine tem o executivo eomivenlud
vs[a asseoibléa cmii unia moela chaticeliarma de atis
ralmriclios.

imipie que cada um rioS puderes ivarm:!Ie ]en-
tro da orbita que lime é traçada na constituição.
Na é decente imo regitoen represemitativo que o
executivo se co ns li lula su prenir t arbitro da n ppti-
cacto da lei.

Quando for cita meramente facultativa, o presi-
dente poderá a l i ii meril-a loto pi Liderite  di scnipção;
desde porem l u tO é mmmuperatmva, cito) a lei de mar-
caimiento, isto é, quando a asseunhléa taxativa-
mmuemt te deternnnma que estes servmços sejão feitos,
não :cnprelmenilo que ao presidente assista o di-
reito te afastar-se iuipuneiueiite do texto legal.

Mais un ia vez [1 rotesim) contra essa invasao
funesta, e, denunciando-a á proviuiema, cumpro
miii dever de oiposieiomiisti, recusando nec voto

á este rrrçaimiento que, eia Viz de acautelar e ltre_
venir o abuso, consente mia perdoiração delle, cii-
Ceiltrntnm!i) tudo nas intimas caprichosas ia adnii-
nistração provincial. Voto comtra ii proJecto.
(Jluito bem da minoria).

(O orador é clmmpr?mentado por seus temi//os).
A iliscussã fiei adia li pela' lira.
Segue se a a [irri tacão de-

Requer'ementos, projectos e iiidzcaçoes.
O Sim. CAETANO GAMA, GOmiiO relator tia com-

missão t-special encarregada de fazer a revisão
geral das comarcas da provincia, olierece o se-
g in ole:

Projecto n. 190.
A asseoabléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Ari. 1. 0 Fica errada a comarca do Mar de

Itespanha,eoinPosta do teruo do Alar d'l-lespanha.
Art. 2 ° As tctuaes comarcas lia provinCla

licão organisidis do modo seguinte:
§ 1. 0 À cotuiarca do Ouro Preto com o ter-

mo do mesmo nome. 	 -
§ 2.° A lia Leopoldina com o da Leopolmimna.
§ 3. 0 A do Rio Paraby buna como o tenmiati do

Juiz ile Fora.
§ 4.° A de Rirhacena com  termo do mes-

1110 nolile.
§ 5,.° A do Rio Verde com o termo mia Caio-

panha.

0. 	 A do Miiriataé como o termo do mes-
mo mionu.

§	 4 iu Rio Paraná como o trino de Ube-
bera ba.

8.° A miii Rio mie S. Francisco comum o termo
de 1'eJma los À ugicos.

9° .1 do Rio Jequitínhrrnha com o termo
de Almas Not is.

§ 10. A do Rio Ba g agem com o termo da lia-
gagermu

§ 11. do Rio Santo Antonio com os ter-
mos da Conceição e S. Miguel de Guanhfies.

§ 12. A ilti Rio Arassuahiv Como o teimo de
Àrassualty.

§ 13. A d ttapirassaba co in o termo da ia-
nua ria.

§ 14. Á do Rio lis Mortes com is termos
de S .toào de El-Rei e S. José de El-Rei.

§ 15 A do Rio Sapucahy com os termos mie
Lavras e Boin Successo.

§ 16. A do Rio Grande com os termos da
Formiga e PiuiiiIiv

§ 17. A do Rio .Jaguary cima os termos de
Pouso Alegre e iaguarv.
- § 18. A do Ri) .laculi y com os ternuris de S.
Selar sti:io tio Parnusti 1 Cabo Verde.

§ 19. A comarca de Tres Pontas fica organi-
sntili com os termos de Tres Pontas e Dores da
bit Esperança.

§ 20 Ad Passos como os ternios de Passos
e t nirin) ilt 11  Claro.

§ 21, 	 -1, de Cabias com os teruuos de Cabias
e A lhuoas.

§ 22. 4 do ttajubá como os tenmrmos tle Itaju-
bá e Paraiso.

§ 23. A & lbaepemidy com os termos de lbae-
pettl V e 1 vuiruoca.

§ 24	 A da Christimsa com os teniimos da Etrms-
tina e Pouso Alto.

§ 25. A do Rio Preto com os termos do limo
Pre to e ir i rvo.

§ 213. A do Rio Novo coro os termos do Rio
Novo e Pomba.

§ 2'7. À do Utei coimi os termos du Ubá e Ca-
tag ul:tses

§ 281 di) Ruo furs o cota os termos da
Ponte Nota e da cidade Viçosa de Santa
Rubi.

§ 29. A do Rio Piranga coto os termos de
Manianna e Piranga.

§ 30. A dto 	 tecem iva cimo os Irmos itt
T aumtanduã e Santo Antonio tio Monte.

§ 31. A do Rio Lamnbari tilttm (iS Icrumos tia
Oliveira e Campo Deito.

§ 32. A d Queluz com osos lermos de Que-
luz e Brumado.

§ 33. A do Rio Pará cmii tis Lermilos do Bom-
fito e Pará.

§ 34. A do Rio Piracicaba cmii os termos de
Santa Barbara e ltabira.

§ 35. A comarca tio Ri t a i raopeh ia tica or-
ganisada com os lermos do Curvello e Sete La-
goas.

§ 36. A de Pilanguy coto os termos de Pm-
tanguy e Marmelada.

§ 37. 1 tini Diamantina com os termos de
Diamantina e GouvOa.

§ 38. .4 do Serro com  terna) tio Serro.
39. À do Itamnararidiba com os Lermos de

S. João Baptista e Rio Doce.
§ 40. A do Jequi tahycom OS termos (te Mon-

tes Claros e Jequitahy.
§ 41. A do Rio Pardo como os termos do Rio

Pardo e Grão Mogot.
§ 42. A do Prata com os termos do Prata e

Monte Alegre.
§ 43. A do Rio Dourados com os termos de

Patrocinio e Patos.
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§ 44. A de Prrracattí com os termos de Pa-
racatü e Alegres.

§ 45. .4 tu Riu das Velhas corri os terriros
de Sabarã, Caetè e Santa Luzia.

§ 46. A du Pararsahrba corri os termos do
Araxã, Sacramento e S. Francisco das Cha-
gas.

Ari. 3.° Ficão revogadas as disposições erra
contrario.

Sala das sesõcs, 5 de Junho de 186.-Gac-
tano Gama.-F. /'eixo1o.-Bvariso Jlachado.
._J• Eufrozino

0 r. Vailadares-Sr. presidente,
resão as clirririteas d'esta provrncra que a fre-
gu zir de Cabo Verde foi creada eni fl89...

O Sri. A. PENA-:E' de urna antiguidade res-
pe Lavei.

O Sri. 13. PINTO-Foi creada na epoclia da te-
voluào franccy.a.

O SR. VALLAOÀRES:-. . . corri pondo-se do mes-
mo territurio, coro que foi elevada a nrurircipio
por esta asserirhlêa em 1863.

Este rui miiciio, atem da freguezia da ';lla,
comnprehenrlia as freguezias da Conceição da Boa
Vista, S. .losê dos Itotelhos e S. José da Boa
Vista () terrilririo da primitiva freguezrr, Sr.
presideo te, que passou a ser o teimo de Cabo
Verde, segundo iriforirrações que tenho, irão corri-
prelreridia nora extensão tal, que fizesse do
tenor (lo Cabo Verde una bom termo; não obs-
tante, silisfazir as necessidades do custeio de
um fi)ro, que pudesse ter uni oragistra lo toga-
do. Mais tarde, porem, por acto d'esta asseni-
Idé r, o antro atrazailo, cahio sobre o Cabo Verte
o inadiado dos desrrremubrarrren tos.

0 Sri. A. PENNA: - De uni modo doca prelado.
O Sim. VA1.LDARES: -. . de unia Irramnerra, conio

diz o nobre de truta lo pelo 2.° d is trmc tu, ilesa-
pielada, e estes demrremrrbiamutenlos se ralisarão
em proveito (te termos, que constr lucro ver-
dadeiras comriarcas exlensrssr nas

O Sri. A. I'ENN.t:-AporadO.
(1 SR. VsI,r.ADAIIEs:-... dos melhores da pro-

vincia de Mirras, como são os [ermos de Cal-
das e Alfenas.

O SR. À. PENNA:-E o termo de Cabo Verde
ficou retius:do a condições de invraluiiidarie.

O Sri. C. DE OLivErrrA:-Note que temo o pec-
cado original.

O SR. VAr,LsDAriEs:-De ser liberal.
O Sri. F. DA VEIGA: -Como a Ponte Nova e

outros.
O SR. VAILADARES: -Sr. presrdemCe, V. Cxc.

coar prelienile perfeitamnentr os inconvenientes
que resul tào d'esses desmemnbramiierrtos:-redu-
zero á extrema pobresa esses terriios e a cora-
sequericia õ que, em regra, se rnercadeja a
justiça...

O SR. A PENNt:-Prejudica-se muito o ser-
viço publico.

O SR VALLADARE5:-. . .ern regra,nreSmo quan-
do não se mercadeja elIa não se faz, pela in-
capacidade do pessoal do frro; porque V. Exc.,
Sr. presidente, eomrrprehende que quem tem ha-
bilitações e pode ganhar a vida por meio da
carreira forense, não se vai coilocar em um
termo pauprrirno, como ê o de Cabo Verde.
Só acceibro termos de tal naturesi os pobres
bachareis liberaes, aos quaes drllicii, senão irnr-

Y
possi\ eimrrerrte, se dão rriellrores, e que,rlesejando

qu:tri'nnrrro,vão estragar a sua rrrtellig'ncra,
a sua humanidade e rir um te rm no parrperrr rir o e
atrazado, couro consequencia de sua prIJrtsa.

0 SR. A. PENNA:-Apoiado.
O Sim. VALrADARES:-VàO-se atrazando esses

termos, eatimnal tornão-se erir fó o ris atten-
Lados contra a justiça; e vê-se muitas vezes o po-
bre mnuagistrado obr16do a presenciar, de braços

cruzados, ri sacri li cio ria ustr ci, porque não tem
ao reitor' de si auxiliares para o ajudarem na
repressão dos abusos, que se pratirão n'esses
fàros pobres.

0 SR. À. PENNA:-Vêerli-se mesmo obrigados
a deixar a carreira da magistratura.

O SR V A LLADAmSEs:--Véerrr-se obrigados a
abandonar a carreira ou a permanecer aili corri
rrj uiso seu.

() SR. A. PENNA:-L sacrilicro.
O SR. VALLADÁrIES: - , . . 0 O o rue acontece

actual mnerrte ao meu honrado amigo e coilega,
o Si. Dr. Cugenio de Paula Ferreira.

O SR. A. PENNA:-MçO ilistrmi:to e que me-
recia estar em 	 um termino de melhores condr-
cões.

0 Sri. VALL.1DARLS: --Este intelligeote magis-
trado lia muito tempo que pede uni terrrro mime-
Itiur, riras não se tIne concede. Cite, por infor-
mnraçoes que mire rerr:ctteo, demírurisira que as cir-
currislaricras actuaes tio tcrmrro de Cabo Verde
irão coirrportão a permnanemrcla de uni rrragistrado
for'mmiado.

Sri. CAETANO GAMA:-F ' que os bons são ra-
ros ciii Minas.

0 Sri. A. PENNA:-Devemoos esforçar-nos para
cm'ear ao rneno.s termos soliri eis.

() Srm. VALLamxuiEs: -- lsto é mrrrr grave inal que
a i5semrbléa pode rermiedrar, e pôde fazél-o com
o desrrr'mrrbra moento apenas de (luas freguezias,
uma pertencente ao termo de Àlfenas e outra ao
de Cairias.

• Sim. A. PENNA:-L' restituição.
• Sri. VAT,LaDanrEs:- . . .desn emobrarrrento, Sr.

presidente, que não é outra eousa inais do que
riria retittricào, porque o teririo (te Cabo Vide

cmrrpuoli:t-se do territorro da primitiva fregue-
zia rio (:ilo Verte, criada ciii flSU.

• Sri. A. PENNA: _A:orali.
• Sri. VArranariEs: - E' uni a-gregado de fi-

mirilirs, mie escoa s ligarias rrtre si por meio de
relações de parentesco, relaçõs de amizade e vi-
srritrimrra, ligadas pela rd'mntmlade te interesses
que cristitue o ourmurcipio. Co trio diz Laboulave,
os mrruuuicipios não são creações dos lnoiusiirs ou da
ler; são crerções ria proprma natureza; a lei ape-
nas recrrrtiecrr o facto e ltrcdá exrstencra jurrdica.

O Sim. À. PENNA: --Esta é r3mie é a verdadeira
theorn n

0 SR. ViLLxDÀriEs:-Quamrto ás distancias, é
certo ir incoirtestav '1 que as i r iumrlaões de:mirrrmo-
bridas de Cabo Verde não lucrarão cousa alguma.
As roininunicacóes corri o centro do mrrrmnicrpro
torminrào-s 1 irans ri riuicei s , nr:ro só Pela maior dis-
tanriri, corno pelo rmao estado rias estradas, mor-
mente ria estação chuvosa.

O SR. A. PENNA:-Ficam'ão até prejudicadas
gra ride meu te.

0 SR. VALLADALIES: -Ficarão prcj udicadas,por-
que, corno disse, os carinrmuiros são peiores para
o centro, a que ficarão pertencendo, e Lêem de
atravessar rios, que no tempo rias aguas Iras-
bordão, adquirem granito volunuue d'água, de
sorte que dnllicuttào o transito e algumas vezes o
tornão impossível.

Eu, pirtanto, espero que a assembléa acceitarã
a nnrerlrtlr que vou offerecer.

Sim. À. PENNA:-Que é de inteira justiça.
0 SR. J. AUGUSTO:-Apoiado.

SR. VALLADA1iES: --A proveito a occasiào pari
otTerecer tanibeM o seguinte projecto. (Lê).

Cmi troto tanta predisposição da parte da as-
seirrbléi para acmeitar as criações de cadeiras de
nmrstrrmrçãrr prinmrarra, por ser uma das primeiras
necessidades do povo ui i miei ri apre odor a lõr, que
julgo este projecto fundimrirrutado por si muresmiio.

São udos e limão sobr" a mriesa para terem 2,a
leitura os seguintes projectos:

4 acsennnlrtea legislairva 	 1 rnr imucial lo 	 \liiirrs
(ieraesdecreta:

Artigo uririco. 	 1'ne A ir'r'arlm 	 rr;mrr 	 r,irlsrrn 	 lo
inclrimecão pi'mnrmarrt rio sexo t'mmrrrmrn ira fregue-
eia ti' l%tam'avrllrrs, munurrilripio rI' Pitairgur; revo-
gadas as disposicões cmii crmiti'arro.

8 Ia das sessões, 5 te Jenho de 18'(C- Vai-
ladares.-A. Peurea.-X. da Veiga-O. Vaila-
dão.

N. 192.
A asseiobléa legislativa Lirovrmlea l de Mirras

Gerues decreta:
Artigo miro. Ficár perlemrctndo ao mirurri-

cmpio de Cabo Verde as freguezias de S. José
dos liotellros e Comiceiçãda lira Vista, desmrieirm-
bradas tio rrmrnicrpro de Caldas eAlfenas; revo-
garias as ri isposnroes ciii e: mi trarro.

Sala rias sessões, 5 tIre .1 urdir de 1876. - Vai-
iadares.-A. Peana -ti. de Oliveira. -J. Ai.-

E' lido e fiei sobre a rmresa pana ter 2.a lei lura
O segimirilie

Projecto a. 193.
A asseinirtéa legislativa pror iuciat de Minas

Geraes decreta:
A rt. 1 1' A divisa do nrumimcipio do Brunuiadu

COmum o rIo Qnmelnnz será pelo rio-P.mraopeba -
fnernrdo pertincemilo a est utirmor ii;uomcipmu a
ctrar:aia denominada-Betla Vnstr-ie. porm'ie-
nade rio cidadão José Caetano ria Silva Cimo-
polim.

Art. 2. 1 Reogão-se as drsposrcões remo con-
trario.

Sala das sessões, 5 de Junho de 1$'76e' , da
Verga.

Se. ÀMamiam, turidmnrent:r i'mo poucas palavras
o seguinte:

Projecto ri 194.
A assemolrléa legislatrr a provincial rie Mirras

Geraes decreta:
Artigo urureo. Fica creada urna carteira de

instrucção primaria pari o sexo masculino mio
p ri rerrtrr da-Soledade-ria fr'eguezia de Queluz,
nurr.mnicipio do Ouro Prelo; rei ogadrms as dispisi-
coes rir contrario.

Sala rias sissoes, 5 de .lumnino (Iv 18-W.-Amaral.
o aptista L 'into:-Sr. pr'e-

sitir'irt ' , teuniro de oliericer donc projectos, cuja
innnprrlrnncia transluz de sua smrrrples leitura, e
a resli rto rios quites direi poucas lalavn'rs fim-
darnnemitarmdo'-os, unicamente cmi ühediencia ao
preceito u'egimoenta 1.

Dispõe nus deItes o seguinte. (Lê.
Estrie pontes estio ermidas, os rios são gran-

des, e, se agora, por ser tempo de sêcca, dao
vão, deste que comnre'ar a eslacão chuvosa, hicará
inteiramente interceptada a conmimrrunicrrção desta
capital com a importante cidade de S. João n'EI-
Rve, entrelrimuto que pn'eenteruente pode essa
uremmte necessidade ser satisfeita com pequeno
dis1menrhio.

O outro projecto é este. (Lê).
A irrstrueção publica é reconhecidamente tão

necessaria na rir vmnucia, que julgo-me dispen-
sado de addusir qrraesquer cnunrsnderaçnàes para
fundamentar este projecto.

Sào lidos e ticão sobre a mesa pira tereis 2.0
leitura os sguintes projectos:-

N. 195.
A assenibtiea legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. minico. Fica ereada uma aula de instrui-

cão primaria elementar para ii sexo masculino
ro arraial do Porto Real de S. Francisco, muni-

cipio ria cidade da Formiga; revnngaias as dispo-
Si:Ôe5 erra contrario.

Sala da sessões, 3 de .lninhrn de 1856.-Ana-
nra-c.--B i'irrto.- 1. de Campos.--Evaristo
jllrrchaao -1'. de (louvêa.-AppresentaCão.

N. 196.
- .4 :tssemubléa lecislahiva 1nroi inicial de Minas

(.nerres decrela:-
Àrt 1.0 Fica o presidente da pn'o\ incna auto-

ir sujo ri mrirna-har lazer os concertos das pontes
do (aramsdnhy e do l'rraopeba, na estrada que se-
gue da capital para S. .lnnáo d'"I-Hey, podendo
gastar cones estes concertos até 3:000, para o que
tire fica aberto uniu credito desta quantia.

.41. 2. 1 	ltevimgão-st as nlisposir'ôes cnn con-
trario.

Srili das sessões, .5 de Junho de 1856.-B.
Pinto.-I. de Campos.-Evaristo Jíachado.-
ílr,aaias.-T. de Gouvia.

Sàmn lii oS O ticão sobre a mnmesa p r oi temem 2.'
leitura os seguintes projectos:-

N. 19'7.
A aseemrnhlr'a legislativa provincial 'Je 311 ia:;

(er:ies decreta:-
Ar[. 1.0 Fica autorisado o presidente ria pio-

vnmicia a rlespennnter a quantia de 3:000 para a
cruclusito da estrada mjue do Lrvramrneuto se di-
rige á .-tyurvmoca.

Ar-t. 21 Ficão revogadas as dmmposições em
contrario.

-rrlrr das sessões 5 de Junho mie 1656.-li.
Siéva.-B. Pinto.--Auareias.-- Valladão.-F.
de Oliveira - Viotti.

N. 198.
A assemrrbléa legislativa provincial de, Minas

Gmeraes decreta:-
Art. nmnico. Fica revogada a lei q rue tranisfe-

riu ri sede tia freguezia do Vermelho, do termo
da Ponte Noi i, para o povoado de Santa Helena
do ni:esrrro tei'mmro.

Sala das sessões, 3 de .iumuho de 1856.-Diu-
mond. -Aviaram?. -Ferraz Junior . -A. Peuna.-
ti. de Oliveira.

N. 199.
À assernbléa legislativa provincial de Minas

Gem'aes decreta:-
Ai-I. 1 . 0 LI governo mandará pagar rim coite-

gio-E'ro'. iniemacia-a quantia de 316366 réis,
que se lhe leve da smnbveneào de seus aI ir nnnos ad-
rrrittidos no mesmo coitegio por acto da presideur-
cia do 1. 1 de Alrril dc 1854, cnn virtude da lei ri.
2053 tIO 3 de l)ezeinibro tio 3853, para o que li-
ca concedido o n'cessario credito; e disposição
desta lei mão está subordinada ao nieterrmimnado
unir art. 19 tia ti ri. 2024 de 1. 0 de Dezemrrbro do
rires urro ri murro.

A rt. 2.° Ficão revogadas as disposições erra
contrario.

Sala das sessões, 5 de .lumamno de 1856.-D.
Violti. -Drurnoid.-Geticlio.-EvariStO Mecha
do.-Innocencio de Campos .-11. Fuelgencio.-
A. Pensea.-J. Augusto.

N. 200.
A asseuuibléa legislativa provincial de Munas

Geraes decreta:-
Art. 1.0 Fira elevado a curato o nlistricto de

Santa Barbara do rnunicipio do Ruo Novo.
Art. 2. 1 Revogão-se as disposições cor con-

trario.
Sala das sessões, 5 de Junho de 1856.-Dru-

mond.-AmaraL-Ferraz.-A. Penua . - ti. de
Oliveira.-J. Augusto.

N. 201.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
,%rt. 1.0 Fica pertencendo á freguezia da ci-

dade de Santa Luzia a fazenda rio Joaquim
Soares Diniz, sua mãe e irmãos, demiominaila-
Andrequicé-desmnemuibrarla para esse fim do ruir-
niripio de Caeté.



Art. 2. 0 Fica pertencendo á freguezia do San-
ta Quiteria, lo termo de Sal jarã, a fazenda de-
nominada_Arrojo—ile propriedade de J oaqui [ii
Francisco da Silva Diniz

'
para esse tini (les-

membi'ada da freguezia da Capelia Nova do ines-
mo termo.

Art. 30 Revogão-se as disposiçües em con-
trario.

Sala das sessões, 5 de Junho de 18&—J.
A u ,qnsto.— C. de Oliveira —Drurnond.—Ferraz.
—A. Penna.—Aioarai.

E' apoiado e serei debate approvado o seguir!-
te requerimento:

Itequeremos que se envie ácornrnissão a quem
competir o requerimento do tenente José Anto-
nio Dias Iiinisterio, que se acha na secretaria
ha mais de anuo.

Sala das sessões, 5 de Junho de 180.—i.
Auqvsto.—Amaral.

E' igualmente approvado o seguinte:
A commissão de poderes, examinando detida-

mente a petição tio professor publico de 1.' le-
tras da cidade do Mar te Hespanha, Ricardo
Peregrino de Queiroga, em que pede a esta as-
seiiiblea seis mezes de licença com todos os veri-
cimentos para tratar de stut saude, faz-se ne-
cessario e requer que, para deliberar sobre o seu
parecer á respeito, se ouça a inspectoria geral de
instrucçào publica, por interinedio do Ex tu. go-
verno provincial.

Sala das coiniTiiSSieS, 5 de Junho de 1870.-
Evaristo JIac/iado.—T de Gouvia.

O Su. E. na Vuiea, por p;irte da cuuiiiiissão de
iflslrucçào publica, offerece para entrar em 2.1
dis ussao o proj ecto o. 1 com algumas ai te-
rações.

ie iea sobre a mesa para a ordem dos trabalhos.
Dada a hora, o Si. presidente marca a ordeiii

do dia seguinte, e levanta a sessão.

:32, SESSÃO ()ItDiNAIHA AOS O DE JU Nihi)
DE 1$G.

PRE5IDENCIa DO SR. C.tian.s.
SUà1lA RIO: —Ei'EDlENTE.—Pareceres.—rdom

do dia—Cal eyoria de freíjueia —Cadeiras de
latim e /rancez.—Cadeiras (18 1.' letras.—
Estrada de S. João Xepomuceno ao Chiadro.
—Desmem lira ção de frep uez ias. —Pajamento
a C. A. Dias Braga.—Estrada de S. João da
Chapada.—Divisas. —Dislrzctos de paz.—Ca-
deiras de 1 as letras—Posturas. —Loterias. -
Anymeato de vencimentos.— Valia de Campo
Bello.—Discursos dos Srs. A. Penua, Dru-
mond e Caetano Gania. —Orçamento provia -
cial.—Diacurso do Sr. R. Silva.—Neqocios
de Ubá.—Discur,soa dos Srs. C. de Oliveira e
Caetano Gama.
A's 111-horas da manhã, feita a chamada,

achão-se presentes 35 Srs. deputados; faltando
co.0 particiação os Srs. Tolentino, J. Penido, J.
Eufrozino e Tlieophilo.

Abre-se a sessão.
Lida e approvada a acta da anterior, passou-se

a seguinte:—
EXPEDIENTE.

O//ido.
Uni do secretario do governo, de 2 do corren-

te, remettenda urna represei1taço da camara mu-
nicipal da cidade de Lavras do Funil, fazendo
ver a necessijiade da construccão de urna cadêa
naquelia cidade—Vai á comtiiissão de pontes e
estradas.

Petições.
Uma de O. Carolina Eleodora de Jesus Bar-

bosa, para que seja interpretada a lei 192)) art. 1.0

1.0 no que lhe diz respeito—Vai á. coturnis-
são di' poderes.

Outra de Leonardo Rodrigues de Souza, para
que seja autorisada a canuara municipal de [ta-
ubá a pagar-lhe 90ffi de custas, a que teto di-

reito corno escrivão do jury.—A commissão de
fazenda municipal.

Outra de Joaquim Esteves dos Santos, acre-
niatante da ponte sobre o rio Dourado, para que
Se lhe mande pagar l : 8I h$OO7 , relativos á o. e
ultuwa prestação, à que tem dirutu.—A 2.0
Couuuinissãc de fazenda.

Pareceres de commissões.
() SR. P. Buuaan.io, por parte da de redacção,

olierece redigidos, esjnloruuue o vencido em 3•a jik-
cussão, os projetos ni. 79, 30, 51 e 84 ('este
atino, e n. 79 de 1$73.

São approvadas as redacções.
O MESMO Sus. apresenta para entrar em 3,a dis-

cussão o projecto tu. 103.
Fica sobre a mesa para entrar na ordem (los

trabalhos.
() Se. CAETANO Gnit, por parte da commissào

especial, otlérece o segunite:-
Parecer ai. 48.

cotnniissão especial á qual foi presente a
proposição de ti. 2193, a que o ex-presidente tia
provuneta negou saflCç5'Lo; leo as rasões em que se
fundou o voto presidei:ciai.

São dias:-
liiipurlào as obras decretadas elo (lespezas não

peluelas. —Que taes despesas Sõ iodeto e de-
vem ser feitas coo as rendas ordiva rias da pio-
vnucia, dentro tias verbas da receila e despeza
da lei do orçaincilto, e não por uni e redi tu espe-
cial, quando isto fosse possuvel .Nào são, tio sen-
ti[- tia 	 nu ussão , procedentestes taes rasões.

As despezas que se decretarão coto a factura e
concertos de alg ti tias pontes e estradas não sito
(lo tal sorte considoraveis, que sua iniporlancia
justuliqu' a denegação de sanceito a unia lei di
mera au torisacio; alem Xisto, s ão despezas parti
obras que tracei tintagens ao counmercmo e
lavou a, fo i tei tIo reitl:is e couse guuntetnente ri'--
protumeis as.

A duutrni,i (le pio obras l:ies sõse fazem cijiii
as retidas orduaras da pros meia, e sã podem
ser decretadas, ia lei de orcalnenio, está enu con-
tra-posucão coto todos os precedentes «esta, o
de todas is aescuibléas provinciaea, ás qiiaes mi-
nhi mia hei ]anl.i is negou a faculdade de decreta-
reui despezas cont obras pubimcas eui leis espe-
ciacs. E que imsconveimetite lia cui sancciouai-se
nula lei ititrisanilo o presidente da provincia a
nua nd,ir fazer pontes e estradas? O não poder ei te
exprulal-as vir filta te crdito no orçunento?
Peca-o   á assei oh lia, e se esta o denegar, nenli u uns
ri-sptnsabiiidaiie teri elhe pela falta de execução
da lei.

Qnaes são as rendas extiaordmnarias que, a
contrario sensut lo que estabelece o ex-pre-
sidente, não podem ser empregadas em obras
publicas decretadas em leis especiaes? As
que não procedem de fontes ordinarias ou as que
se inscreverei sob a (, 1)i.,raphie—rendas extraor-
dinarias?—Sejão quaes forem: não só a pro-
posição não mandou fazer por chias as despesas,
Como tambem é sabido que taes rendas se con-
fundein com as ordiriarias, e não se lhes dá ap-
plicacào especial por nenhuma lei que a comia-
missão conheça. E ainda quando conviesse uma
apphicacàu especial, sei-ia cIta em sentido con-
trario ao que o ex-presidente da provincia en-
tenuleo, por quanto, as despesas ordinarias se de-
vento fazer coo as rendas ordinarmas, e as espe-
ciaes ou extraordinanias com as rendas ai] ven-
ticias ou extraordinarias.

Consideraria renda extraordinarii a que ex-

cede da receita orçada? Seria islo uni argumneni
contraproducente, ' porque 	 is	 l 0 -er1 , 1ações de
ilospesas fira;lu roauii-mtti se iles cm timeSmnO
fazer com taes accrescinil de ri-muda, ou iii' incon-
li-stavel uieum te é de boa emiomlouui ia.

Si, quumz o ex-adoimiistm'olor fali-ir de -topres-
tintos, estes não são concidralos renda, nas,
ainda assim, estava a. assenmbl:u pros incial ecu
seu pleno direitodecretando obras uleis e ne-
cessarias, e autorisamudo para cOas etuup 	 inrestmos,
tomo teto feito, garantumudo juros á coiimpmmihntis
de estradas de f-:-ro.—Assimi, é a ciruitnissão de
—parecer — que tu proposit,- ii o mi. 3193 seja sub-
uuueLtiila á nova dmscussao, para l i m e se Coni cria
ciii lei, se fr adoptada tal qual por dons terços
iltiS mmeuibros d'esta sssetiible:m.

Sala das coumoitis ' umes, O de .ilinho de 1876.—F.
Peiaaolo.—Caelu-ito Gania- ----Ii. 8/ira.

1 SR. F. Da Vioa. ti o par[, , tia de instrucção
publica, li-ice o segiuinle:

-5. CoiiriisStO de mmuslrucçào publica, á que foi
presente o projet:ti o. 17, appntvado 'na 1.0 dms-
00550), 1 de—pareeet'—que seja o uuuesuio ;ub- -
uottãlo ii 2. oisCIisSito, e aphinvailo COm ti se-
gui ri te:—

Emenda.
No art. 1 0 stuppriioào-s. no ilmitil as palavras

—e com gratificação aeieiiczona/
Sala tias couuuiuuissões, ii ti 	 .lmitulio de 	 1$7t3.

__J'. ãa Veiga—O. Valladão.
(1 Se. 1. DE CSMu'os, por parle di de propos-

t:is, apresntm tu -aguimite.—
A' oouumimmes 	 d- propostas e represemitações

mias cililaras 	 ueiu:ipaei liii presente o projecto
tu. 104 li' 29 tI Outubro te 1$3, posturas da
estimara miiuuiieipal da Vulia leitos, já appm'o-
vidas imo 1.0 d iscuissão: a Oouolumissmo depois de
exaitui ind-o detida mente, d de-- pare er—que se
aloptu o umiesuio proec(o cotmt as s guintes:-

Emendas.
Ao art. 163—em vez de_que habitar este nau-

nimtipio, diga-se, que habitar esta VilIa; ao art.
107—e ni vez 1—na cutnst rucão do cemu tenio
mli uuuuiuieipmo, diga-se, na cunetm-oc:ii o do camni-
tu-ruiu tiNIu \uila.

aia das comuiissies, O cia .Junho mie 1876.—I.
de Campos.—Tayoba d-unior.—Esarssto Ma-
chado.

0 Se. EVARISTO Maommaiao, por parte da de po-
deres, apresenta para a 2.a discussão o projecto

Ficto todos sobre a iii ,, sa para entrarem na
ordu rui dos trabalhos.

ORDEM 1)0 DIA.
Categoria de fa.eg-uezia.

E' approva-:to em 1. 0 díscusoao o projecto nu.
42, que miá esta categoria ao -.listricti'i de Sant'An-
na tio Sapucahiy-nori na.

Cadeira de latim e francez.
E' approvaPo em 1 . a discussão eu projecto n.

94, que restaura a de Pitiugui.
Cadeiras de L" letras.

E' approvaulo cio 1. 0 discussão o projecto ri.
104 creaumdo para o sexo masculino uma no dms-
Iricto da Serra, termo de Santa Rita tio Turve,

outra na povoação denomainala Passagem, ter-
moo de Queluz.
Estrada de S. Jeão Vepomuceno d estação do

Chiados.
E' approvaho coa 1.a discussão o projecto ri.

132, que autorisa o governo a mandar procedeu'
aos concertos de qne necessita esta estrada.

Categoria de fregnezia.
E' approvado em ld' discussão o projecto 11.

136, que eleva à categoria de fregumezma o dis-
tricto do Areado do Turvo da vilha de Patos.

DesmiesnbraçãO de face-ida.
E' approvaulo cm 1.' ihmseussài o projecto n.

100, (l ua ulesmíuemum lira do Porto de Santo Antonio
para a fr eguiez ia ml Ubá a tazm uda (Ia Cachoeira
la Iluiti Esimeritica.

appm-vauli) o projecto ia. 109, que faz per-
tencer ii ím'eguiezia tim Pomum lua as fazndas de Monte
Verde e Cabeceira do t'araopeba.

appm'o tido elo 1.a discussao o projecto n.
108, que desmuemuibra tia parocimia de S. h)oínmn-
gos, e etmcol-pora á cidate da Conceição, as fa-
zendas de .1. Augusto da Silva e 8. J. Ferreira.

PaIauime-eto a C. A. Dias Braga.
E' ajmpm'ovado em 1. 0 discussão o projecto n.

185, u1ime umiauida pagar a C. Augusto Dias Braga
a quantia de 485:t82 rs. 	 -

Estrada de S. João da Chapada.
1-.' approvado em 1. 0 discussão o pr ojecto ml.

189, que autonisa o govem-no a umiauiultir fazer con-
certos n'esta estrada.

Divisas.
E' appi'ovado cmii 2.0 discussão o projecto ia.

4, que mmmarca divisas entre as cidades de Passos
e ,h:mcumhv.

Districto de paz.
ap1irovado eu 2.a discussão o projecto ri.

5, erando os ti istrictos de paz de S. José da
Daria e Ponte Alia. 	 -

Creação de cadeiras.
1.' a1upi'ovado com 2.' discussão o projecto mi.

17, creamido uma de francez e portuguez, e outra
de 1." etr:ts para o sexo feurminino na cidade
do Mau- d'llespanhia.

Annee-ação de fazenda.
II' atmpro v aeto etai 2. 0 ti mscussào o projecto o.

19, que ammnexa á freguezua dut lto , as Novas a
fizenila da Quinta do Lago.

Categoria de /reguezia.
E' approvado em 3a discussão o projecto o.

11, que eleva a esta categoria a povoação tios
Paulistas.

Terreno municipal.
E' approvado em 2.a uliscuissàuu o projecto ei.

54 1 uuue autoi'isa a caumara de Ubá a permutar
comia Igiacio José de Barros um mm ter ema de suma
propriedade.

Posturas.
E' approvado em 2.a discussão o projecto n.

104, itt 1873, contendo artigos de posturas da
cantara da villa de Santo Antonio dos Patos,

Divisas.
E' opprovado coa 2.a discu:sãum o projecto n.

121, que altera as divisas entre as 1marochias de
Santo Antonio do Aventureiro e Madre de Deos
do AmigO.

Loteriaa.
E' apprctvaiio em 3.' discussão o projecto ti.

131, que concede diversas Ioteruas para a matriz
tio Mar de Flepanha e mitras.

Pagameuto ao coronel A. R. Pereira.
E' approvado em 3. a3.' discussão, por csarutimiiO

secreto, o projecto ri. 18, que manda pagar ao
coronel A. 11. Pereira a quant ia de 3:472o11,
proveniente de concertos de diversas seções da
estrada do Pamahybuna.

Augmento de vencimentos.
E' approvado cio 3a discussão o projecto n.

67, que augrni-flta os vencimentos do secretario e
do amanuense da camara do Ouro Preto.

Posturas.
E' approvado em 3.' discussão o projecto ei.

68, que restaura diversos artigos de posturas da
camara da capital.

Filia do Campo Beilo.
Entra enti discussão a proposição não samaccio-

nada, creando a villa do Canapo 11db.
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O Sr. AffonSO rerina:—Sr. pre-
sidente, não pOSSJ deixar passar som discussão o
parecer da nobre eoiitinissaO especial, que con-
chie pela approvaçáO daproposiça o n. 2145, que
foi devolvida a esta asseinhléa, sem a sancçso do
presidente da provincia. Não posso deixar tas-
sai' seio pri Les tu sei iii! lia nte p ro pusiçao , pOl'q ue
não voj e011\ entenda algu!iia publica que a jus-
tifique; e é (auto maior a initiba sorpreza de eu-
contrir o parecer da cointnissào e o espirito da
casa favura cl a semelhante projecto, quanto é
certo que no começo desta sessão eia, pie assim
dizer, quasi unanime a opinião dos nobres depu-
tados em cuideiminaremn semelhante medida.

O SR. ()RUMOND:—TeflpOra mutani ser.
O 5 . A. l'ENNA:—Direi, Sr. presidente, ainda

que s:ecitilaniente, as razões por que irmipuglio
esta pr nsiçào, que julgo não vir de forma aI-
guina e isu 1 lar is conve: iericias publicas, nem
aos p0' de Campo 11db, e nem aos do muni-
cipio de Tammmaudiá, donde sahe a freguezia que
vai se e nstituir mnuiiícipio.

E' admiiravel qu' se proponha a creaçio de
flUi mumlidipiu, seimi cundi:io alguma .le vitali-
dade, cuio é o de Campo Bel lo.

O SR. l)m i cIoNn:—Contrarimndo-se os
pios do presidente da provincmt expendidos emn
seu relatorio.

0 Se. A. PENNs:—E para coingroval-o basta
attendr a que essa freguezia, hoje elevada A
categoria de vilia, não tem unais de quatro mil
almas. Basta esta consmdraçao para que lodos
OS nobres dpimlados se convenção de que não
temos eleum los de vida para constituir omita
municipal ml ade.

O Sim. VtLLADAimEs:—Apoiado.
0 Sim. . PENNA:—Sr. presidente, a creaçào

de um iii uiiie.ipio é um acto muito serio. E' iie-
cessarim que Nerdadeiras conveniencias publicas
exij,w semelhantes ujeolidas, para que esta os-
seutbléa as converta ema lei. Crear um iiiiinicipio
para sati ' fazer a vaidade irtuitas vezes das loca-
lidade, sena que concorrào elementos de prspe-
rilade nesses lugares, sem que reunão todas as
comiiliçics para prosperarem sendo elevados fi
caL'goria de vilia, é uni vrro ja assignalado pelo
nobre Barão da Villa da Barra mio seu relatoriu
perante esta asseimitdéa.

O SR. VtLmtDaimEs:—. OiiG.
O Sim. A. PENMi:—Nào posso crer, Sr. presi-

dente, que a asseimibléa vã de encontro a idéas
que aqui furão apregoadas pelo nobre presidente
da provincia, que pertence ao seu partido ti me
parece iiierecer toda confiança is nobres depu-
tados da maioria.

Entretanto, Si-s., qual será o resultado da
creaào leste iitfeliz municipio de Campo 11db?
Será apenas reluzir á condição de nullidade,
será tirar os elementos de vida ao já tão depau-
perado iiimmnicipio de Tamanduá, para se crear
outro, que não passará de uma enu in ia, Semri con-
dição alguma de vitalidade, e que irá constituir
unia verdadeira anomalia em nossa divisão ad'
rn in istm aI iv a.

0 Sim. i)RmJM0ND:—Apoiado.
0 Smm. A. I'ENNt: - E ainda mais, meus Srs.,

será estabelecer a zizania entre municipiOs que
actualmente não priulão pelas suas condies de
prosperidade e daqui á dias virá o Campo Belto
reelatnarfreguezias que teesn de sei' tiradas ou
tio iriunmcmpmo da Oliveira ou do naUnicipiO de
Dores da Boa Esperança ou do mnunicipiO do
Pará ou tio de Lavras do Funil. E para contir-
luar as minhas palavras, Sr. presidente, eu pos-
so appellar para uni projecto já existente sobre
a mesa desta assembla. onde se propõe o des-
mnt'iiibrammicmito do municipio do Pará, para is-
sumi compensar-se de alguma sorte o golpe que

se voe desfechtr no infeliz municipio de Taman-
duá.

Srs., não posso concordar de forma algui-
moa na passagem de semelhante projecto, porque
a 1 tevejo alii graves perigos para mnunmcipios que,
se hoje nàe estão cio condiçôes de prosperidade,
ao n1onos vão niantendo-sa regularmncnte.

Sm's., a assemnbléa ainda lia pcuco tempo creou
rtno mmiicipio tio Pará com freguezmas insignifi-

cantes, cimo freguezias que podem apenas con-
stituir uma municipio em condições muito mimo-
destas. Entrelanto, para satisfazem' as vaidades de
«quem ou de alguns tmabitantes mie Camm.po 11db,
já se propõe nesta assemmtbléa o desineimiliratoonto
lo utunicipio do Pará, losmemitbraniento este (lime
eu julgo fatal e ao qual entendo que a assettihléa
deve negar sua approação. E', pois, cural, é
mtmmiilo verlideira a rasão dada pelo presidente
ria provinCia, quando denegou sancção ao pro
jdto que ora Si! discute. E' nem se miga que va-
tios atlender assim ás conveniencias dos povos
ii' t:ainjo Bel lo. Não, Srs.; basta que noteis o
segointe: uni mounicipio de 4 mil e tantas alunas
que rendi imtemlo pode produzir para que a canta-
,.: i  a obras publicas, para que a cantara
ieulo a outros serviços atYeclus As mimnmeipa-
li lates? Por certo que nào pode fazei' cousa aI-
g iu mia, aindamesmo que cita lance i o pos los co-
nerosos, ainda mesmo que dIa vá vexar o mui to
aos contribuintes de seu municipio.

E miei!! é só isto. Creão-se inmltrectamneate iin-
post mS e imim pos Los muito exa tori os, desde que
elcmanios á categoria de rnumaicipio lugares que
não tecto as precisas condições de vila. las-
mllanmlo-se num foro nestes lugares, Sr pie-

sidente, m uaes serão as comisequemicias? E' que
os cmi! pregados, par.t poderem militei' nmeios de
sultsistenm'ia, hão de lançar mmmào de exig'ncias
vcxmtorias e os povos romis tarde hão de cIa-
mitam' e chorar umuarga:mtente o presente li ,, gregos
que lhes é feito pela sssenibléa pros metal. Os
tribilhos lo jury, conto mmi Lo bens tssigmsslou
mm Sr. Barão ria T illa tia Barra ciii seu reltIm'io,
liearão ema pessimnas conhições, pmrqmim ou lia
de limavam-se timão de cidadãos semi! as precisas
condições de idoneidade pala e\erccremn a 'mnagis-
trai mmrt popular, ou então os que reumtiremim eslas
emimul içõs hão de se achar contiumnadamnente pres-
tando serviços coma grave prejuizo de suas la-
vouras, como grave prejuizo de suas industrias,
e os nobres deputados, que cumihimcemn niel bom' tio
que eu o moio porque passão-se as commsas em
nossa provimicia, hão de pesar conveniemiteuten
te a força destas ponderações que acabo de fa-
zer. Nós sabemos que os fliSSos concidadãos não
se pre4ão mie itiuito boa vontade ao exercicio
de S te direito civico, confiado pela miossa legis-
taçio aos jurados, e pois desde que se reduz o
nu;imero de jurados cio quaesquer circunlscrip-
çoes teri'itoriaes, ainda peior serão desempenha-
dos esses deveres imnpoi tantes tio cidadão bra-
sileiro.

Srs., não lia muito tempo foi creamlo por esta
assemmibiléa o tmiunicipio de Santo Antonio do Mon-
te, constiluido quasi que exclusivamnente de fie-
gulezmas tlestacadas mio antigo municipio de 'la-
manil má, Como é que hoje ,1á a ascemimbléa irá de-
cretar :i creação de nua novo ununicipimi, aimitlaá
cimst i de froguezias destacadas desta cu'cumnscrip-
çtii territorial, que se acima em pessimnas cou-
diçte? '[emala) completas informações, Sr. pre-
sidente, do estado em que se acha o fõro te
Tamnanduá. A e trnara municipal só pode obter
as rendas restriclameuile necessarias para os
ser' içis mais urgentes. O juiz municipal, os
escrivães e tabelhiãms e mais empregado ,;do fôro
apenas podem obter os meios o estes muito
dseissos para mimo subist. , ncia muodesta, para

uma stihsistenoia, direi mesmo, 'iO condições mie
grande restrm't'à, Desutemobrar-se sumida tem'i'i-
torto que pertmmmt'o :mctmialoiumtte a sst , tirmito
será pemoraras u'mmtdiçmios destes dignos fuuicumimi-
miarmos, e a ascii oh 1 éa não pode, em d es comi lie cci'
grand es rasões tic ormlru publica,°  votar unia
mieti milo de Lãmt t'uiiiistas commseq nomivias, mm ae-
cmescemido ainda, como já hz 'ir c repito, que
o fruo mine se mmre:tr cmii Camopo lIcIto será um
perfeito ilageilo pura os povos miesla localidade.
Nós sabemos, e é miuii pendor da natureza hmm-
mnamia, que cada uni procura melhoram' senipm'c
as suas t:omdieçim's, im!esrito quando 	 elas sim
vantajosas, q uaittu mnais quando o não são.

Eu, pois, Sr. presidente, voto contra o pro-
jecto e acabo de apresentar as rasões que me
pamecemn mie grande alor e pelas quaes sou le-
vado a assi mmi proceder.

se Imiriiam'mitos as nossas vistas para hmori-
contesmais largo, aindaveremimmasjo mmiconvenmen-
e di , erearemmi'se miiumltcip!os pequenos, direi mies-
mimo, ridicubos. e consultarmos a nossa historia
imItes, vermImimms a deeademmcia ((mie vai mias co-
imi iras mmiunmci;ias, que citas lmoje,depmmms daadop-
ção do regmuituin umstab,,Ieciio pela imommstitimeão,
adiAm-se inuilo mitais desprestigiadas do que tios
lemo pos de El- I?ey. Nosso Se,uhor, isto é miii tem-
po di proprimm alusol ulistimo.

O) Sim.VoLiAmutisses:—Apuiado.
O) Sit. A. PENNA:—N'es.sm' Iemtpo, Srs., cm se-

miados das camuistias gosavao do, prestigio.
O) SR. VALm.AmnumEs:—E as attribumçoes do se-

miados tias cammtmris portmmguezas lorão sempre
natIo ammtplas.

(O 	 mm. Císaitmo GiMA:—E na (Irazil tarmdtemmm,
0 Sim. A. iENs.s:—EIias alçiuvão suas vozes

para defender mi interesse e direitos dos pO\ os
ato ,, m mesmo pe rim! te o rei, que eia cmi tão o m es uno
de bus os puderes. Gosavão então das facul-
dades moais amplas e erão iiiii sustestaculi tio
povo rontra mm meu. (-loje, Srs., o que sào as ca-
mimai'aa, senão mmi ei'as corporações sem signi ticação,
lis qumoes dmspõe o podei , executivo a seu ta-
lante? E ai) (—atonto comimo é b(1 1a a ci'earãm i das
mmmuniu'ipalidatles mia comtcep , ào mios publmeisias?
1' alui a es'mmula do Selfgoves'nmeut, é aIo 1, es-

tudo os cidadãos vão aprender a gerir os
seus miegocios, a liminar verdadeiro interesse pela
cansa publica.

II Sim. VALLAD.rREs:—A maào serem estrangeiros
em seu putiz.

O SuA. PENNA:—Entrettnto, a crearc'mn-se
mnumac'ipios insignilicantes, qual será o cidadão de
ahgummi prestigio que quererá pertencei' a unia
com' 1 uuirmção que não gosarã de influencia, que não
terá os mmteios mieeeSSai'ius de 'iria para poder
acudir aos mais murgnles serviços de seo um-
nicipio? llec limei-vos, Srs., ás vossas comms-
cienmmias e dizei-me: por ventuma vos pres-
tam'ieis a f,uzer parte dum urna camam'a que apemias
terá a imigloria missão de lançar vexatorios tri-
linlos sobre os si3U5 mnurncipes, que não terá
renda, nem!, sequei .  neeessaría talvez, para pa-
gamento dos funcc,ionarios? Certo que não, Srs

O) Sim. VsmLAoAmmEs:—ApOiadO.
O Se. A. PENNA— E' pois de grandevanta-

meia que creesmios corporações de prestigio, com'-
(oraçes que possão dispor de meios, para que

asstui! aiim assento nas miiesmac possa ser disputado
pelas pessoas tias localidades que, pelas sumas con-
lim:ões de saber e de fortmna, possão mnelhor des-

euiipeplaar os ardutos encargos confiados pe!a
hei As ernaras iiiUflicipaeS.

J' necessarta, Srs., que relaabilitemiaos as cairia-
ras mmiuiiicipaes, datdu-bhes elementos de vida;
do contrario chias não passarão de circuumscrip-
ções teri'ítories, de corporau.'ões insignificantes,
sem prestigio, e continuamente desrespeitadas,

' assiuti já vão sendo lratatas pel 	 administra-
mires ii;! província.

1) SR. Vai,LSnAIiE,:—O aI raso detOSSIs co-
mimaras m'm'vel:m-se Ciii Nuas puisturas.

4) Siu. A. Pexoa:—Nós sumuimuus, Srs,, que as co-
uo!m',ts l'eCIiummãm) por niedidas mie mmrgummiie mmc-
t:essmul,u de e contra mcd idas que jmi lgàum i neo mi -
vemmmentes, mio cuutmmltuu, qual é o resultado? O re-
smmltaulo é que m m lla rauieni tia posi;ào cmii que
tlevem'mao estar cmmllocadas, e, perante a aduninis-
troçou e uiesummu perante m'st u asseunbléa, sao
mmmmuiphetaunente desattemididas. isto porque, Srs.?
Pula falia de l ircstigio cmii que b , cin. colido.

lii mito posso concorrer comi incei voto para
cm'u'amàu de inmiuncipalidamles que virão repre-
sminiai' um papel ridicubo na scena de nossa di-

isam mmdmmimnisira(iva: e espero que os miuulmres
deputads,comtt1uenetrando-se da grandeza de seus
ulever's, u1omimpenetrammdo-se das verdadeiras coma-
vu'miiemieias publicas, hão de concordar comigo
'mmi que titio piudeuimmss votar aqui medidas que
ti':ugãu um desprestigio destas corporacões, que
miovemit suo' o liii mmam'le mias liberdades umiomierumas,
asimmi ['iii!!o jtt tu furão cmii tempos juhtis. nos temo-
is mio ulesimu m tmsummmu.
o Sim. i:ssemo GAMA E OlTamus Smis:—Muito

lt'umm.
O) Se. VAI,LADAmIE5: —Demusonstrou perfemtamsmemm-

te mm imicuunvemiiencia tia medula.
() Drtimoi'lrl:—Vorm tratar da

mimsciiss;iuu Ja proposição ora sujeita á apreciação
da o;is;m, e levo começar estranhando a po-
sietio uI)iunente eensuravel, em que se ha col-
ocado a maioria d:s casa, que o autuo passado

recehmeo á pinta mie baionetas o projecto, de que
trata esta proposição, e ora u) amlopta.

Srs., nós, is políticos, devemos ais nossos
concidatàos eoherencia emri nossos actos. .ia O

disse minta ez e ainda hoje o repito: a coheren-
dia é a utimis bella das virtmiies que devo acoumi-

aula r o legislador.
Quaec são, Srs. ineimahm'os i la maioria, as ra-

sues u1mie actuou cru vossos animlius )'Ot'ii que
itoji adoptei; um in projecto, que o anno passado
rumceluectes n'esla casa á ponta de. huoiminetas?

Q miaes sào as considerações mie (urdemua publi-
ca, moes são os iriotivos iranscemilentes, que hão
actuado sobre os vossos espuritos para que hoje
rejeiteis e rejeileis de umuli maneira ulugni de
sc'veaas censuras eu procemlimonto que adoptastes
o situo passado? E', Srs., tine acima mia cm-
venieiicia rios povos, acima d'estas rasões so-
lidas, que devem sempre acoumupanluar o tegms-
lamlor,costuma pairar unia outra consideração
de convemaieuiu'ia ede conveitiencia puim iica. Vós
hoje, adoptou lo o projecto que é sujeito a nossa
apreciação, nada mais fazeis tio que, contrariando
a vmmitade dos povo s , condescender com von-
tades q umi p' m' ahm existeumi e que é patente
querei-t;tii ser obedecidas. (Apoiados da minoria).

Srs., eu interpeblo iiiiii decididamente os ii-
lustres mnemiahm'os da commmiissãuu que elaborarão o
parecer que conclue pela apprtmvação d'este pro-
jecti, para qmium senhão á tribuna provar e pro-
var exuberantemente que emui Campo Bello hoje
se dão cim'cummustancias Lies, que seria uni acto
mie i mmj ustiça da parte da assenibléa provincial de
Minas não elevai - o qmsauituu antes 'i
de niunicipto

Porem vós são sois capazes de apresentar ar-
gumentos taes, que evidenciem a conveniencia
de ser convertida em lei a proposição, A que
mui sabianaunte a presidencia negou saflCÇãO.

(Apoiados tia opposiçuto).
Sr. presidente, quando se trata dmm creação de

mnuflicipiOs, muito devem jailuir em nossos ani-
mas o estado da riqueza do lugar, a existencia
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de pessoal habilitado para os cargos publicos,
e, aleui disso, que haja elemenLs de prosperi-
dade, que possão garantir a subsisteucia desses
m U t	 p loS

Ora, pergun lo, na freguezia de Campo Bel lo
concorrem, j á não digo todas, ao menos uma
dessas circunistancias?

O Sti. (aTANO (;a)ia:—Concorrem todas.
() R . [)RIMOND:—Nàu, nem ao incHes tem o

pos .oil necessario pala constituir niunicipio,
pois apenas conta em seu seio quatro ntl e
p ucis habitantes, de sorte que não poderá ter
pos soa! hib li ttd o para d es penh ar os deve rs
ei' is e poli(-lies, nem para o cargo de vereança,
e titilO menos pira empor o tribunal do jurv,
o tine eleado pallaitio das liberdades publicas.

Coino pie, Sr. presidente, que souientep;ra
satisfazei' vutales, que não deein preduini-
fl ir n'esta casa , para se satisfazer'' capri-
chies individuais, a asseinbléa lia de passar pelas
cofias cau 1 tuas?

devemos reagir contra se,ielliant
impeoáo, de entoe evitar que o niunicipio de
TariianIuá, que já não é itiiportaiit, nem pela
sua riqueza, nem pelo seu pessoal, sotl'ra esta
ni,itilacão; entretanto que (,)rira elevação(](',
Cinilio 11db :'i villa não só deixais esce tini-
nicipio seni eleitietitos tio vida, como tainhem
tiutilais lesapiedadatnenteo 2 itistrielo, repre-
sentado pelo niunieipio do Pará, que nao leve,
innecenbe, pagar culpas alheias, e nem ser ele-
vau ao altar do sairiticio. (Apoiados da OppO-
siçâ4).

',r. presidente, nús,os represen [antes do2.° dis-
trito, tios collocariacoos aio posição dubia n'es-
ta casa, se não erguesseines nossas fracas vozes
em ilfvza dos direitos que representamos, e que
Serão sicrilicalos por este projecto, e ainda
iliais por rim outro que o meu svcnpalhico acni-
go, o Si. Dr. Penido, já oil'receo, referente a
i!esuieoibração da freguezia do Cajurú do muni-
Cipio (10 Pará, para de alguma sorte compensar
o desfalque que soifrerá o de Tanianduh com a
cração da vOta de Carripo 11db.

Sr. presidente, a assembléa de e lembrar-se
que, na o lia muitostos an nos, foi suppr i cii do o cnu-
niipio do Pará, e nós deveinc s suppor que não
coricorreo para semelhan te acto outra raz to se-
não as dilticuldades de subsistir alli um f,ro e
serem os cargos publicos desempenhados por
pessoa! idoneo.

Posteriorcnente, porem, esse inunicipio foi
restaurado com as rnesnias freguezias,de que an-
tes se conipuzera, sem o accresciinO de uma só,
te modo que elte hoje não conta com mais ele-
meu Los de prosperidade do que então, não tem
maior riqueza, nem seu pessoal se augmentou
de modo que se lhe possa rasoavelmente tirar
uma I'reguezia para eneorporal-a ao Tamanduá.
Sr,,., deixemos asconsas no statu quo, conser-
vemos o inunicipio do Pará e o de Tarnanduá,
que tambeni não é rico, corri as freguezias que
o cornpoecic, aliemos para tempos mais felizes
as aspirações dos habitantes de Campo Belbo,
para quando cItes tiverem dado desenvolvimento
aos seus elementos de prosperidade, de modo
que á primeira vista resdlte a conveniencia de
se eles ar aquelba freguezia á categoria de villa.
(-lpoiados).

O SR. (.aETAao Gr:-1)eicemos que o terri-
brio cresça.

O SR. I)iiuloND:—E, Srs., creada esta vilia
com quatro mil habitantes, por ventura se en-
contrará um bacharel formado, que se sujeite a
ir abU mcc lar sua carreira na magistratura?
Sem duvida que não, visto que nenhum quererá
sacrificar-se.

Sendo assim, é visto que, creado o muni-

ulpio nestas cendiçuies, cIte jamais conseguirá um
j u i z  municipal fiarmado, e o resultado será que
ii fortuna, a pro pri edmi e e ii ais direitos sagra-
dos ilo ciddão, que devem si garantidos pela
i rir pareiatidaule e itlustração de um juiz formado,
tiearãui á niercé de peqtiínos regu Is de aldeia,
e si ju s tamente estes li rei los tue a assernbléa
deve ter muito cm vista quando trata de erigir
cci miii mci pios.

mIra, é foca de duvida que os habitantes de
Campo lIcIto não poderão ser SeUS direitos res-
guardados pela força e autoridade de num magis-
ralo na altura de que cogita a Consiituiçào.

(,-l1ioiados).
hacmltemmi jamais se poderá inslaltar alti o Iri-

Itual ilú mlv, pontc ' está acima de toda con-
test,,oao jue imãserá ossivel se qualificar o

n cessariO e icboneo pala funeciunar tese

	

tritummciil 	 ãt respeita''!.

	

,\nula 	 cais: a tatuara miccmcnciltal, que aIIm so

	

deve in 	 lar, ver-se-lii falha dc recursos pira
e, 11 	 ti	 el'vie's que o acto aildicioccal e a sua
li erga a lhe temi c,nlia!ut. i Ia te sei' nua
mumni::ipa otailu completamente depauperada e
tu' jcruuais 1moerá alIt'mitli'm' á menor necessidade

( 1 0 seu ni uniri p ii. (Apoiados da 0p1O,vição)
Si'. presiuh'n!u, tolas estas consiuIei'açies ac

( , [ir uspirito la c a cine etc, contrariando
lej os,quc quer') julgar respeitaveis, moe pi'o.

nucude contra o pi recor tia torrada coco missão
especial, e eiri favor das razões da não .sancçào
cl'sta troposiçàc,apresentadas pelo presidente la
pro i md a de en tio.

Srs., não abandoneis a eohereneia que, como
vos tlisse, é o espelha Cria que se reflecteiti
os actos do legislador; deveis, emilia aconselhou
o mcii ilbustre collega de dieti'icto. coto a mAo
na eoucseiencia, niediudo as consideraçces por
dIu eboquenleunemute prorinsidas, n'gar vosso
vil, á proposição que se (bismutO. Assini pro-
cedendo, tereis, sem duvida, as bençãos doS
li, bit au les do ncu n Pc pio de Tato au duá , que
verão si , as direitos resguardados, e seu nu tu mui -
vitit nio desfalcado eni beneficia de ou ir,),
que não tem ecu si elementos de prosperidade
Se por ventura recahirecn sobre vós as icnpre-
ca;iues daquelles a quem aproveita eumi parte a
erecção da freguezia ule (:anil) () 1db á, villa, te-
reis contra eltas as luençáos, o reconluacimeim to
e a gratidão daquelle povo generoso, que com
tanta crueldade vai ser sacrificado pela assou-
btia, somente para satisfazerem-se caprichos que
jicnuis deverião ter entrada nesta casa.

(. Muito bem, muito beca).
OSr. caetano cama (Não temos

este discurso)
A discussão fica adiada pela hora.

Orçamento provincial.
Continua a 1 . a discussão do projecto n. 190,

que orça a receita e lixa a despesa da previu-
eia para o exercicio de 1877-1818.

O r. Rodrigues silva (Não te-
icios ele discurso).

A discussão lica aliada pela hora.
Requerimentos, projectos e indica çOes.

O Sr. candido de Oliveira:
—Si'. presidente, passo em poucas pala\ ras a
fundamentar o seguinte requerimento. (Li).

Não é extranhio á V. Exc. que a lei que entre
nós organisou o alistamento militar está cio vi-
gor lia cerca de dous annos, sendo certo que na
maioria das parochias desta provincia tu'ui as ao-
torithades procedido aos diversos trabaLos teu-
dentes á apuração posterior dos cidadãos apfos
para o afanoso serviços das armas.

luanilictos cão se dado mim '\arios pontos, Sr.
prmsmuhente, devils á natureza da lei, ccci pmmca
Icrestaltibiulute ccis acIntes i'ncuuuls,,mi,:cmi.
uno, que não CIJIIu iui'táa ainda este svsle,iva
franco-prussiano entre nós nitrouluziulu tão brus-
camente, e qn', ao paSit que unlitarisa o paiz,
s'grga tauuecn do mriuhumilhit uti 1, do trabalho
bo'at, da agricultura, da industria e das artes mie-
ctiuniums, tantos cidadãos, psstal tão iiitportante,
c ii nesses s'rvie,s contribuiria Poderosa unente
pala o desenvolvimento da fortuna publica.

Não mie occ mi p, pure mii, u:oun a u:ri fica das vau -
Iaguucus tu incouvicitiecu Is da lei: a asseciulaléa
pi'ovinemat não [em couLpeteucia para de lal co-
gita r', eh la es lã publicada, está em  via de e vecu-
cio, só cuumipriii!o aos bons cidadãos obedcet-a
e procurar sua refurcoa peto exercicio do direito
dc petição, reulacoacao iii iiiprensa e outros
iiieios paeitieos.

0 Sim. CAETANO Gaais:—i\luitui bem. Mas o no-
inc depulado já mostrou a sua lua vontade con-
tra elba e a sua opicuiào é eAarucida,

0 Sim C. DE OLmvEinA: —Comn tida a franq ueza
a mau i t'esto , porque,   com,. sei iipi hei pu mie -
i'tuio, reputo-a inconveniente, achu mi-a perigosa
e iflteii'amenme tom: deshariiiomuii u:oio a inlole e
tt'culenu:ius da sociedade brasileira.

1 Sim. CAETANO (iaama:—Cu quereria que o semi
Fualruliscno lhe tolhesse uma mriaunfestacãu tão
contraria a chIa

0 Sim. C. DE ()LIVEIImA:—N,10 posso sticri!icar
mm n lias CO iI\ i ctoes.

1) Sur CAETANO t ' iciA: —Ctuiio legislador da pro-
vimic'ma consinta (fite o lizese

O SR. C. DE (dLtvEiria:-- . Mcis, p1' isso illestilo
utie :1 lei está eco plena cxecuão, pergunto: onde
está esse artigo do decreto ujmie abra uniu ex-
cpãt) para o inuiiicipio da Ubá? 'áo-muv' clesco-
nluecidas as causas por que:uté hoje no inwiici-
pio do Uhaã não se leu principio aos trabalhos do
ah ilaumien lo ciuilttar.

O SR. CAETaNO (,AMA:—]lei de explicar ao no-
bre deputado.

0 SR. C. DE OLivEiimA:—li' um facto extraordi-
n:crio, que devia ter provocado a attencão do pre-
sidente ria proviricia, á quciu iucumnhje fazer se-
riamente respeitar- a lei euti toda a extensão do
territorio luuii,'ii'o,

O Sim. F. PEixoTo:—Seni d0vida.
0 Sim. CAETANO GAMA: — i,iitretanto os nobres

deputados miegão os netos que nós quereimios dar
para fizer effecliva esta lei.

O Sim. C. DE OLivEmiiA: —Quacido, Sr. presiden-
te, em todos os outros pontos tia lurovincia a lei
é executada, porque é que ou um ucunicipio pro-
xinio da capital, em uni municipio que temo pes-
soal iblustradcu, e que, pois, podia auxiliar a exe-
cução, nada se tuci feito neste sentido ?

O ,n. VALLADARES:—Y. lixe. não vio o quadro
negro que mios traçou o Si'. Caetano (;arria?

0 SR. 0. DE OLiVElila—A asseiniabéi tern o
direito de sindicar acerca deste facto extraordi-
nario, porque elba tamnheuc tem  dever de velar
pela execução dalei mucilitar.

Sou informado por pessoas resideiutes nessa
ualidade e jiai'a iiiiiii de conceito, que não se

lotou ainda dessa execução, sendo certo cicie as
,iitoridades não tem lançado mão das piovi-
iDCias n'cesoirias. (Ira, é este uni fado gravis-

-ocno.
O Sim. F. PEIXOTO:—lsto só é qic: engano.
O Sri. C. DE OJ,vEirtA: .—V. EXC. afirma que

aiim se tem executado a lei?
O Sim. F. PEIXOTO:—E' exacto, não se tem

feito o alistauucnto.
O Sim. C. Dt OLIVEIRA:—Isto um um facto anor-

mal, Sr. presidente.

() Sri, F. I'mcmxoTo—t) que e:segue é pie as
acibtrid de miã c tem cumprido umas obriga moe..

) 	 cc. 0. ne (iLivEmimA:—li'uuos miii le 	 vexa-
lorii, macitt lei que ecu todas as ltarocbiias Ia pro-
Dccli. 	 )ti 	 uivaitaria delias, é cuuii m ricba, mimas

que para o munirrpi,-u do Ubá muào existe.
(1 Sim. VALLADAiiES:—&p0i;iJ).
ii Sri C. DE ()Lm yeri,i:— ,., não dando ahi as

autccrmdaies biccaes andamento ás diversas iros i-
dencias tenubecutes á sua execucão.

E ]) ,)!ri que niolivo de ordem par-
ticular tcn levado os agentes policiaes e as autt-
i'bid' locas do Ubá a lraugredii'onc assim tão
violentamente amua lei recm'ntissiuca. Sr. presi-
dente, se o po o de Ubá está disposto a reis-
1 ir...

O ari. E. PEIXOTO:—Nada, não é jstuc,
O Sri. C. ias OLIVEIRA: ...se esta per s uadidoo

de que a lei é má, e prepara-se pata urna stibbe
vaçau contra elia, prepara-se para uma sedicao,
o governo deve ser energicui, deve tairibein con-
vergir suas vistas para este lugar, e dizer-nos,
toda a verdade.

ti Sim. F. 	 tem duvida,
Í) SR. C. DE OLmveimar:—Ccuiuuo explicai-se lama-

tu rigor para o Cabo Verde, Ponte Nova e uu-
tros pontos, e tanta ind ulgencia, tanta longani-
imuidude pira o Ubá, em que contra o alista-

eito Militar lia a resistencia da imcereia, tal-
vez a1 mmcais proficua?

Não eoniprehendo, Sr. presidente, realmente
porque é que no miunicipio do Ubá não se teui
executado a lei da circ.umnscripcào.

O Sim. F. PEixoTo:—fla de lei' resposta.
tI bit. VAI.LAnARE5:_Vesperas de t'teicões.
O SR. C. DE i )Livuirit: —Nào comnprehiendci, e

ate espero que o nico nobre amigo, que se
senta ao nico lado, me acompanhará nesta ma-
nifestação. S. l'xe. sabe perfeitacuente que a
lei foi leita para ser executada, e, portanto, não
pode couimungar com aquebles que vão dei-
xando de parte o seu cumprimento.

O Sim Mocrilo:—Resta provar que não foi cxc-
cu tu da.

0 S. C. DE OLuvairvi:—Perguinto: será, ou não
deixar de executar a hei não proceder-se ao a-
tist:iniento par cIta determinado?

O Sri. Moumilo:—O governo tem envidado to-
dos os esforços pari que a lei seja cumprida.

O SR. C. DE OLIVEIRA:— Esta é pois a primei-
ri parte do meu requerivaentu; quimo saber , a
rasào porque até hoje não se p rocedeu ao atrs-
taunento militar rio Ubá.

O SR. E. PEIXOTO: —Não tein cluivida.
O SR. C. DE OLmvEiriA:—Creio que a maioria

mio quererá occubtar a verdade.
0 SR. CAETANO GauA:—\áo, pelo contrario.
O Sim. C. um OLivEmnao—Creio que no interesse

de todos nós olha votará pela passagem do re-
querimento, para que o governo a respeito se
enmcncie.

Passarei á 2.a parte; a aquehba que diz respei-
te á remessa de força policial pura o mesmo
mii u n icipio do Ubá.

Sr. presidente folheando tia poucos dias ii
relaborio ria repartição da policia, (o do anui)

passado, já se sabe), porque mi ticsto atino está
guardado em paiacio.

O SR. CAETANO GAMA:—Mo está, em palacio,
está uma typographia.

O Sim. C. DE OLivEmriao—. . ,e só nos será re-
mettiuho quando se fecharem estas portas.

O SR. R. SILVA: —No antro que vem ainda pode
ser discutido.

O Sim. C . uu OLivEiRA:—... nas, como dizia,
folheando o rebatorio apresentado pela repartição
da policia em 1815 ao Sr. Pettro Vicente, e a
respeito do qual, ouvi dizer que era seu autor

«i'SS,tt! l)E IS 1)1. .lLjNthii DE, Is-'i). 	 em
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O mi dpulidi' iIA p me hei em frent, e real-
lido., se

	

i lr, pOr(jii0 o 	 escrito e verti a-
e ii inli;d 	 de uma tal>elL; a ie;iada po; 5.
1 \C.

S;; • CAETANO (viv:-- 1' verdade.

	

5;;. C. n (luvEiRa:- 	 o qua--
dr das liv ursas locahilads da pi ivinci; em
que 1 g uarda 	 ;.iiie pai foi dai; e esta fui;;'-

cpu ijire (, ita; contemplado o
ui;J 	 p ri tiul 	 Cii 13 pr.o':; 	 iiiuinI'iples.

ira, siul; Uba 011) l;ig 1 orle;;", e .ão 'e lendo

	

; 	 eijà o augiuieuito
Irei.
t i E. I i iXT_41 é o que \ Uxe. nãO

1) 5;;. (. n; uIvi;R;: ...e id essa cidade
paeiiiu:i e ci; ;li.ad:i, pie tini oculto pFeSftlR' 3

acto ii :;dr;;uilisiri;Ir que actua te tilintar pala
aludi.; iu':di;tade li pruea'?

E. PEI\UTO:-I)' certo que Iria fuin;Ia-
lis ri

(1 Si;. C. ne t)t.iveiui:-Lfi existem 3 difrÇt
;uiuu;iiHpal. Reu;;;il;d)-se lhes as que utti;ni;nflte
fu rã; ;lesticadas, te;iiu;s 24. ÂjuntindO_Seh

h1;ciaee de justiça, os itispeeLOre s de quartel-
rã) e sut;d'Iegaui;us, terenlus tu inunICIPIO lo Ulã
roiiipteta n;e;ile inilitarisado.

) 5;;. E. PE;xoTo: -i\1uio bem'.
() Si;. 	 01,15 Eti;A:-CO;i; que íi;u? prep.;ra

se alii alptioua ;.u; i panh ll ? contra iiu' 	 E' pre-
ciso (1055 	 ulal-se O ;;iistcrio.

1) Si;. (;No (' ;MÁ:-EstO ê que SãO VISÕeS de

Si;. C 	 DE l)LivEi RI: -l.' j uista mente para
• jç; ellas dissolvidas que inpi;uro [1 nuble

iii:; lona sua ailhc,ã 	 mu

	

i ao 	 co requerii;el;iO.
O Sim E. PEI\oTo:-Se não tiver conheci-

ri;ento dos factos.
() Si;. (. nc OLlvEiu;,;:__SUppOUliO que temos

o direito de saber o que occorre em nossa pro-
vinda.

O SR. CAETANO GAMA:- P o is não, tem lodo di-
reito.

0 Si;. C. nus ()uvEuRv:-Â oppoSiÇão mais que
todos é e resa li tio cccl are;' iii en Lo ;Ies tes ti;-
los...

0 SR. CAETANO GANIA:-1`, teu; todo.
0 Sn. C. nu ()L;VEuIIA:-. . . porque já se diz

que a for;:; fura ;;andada para Ubá afim de fazer
a eiemcfIo.

() 'R. CIETANO GAMA:-SO intrigas.
O Sim. F. UEI\0T0-Y. Exc. naturalmente não

acredita nisto?
O Si;. C. DE OuvEIi;a:-Jã se diz que foi elIa

de;taca;L com atitecedencia para com vagar pre-
parar a da ;npanha eleitoral.

() Si; F. PeixOTo:-Nào precisamos de força
para lá lazer as eleições.

O SE. C. DE ()aivaitii: -Dize [ri que se a coiloca
na séde do i nunicipio com antecedendia de 4 ou

me/es, atiro de na vespera da eleição prestar
aos dou iiuiailoi'es auxilio efficaz.

0 Si;. E. PisivoTo:-Pole ser.
() Si;. C. nus Oi,lvE;l;A:-Nãu' quer; crer que

51; isso v ;'r;l:i;le, ;i;es;uo porque iria til audacia
uonlrditiZii a iiiiscão Du presidente da proVlnCi,
que dizem sei; manter o empeaho de ho;;ra.

0 Sim. \t.iaDAimE5:-1 1' para isto ifleSiIi0
0 Si;. i . nus Ousivisitis: -5. Exc ,que veio para

esta boa terra em nome do cowpi'OIflISSO assU
n;id; peb, l;np'rador, ha de por certo dar-nos
toda liberdade nas eleições. O governo tem ia-
teresse directo em sabersaber de que lado esta a opi-
nião, diz a circular do Sr. José Beato Ora, esta
opinião não se pode revelar ante os acimitiliantes
ruhlexos da baionetas ou dos sabres polmciaes.

,%ssi;n, julgo ;lever provocar a explicação do
mohis o que di' uni lado preside a deroga'ào da

l i nublar no niunicipio lo Ubá e por outro alli
ii ;nu'enlri forças.

1) go eruo ;leve dar-nus a razão porque ainda
ião tiitIo;; providencias energicas para o alista-
iiito ;u;ili(ar, 	 e dcv e taimiDe;n mntorumiar-nos

e ui;otivos q e o levarão a aug;iientar [auto
a f;ii p;;liciat do Uba, qi;' hoje, seio nenhu;i;a
Chi;i0àt 	 articular, ccii nenhumiii ci';uiu;' ulas ei

ti;ui;ettiilo sé no seio de sua cidade 21 placas
do 'tIO po l icial e guarda municipal, aIO;;; dos

 te jr;s(ica, inspectores de quarteirão,
e é;' luta essa nuii;erosa legião policial.

11 ii. E. PsIV0TO:-Couuio arranjarão a bis-
1o,1 ; li ii'.

1 im. VAILADIRES: -0 Sr. P;'ixuto está se
int'u;uu;uiiodando anti que eu descou;ii;u que cli'
é;;

li Si;.
co iii; oulo.

0 Si;. C. nr. (lm.ivE;na:-() meu requerimento
iiiliriruient;' 	 iuinoent'. 	 tr;r u'niq;;anto, i:l

:u;'t'UsO ;m;n dei; de accosar, quero, apenas a
los factos. Entro nesta questão coam

o aflito lã;; ilesprev eu tio que, se 55. Excs. inc
dereuii inua ;'x1;Ii;':içâo eat;st'actorma, não só sobre a
razmo porque a lei do alistan)euil;) ;iiml;tar nàu)
foi cu;impruda no Ub á , como do aug;ueu;to de
forca policial, retirarei o mcmi requerimento,
certo de q 'te não hi nelle nenlmu;i; ti;i; oceul lo.
Quero luz, qooi'O csclareciiiieiitos, que tràriquil-
lisciua po pulação da uelle o tu n;cipmo , sohresal -
haiti por este ;m;ovi;nsi;to desusado, ao atur ti xi mar-
se o 	 ei'i;tlt; eleitoral.

(1 rr. E. PE1x9Tu:-uIli vem  insiu;uaçào.
DE Oi.is Ei u;;:-Conio o moeu nobre

um;igo tudo explicará, estes p1 eColirCitíR Ou

;sóes desapp:irecrào, eu o espero A 'iii; man-
do á mesa o requerimento.

o Si;. À. PENNA :-1)iscutio 1;erfeitan;eti te.
II' apoiado e posto em dic;mss o o seguinte:-

Requerimen lo.
Requeiro que se solicitem do Exm. governo

ás seguintes infor;;açfcs: porque até ii;;j' no
Influi; pio do Ubá afIo se procedeu aos tralia-
tios li; alistamento militar, e bem assitui II;;' ri-

zf;s derão lugar a ser para aquella localidade
( , nviallo um destacamno;mto de 1.1 priç:;s pol iciaes.

Saia dms sessfes, O te Junho de 18'76.-C de
Olis'eira a

O r. (aetaJ'10 Gania (Não ternos
este, discurso).

O Sr. ancliIO de OliveiFa
(pela ordera):-Uma vez que se mc declara 1wla
voz autorisada e competente do Sr. deputado
pelo 1 . 0 districto...

O S. CAETANO GAMA:-MuitO agradecido.
O SR. C. DE OLIVEIRA'-.., que para o titia uni-

co de se proceder aos trabalhos do alistamento
militar é que a força policial foi ,]estacada para
o Ubá, e uma vez ta;nbem que se assevera que
já si' ;'stá procedendo a esse trabalho, tenho dou;-
segumlo o lima que me propuz, isto é, a explica-
cuo regular desses factos, e, as s im, peco a casa
liceu ,-a para retirar o ;neu rei1ueri;imento.

(1 Si;. (AusTAan GaMA:-Muito bem. Não era de,
esperar outra cousa da nobreza ;to caractr de
V. Exc.

A asse;iihlula, sendo consultada, concede a reli-
raia tio r;'quierimeflto.

tento dado a hora, o Sr. prcsi;Jente marca a
ordem do dia seguinte e levanta a sessão.

23. a SESSÃO ORDINÀR1-k AOS '7 D1`, JUNITT)
DE 1816

PmiEsinENcmA no SR. CMIII;;.
5h 1M .4 RIO: -EXPEDIENTE -- Pareceres.- -Ordem

do ;1ia.-2. a leitura de projectos. -Proposição
não saeccioi;aea .--tgosei;/adoria. - Bablao-
thecario da caj;iie/. -.1 1/iria de e ,dl. - Coa;-
pra d'ag na. - Jloraloria. -Des,nei;;lira'ulo de
/azenda.-CatcíJo; ia de f'reqve:ia. -Jlcttriz
de Alfenas.-Cadeira.; de 1.' letras. -Carla
de p/u;ntoaceurtico.-( adia d' ,S'alua,'u,-le-
;/c;flfeiSat'UO - Vi//a de ('ala/lo Bel/o. -;)bsen-
rações dos Ser. I"raucssco de leiga, C. de
Oliveira, F. 1 'ei,coto e Aa,sarai.-Orçamenlo
p;oviuteia/.D'/Sc;u)'so do Sr. Vai ladanes.
Projectos e u'equerimnenlos. -iibservatsle.s dos
.S'rs. ('aetus'o (lama, ilotia Pacheco. A. Peiii-
do, A;;;a) ,al e II. Se/ca.
As 11 horas da mm;aimlià, feita a chmauia;la, aclui;;-

sei'esenles 36 S1- . ;ieputailos, faltimido Gomil
	caus; pai ti;oplil; os Srs.;lliamlLas,	 t

taçãi e 3;mqu mui Penmdo
-1 ljre-s' a sessa;,.
E' luta ;' apprtv ada a acta da antecedente.
U m;. i.° Sus;:aicrsu;mo dá l';titi 110 seguinte-

is xi'En LENTE.

Oliiu';o tu o' ru'tario ;l;u g;ver;m.;, ti , 6 do o um'-
reile, pu'ti;:;plu;tO ;1ume mlii d,iia-, iii' 1, 2, :3 -' 4
(l i) ;:urreuit u ' mi;;', fura;; sanceili da; e muanti las

	

ptiblicai', ;'i;Ll; 1;;, da pros LOcil, a 	 ;t;;p;5iç0.s

	

mi. 2203 a 2220,1111, 1 ow	 cio aulas a 5. Exo:. o
5;. ;;'eoidtit' tI; pro; incl. -lut;mrida.

laa,e CereS de co mmissdes.
ii 5;;. P. Um; ;Nno, pior part - da de re;licç'ào.

otb're;e redigiul;s, contorune o \ erucido em
ili-cussa;;, os 1ur;;j;ct;s as. 12, 55 e 85.

o appi'o\ ;lis as re;la;'oe.
li )uEsIu u-'.;. ;tl''ece red;pmti-, para ;nlr;remn

e, 3" ;lmscuss;i;;, 5 de ri,. 14, 29, 62. (14, 80,
92 o 101.

ti Si;. CAETANO GAMA, 1)0 ;' parte di de e ta-

	

otl'€'reet; pira 	 'miliar ,imi 2. 	 ;J;su'ui',sào
os du' ns. 166 i' tCS.

(1 Si;. 1 tm.ivEu i; 1-: SILVA, por parte la 2. 1 de
fazen;la, ohlerece para entrarem 2.° discussão
o ulc n. 185.

0 Si;. INNOCENd10 DE CAMPOS, por parte ti de
propostas, apresenta o project;; n. 106

:u 	
, cun-

t;';rdu 'tigos de posturas da camara do Mar
do , IIes1,amilia.

1) SR. A. PENiD0, por parte da de obras pu-
ld;i'as, ohierece para entrarem era 2. discu são
os projectos ias. 132 e 489.

F'mcài; todos suhre a mesa para entrarem 	 na
orileiir dos trabalhos.

)BDEM 1)0 1)1.4.
-	 2.1 leitura de projectos.
fécmu 2 leitura, 510 julgados objectos de de-

libei ação, e, disp usados tie inipressãuu e ;opia,
ticão sobre a ;flesl para entrarem na ordem dos
trabalhos, os proje;:iOs de ris. 191 a 201.

PropOSiÇao não sanccionada
Entu a cru discus são e é sem debate approva-

tio uuani;micmnermte o parecer n. 48 da eoimmmmossão
;'sj;e;'ial u pium liii;) pela ti iSdUSSáu) ;' approvação
da p;';posiçài; i ão sanccioiiada a. 2193.

1lposen lado ria .
E' ap1;rovado cii 1. ;Iiscussào, e pior escru-

tini u secreto, o projecto n. 154, que autorisa o
governo a apos;'iitai' com ordenado por mutcmr;u o
actual secretario da i;astruc çãô publica.

Biliothecanio da capital.
E' approvado cio la discussão, e por escru-

tiutio ssicreto, ii pr jecto n. '71, 'i um e manda con-
tar desde a publicação da respectiva lei o aug-
mimemito de sei;' irnento por ei la concedido ao
hibtiothecario da capital.

A//mio de mie/la.
;pprovalo er;u 1 , a discussão, por es;'rulinio

s't'ie tu;, ; pr-jeeto ;i. 01, que alhivia denitmlta
C jur,is os ex u'oilí'ct'ires te thiv;'rsas recctuu'do.

is.
Compra d'agua.

ll iv:uulr emru 1. 1 ilmm'ussào projeto ri.
111, 11w arCo;'isa u g;;vern;; a r:;lprau di , (;a-
i;riei itilututa Piumtiemr.j o rego d'gil u que p;ss;i;'
li;; ;tis; nt; tl'aria 	 suja. 	 -

Jlovalo;'ia.
V.' :ipproNa(lo 'ii 2 . , dis;umssã;;, p;r escriitmin;i

	

i. pi;;jechi; mi. 15, 	 l ia;' concedi , 	it0
li, ai teu;u'ill;' cou ;nel 	 31. J. li;;immes ;i; Figuei-
id	 lura pagar o alcance du; ex c;;llctor do
Piui,i; .;

Desineiubração de /acei;eia
-1 approv alI;; 'iii 1. 1 discussão o projecto n.

44, que de:;lem;lLr; da fr;-guezia &i'ouisO Alto
i'iisui'pom') a do Caxaumihiri a tai;'u;ia da Boa

Vist
Categoria de /ã.eguezaa.

E' appm';;\ ad;) sul I." discuissài; o prij'clo n.

	

tu ;'leva á c;tegni:t;; 	 te freguezia u; iii'-
Irei , de Crmstaes.

3/atriz de A/finas.
E'ippr;;valo cii 1.a discassào O pro j ecto 11.

'3 1 pie cincelle um auxilio d; 10:000 mi esta
liii mie.

Cadeiras de 1.a, letras.
appr;vado cri; 1. a ;hsuussã;u o projecto n.

ol, cri'ami;lo cad'iras du' 1.5 tu'ira'i pari u; Su'Xt;
;miasermli;i ;, uma na fregu;:zia lo Passa Quatro_ou-
tra ais Agiia tio Caxanbú.

Carta de pharmaceutico.
PP°' ado ciii 1 a discussão ;) pri;jumct;; ii.

163, que autorisa o governo a conceui;'r eu eta de
phsr;naeeutico a Manoel Moreira da iiva.

Cadia no Saberei.
E' approv ad;) em;; 1 . a discussão o projec to n.

111, quis autorisa o governo a mandar u"intrumr
lima calõa u'aquetla cidade.

I,edemnisação.
E' approvadi e;; 1.' discussão, por esci'u,tiflmo

secreto, , projí'cio II. 108, que autorisa o gof'r-
nu; a indeiu;usar ai. M. de Souza Passos ;I;s pre-
juizos que sotireo na construrção da ponte sol;m'e
o rio Paralibmi.

Fregnezia de Campo Bel/o.
Continua a discussão da proposição não sane-

cionada, elevando 1 cutego;'; L de s mlli a fiegue-
zia de Campo Ilelho.

OSr. ai.i,didO de Oiiveir'SU
-Si i;cera menO' não posso ro;iuprehen;ler, Sr.
presidente, coiio uola questão que se piciude ao
i'xercicro de uma attribu;çào legislativa tia as-
sembtéa provincial possa ser elevada a altura de
questão ti;' coril i ança politica, assumindo essa gra-
vidade excepdii;nal que lhe acaba de lar o nobre
;teptrtado.maseu particular amigo, que, com grande
aorpreza minha, tão singulai'mueiite mmioiiiiicou seu
já externado modo de pensar, votando por uma
imiedi;la que S. Exc . tão francamente d'clarava
prejudicial e contraria a momentosos interesses
;Ia pnov moia. Não coiaiprelienuio, Sr. presidente,
inc quanto se trata de consultar as comivefli-
'n'imis mineiras, e o bem-estar de nossos conci-
iladfmos possa-se lenabrar n'este recinto de outras
;onsiulertçües, Inc não estas umesmimas coas eurien-
das, que não estes mesmos interesses.

(is ',RS. VALLADARES E A. pex'çv:-Apomado.
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() 'ii. (AF.TAN) (', ii :—lla rOi1'IlIe(a5 inale
a i Ias.

1) Se. L. DE (lLIVEiiiA:—ll 	 nitro lampo, Si.
eitique as questões podem e deenr

ser agitadas e debatidas. lia outro trieno ciii
ie a nobre maioria pode dai pri' as vantajosas

1 sua ad hesão aos coriphéos e polenta los da si-
nação, etn envolver n'essas explosões de uni
nthiiiasuio tão ViVaz os N otos sobre a creacão

de inunicípios e o exercício do direito de aRe-
ratào na estatistica adniinistrativa e judiciaria
l;i pro iDeia, abalando-se, sob o influxo de unia
'. Lentpiranea. solidariedade poli tica, convicçtàes

tão trofunlas e com lauta franqueza enunciadas.
0 Se. À. lEax:—Acharào esta tangente.
() R. \ALLADAIIE5: — I s ta escapatorma.
0 Se. C. DE ()i.ivamiia: — l' por isto, Sr. pre-

sidente, que não posso deixar de extratiliar a si-
liação da asseinld éa provincial, que, cio uru as-

sumpto de ordem secundaria, onde nenhum in-
teresse senti dos partidos pode estar ciii jogo,
levanta um problema potitico, e tonto lioiuena-
geiti etreiiia á num velho chefe se sacrmficào nas
aras do devotainento partidario as promessas de
lionteni e as svmpathias reveladas.

1 Se. YALLDARES:—I. atirão a responsabili-
dade de seu comportamento aos liberass.

() Se. C. DE Oi.ivEieA—l)enunciando á provin-
eia o facto, lamento mais uma vez o e stado de de-
cadencia (Ias assernhléas pro inciaes, ciii que tudo
é illnirtinado pela politica, em que tudo é sacrifi-
cado á ticticia necessidade de provas de contiança
a chefe egoistas,quando não foi agitada esta mieces-
sidale di , confIança pela oipoicào, quando o pro-
prio orador foi o primeiro a pensar e confessar
que jamais nós, os ineiiibros libertes, poderiainos
lar 'alor político á creacão d'este município,
desde que havião em nossas proprias fileiras
votos divergentes.ergentes.

() Se. 1) iuJMoND: —Apoiado; e até hoje existem.
ti Se. C. DE OI.ivamiiA: —Seria por certo gran-

leniente inepta esta mesma opposição, se eco-
lhesse pira arena de homenagens ao Barão de
(,'amargos a passagem deste projecto sobre que
se dividia.

O Sim. i)euaIoND:—l-1 se divide.
O Se. C. DE OLIvEHmA: —JUigO aSSiM inteira-

mente improcedente o fundamento inocalo pelo
meu collega como a razão suprema da inespe-
rada inulacao.

Condemnnando esta exageração mão justifica-
da, não posso deixar de notar a injustiça que
S. Ex_ externou em relação á opposição...

O Se. l)eunoND:—Apolado.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — . .declarando que um

(llstincto membro deita, o meu estiinavel amigo
o Sr. Druiiiond, inconvenientemente trouxe para
a discussão o nome do Sr. Barão de Camnargos...

O Se. l)eculoND:—Ja era questão previamente
resolvida.

O Se. C. DE OLivEleA:—i\essa invocação do
nome de uni chefe de partido nenhuma incon-
veniencia encontro. Pois se vós sois os mesmos
que apregoaes que tendes chefes cujas opiniÔes
respeitaes, que tendes homens prestigiosos a
quem consultaes no desempenho de vosso mau-
dato, como quereis estranhar que a opposiçáo
vá buscar na vontade de uni desses chefes, no
desejo de unia summidade conservadora a expli-
cação para o vosso proceder? (Apoiados da mi-
noria). E nem n'este sentido houve ou poderia
haver injuria ou insulto.

O Se. VALLADARE5:—Apoiado.
O Se. l)euMoND:—Houve verdadeira aprecia-

ção dos factos.
O Se. CAETANO GAMA:—Como explicação accei-

lamos; moas, como disse hontem, como in.posi-
ção, não.

O SR C. DE t lLiVEiii.s: — E muito menos conto
rpresal ia poderia do facto valer-se o nobre
topo tado, que lmentein oci'u pou a attençào da
casa, para julgar-se com o direito de dizer que
nós nos constituirnos procuradores do juiz niu-
nicipal di' Tamnanduá. Se houe itrogação ile
injuria em todo este negocio, foi por certo na
enunciação de unia tal frase

() Se. CAETANO GAMA:—Pertõe-ffle paguei na
nieiiia moeda.

() Se. C. DE OLIVEIRA: — . . porque, Sr. presi-
dente, bem dilferemi te cousa Ú obedecer a uma
cony nieimcia potitica, á vontade de uni chefe
que tal la eui nome dos interesses tio partido,
do que constituir-se echo de onlades uidi
ituaes, de interesses de um juiz, que não tem
graças a distribuir.

1 Se. CAETANO GAM :—Ja mostrei que é pes-
soa suspeita.

O Se. C. DE OLm%EmeA:—. . que não tem valor
p o lítico tão elevado que possa operar a mobil-
cação da opinião (te qualquer meiimbro d'ei
assemiitiléa; assi ri, vejo injuria bem caracterisa
no dizer-se que aqui votamos, não guiados IcI
interesse politico, inspirados no bem-estai ii
provincia, inas sim para ser ir amigos, pai
sert ir os interesses do juiz municipal de la-
ma n 1 uã.

Smi CAETANO G r: —Accei tando a opinião
como muito autorisada, e que está habilitada
pala apreciar a questão.

0 Se. C. ne OJ.iveieA'--Estou explicando ti
pci is sri CO ti) tio meu nobre arit igo. S. Exc. (liii Z
lii v ar '. eI' que a ularoria, votando pela passa-

ge:ii da villa te Campo lfehlo, não deixava-se iu-
influir somente pel s intresses da provmncia,
pois que a maioria concordava que era m mpos-
si vel subsistir um termo, como este, somente do
unia fregunzia de 4000 almas e que era tini ver-
dadeiro escarmieo atirado á provincia de Minas a
sua creação; mas por mnolivo diverso, cru ir
tudo da senha dada por seu chefe, dia dava vida
á medida. Este foi o pensamento do meu coliega
de ilistricto

O Se. YALLADARE5:- .-Sem duvida.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—E ahi não lia injuria.
Como, pois, Sr. presidente, o nobre deputado,

que via a divisão em nossas fileiras cria relação á
questão de Campo BIto, que sabia que entre nós
baila votos divergentes, modifica, cmii nome tia
união conservadora, seu pensamento enunciado,
e disso faz carga á opposição liberal, por ler ou-
sado trazer das espheras olímpicas o nome do
Sr. de Cauiargos?

Os Sire À. PENNA E I)euaioxn:—Âpoiado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Se temos tantos commi-

panheiros que querem pronunciar-se a favor de
Campo Behio, como é que se pode dizer que lia
ahi questão política, levantada pela invocação da
opinião do inclyto Barão? (Apoiados da minoria).

O Se. VAJÁ,AnARE5:—l.' urna escapatoria.
0 Se. DemialoNn:—Verdadeira escapatoria.
O Se. CAETANO GAMA: —Esta qualificação não é

incons eniente?
O Se. VALLADARF.S: —N tio tem outra.
O Se. CAETANO GAMA:—O nobre deputado acha

que tem direito de dizer tudo, e não quer que
se lhe faça a mesma cousa.

O Sim. VALLADAmmE5:—Dizer-se que somos aqui
priscnradores do juiz municipal de Tamanduá é
que não é imiconvermente e não é injuria!

O Se. CAETANO GANIA:—Eu disse isto com ra-
zão, autorisado pelo procedimento dos nobres
deputados, e sustento o que eu disse.

O Se. C. DE OLmvEieA:—Isto é o que V. Exc.
não pode sustentar, e somos forçados a repellir
esta insinuação que, aiem de pretender devassar
intenções, é altamente injuriosa.

O Se. Pmiis4riisTi::__i 	 tulm. 	 iitlilo aos mio-
limes deputados, que discutti) cmi C01kk i iiiemicmi;
a diiscussà 	 riu terru 	 d e pil	 niritalt-. e
seuipm'e inconveniente.

O Se. C. DE Oi.mVEuiA: - 1-., peigumitu, essa ui -
una locili de ti n little do i'hefe por seututa

prosa de diseiphu.i. e ii.'cessarii tara ti rimar-
md ia regular dos part md 05?

Não; ao ii imiti'ari i Nejo que a .sss,-muhjlea pio-
s miiciah i'oistautt'uiente eoirdemmiura o pi'oceiiimuen-
o dos pm esiitentes que se relirão, estigmuatisaudo

ti te 'oum frases acerbas a denegação de samicçao
: suas diversas inemfmIas. Vejo que miiCsmuo cmii
ilação a este projecto de UdiLipo BIt), a nobre
.oui,miissão especial usou de expressões tão aze-

das ii ia ciii o Si' Peil o Vicente, que nau posso
i'omimpreliender corno a assemoliléa queira fazer
piestài piitit'a em riu i ssuimipto d'esta ordem,
1 t'ando dIa é a pruimeira a ilesl.'mte;ir ai) pi'eaiden-
lo (lime não saucci000u a lei, que apoiou tão ar-
1 -nteimiente e que 1',>i dm'l'gad . ml '- uni gabinete
ter que quebra limiças.

0 Se. CAeTANo GAMA:—l'' preciso iiiisirar
ride está(> ized ti uie.

0 Sim. C. ro: OLrvu:ieA:—Colmstamileuieimte 1itmSstii
:olui por dou te coa de votos as pi oposi õr mito
-.ancc monadas pelo presid ente - Aqui liu q tu' cii

milras asseiilmIéas cjflstm tue ti o tacto excpcio-
itiml e grave e mista assenibféa comi higeirea mio-
tu cl i'i'ignlo euu illeio uiliiiario. l)c pasigeri
tolo, porem, que esta anu:nali;i se dá seriiprr qu.

ti presidente 'lira (Ia almiiiiiistracão; pareceu-
il-imis' iriesumt que a miubia' mnairia apoia si nipr,

presidente t ine es crua. e itimici o que oVer-ntu. (Vão a»oados ria
O Sim. CrETisi GAaIA:—i,u fiz olmposmcão ri pre-

oilemute- qutoifo ainda na adimiiiristraçao.
i) Sim. i%l ou: imõ i com força): -- E u não ros ind o

ti i1 SsA iuijmu'ia. i t nobre depulado pode lucrem
''i' uiilepciideute, porem iii o é mais ii qui'
da mirim de mis.
II Sim. t'imesmiumNrE:—Att'miçào.

1 Sim. C. DE ()Lmvmrnia:—\tmo é com tão xtra-
lii elevação do xoz que li nobre iieputad cmi-
etiirii eomiverueei'-ume.
Mas, corno dizia, Sr. presiilematr, vejo erigir-
n(-1e i'eeriiti 'tu i'egca gem til e oidumammm esta

!IProS açimi por iluus tvrcis de leis não sariccio-
ti lis, selnp:e c nsidei'auio- se trivolas e desti-

ibus de serdtuil' as rasoes presmdeueiaes, cmii-
rim 'xter tiailas por adoui mis t m'ado rmes cmi tfi u sias -

Ii- rimente apjmlarididos e festejados luoiuteni e hoje
d'-.nlos li, potro

0 Se. CAETANO GAMA:—Àqui já tivertmo sancÇãi)
rija muitas proposições iiài sammceioimulas pelo

-r. tieleiri, quando cite uiid,i estava na presi-
1 -rt'ma.

1 Se. (. ne ()iuVEmeA:—Poie esse foi coniple-
1 intente infeliz

.i'ostuimiado ti estas sceuas, a eta ligeireza no
'xercieio di' mmmii direito delicado e que só em
i'ircuunstamicias graves deve sei exercido, e-
1 cantil) muito l i me para a passagem do pro-

i que crca ti município de Campo Beilo
deva iti'rvm o elemmirnto político da asseni-
bl'a.()u emiiaraes a proposição i:niauiada desta
rasa como o resultadode troa atiribuição egis-
latis ti que tend^ miitào ponde de parte, ciii
relação a eh:, os preconceitos pclitics, ou, no
caso nega ti'. o, não tentes o direito de reclamar
uni voto de cinfiança, quando esse acto condein-
na um admimustridor tio vosso p irtil., quando
cite fulioina o proceder mio Si, Potro Vicente,
que recusou cria sanccao r medida cmii discussao.

Assim, meus Srs., para a miaradatmça de opiumião
prole-se invocam' o principio mia solidariedade p0-

mtmca, porque miãi corim prehendo solidariedade po-
lit ica, miei: di s ciplina  partidaria, quando mis pre-

sitliuites 1' p"' uicia, qui, li mihero são chefe,
do	 tirti. 	 ã 	 mt'rifieachis pelas ,Ielmlmtra'mmi's
(tu .mss ' ' riul,l't itime 	 is 	 11itiliii.

1 r'utiim pala uimrmu qmi mm a Di ti-o\;wão imtr mlomis
lt'i'mis ao estas iiuoiõ'.. ma isto
que mmm alu fim nterreirada. folgi mIe lei' umais
tinia ir'tmsm lo imolai' e stenmiiuciai' este proco-
dimumm'rtm ti asstrm,liléa rmns'm '.tmdtirrm, mnc fiz quis-
Ciii liolmtica para entoar limisamoinhas ao Sr. tIa-
mão mb- :ammial'gis, cmii a mnesmmia 	 'tacão que si-
critica o ex presidente. Poim'o Vim'('mi te, 	 11ei10
bem da minoria'.

O -r. I"raiIoisteo t '€IOtO çpela
oa'deiir):—isi-. t m resit mil. ob,ervaiolu que os dis-
cursos proferidos temrm eclmrecidt sutliciemrte-
mente a mumateria, de mnod, que nada mirais aihutmrm-
rirá a ii sciissão, apresento o segmuuite:-

flequerireeisto.
llequerr'imi o encerramento da discussão.-

E. Peixoto.—F. de 0/ireira —O. T'a//adân,-
Ii .S'ilra,—P. Braidão. »

1 et' i'eqmii-riruiemmto é apoiado e alupm'va lo.
) AISLaL'al (pela ordem):—e'r.

prtsnlemt', quer) mpeivas dar iiina etticaçâo (til
num-mi vot', vistomuito nau posso umtmis discutir a
ria leria.

. nobre, rim ai iria tem querido  euica uiinliar a
q mi 'stao pira o lado pol tictm, quando cita nata
feioml' molitii'a; ruas. cofio tenho de, votar ciii
las ir da ' ilIa le t:aruupo I3efto, declaro que o

r i por ('ou '. ii' - 'ão, pois essa i: a que tenh t
ri i'espeit, e por não ser questão pohtica,

p pie se o t'õi'i, euestaria niiidm aos meus mlig-
miu am igos( Ia opposucào.

Voto, pois, com favor mia pi'opo»i:ão. porque
não cowidero a questão conio p11 uma, o mjm'
repilo para tornar sensivet

ml Se. tleumoNn:—E asrmmi tira toda .i t'imria ao
uhi»'ursim mb sr. Francisco Veiga.

ii Sim. A. PENNA requer e ohtero que ri vota:àtm
da proposião seja nominal.

Emai seguida, é a proposição aluprs amIa, tendo
vol,rIo a i'asimr os Srs. José Augusto. \ogmieira
tu alui', Ammimral, i'oI'ntimao. Moreira da Rocha,
Fr.mncisco dá Veiga, \a\ rei' d;i Veiga, Agostinho
Periido,Moilest,i CaImlira.Momirão. tu' oha Jutmiot',
inumocencio ti Campos, Teixeira de Comi'. õa, Jose
Eut'roziio, Es crieto Machado, Celmilim, Paula
Batemos, MoI ti Pam:I dCO, Baptista Pinto, 4 aetauumi
Gania, Pedro Brandão, Oliveira e ils a, Fran-
cisco I'mrixott, Olimirpio Valtadão, lidrigries Sil-
va, Vi,itti, Uanoel Fulgencim e Carmmai'i: e mu-
tia, lis Srs. ( andido de 4 )tivelrm, Afl'oimso Pemumia,
Drumond, Vulladares e Cesirio Garuii.

Oeçamento provincial.
Continua a I. discussao do projecto mi. 100,

que orça a receita e fixa a despesatia pm'ovincia
pata o eer'u'io de

() S e. Valladaves:—Sr. pi'i'sideiite,
permmiitts V. i - xc. que, antes iii' entrar no impor-
tante debate do orçamento, eu chrmiiie a attcnçâim
de V. I'xc. para á nenhuma iinportaneia que a
mamona liga ri esta discussão. tia ptiumcím, quando
se lratavtm de urr_a questão rm'tativariuerite fntit,
quando se tratava mie obedecer á sentia, comum
confessou o riobris deputado pelo 'i.° districto,
quando se tu',stava mio principio da ulisi'iplina e
obdiencma ali Sr. Ilarao de Camnargos, as cadei-
ras estas tio tuas occupaulas.

O Se. EvAutisTo M'.ciisno;—Estimmi ailmmi ouvin-
tio a V. Exc. com toda a attenção.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Y. Exe. constitue a
uma mona?

OSir. VALJ.ADARES:—AgOra que se trata de
uma das discussões mais importantes, a maioria
em grande parte acha-se pelos corredores!
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(1 'Ii. \I. Fiici'o,Iu:—\(o apoia!'.
1 50. V i,vanaues: — FaÇ0 este reparo, Sr. Pr(-

si lente, i ira que a prvincia saiba a nenhuma
itiportatisia que esta maioria liga a ' estudo da
principal lei que aqui se pode discutir.

Ha 000, tratando-se de urna ineoni enien -
tissima alteraãO na estatistica, levantou-se um
mneuihr ' ia imiai' ' rma e declarou exptictlamente
que r. ll,imão ile Canargoo fazia questão de
sua ias;Igemim, declarou mais que a rejelcão da
mim tida imiipomtami dear ao grande Ilamão, e que,
porl;into, 	 uni pri a re','ias fi/elraS, e e/las cer-
víVo se

ieu-se o mimumiieipio de Cainpi. Bet!o, seio
ne;ihu [mia coril cã ik 	 iahil idade, e matou-se
irluiltcipio de 'l'miiuianiluà. Emu tudo o mais a in-
lIue:icia do Sr. ( amargos manifesta-se deste
mal ciii Minas!

r. presidei' te, peririitta V. Exc. que, antes
de tratar pi- priamentc do orçamento, e de
entrar mias s'ousi,lera es financeiras, que di'vein
ter lugar por ocrasmàa da analyse do orça mento,
eu levante tie sobri as admi. i mitetrações de meu
partido a injustiça, que sobre citas tem sido ai'-
rada pr toais de urna v"z pelo honrado depu-
la li pelo 5. 1 d i s(r icto i.

Sr. presidente, temo-se dito muitas vezes n'esta
isa que, quando o partido conse vadur subi,) ai)

p' !e, ('Iii virtule tiogolpe de estado de 16 de
.1 olho de 1868, os cofres prmviilciaeS se acliasfiu
(\ Li ii-I is

E 'mia, Sr. presidente, unia proposição coui-
plr'!ammmeule falmi e injusta, cio vista de dados
otticias fornecidos pela proprma repartição ilo,
fazenda ilesl.i capital.

Qiand' o Sr. Itarao de Caniargo s recebeu a
ad:miini.mtraão, (1C lhe foi passada pelo mtIutre
Sr. Machado ole Souza,estava liquidado o exerci-
cio de 1$(13 a 181 À renda foi então orçada eum
1 ,0d6;14k)000 e eles .oi-se a 1,143:60000.

despezi fd tixala em 1 ,341$46; a de-
de a realism!a, porem, foi te 1,021:81 -4$50-j r.

ioii Vi', erlaiito, (liii saldo de 104:522$608 rs
E-te salto fui transportado ara o exerrmcio mie

18 a 1868, que no seo tina ja foi presidido
peto Si'. Barão de Caniargos.

1'W—ria, Si-. presidente, o 2. 0 6 quando liou-
se o golpe de e s tado de 16 de Julho. Existião
incon testa s el:imente fundos, mnei'mo nos cofres da
capital, po ..to que de quantia não grande.

O nohre 1 cpu tado pelo .5." districto nos disse
que o honrado presidente 1h'. Figueira encon-
trara is cofres., não sei se disse e'sliaustos (,U
em pessiíflas coiidicões. lIsta 'ensura pode caher
ta rnhem ao hon 'ajo Si. Barão de (lamnargos.

Mas, Si presidente, o honrado deputad,
faço justiça á sumi h)nestidade, acredito que S.
ExC. euiuoiIc:(u se de boa ti, enganou-se. Que
existiào fundos, parece-me incontestmm' ei, a \ ista
mias ordens expedidas pela thesouraria para a
amimortisação litial tio ernprestiiiio mineiro, em-
pi estimo este que foi umu verdadeiro cancro ti-
n.nceiro pira esta pris meia, einpreslinio, que,
etli rcre( d' errar, se pode alTiruiar ser o mais

fatal que se [em feitoleito neste paiz.
Sr. preid'nle, V. Exr. camprelienle penei-

Iminente que ordens para a final amortisaçào,
(lUe importava emrm 118 .5o0000, não senão expe-
ditas, se o gosaruo não contasse coum fundos para
I'0.

Era Ião prospero o estado da pros meia, que
no ultimo semestre, de Setembro a Abril, tinha
a administração liberal applicado á aniortisaçào
do ernpreslrmno a irnportancia de 128.333100;
e mmiii por isso experimentava, diz o relataria
mIo Sr. Machado de Souza, a administração o me-
ti r i'miihiaraeo 0(1 prover á satisfação de todas

a' 	 'o!r o. iii eioid,mml r, exigeiim'imi 	 mi sCi'V!Ç'
pilhem ' . .- situação tinanciI'a, qw mimnporta\'a
as amnortisarnies que V. Exe. enron tra no reli-
trIo di Se. Machado de Souza, que passo a ler,
não era uma sitmmaçào desesperada, não podia
deixar de ser considerada mina situação pros-
pera, porque V. Exe. sabe que amortisar quer
dizer pagar o que se deve. Quem paga o que
do-,, e , sust'nla o seu credito, e queria sustenta
semi credito está eu, boas condições financeiras,
1: obrigação rigorosa do d'o edoi' sustentar
'riol mIo, para (11,1  o seu credo e ri ão .soffra. ) re-
jui co. V. I'Ixr. coto prehenie perfeita tu en te liliv
os credores da provinciu tem direito de exigir
estas ainurtisações, para (1 1 ' os 1 utu los d'e'lia,
que cItes possuern,quando expostas á veuida, não
limes dê prejuizo.

consequencia, é unia verdade o que. disse.
E unia obrigação do devedor aamnortisaçán, por-
que a atiiortisaçâo, sendo uni meio de mealisar.
Inst o que parcialmnent', o cumprimento da abri-
gmirão do devedor, mncoiateslavetinente sustenta
o credite,, e sustentar o credito e gar.nlir os mia-
tu°reeses d- credor, que é urna obrigação rigo-
rosa do devedor. E' obrigação do devedor não
dar prejnisos a quem lhe confia os seus rapitae.s.
Por comieequencma, como disse, a situarão que
procedia desta maneira não podia ser consiole-

l ior 5. Exc. menos prospra, nem prejim-
diria! aos iii leresses publieos. (.1)oiadoz

Vou lér V. Exe as amnorlmsaçocs real isamla.s
pcI o foco partido na ulti maia phase da si t miação libe-
rai. Diz o Sr. Machado de Souza no seu relmm-
brio á paginas 26 (1h.

Vê, portanto, V. lixe., Sr. presidente, da lei-
tmm r:m que acabo de fazer, que a amor 1 usai' io fita
jmel parlido liberal, no mmltinmo penado de seu
gos erno, tocou á i;npom tante somai mia de reis
246:833100, devendo ser lançada cio conta da
situação liberal a ultima aniortisação uru valor
il 1 l8:300t000, porque, ao m]eixar o poder, ex-
pedio as necessarias ordens para essa amuortisa-
'ão e tinha para isso funulm(s.

Átlenda-se á iunportaneia destas somnmnas, mlii.
Ir si só ii uma refutação á theoria na ullmuima
sess o simoleutadmi pelo meu iliustre arnigo,o hon-
rado deputado pelo 3 0 distrirlo, o Sr. Rodrigues
Silva. S. lixe. censurou o honrado deputado pelo
2.' (histricto, a meu não menos iltusire amigo,
o Sr.  AtYinso Peumia, por lias er extranluado o
u'mnprestmino comatremlmido para occorrer ao comia-
pruuuiisso da garantia de juros tornado pela
proo mm ia para coral a estradale ferro da Leo-
poldina. Do que tenho expendido vê-se que, me-
diante econ mias i umiportaiu tes, rasoaveiniente
i'eahisme as, se pode lazer face á compromissos
nauito as ultados, sem que o serviço publico sof-
fra, cimo o fez o Sr. Machado de Souza.

C,ntiiva o relaborio (lendo)—«_.cabenlo a sa-
tisl'amIãmj de assigurar-vos que neto por isso a ai-
mmi inistrmmção ha experimentado o menor embaraço
em proser a todas as necessidamles e exigencas do
seco iço publico.

A unia adnainisti-aão que assim procede, Sr.
presidente, aseiste direito aos encomios de seus
propnios adversanios, ou, pelo mienos, a ser por

inalada coto justiça. (.-lpoiadoa').
E falta de amor á provincia, é excessiva ce-

gmieira pai'tidania, negar o importante serviço
prestado pela situaçao liberal, que extinguio, por
sua economia e boa gestão dos miegocios, o fata-
lmssmnao emnpresttuiuo mineiro. (Apoiados).

E' nos propnios documentos, de que se servio
o honrado deputado, que se encontra a prosa de
que 5. Fxe. não teve rasão. Se, quando o Sr. Fi-
gueira recebeo a admmministraçàu,náo havia dinhei-
ro mios cofres, o nobre deputado pergunte ao Si'.
Ilmir.uo ule Camargos (i 	 fez dehie. O governo

t,i 
S

i-. M. ml 	 omizd pai'. o 'i'. 	 Iammiar,ms,
insta ile do ' 'uimuae:to 	 mmtiumiaes que i pi'esidemili'

iutuem'ai uleu'eoui eu uujfri' dores exor dentem, d'
umicoemata ciuimlos li' meis. Aliu estã tu ml,cumiju'nto
ithicuaes,desejo ser eommtetemdo a s ista dell

Como 	 lmsse. mm ticumm'arit tinha expedido oi'-
teus pari a atuiurti0acáo lltm,el di —1 1$:300000.

iu. F. DA VEmi;s:—Mas pelo orçamento do
e'ercueio de 1868 a 1$t19 n o leis ia t'uuido5 parem

paganii'iuto.
li SR. VALiADAiam':s:—Couitinua o Sr. M. de

Suza ii lá 'sImum dadas as muecessiirlas ordens para
o extmuuerão ule..sa enormlae duvida. » Já existmào,
lo lamulo, esta» ordens dotas; e tal nám podia se
1 o r, sv o presideumte não bis esse para isso fundos
mi ecadaulos nas diversas agencia ,, da provmncma.

Se. F. DA \LuGA 	 l'ildki isti e verdade. Mas
1 iuihemu vermlmuile que, existindo estas ordens,

exist mi numa 'mau-lo.
ml Se. V,5LLAD,smiEs:—POI S, se lido isto e ser-

Imole, como diz que i lias-ma iuulierai'io?! V.
-xc. não temi ra y m , Cuuusta de rlocmiunematos nt-
tirites que existia iios cofres miiuili mais de rui-
'imOlei emuiito it p réis. Não existi aqui nas cot'u'es
mli capital nuiicm'am'uo bastamit ' '' pira Uma alui'-
1 us.uçào de 1 l8:IãOO$, porque V. Ex'-. acaba de

'e qmum' :I sai um do 1." seumeestm is tinha. -do
i'immsuulem',usel, Iiimlia importa eu e ti 128333$100.
ht,s,'udi sido altemiliulas iols as outra» iiCCe-Si-
-1 	 Is e u'\igetic-mas -lo sers ii1 . 	ulite, o esgia-
- , 	 lo mio cofie tIa capital era a e miseqilena.

s se.uuu emaaba rg 	 testa fali de rapetaes aqui, à
juraria poti ia evped ir mui ileu.s para as Colei'-

' mis e reumeb donas. V. Exc. c.imuipr'liemiile,
m-. que fle'uo s pode dizer que is cifres estevao
lmuUstos, qumimudo 1 turasimu' imt m)ossuia quamm mis

es nus rilleetom leis e iecelCmjoilas.
tp Se. F. na \ ' Euu; s:—Seiuu dus ia.

Se. V.OLLADAiLs:—Crei , S r- pnisidemi te, que
Ii'tuionslra que .l gestão limiaiicii a do par lido

m'i'àl uiào pode ser queuhmhi.'admi de prej miulu''eal
- interesses da Ir vi umua de 'mluna

iu. A. PENNA:—Apoiaul.u.
1 Se. 	 ' AÍ,L nAiiEs: — ...... que 	 nJ ustauiu 'mate
'í'ílt'mrm amhiui'hIes que, leo ades 	 pelo espirito

dai mo, assim eu coimsidem'armu'.
1 SR. E. na Vum, o:--Nào apojado; mão htumve
rito partmdario.

1 Se. VALLAmxtiui.s:—Sr. presu leite, por iJ':ea-
- m ' tia discussão do orçamento, que è quando

'is muaos e ' tud ar mie perto as tio uças da pru-
eui'ia, teuui silo usu nesta asseiimblêa e cmii outra»

mtmi'mr largo debate poh 	 masas 	 o quero cvi-
de propsito. São as dmscussoes pohiticas

por demais emmcau lecentes, e portanto iimupro-
pias de quaiad' se trata de qmiestiies financei-
ras, as quae.s miece esarianiente será i re udmima-
las pio espirito partidario.

0 Se. R. Sui.v.s:—Apoiado.
O Sim. V S L!anAuiu;s:—F.mltemiilo qume nestas moa-

lerias devemos fazer justiça a m luemim a merece,
e cii não trepida emiu dizer desta tribuna que dos
'idjimimaistradores comisers autores que tem tido a
pmoviuucia, mIe 1868 para cá (sào as au! mnmnmstrações
que tenho acomepmmilmad() algumas nã podem dei-
xar de ser reputados li ' mieslos, pois que em ver-
dade zetasão o- uiimmIaeirs 1uros moelas. tomo md-
uuuinistrador li - 'nesto e mmaletlige.mte considero o
Sr. Dr. Andride b'igu.mma.

O Sim. li, Sri.. s—Esta uieclaração honra mmuiimlo
V. Etum.
li SR. F. tia \'Eie,s:—Foi uni dos administrado-

res mais ecunomimicus.
(1 Sri. VALL.%IISDE5: —Comamo tal considero latim-

!, mel o Si' Dr. Jose Maria Corrêa de Sã e Bene-
mies, meu pam'ticmular amigo. Corno amigo par-
li'uular do Sr. Dr. 1t'nevides, ruão encobrirei suas
1 iltis, e algumas graves, na aduaiimistraçao di'

imimilm	 ollios t;umnlueíum 	 umà.i li' 551deixar
tm' recomuhrs em' qui' paraisso cmi tnulen ruiu C-umismms
tue imummgu'ii iguiui-a. e, emiti'' oumtrm's. 	 alguiui-
tu igas p.hmtic.u5 ii 5. os qumes nào gmiard;i-
iii) Pam'.e euumu chIe lealilmidealgitfji,t euuu suma ' muifor-
umiaçoes e conselhos.

À gloria. pom cmii, Sr. presidente, de, leu' di-
rei tu a ser mue,,itadii cmi mmdiii ia istrador homaest

iCiiiimil'o. ilumiguteumi pouleu'a co'mlestar a, FIm',
Buievi.tes. (Apoiados).

Is ', r .. Andr-mile F'mgueim'u e Bencviuli's seio
dous au.ls'ersaruo5 p01 iticis itmiplacas eis, politica-
mente uIl,mI., não h i talo 'z uest' paz mioums
homens nams exim''uui,iuluus di que ('tl's u'to o-
polados e apoiados).

ioremmm mncomitestas ,mlimi'iite silo honest s, imã
dis-u1,au'ãu 	 dmumtmeirius da li: is mcmi e h°'n ai-
riiiimistrmim'jiu sues linemimuas; 	 não w, 	 ,.-;tragarão.
fino li eem'ãem sCUS suicm'essiires.

I"iI,m 	 'sEi ulcIàraçãu, que parece mime tmrài'mi
nesta d isumussi,j etri umter pd mli' i, para que P0 ssu
ser luis ciieeimt'mnu-uite dirigida, cun omileum a pro-
luis ir (is i muteresses tia pm'mus mmmeia, entrarem iizi
.iprr'uacimuu da gestão timianremra uIas ulm er.sas ad-
iii iu-trmu óes d . 1868 pari cá. E V. lIxe., Sr.
pm'.'.sm cine, hei de ver que e ,;-;a apreu'ia';ão serem
IlulimI 'da laia "io relatorios de presidentes cura -
seis alores.

A gestili t'imiatie'eir,m dos diversos a(liiiinisira-
doie , que Icem occuimado a presidenumia dm' 1868
1mmera imã, ioumi i'xcermcào de domas, tem si lo alta-
mi-Ou 1 prejudicial aias intsrí'ssss eta p rivmncua.
Fauu ithiuuituislrações tecrum sido mi imiser-iia comia-
pletatio. bons principio ,;da seiermcm a das li-
uamaç te, na i só na .upphirmeuàmi los elmnlim'mros pu-
hlicos, comia mui diru'umeao u1mue lesun latia aos tra-
luallu is ' lesta asseuma luièa, pelos qumaes lhes cale
graia -le respomisabilmílale.

V. Exc. sab ' que, segiuudim o svsteuiaa que ris
rege. ris meulunimuistradores mio podem deixar de
ler a i'onlia,mca da asseuaabléa, sob pena ele uuto pio.
lere mm coimti mio em uma adrninistraçao, e, tuortantu,
ulesd' que ,'llee aIo perrr.amieceuum, é por que,[cem
essa imomufiamiça. vivem ele accordo comem a assem-
hiéa, e assim '-mbe-llm-s umima grande res i muisabi -
Iidacii' pela miou mimrecçuo dos trabalhe ul'ehla, ule
maesumia forma que, ao guvermuo geral cabe igual

resp insabmlida'le pela iria direcemuo dos trmulualhcis
do parlauuemilu geral.

Os gmV"rnoS são os verlaleiros i'luefes, que
não uodetmm deixar de ser ou s idos por semi» ami -
gos, que lhes prestão adhesào jsolitima.

M	
-

is, qui 1 temia sido a marcha elas mmlmaumuumstm ii
ç iàes tiuiamaeeiras ule 1868 para cá, come'.uepçào
mie duas, e dos trabalhos d'esta assenahlé;u? A
negação duas interesses da proviuicua, a pastei'-
gaçan dos pnin -ipios que levem ser 41 1-osc r k mitos.
lia,)só pela adimuiuiistra ão, ruummmo pela 'e»se'nablém.

V. lixe., ex.m mi nminelo os retmitonu,is (l ,—is pnm' -
simierites consi rvadores, lia de encumilrai censu-
ras muito justos a seus muntee,essom'es no gnvernu)
ul'e»t e pmovuneua. 'remo-se, sei;. att'nuher á renda
orça-la, realis ido i nnumeras obras, mnnuuim'ros
trabalhos, relativamente senm iunportancma, e o m'e-
ultadu liam sitio esgotarem-se as n'udas da pro-

vincia, apimareii'reuii deficits avultados, -ou; grave
)rejiiiso ia credito da provinm'ua, 	 ele serviços

i mnportanlu's e o antaj osos.
Na ultmmmua esse'mo, o honrado deputado pelo

:i,° uhmstnicto, relator da conuiiiissão, censurou
meu illustre collega de distníeto. o Sr. C.

de Oliveira, luar ter prol] igaloeste mmbusu, pela
qual é respoumsavel, não só a asseuuabléa, como
mis presidentes conservadores, que temem cumpri-
do suas automusaçoes.

V. Exe., Sr. presidente, sabe perfeitamente
que a assenahléa deixa a realisação de certas
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uiiple-níot1 aidi ala-, ai cri-
ii da ad ininistração.
Pai souitilitilgu t semelhante s stetiia de te-

ilar, e dn1iii a pouco r'uinllareI ininha opi-
a respeito.

tis, r. presiIee ti', este' administradores,
itie t.iii obrigação de zelar osdinheiros da pio-
meia nào podem deixar te attend r à renda
içada, para regilareni a realisaeau desas obras,

preterindo as te naior importanria e te inais,
Ie ' - Il11doS recItados ti nance ris.

5 assim procedesen, ão era possia ei dar-se
acrilicio que IoIoraiinnti experimenta a

pro\ iiicia aetuatunte. orno consequencia ne-
-'saria d' ceslão dos awjeiieradorea das linan-
is 1) Ilrazil, Sr. presiiente, acontece que para

p iga e .nhveiicào não grande à primeira x ia ter-
'a inineira, à estrada da Leopoldina, io-e a

ulitiustracão vonslrmigida a rerol rei- a uni em-
rtini.
F1se facto por si basta para que sobre as ad-

oinislra;ôes onieraduras deta com justiça pe-
car li ceiiiira de havereiii faltado à seus deveres.

Se ouru fora o s y stenia de legislar adoptado
por esta asseiubta, isto é, de conformidade
com a rn Ia orçada, se não sacrilicasse mais da
quarta parte tias rendas provinciaes com Ufli
corpo policial apparatose, se não sustentasse
uni dispendioso e inuti 1 corpo de engenliei ris,
se extirpasse estes e outros abusos, Si. p esiden-
te, pode V. [xc. estar certo te que a pio-
vinda (te Minas não teria tido neesidade te
contrahr o ultimo enipreStitOo. Corrigidos os
abusos qu lia na arrecadação d,is r lidas pro-
i nciaes, feita a selecção " dos melhoramentos

proveitosos, para serem realisados so os es-
trictainente iiecessarmos, poderia a adnmmu'tra-
at, ceerrir à despesa da subvenção tia estrada
ia Leopoldina, sem recorrer a eoprestimiuu
Apoiados; muito lern).

lia di,is, suslenlandu eu este principio nesta
tribuna, o itt ustre deputado pelo 3. 1 districtu
dissc-ine:—a Nossa theoria i a negação do cre-
dito.

PermitIa o nobre deputado que o diga, ou não
comprehemdi bem o alcance do seu aparte ou
S. Exc. nà, temi razão.

O Sim. R. SILVA: —E cita nga absolutamente a
convenienci;i de todo e qualquer enipreslln.

11 Se VALLa DAIiES: — l'Stã enganado.
0 nobre deputado i que annultou a base da

instituirão do credito. O principio verdadeiro i
o que tiruita a despeza pela renda orçada. Os
einprestiumos são a excepção. Diz com toda a ra-
zão Macleod: « o meio mais seguro de ter cre-
dito i' usar pouco deite. » Todos os economistas
hzeisi que os ernprestirnos devem ser emnprt'-
gado, ex(pcionatinente, pala occorrer à despe-
zas ('\trau-i] minas, como em caso de guerra, ou
para as eniprezas de grandes resultados; s'ndo
preferireI a elevação dos impostos ou contrilaui-
çôes, sempre que se o possa fazer sem grandes
sacrificios para o povo.

Como dizia, Sr. presidente, a limitação das
despezas pela renda i uni dos elementos impor-
tantes pala a existencia do credito. E' esta a sua
principal base. V. Exc. sabe perfeitamente, Sr.
presidente, que quem gasta sem conta e sem re-
gra, quem ultrapassa os limites de suas rendas,
não pode deixar de ser taxado (te prodigo; " o
prodigo não pode ter credito.

Sr. piesidenle, eu comprehondo e suttento
a irnportancia da mdi tu ição do credito, sei que
é elIe, como dizem os economistas, uni direito
aos fructos da industria futura. Mas, se o credito
não é outra cousa mais do que uni saque sobre
os produclns da industria futura, e portanto,
tendo por objecto elementos que ainda não são

mi r'lidad 11 çeeitt, cmliii ('li, ha'ea-se
lambem nas eood icões de ol abilidade do deve-
dor no preent.

Commi fftito, Sr. presidente, não pode dar
arrtias de si no futuro quem no presente não
procede com a necessaria economia. Não pode
dar arrlias ou garantia de si no futuro o estado,
a provincia, que teui eomiio regra ultrapassar os
limites da renda orçada. 1' justamente o que e
tem (lato em Minas, como e\CepCà apenas (te
tias aduunistraçdes, de 1868 para cá.

Quer ver V. lIxe., Sr. presidente, uuii opi-
dão insuspeita sobre a gestao financeira de al-

guns ad mn inistralres conservadores?
Aqui está 110 relatrio do Sr. Venanem o de

Lishoa,que diz: a As portarias que expedi em 11
14 de Março, suspendendo algumas obras que

estavão sendo exectitadaQ por administração,
W(-ntiv as qu:u's algumas sem plano, nem orça-
isiento, causarão reparo àquelles que, pouco :elo-
vos pelos verdadeiros interesses pctblicos, procu-
mio ma popularidade dos interesses particulares
o/fendidos achar echo para seus resentinien-
as. » II tine acabo de ler, Sr. presidente, V. Exc.

enc atrai-à á paginas 33 do relatorio, com que o
Sr. LisbOa instailou a sessão ordinania desta as-
semuialia i'UI 183.

Juizo menos suspeito e mais severo cont ia as
admniimistraçoes conservadoras, que censuro, não
se pode encontrar.

E' o Si'. Venancio LisbOa quem as qualitica de
menos zelosas dos verdadeiros interesses publi-
coa', 5 o mesmo Sr. LisbOa quem denuncia o es-
candalu d' obras importam les e reali'ando Reais
plano, nem orçamento. Mintas outras conclusões
se podem tirar do trecho qmme cmi acabo de ter.
t.0 ai d'io aintelhgencua desla assemlitia.

Võ V. Ex , Sr. piesidinte, 'omu 	 o Si. \ e-
nani, de Lisboa i'lassií'mca as adumuni.tuaçOes te
seus antecessores, especial mente a do Si. 	 ti-
d	 , qmae u precedera!

Censura d,-pois a realisação de innumimem-as
obras, o mesmo tempo, seuii importancia real,
de sorte que, diz elle, esgotão-se os cofres, e a
final a provincia não possue uma estrada regu-
lar, muito poucas pontes em condições de da-
relu 	 de segurança ao transito publico.

Já vi V. [xc. que o honrado deputado peto
3•1 li strictu não teve rasào quando  pro urou
impugnar as censuras desta natureza, que rima is
de una vez temi sido feitas aos administradores
de seu partido pela opposição liberal desta :ms-
se 1111)1 ia.

l.nm mnaleria de melhoramentos publucos,dizena
ainda os escritores que se occumpão do assuin-
pIo, mhornmente quando o estado de finanças não
à lmsougeiro, é menos prospero, como acontece
ao Urazil, e a quasi todas, seuaao a todas as pro-
vmncmas, deein ser realisados aquelles esfructa-
mietite necessarios e de preferencia os melhora-
mitentos productios; deixando-se para mais tarde
aqiteltes que não 5ão estrictauiente flecessarios,
Ileill productivos.

E esta a regra, que não pode deixar de ser
observada entre nós, sob pena de caminharmos
infalivelmnente para a banca rota. Pergunto á V.
lIxe., Sr. presidente, qual teia sido o systenia
das administradores, nestes ultimos annos, ciii
inalei ia orça:nental? Tem sido reinetter para aqui
os orçamneitos á ultima hora. Ora, nestas condi-
ções, a não ser que a assemalia provincial cruze
os braços, nada poderia fazer, querendo obede-
cer aos serdadeiros principios da sciencia das
finanças, que dominão a decretaçào de despesas.
II um. C. nu OLIVEIRA:—Será duvida.
0 Se. VALLADAmEs:—Nada poderiaunos fazer,

porque não tinhaumos a norma, que não pode dei-
xar de ser o orçamento da renda. Assim, V. Exc.

vi, si. 	 resml'mut', que egíslaimios imuteiiaiii'nI'
às digas.

lã Sim F. mia \'m-;ios:---l-Ii:m aIim oucm;icul 	 da
receita.

0 Sim. \"ALLaDaumLs:—Perdio; o orçtmuieiIo seio
agora, e nós já decretamos d-spesas considera
sem-.. Leguslanius cmii piela mente as cegas, o que
não aliou teeii. dii -ali te a pra ti cii 01) criada por
muimuto tciipo, nu só petos ailmdnistrai''res Ii-
beraes, comiw pela admiiunistralores c miservado-
'es. Segui nt!) esta i i ri (uma, quando  o presumi» mi te
mliii trir os trabalhos desta asseuiblia, trazia

na suma mati a uuformui:içao para a confecção do
ni-ariento. Nesse buiu tempo, se a asseiiblia

cnn p rimiiet tesse as ti uianyas tia pros ini:ia, não te-
ria - mis ti fiará o, uiei ii aI ti' nua nte poss ireI. Mas,
anti o s stmuja actual, qual à a cunsequendla?
II' .m i'uina, e a postergação do principio salutar,
que tantas vezes tenho repetido aqui, de lumni-
lar as despesas 
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1i renda orçada.

(Ira, Sr. presidente, V. lIxe. tia de s» lema-
rir de que ainda luuiutemu votou-se nesta casa

ler tons teres unia uieeimdi legisla lisa, (lume traz
tios cofies pi bios urina despesa de moios de
,i):000$000; o, não obstante, ú certo que unia
(!:is v'rhat da receita, que e, aposto solar en-
tomilios, umopurta cai (30:000 50W). Já si V. [xc.
iji, só uni a despesa da mied da (iut uaiisseiii-
lia decretou liouuiemiu, esguou-e qmuasi esta seu-
ha di , receita.

II 	 n. R. 	 ii.s s:—\ ' . [xi-. 1111) stuti por cita?
II r'ot. Vim,a smmEs:--Na, inis 1),,r (((mli) no-

1 md. lo nau posso, nem 	 no cuup'tt dmnigim' os
1 i'ahailius desta asseliI(léa 	 e eu fo,se amutg ' do
iresdente da prus iludia, tinia empregado c40i'-
c	 lira que cile cumprisse eiji teiiipo o seu de-

então esta asseuiblea poleria legislar nor-

( Sui. l)iucaioama: —Isto d lii p'te à 	 miamorm; -
ii. C. DE ( (id Euim u dá cinm aparte.

( Se. VALi_sDAnmes;—ieiuho votado por atum-
Lis despesas, int,,sioo a:ites de 	 ir o orçamento.

() Sim. R.SILVA:—Mis não ota pelo projecto
de orçamento?

ti Smu. VaiI.sDauiEs:—lIei de explicar esta d,-
(1ara(:ao mlii mitum voto prermo, que anmimmnciou aqui
o ou miubre auimr ' e colie g a ile dustrmcti; hei de
leu' ti luoni':i de defender ti Sr. Caumdido (le l)ii..
d'ira. (Iouiprshendo que o nobre uleputad coai
sem aparte faz alI misào a essa declamação do Sr.
Ilamulmelo de Oliveira, cuja defesa aceito.

II Sim. (1. nu ( )LiviouuA:—_4 minha defesa está
comi fiada às nielimores mãos possiveis, e por isso
espero que cita lia de ser cabal.

ti Sim. VALLÀDAIIES.—COIuIO dizia, só honteni
ida assemhle i esgotou uma verba de receita com
unia proposição, itt que mie lembro, e é um i tu
pros as el que 1uassasseurm outras. Temos ilscreta-
do inuitos eomic'rlos (te estradas, cujos reparos
reclaimao d ispend ios consideras eis. Entre outros,
aIli está a estrada do norte, Sr. pu esideumte, para
CUjOS reparos esta assemnbléa decretou noventa e
seis contos. ii vê V. [xc. que, eu corisequmencia
leste abuso praticado pelo Sr. liarao daVuIla da
Barra e que tema sido praticado por outros pr'-
sidentes do partido conservador, nós nio ternos
umima só leu de om-rauimenio fixando as despezas,
lemuos rumuitas.

0 Sim. R. SILVA:—V. Exe deve i-oIitarrer para
repelli r estas tendeimcmas e não aiomapanhal-as.

0 .Sii VALLSDAuIE5:—Seueu duvida, é por isso
que aqui estou censurando-as. Não está nas mi-
ilhas mãos chamar o nobre Barão ao bom ca-

ii mi luo
1 Sim. F. na VEIGA:—O voto é mais eloquente.
1 Sim. VÂLLADAIIES:—E com elIe tenho protes-

ti sempre. N ' is temos aqui rua imitas fixações de
- -

II Sim. E. rui Vmn:—A culpa à nossa is,ctulsi-
a me mil e.

li Sim. \'.ui.m.suuuuEs:—iIu mia serdal,- acimiro
que o muobre ile j imuiatl 	 prelirm 	 arregar com ti
i espuuial i il i da,le liste abuso a ricoumlmecer a ruI -
pim di pr'sidente'. N ão é nossa a culpa, é II' pre -
vidente.

Os aiuigoe de S. l-.xc. devein ser francos pira
co m ci Is, dizendo-lhe que sobre 'lIt' (lesa a res-
p misabitumitude dos erros :esta asseumiblla, porque
não mandou eui Lo iii po a i nf ruuação e outros
ducunmentos Iireeisos para a confecção do orca-

Este abus já sai toiw t ndo ciracter dP regra.
lia ilispsi 	 mióes do direito tiumaceiro da 	 rovimi-
cia te Minas, que attestão a exmsteni:ia dei[(,.

fies dis1iosiçóes aetmao-se comi sol idadas tio o1iti-
umo trabalho do intelligente Si Joaquim C-
pniano...

4) Se. R. SiLs a:—Apoiad, excel lenfe trabalho.
0 Se. VALLtDSRES: - . . .aO qual elE deo o mo-

desto m ituto de—roteiro dos exactores da fazenda
puuli uca— .As leis n. .iiO de 10 ,Ie ()i timbro de 1851
art. 23, li. 1661 ite 15 de Setembro de i80 art.
:3 °. ('uusignão o seguinte priin'ipni,—'emumpre

lum e por Ii for ilecretada qialqumer despesa, en-
wn r-s'--ima que pela mesmaa lei é concedid o  o
credito necessa rio para o nec peet is o pagamento,
siitbora no ouIaluiemmto não haja quota especial.

porem,se truta de despesa s que podem s, 1'
encdeçadis mmi alguruma das rubricas tio or;ainen-
ti, considera-se ampliado o necessario credito.
Em ti V. Fc. time o orçamento ilàO s :ile comisa
ti Ig muna.

Nós lixamos as despesas; muias, om virtude
de proposietoes ptircuaes aqui votadas, a renda da
provincia p ode ser completamente absorvida.

Si'. presidente, se eu tivesse confiança, e espe-
rança ele conseguir a correcção dos abu s os dos,
administradores-to partido conservador, eu pro-
por :1 uuum outro principio para ser convertido ciii

te . Era estatuir-se que as despesas sota !as tia
do rçament'', as despesas extra-or ç auuieii tarias,
só tevesseum si' pagas comum as sobras do orça-
nem lo.

Assi mui V. Exc., Sr. presidente, couimprehueuide
perfeitamente que sais ai--se-titio as tinanças tia
provimicia tIa abvsuumo, a que não podeuu deixai
de ir ter, se t'omm liii m are um essas pratica ,; a buisr' as.

Não se iliuda a a semnhI ia provi uietiaf de Minas;
1 fudir se e liludir a pros imvc ia: commu este syst cima

de legislar nau lia finanças ilmu' resislàei, mor-
mimemite quando, por immfeiicmdad-, cItas são geri-
das por admiministradores pouco con sciencio s

o s 1'

pouco zelosos, como foi o Sr. (odoy.
0 Sim. A. PENNA:—Apouado.
(1 Sim. VALL.dmcvnus:—O Sr. Godoy lançou timão

da cuIleçào te leis inineiras, e inálidou almi pro-
tirar quanta -, .iutorisa .-Oes de despesa podesseium
ser encontra d as e tratos de executal-as sim nI-
taneanneuite.

0 SR. .1. AU ;tso: -- A paiad 1.

(á Se. VALLvuAisEs:—Gastou, Sr. presidente,
somo tua excedente de 600:000 em obras, e não

lia sugnai da passagem deste ailmninsstrador pela
pros uncma de Minas.

0 SR. J. AuuusTo:—Apoiado.
li Sim. VALLiDSRES: —Já vé o hoimrtido deputa-

do pelo 5. 1 districto, que ha pouco disse que na
pratica a doutrina que eu prego e desejava
consentida em leu e a que se realisa, que nem
senpi'e isto acontece. Eu vejo is cousas tão mal
paradas, que desejava se convertesse emlei o
principio que indiquei, afim de ver se puinha uni
paradeiro á excessivas despesas , imprudente-
mente decretadas nesta casa Só mediante medi-
das taes e econooiias severas, será possível oc
e rr'r is 3 spsa 	 ,	 a e-a1a (li , ferro que te-
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mos, a da Liopililina, sin lançar iuâo de em-
prestimos, das rjuaes daqui a muco eu tratarei.

() Se. R. rrsa:—° u m olti	 arIio tio ursa-
uiento lia unta dispusi,, ão muito salutar a les-
1 wito. Declara rriesillO que as despesas não serão
autorisa Ias enquanto não puderem ser feitas
pela respectiva v rima.

O SR VÁLLÃDAI1E5:—lla alii essa restricção,
mis so:nente quanto ás despesas corri liras p11-

Ilicas. () autue deputado com prebende que não é
es . a a unica veria de despesa, ha os auginentis
de ii spesa 40111 o funecinalrerito, que sai t-

ando proporções assustadoras um Minas; lia os
iliginentis mie ordenados, ha es favores induvi-

as gratifica ;ões por serviços prestados e
até por ers iços não prestados (i'iso) e muitos
i!ipendio, que não estão compreheniudos na
itelriceso da uttiuia lei de oreaniento aijiii ao-
tal a.

l:tiruo mui tu ouvir do nobre deputado que tal
disposição da uitiiita lei (te orçamento já se acha
mui vigor. Entendo que assim deve ser, porque é

unia ci usposi ;ào que r siringe despesas, ruas as-
inm mio entenderão os presidentes, aos quses S.

Exc. honra com o seu apoio. Ha na o Itirna lei de
orçamento algumuias disposições geraes restrieti-
tivas de despesas, que não podiào deixar de ter
(XeC(1ÇO iriimediatá e, não obstante, até hoje
aio executadas. Reservarei a discussão
desta niatena para outra occasitio.

Mas, como dizia, Si" presidente, dada a ex-
isiinea d'essa disposição de direito financeiro,
se:ii time os orçamentos sejo unia realidade,
conio o não são, sem que as despesas sejati vo-
tadas de conformidade cia o orçamumento, é pos-
sivet á uni administrador riieiios zeloso estra-
gar coiimpietauiemte as finanças da plovincia,
Comuto aconteceo mia adrronistra:ão do Sr. Godoy.

O Sri. 	 c OLIVEIRA:—E na do Sr. Vonaricio
Lambem.

O Se. VALLADAIIES:—L' verdade. O Sr. Ve-
uiancio, Sr. presidente, entrou para esta pio-
meia com boas ideas. Em seu relatorio clle

declarou á assernbléa provincial que tinha mau--
dado suspender todas as obras cujas conlrucçÕes
si mui taneas, sem plano, nem orçamento, o 1cm do
Si. Godoy tinha ordenado. Mais tarde, porem,
o Sr. Venancio abandonou as boas idems e a
prus miicii teve de lamitenlar uni prejuizo de perto
te trezentos contos de reis,despendidos em pura
perita coo a estrada de Santo Antonio a Queluz.

O SR. C. ne OLIVEIRA-111oje não passa nem um
a mandante; os pontiihtes cahir;o todos.

rm. M. PadHEco:—Não forão feitas.
O Sim CEsaiuro Gaaia:—Nern forà i feitos.
O sri. R. SILVA:—O Sr. C. de Oliveira está mal

rim for ri ad ii.
O Sri. F. DA VEIGA:—Se não forão feit is, não

podiaui catar.
O SR. C. DE OLivEiulA—Algunsia cahirão.
O Se. .3 AUGUSTO:—Não tem nenhum.
t) SR. Cesarmio GAMA:—Erào mie madeira branca.

Frao poatilhões pros isorios, não erão defin ti-
vos.

O SR. VALLaDAIIES:—Censurei ha pouco o 5VS-

fluira tias autorisações que tem sido adrriittido
n esta assembléi, e tarnberru vi esta censura erii
rmm relatirio de uru presidente conservador, no
relatorro do 5r. Pedro Vicente Diz S. Exc.
cora toda rasào que aada poder deve girar em
sua respectiva esphera; que á assemabléa cum-
pre decretar a despesa e ao presidente executar
os seus decreos; porque V Exe. cornprehenle
perfeitamente que estas autorisacões dão era re-
sultado que, em realidade, quni dispõe dos
dinheiros pubhcos é o presidente da provincia,
ficando a seu alvedrio executar ou não a auto-
risaclui olá assenilmltda,

P1

im. Crsaimro 1
O SR. VALLADABES: --SC graaile é o poder d'esta

asseuiubtõa eu inaterra de finanças, grande e
tamimberim a sei ucspouisabulrIade, e por tanto cita
não pode deixar de renunciar esse systerna de
aulorisações, que revela fraqueza mia parte tios
rneruihros d'esta asscnmbtéa. Parece que, não po-
dendo resistir ás exigencias, que partem mie todos
os lados, limitào-se a fazer resvalar de si a respon-
sabilidade para o presidente da provincua, couce-
deado-lhe simples autorisaçites em vez de decretos
imuiprativos. Ternos obrigação de estudar as cir-
c.uirustancias linanceiras da provincra, e, de coa-
f rmmiidade cora dias decretar as despesas neees-
sanas ao bem publico. Devemos assumir a res-
ponsabilidade, porque dia é nossa e exclu s i v a-
mente nossa; porque nús C que temos o direito
de ordenar a applicação das rendas provineiaes
as diversos lautos do sers iço publico, e nà0
pmtrnos renunciai-o em favor (te presidente
ai gim in.

O SR. Cussriro GAMA—Apoiado.
O Se. VALLADARES:—V. lIxe. note (lime este

abuso teiti-se tornado tão amplo, que alguns
presidentes entendera que a assembléa irroga-
limes censura, não se limitando a autorrsar.

O Sim. A. PENN.s:-0 Sr. Freitas Henriqires,
Por exemplo.

O Sim. VALiADieEs:—O Sr. Freitas Flennilues
chegou a negar cancçào á proposições desta as-
serrihléa, por serem concebidas em termos nu-
perativos. ti Sr. Freitas Hnriqnes não salmo
que ao poder legislativo compete ,lecretar e ao
poder executivo compete executar os seus de-
cretos.

O sim. A. PENNA:—I'ihe até disse que podia-
mos conceder aiutrisaçôes.

0 Smi. VALL.SIJAÍIES:—EiS a razão porque as
nossas despesas excedem muito a renda orça da:
é porque e'itamuos a responsabilidade de dispor
dos dinheiros da pro\incia, e atirarnoi-a, sobre
admnimastraçúes, que irem mineiras são e que,
por isso, não podem ter por este torerão O mesmo
,uior (lua nos lhe consagramos. Por onsequencia:
u0 cetienmi cowo o Sr. Godo y, que, tendo esgo,
ido is cofies pulilicis, com o pé rio estribo ain-
da o rdenou una despesa não autorusada por te-
e quatido se lhe 'cio annuummaiar que sua ordei
tinha sido satisfeita, S. Exe. excimnou jubilosom
« esta provinei a é iuiesgotael! s

O SR. C. DE OLrvariu:—lsto é authentico.
0 SR. VALLmDA1IES:—Sr. presidente, o hon-

rado deputado pelo 3. 1 tlistricto, na u ltiiria ses-
são, reparou que o Sr. A. Penna tanabeun es-
tranlnase que para se oceorrer ás primeiras des-
pesas da estrada da Leopoldina fosse necessania
unia operação de credito. O nobre deputado pelo
2. 1 districi" estranhou e estranhou cora tola
razio, porque se houvesse economia dos dinhei-
ros publicos, a prom meia não teria necessidade
de uni erriprestu uro para pagar uma pequena sul)-
veumcào á estrada da Leopoldina.

Sr. presidente, sobre a provincia de Minas pe-
são compromissos onerosissiiaos. Alem disso,
accresee a necessidade indeclina' ei de prtinuover
a sua viação e ele desenvolver a instrucção pu-
blica.

E' ce"to lambem, que não nos é licito mais
augruentar os impostos. Sendo assim, torna-se
necessario o expediente de fazer economias, de
restringir despesas ilispensaveis ou adiável,,,,
para :mpphicar ri viação publica e á instrucção o
proriucto dessas economias. Eu chamo a atten-
çào da honrada commissão 1.a de fazenda para
este ponto. Si' não adoptar elia o expediente das
restricções de despesas, das economias, com-
promenetterá o futuro financeiro da provincla com

os inrirmmmieros i rimpi elinii,s que a 	 iirmiarmià n-
cessanios, (Apoiados).

O meu coilega te ulitrrcto entende tu-, se a
mlnnmriistraioes coricrsadras 	 de limam-
lar-se aos p u blicos estrie ta mim emite
li, -cessa rios, potl'ririi, feitas as economias puser-
m is, occorrer de despesas (ia estrada mia Lruipit-
lina, seni recorrer ai e medi ti.

E' pira esli,mmmliar-, disse o mioitrt 	 ilepir tatua
itt 	 :. 	 ilistriclui, qmne o Si'. depmilaili censir-
risse este enipresl i rito.

FIlie ceiisiirumm, porque ato-edita que, se por-
ventura aulnim iaistm asse a provincma, conseguiria
fazer tenra á esse corimpromuisso seio contrabin
emuipresti rue. Eu tamabema acredito que isso seria
posanvel, sem grandes e.frços.

l-.stoim persuadido de que a mrrecaitaçao entre
nós é imimperfei tissimna, que lia extravio consile-
r,tvel mie rendas mimos irnciaes, que, se e ;te Seri iÇO

tu usse feito regularmente, muitoitt nmaior seria a
ii uda da p ros macia.

0 SR. Cxci cru Gasma:—iala mSz mais de um
tu- rçi

O SR. Vmrj. 'niamnEs: —Senti dum ida.
Por isso, Si. presiticrite, é que, tu por rum :nlia

'.1 estraimbo e i-emusmmro que ti nobre tiepuitrido,
ii Sr. Rod rigires Silva, as alrarmdu mal a rnd.m
iuis,i\et 	 ia pritvirmcui, emmtiniilesse iria-alisam ei o

mammmerato da pequena smmhi-eucáu a estrail i
1 	 i ipotii mia, Si ti euripresti uni.

ii Sim. R. SuLVA:—Não é regimlar.
1 Sim. \ALL.IDACES — \ii e nu-guIai'?

O Sri. A. Pnaaaa: — i. o lume S e deve desejo.
li SB. Vin.u.tuimumnas:—Quil a razàtu ilá irru-cinia-

ridamie? Desde que, niediante ecunoimaias e si era
a erecadação das mi-mudas da jifoS meia, seja puisSi -
'el o paganietmto di suhi eimçào, cciii enapresl i nau,
ømude a irr-gularmilade? niãum sena nmesauo dei ir ia
ai:uuinistraçãiu fazei--o?

Se a gestão financeira fos5e presidida por
outro pensanmiumto, se nosso s -tenta de legislar
fitsu tuFo, coni certeza que as ilespezas com
a estiada da i .eopoll i mm podernão sei' feitas cora
ti recursos ordinairios; porque V. Exc sè que,
no terapia enti que di rigião a proNincia esses ir-
itenaes que são i nal i ficai os de prod igi u meios
comiservmdore, ri alisavãi-e 	 muiurtusaruiec au-
rimiaes de 246:83i00.

l'criimitta o nobre deputado que eu contrarie
sua tirei iria sobre ciii pies tu mImos

3-atendo, S r. presidente, que os cmii prestimutos
la ema sei' Uro recurso extremo.

(1 Se. A. PF:aNA:—Apoiado.
O Se, VmrLmDAimEs:—O unnrt'n itmeno 	 dizia

i hiers no parlamento francez, de ter ('r dito, é
ii i-uirrtr pciuc au 	 emprestiimmuis.

t Sim. C. Di: OLIVEIRA dá uma aparte.
rI S 11, VALLmD\itEs:—Ora, tratando-se tia I t ri-
mura -eirada (te termo que se realiza com o ecin-

rIU `So da pros incma, nao se commseguio pagar as
mmas subi emmçiies sem eitiprestizno! Está até na
rinite dut legislador o contrario do que sustenta

- honrado deputado pelo 3. 1 districto.
Lendo-se estes decretos ele garantias de juros,

-miroumtra-se sempre a epressàim facultativa —po-
lendo fazer a -.zecessaria opem'açéo de credito.

0 ;e gislador quer que seja mi rita rmaeitimla parra
caso de necessidade unicamente, e rio :mdnnu-

II strador da 1irovincua assiste a obnigaçio de
ri-alisar u-con smias consideraa eis, para não se
dar essa necessidade de recorrer a emprestimimos.

O SR. CESa-muo GAamA:--poiado.
O Sim. X. as VEIGA:—Evidenterrmnte, se hou-

aesse saldo, devia ser appiicado para esse lima.
0 Sim. VAI,L%DA11E4:—SCIII ilmmviula, e estimo

riu muito ouvir a approvaçao de V. Eve.
(te einprestiruaos levem ser emnpregad's cru ca-

so s e-'itrenmmos.

(Is eiíunomaislam -átu aeeoriles em julgarem pre-
f-rive'l -i amngmmm-nmto da uentrilienição à.is eimtprtus_
tinutos. lnielnzmmmumitia,jiorcnt,uu imo s o hiacilemrui jii 50
acha [tu umnmer-[m, mtrio meão aconselharem um arigutmenu-
tu, mia cuirum n'ibunieáui eni periodo de paz.

M	
-

Mas, real isadi esse ernipra-stimmno 	 i-, S. 	 vc. o
5 r. 	 tirita da Vil la(Ia Barra, a respeite (1i1 10,
Uns dá noticia mui o rapiula

V. [xc. sabe que a primimemr:m curidmçàuu para
muaaaten ii (:redito é ri aniortisação que. couro disse
ha pouco, significa a simples banalidade de qnie
cada mira é obnigadin ri pagai' o que iteve.

A amnmorlisaeào torna-se iiina necessidade jruu -
pirtinute uma imrom inicia iii' Minas, uunamie já se de-
rnonsl romi, lar um facto bastante eloquente, que
não é pussnaei occorrer ás garantias de juro ,,, saiu
e; prestm moe?

% lemnt disso, lia poucos dias, disse o Sr. Ro-
ilnigmies Silva que nãoé posema elo pagannenuto da
subvenção á ccii rida da Leopoldina, seu) 'mpres-
timao. Nato n'ai uaeiate é este ta-ntbemit o pensai' do
gui ' -rio pros uncial. Quantos emmtprestirmmos tere-
inuae quando a estrada do Rio Verde e outras
viciem cxigiro pagamento das suba enições que
a pia icia lhes (lev e? Este assuummmptua deve ser'
esmidaulo com seriedade. Se a provincia precisa
de obter fundos por enaprestinro, Sr. presidente,
cimitipr- á seus representantes e ao governo, p01
mtiem-i te, amimortms-cçuiesconsidei'aveis, manter o num
creu ito e dar-lhe m icremmuento, para que (is cri--
dor, , , mui sitflraut prejunzos, caso pre(isenit mie
eur ,'i a emita os titules, que pussmniremim, iii pro-
a meia.

[tu tiui era o comportamento dos lniieraes ue-
latim amumeati' ao celebre emnipm'estivaii unummueiro.
(lo nuo mime ii ) rece já h:mve r de mia ou strad o com o
teslemnumibo infailivel de cifras, que cuanstão de
(huucmlimmentos oiticiaes, o ultimo presideme libe-
ral, ao penou o final ile sua ad miii ruistração anmaor-
tis-mi 125-3331OO, e, por deixar o poder, não
reaiisiin o restante rnsgamentii de 118:;500$, para
o qual, porem, já estavão dadas as ordens.

'soltarei á mmiateria, de quim rue ocemipava. %
nos-ma divida lo anuo passado para cm elevou-
se a umais de quinhentos contos, e a a iiiusrtisaçàut
fixada pela iilustr-e ciunarnrssào é relativamente
i musignuilicanule, é nenhuma.

O Sim. R. SILVA:—A comra,issào já deet:mrou que
am l guaenmtarimt a verba.

O Sim. VALmADAilEs:—Acceito e agradeço esse
coinproruiisso. Agom-a volto-me para um Sr. Barão
la Vilta da Barra, sei que S. Ec. tem de per-
maarueu'er pttm aqui algum tempo. Fa:a S. Exc.
effectia o o decreto da ass.mimiéa i'eialis o á aumor-
tisação, não riu, apresente sobra nessa verba,
porquanto, is no seria em prejriizo ria pros iricia
e de eco credito. A aunon-ti-sacão unsigmmmlicante,
corno é aquela que f-lizuraeumte ii nobre miepiu-
lado declara que Vai ser augrarentada, não dava
nem 1 por',,.; parque de junte pagmitios :12 con-
tos e tanto.

Em vista disto, Sr. presidente, é licito ibsen
que a iiohm'e conumissão não decretava anmiorti-
sação; e, port-mato, a iliustre comainissão prestará
tiram relevante erviço, n'eahsando a promessa que
acaba ule fazer por inatermenho mie ciii tle si-mis
meriubros -

E' uma necessidade, porque daqui a pouco
estarão batendo ás portas da thesouraria provin-
cial outras comimpanhimis, á que prometttnntos snb-
venmlõe,, d u se a amortisacão itesappareeer de
noss os orçauuaentos, ou for sinuplesmerite. corno
se (fiz, para inuglez ver, V. Exc., Sr. presidente,
connprehende que o nosso credito eontrahir-se-
lia, ou ilesappareeer'á mesmo.

(ira, corre por abi (entendo que não havia rir-
são para tanto) que, tratando-se de i:ontrahir o
1. 0 irmuupreslimilo para a subvenção -Ia Leopoidi-

\() 1)11 	 3)1- il'lIO 113
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na, na se pi'ule Ievankir cspilae ii Rio te la.
neiro, de sorte que a privincia, alho de satisfazer
o colnpronhisso para com a estrada da Lcopol-
dma, teve de pedir auxilio á caixa das econo-
mias dos pobres, isto é, i ca i xa econoiuica desta
capital. 	 -

O Si. R. SILVA:—Na praça do Rio de Janeiro
é geral a falta de capitaes.

O 'a. VALLAIJAtiEs(.reia o honrado deputa-
do que, por maiors esfor'ns que uIsenvol-
va, jamais convencerá a quem quer que se - .
ja que a provincia não realisti o(uipresli-
mo de quantia relatit aiiiente pequena na praça
do Ri de Janeiro, porque tá não havia fundos.
Eu desejava examinar este negocio; mas o Sr-
Barão da ViUa da Barra até hoje não dn as
informações pcdid is pela pp)icao sobre o ciii-

prestimo. E é muito para censurar urna tal ohs-
ti nacã o.

O Sn. E. na VEIGA:—Se ii credito lI\ess dis-
app.irecido, a caixa econoinica da capital, que
conhece melhor o nosso estado, não teria em-
prestado.

O SR. VALLADARES: — CU declarei que não havia
rasão para isso, para serem negado- capitaes á
esta provincia na praça do Rio le Janeii

(á SR. F. D.% VEIGA:- -Terão outr 	 applicação
mais vantajosa.

(1) SR. VALLADARES: —QUeEII sabe, quem sabe se
o patronato. . Mas V. Exc., Sr. presidente, coto-
prhende que este systema de legis ar, seio ler
eut vista a rerita oreada, faz desconfiar os capita-
listas. Ctanto isto é verdade, que S. Cxc de
certo já. lén nas corresponilencias estrailgiras
que o, capitalistas de Londres inandào-nos acon-
elhar a necessidade (te que IIOSSOS orçariientcs

sejão urna realidade para pudermos ter credito.
Vé, portanto, o nobre deputado que é necessa-

rio, como regra; gastar na proporção tias rendas,
para que o estado não vã ter ao descredito e á
banca rõta. O estado que não observar estas hõas
regras irá ter ao descredito, -"i banca rita, o mdi-
viduo á miseria.

Sr. presidente, estou fatigado, e creio que
lenho fati gado lambem a asssriihléa (não apoia-

odos geraes). Portanto, vou dirigi , minhasnhas vistas
para, oulropouto, e concluir o mais depressa que
me for mssivel.

VOZES: —Continue, está agradando muito.
0 SR. VÂLL.anAaEs:—Nào quero que sobre mmm

paire a accusação de haver n'gado o credito da
provini:im de Minas; ainda uma vez declaro-o
desta tribuna.

Já disse que não havia razão para nos serem
negados capitaes no lio de Janeiro, e a caixa
economnica, melhor inteirada das circumntauci as
da provincia, fez bem em lhe confiar seus ci-
pitaes

'
fez mesmo muito bem. (Riso).

Mas se na erlade nos farão negados esses ca-
pitaes, eu attrihuo este facto 

em parte á má
gestão financeira da provincia, á maneira alta-
iiiente abusiva de legislar aqui seguida.

Quem abrir as collecções das leis mineiras,
vendo as autorisações para despesas, cniuprehen-
lerá que é facilimno serem suas finanças intei-
ramente estragadas por qualqier presidente.

O Sr. Venmncio de Lishôa disse que para rea-
lisaçio das obras decretadas e autorisadas não
chegariào as rendas da provincia accumuladas
20 aunos.

Ora, este facto é grave, e é por isso que eu
desejava ver a iliustre conimissán de fazenda
entrar cm vias de economia e reslriccmes te
despezas sobre este assumpto.

F lempa, Srs., amanhã não será talvez pos-
sivel mais, de cuidar esta asseinbiéa com serie-
dade de corrigir os abusos a seu alcance, mor-
mente por meio de leis de orçamento ronfec-

d ' nulas de 	 onll'miimlai 	 'iii	 is tine laMa-
e ipios.

Eu sei que não serei ituvi,lo de bom grado
ucte terreno. (V'io apoiados).

Sr. presidente, entendi que iconimuias bem
e nideraeis podemim se faz-r, não só relativa-
mente a obras, nao eonseiitimido a iroinusissAn
co grandes ulespezas para tal ramo de seri iço,
como diminuindo o pe 	 aI de engenliei ros da

0 i ncia.
Sr. president e, nós lonas na provineia pare-

de-moe que '7 engnhei me; poderi ililuS passar
perfeitamente crii 3. Já tenho ouvido ilizir que
a uppostçào coma eLas itléas quer barbarisar a
pritilicia te Minas. Citenlo, Si-. presidente,
qu e esta accusação não leni lii ida meu to. E
verdade, como 1 iz o Sr. Venamicic Lisbóa, que
a pias incia de Minas tein um teiriturio de 20,000
leguas quadradas, que as sois estradas estão
ciii pesimno estado, que pru:iso conte,:ar a
sua iaçào;tnas accrescenta as seguintes e judicio-
sas consilereções. (Lê).

Fio theoria pare, e-milu bonito e bom quanto
ii icemim os nicos contiarmos.

0 SR. X. os VEIGA:—Na pratica tambena não
era mão.

O Se. VALJ,ADARES:—SenI duvida, se a pro-
vilmeis tivesse fundos. Aqui neste relatormo lia
bois idéas que devião ser :ipriveitalas pele
amiligos do 	 r. Lislióa.

4) sim. It. SILVA:-0 Sr. Poro Vicente lambeni
escreveo boas cousas.

0 SR. VALLADAiSE5:—Hei de ir a elIe, ainda
que seja em outra o-casiao (riso).

Dizia o Sr. Venaucio. a E' verdade o ter-
ritormo mineiro temo una extensão de 20,000
eguas quadradas; é verdade que ii sua viação
deve ser coimiecada, ii /eu1 comraeneer, corno di-
zemai os fi-ancezes, i nas é tamtieiii verdade que
tendo empenhos urgentes a realisar, que se
achando a provincia em condições de não poder
ciii prehender muitas obras; não é tia polmt ora
linaimeetra ter pessoal excedente a estas neces-
sidades. »

(Ira, V. Exc. comprehende perf u itamente que
3 engenheiros são sim til-lentes. Nós, em rnateria
de obras publicas, (levemos imitar a lnglateria
que é uni paiz que tem realmsado pm-odigios so-
bre este assmimpto.

r presidcmite, na Inglaterra o systemna cio
imialeria de viação publica é inteiramente con-
traria ao que ternos seguido e tem sido seguido
cmii outros conto a Franca, onda, segurm-
do o testemunho de Micbel Chevalier, principal-
mente a viação ferrea tema custado somumnas falou-
limas. Na Inglaterra o parlamento occupa-se corri
muito cuidado das concessões (te vias ferreas.
lia unia com missão, que estuda a fundo a ques -
tio e dá a sua opinião por meio de uma relato-
rio ininticioso. Votada a estrada, Sr. presiden -
te, verri as companhias particulares realisal-a.
Nós tamnbem sotainos aqui estradas e apparecem
mromnpanhias parlirmilares, que se incumbem de
sua realisairão.

Mas quer V. Exc. saber q ual é o syslemaque
lá se te:mi seguido?E inteiramente contrario ao
nosso. A Inglaterra não possue um ministerio de
obras publicas, e nós, ainda lia pouco tempo
possuiarnos na provincia de Minas uma repar-
ti 2 ào, que podia ser considerada conto uni faus-
toso ministerio te obras publicas. A grande
Inglaterra, que tem realisado prodigios em na-
teria de melhoramentos pubticos,nào possue um
ministerio de obras publicas. As companhias
construem estradas. Reatisadas citas, então o
governo as inspecciona para que sejáii entregues
ao transito publico. (1 governo cumpre esse seu

mmcai'gipir iitli 	 uchu de ii;ii 	 ii-pri:tir do
Boarul of tavm/e (direrçãi geral do uriimniitrcmi).

Vei-mlica cse, 	 Íunci:mai li 	 o tm'i:. di rta
d i cruiitoi-uimlade com a cOticesCài, 5i t liras
possuem a necessam ii solidez, e issmiii erimicvde
licença para ser aberla a estrada um transito pu-
blico, ou li i o, mio caso das tiras não ollurcereiu
a necessai-ia solidez, que gi rin li a stgilíailça
lis passageiros, e se a ciuipamlllia não se COim-
mliii mmi a sua decisão, mimtermoe recurso para
mmiii tribunal epeíriil, que decote cmli breve pia-
ia, ia s é V. Exc. que o 5vslemna é mnteiramiiemiie
utriu e. este é o svsl-uia e-umiuimimiro que mios
uns inha.
Funis necessidade absoluta dia lazer econi-

mia, e este o. incr'i testavelmm.eute o sveteimma mim:tis
iii iuiOiflilo.

-' rreil i lo I I mie il e bis fé ná 	 h a vira que tu o
urumisidere inexequis eI entre miS. Cicio que não
lii miada mais si:iiplias do mi e a ua upptmuaçao á
.%linas. Eu Cii que, em falta de arguneulos pro -

dentes, eu terei en,m-eslmoeta ii chavão—as
,/QSSiZ8 cia'cuinstaacias a(U SdO ideíuticas ás da
1, q/atea'ra

L'emitia o govm-n 	 mia pra mina lus üil ires
eiigemdieirus (já quero comliuii'r itr) para ox l miii-
ou-um a reeherummi as uilsras, il, 	 eti .la, realm-aiiij
o iucimmimluemii os j marliunulam'es; 	 tuani, 	 se
ti-dai' de alguintia sia leria-a, se r:liinaraiil s ii ia-

idi está conlimnua coou a lei e ii e ntm'iti, e se
as oliris tt1eru-mml a solidez neressaila. 1'.' k  o pie,
c,^u l o ileainustrem, pratica-e mia Inglaterra.

(1 Se. CEStumo Gaiia:—Lá suuiilillóiI-ee limo e
aqui cumopi mca-sua tudo.

0 Sim. VA1.L\UABES: — Por fali' iii ve i'ili,i se
traçado está de cinforinidade e-,ni a te: e o c ii-

triti, l euibrarA a 	 pi-esmdemmle olá piovimicia ;i
 de tinham isso com relacao á cuinlia-

alua que se liictmiiubio de -oui.Ii'uur a cliamumada
estrada de ferro da Leopoldina. Diz todas as pai-
lis levaiitào-s- queixas contra a cmnpanlimi A
i m prensa tom deiimmucmadu que a cumnianlmia li_lo

mii cumprido o contrato, v que teu dispresado
as" 	 desta ssseiímliléa. Fim estou cento
la que o tmonradi Sr. timão ta 	 iIla da ftirra
lii i le intiamar a Co pan la ia i cci ci traiu te ao 111 ,1—
priiuienti) Ia lei e l

m
e suas 	 hrigaçóuas resultantes

do contrato.
Ema espero que o Sr. Villi da Daria ha de con-

sencer a coiiipaiallim de que as lèis e os contratos
são uma real idade—mesmil- para IS po tentados
da teria. (i[ieito bem, muito bem)

t) Se. Custiimo GAMA:—O govcrmum desemá ira-
cumobir desse negocio alguma emmgenli'iro que não
dê pitangas. (Riso).

() Sim. VALLSDARES: —Voltarei,S r- presidente,
ao assnínpto de q mie mame ucdupus a. liii ocava eu
exemplos da lmmgliterra para demonstrar a neces-
sidade e santagemim de 5i sup1irimtimr cmii Minas a
ieruladeira sinecura de um grande corpo de en-
genheiros-

s engenheiras que dirigemis os trabalhos na In-
glaterra são os da co fiana das i'imupanh ias -

4) Se. Csnmo (AMA:—Apoiado.
O Sim. Vami. iDAIlES' — . - . e i) goviruo,COnlo ga-

rantidor da segurança individual , mmmaiitla o seu

reprusetitante verificar se o Iracalo fiára reali-
sado de conforiiiida le cimo mm lon:essáiu, ia se as

obras ollereceiu a solidez necessarma á segurança
(Ia vida tios tr. useunts. 1-1' o que laz ii guuvermuui,

nada mais; e é o systenia que devia ser adoptado
por nós, Comei eetnomico, parque soumlos pobres.

A Inglaterra, sendo rica, procedi assim, nós
Gomil maior força de razão temnuis ibrigaão de
proceder la mesma mmmaneira, ti-naus ibm mga(ão de
restringir o pessoal apparatoso de u-ngenheiros.
Se a provincia não tem capitaes part realisar um
grande nnmiiero de serviços, se não teima recursos

pari i-t-alissi' mmiii muuuimmero fabuloso te obras, (Ias
conforme sua lé ciii nelatiurmos de diversas

presiilemmeias, já lia orvamentos e pi imitas; ruão lia
mrousdi-a-ao alguimm:m que jumtmliqio a existencia
nu tw a ' imacia ule uni numimenoso corpo te enge-
mmlleinos.

4) 'mm. Cues.siimo GAMA:—Apoiad o .
0 Sim \'ALLaoAumias:—Iais mmm ponto, ciii que à

liiuiraulmm unmimiuuissão de fazenda podia prestar uimm
gramad servi ço á lirvirucua de Muuamms.

Pou-lmsmito, entemilo, Sr. presidente, que o hon-
rado deputado pIo 31 distriintu, permitia A.
Exc. qu' eu enuncie(Ia tribuna u que ouvi elo
iartiemulmmr, imaui tiumi raziu d- flue atlrihum li - a idéa

de barbirisar a provincua ile Minas. Não quero
barbanisal-a- E para que as . suas estradas pediu
ser realisattas 	 mmciii precisava ler en 	 sgenheiro
pagos 1ueriumanenteinente. Pode cuntratal -os na
uaceasiào ciii que uieiressutar iielles. Nao pote a
provuliCia conservar este systeuia appaiatosú a
imolação 11, govem'io geral. Lã est;u o Sr.Pitanga
ásr nulene lo miainisterio das obras publicas, ga-
Ilhaudo ii ii o rdtoiado ciunieravel, consta que
superior a 600000 iuiens:mes, semi ter emprego

ua.lmi-untaI . Não po t i v ulos fazer isto, Sr. presidente:
mim poul'muios ter- engenlmeiios, s,-ni que haja ne-
nuzesiulade iiiuiuueilmata de euiupregat-os. 1' o pro-

larm o Sr. Veuuaiminio Listde, que mais iliz (lim e as
obras or.idas 1ICIOS eimgenlmeir'uue não puilemiu sem
real muitas pela jirruviricua demiti-) de s unte annnos.
4 )ra. Oiluit ((eia que se acha nestas cirdumam-
st:uiteias, mão precisa ter uni irrito li Pli genflei -
rO,uuiiue'ros.u. Cumumilure ter como cem-lo que este
abu-o ul-imumauniado polui Sr. Lieh'umu teiii pragre-
did . Quero fazer cininessão á esta tendencia da
epona para ii .ipparali, para uu ilesuiivolviimiefltu
li fumacu-monalismimru, 	 neste intento neutuizmnia o

mmummieru soimienla a tres e umguanlleimos.
Ora, V. Exc. sabe, Sr. presidente, que as les-

pezis que resulta( , ilulii imão consistem simples-
num te iuuu omdeuiado dos engenheiros. Para que
ei les teu hàu i ue fazer, estào uru mm s La mi teu mien te em
viagens á custa da provimacia, ia fazendo plantas ia

orçam iento,, do , obras que não se real isao, P0,1 11C
não lia fundos.

O Au. (1SF:Tallo GaarA:—Para liu:arern arctmi-
vadias.

ti Sim. VALLADARE5: — F' este um vicio (Ia nossa
adiministração, já denunciado e censurado pelo
illrtstne Sr. Visconde de Uruguay.

i)izumm ele: a Rmm n'este paiz mima grande appara-
to tia administração interna; muitos orçamentos,
muitas plantas, niuitos quadras, mnapl u a s &, raias
não se rei lisa causa alguma. e Tive oecasião de
ver, Sr. presmilemitum, a verdade (le s te i buisua, já
denuiciado ir aquelle rilustre brasileiro, piam
occasmãi, da encpusiç;uui nacional no Rio te Ja-
neiro.

Neun V. Ex:, faz idémm da gramaite copia de pia-
nos e desenhos, melatorios conte mulo exposições
detalhadas, que alli se expuuserao, sobre navega-
ção de rios ii lirazil, estralmu ' iiriportaiates e
mil muelhorarumentos, uns exetui v ei s , outros de
pura fantasia.

Vi, por exemplo, o desenho de mima ponte
do Rio de Janeiro a Nictherov, e ou 1 ras extra-
vagancias d'esta natureza, (nona as quaes se des-
penilemim qummniias corisiteraveis. Voltando á nua-
teria cio discussão, digo que a exismencia deste
corpo de eiagemmheiros não tein só cotou resultado
a despez.i que se faz com seus ordemiados, que,

 á uma quantia bermu eonsmleravel; irias
lia OS dispendios que resultão la necessidade de
se lhes dar pasto á actis idade. Então, para que
inalem o tempo, são incumbidos de fazerem via-
gens, realisareni orçamentas, plantas de obras &,
e aiii \, èiii as gratificações, as ajudas de. custo
para viagens &. já vê V. Exc. que não se trata

LU
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somente 	 la eciniilti:i Ciilii 	 ei 5115 	 nleiiido,
mas tambeui da ec ,niuila que resultarã de tia-
ver naernos aguns tbricailres de ercai 	 iti e
plantas, que incentestave!ineiit 	 traz'rii despe-
za vira a p rov inc ia.

O honrado deputado pelo .).° district , na nu i -
ma sessão, contrariando as propi si es emittiilas
pelos ineu 	 dou- 	 vollegas, que tai
brilhantemente orcuparã 	 a li iliriir'a, is Srs. A.
Perna e (. de Oliveira.

O Se. (. DE OLvEIeA:—(ttirigado.
3 Se. VaLLtDUIES:— ... ilis que esses ii -

lustres deputados iio tintião rainto nos reparos
que lizerão sobre a verba da receita (1)111 a vinda
de esera os, psrque a lei li 2021 ciii um dos
seus art.s. considera cine renda proN incial o iru-
poste pago peles vendedires de escravos não
siderites no iii iiiicipio 	 Acredite que o nobre
deputado wi o leio razã o.

O Sii. R. Sii,va:—Eiii vi4a da lei te ciii pagar.
O Se. VaLLADII1ES: — () que a lei fez foi unica-

mente designar o lugar do pagamento.
() Se. C. DE ()LivEiii\: —Seiii duvida.
O Se. VALEADARES:—. . . e não que OS mio

residentes iiào fossem obrigados a pagar j,ará o
augmento do fundi de emancipação. 'este c:lso
se S. Exc. quisesse attenler antes á letra da lei
do que ao seu peiisariieuto, devia tirar a con-
seqriencia contraria, e i que os que nào tem re-
sidencia não são obrigados a pagar imposto. Mas
S. Exc. devia, quando menos, concluir que estes
deviáo pagar no mnunicijiiii da sua residcncma e
OS que a não tivessem pagarião no ruunmcipio eui
que se cffeet imasse a venda.

Parece ser esta a unica intctlrgencia acceitavel
da lei.

Por conseguinte, razão teve a opposmcào para
dizer que semelhante verba de receita não existe,
porque tem urna applicacão especial.

O Se R. Sii.va:—Não apoiado.
O SR. ALL.tDAeFS: —() nobre deputado nos

animou, proetlenlo a revogaãi) da lei, nas não
está revogada, e nós argismuentaimios com o que
existe, e não com o que poderá existir.

(á Se. t. DE ( )LIvEiiiA:--I' nem vem isto nas
disposições geraes.

Se. E. Smi,v.t dá uru aparte. 'Na interraap-
pões ao orador).

O Se. YaLLaDARES:—Já tia priiiecto apresen-
tado, que o illiistre chefe da maioria declarou
que passa.

O Se. (AETANO GAMa:—l'u disse que esperava
em Deus que passaria.

O Se. \ ' ALLtDAii.tES — Re iii, conta comi a di-
vina providencia.

(á Se. CAETaNO (;AMA:—I)isse-o, porque sei a
opinião de todos os meus coltegas.

(á Se. VAI,LADACES: — POIS bern, o nobre de-
putado sabe da opinião de seus coltegas, e diz
que o prjecto passa. Por conseguinte devia-se
consignar a quantia necessaria para esta despesa.

Ainda mais, o nobre deputado que acaba de
honrar-rue como seu aparte, declarou, discutindo
a lei de força, que d'era avante o corpo de po-
licia, q ue nunca se temri podido completar, com-
pletar -se - tia, graças á boa organisação que lhe
deo, porque o nobre deputado diz que creou
uma guarda municipal com outro nome. Roali-
saudo-se esta esper.inça de completar-se o corpo,
vã-se que será reatisado o total da despeza ne-
cessaria para esse servi", isto é, quinhentos
contos i.e reis

Sr. presidente, vou terminar, satisfazendo ao
nobre deputado pelo 3.° districto.

Esse honrado deputado restri oge extraorilina-
riamnente este debate. Não obstante, creio que não
tem razão para acreditar, não affirmará mesur-o
que eu tenha estalo fora da ordem, porque tenho

a buarva la pro\iueii. Nesta 1 .1 lis-
ciisãi á riso ias assíumitiláis iu'ovieii's insti-
tuir-se debate ainptíi, mnoruiiente sobre tinanas...

O Suu. F. DA VEio o—t'. á seu discurso tem iilij
geiiei'miio, e 1ier't'itariieiite uma ordem

O Se. Vai.j.amviics. - - Mis, is ntii' d'putailo
pelo 3.° distrito. o Sr. ltodrigne Silva, censu-
rou a uninuciosida Te coni que discutirão os risses
colIgas da oppnsi çào, itectaraurlo que nesta rua-
teria a questão de consLiln:i(iiiili Iate á a prni-
eijiril e talvez a urrica.

Pus termi, vou satisfazem ao nobre depulati
liz'illi) (1110 O 5CU projecto é imicrnstitucional.

() tiroprio notire deputado declarou que este
projecto liso ir o da Coriu:iiissi, é apenas uru
bico das iusforinaeuies do presiderst(Ia previu-
cia.

o actci ullieiirial manila que discutaroes
iii projecto orgarrisado pela romo ii;ssào. basea-
do nasirifcrrn:ucóes lo presienle da provincia;
primo não essas infrrrs'rcÔes Por conseguinte,
si' eu tivesse esperamiea iii meu reqii'rirneito

r, requereria que fossem estas infrrmaçóes
á cmrniesão do faz'nta para efla organisar o seu

cc lo.
O Se. B. Suu.v: --1: pi ejecto da conarnissão.
0 Se. Vu.itnuuuis:—( t nobre deputado tecla-

mii qrmu' este irão ii o tratiultio tia conirnissao, e,
ciii 	 rfrnie itui: Li - t. 10 iii acto addieional, 	 is
iteverisus discutir aqui 1 1 111 Ti'Jecto irganisal
pela coniiiissão, sobre as infurruiações do presi-
lente da rovincia, nas uso temos bm igaçã,
micro direito de discutir esboces, que veriliso iie
ps acto.

Portanto, repito, se eu tivesse esperança ile
conseguir resultado, Terminaria, reqi.ereudo ipie
v ' ltisserii essas inf,rinacôes à coinimms10 pari
ei a ergais isar seu projecto, tendo por base este
esboce, ia uxIli'u ssãi do tismsi'ado ilepulaito pelo
3	 ilist rido

Sr. pr'silu mito, timitia outras considerciies a
fazer, porem eu acho-me fatigado e a hora vai
ai ti au la iia.

Peço desculpa á asseussliléa, se por ventura na
exposicão que lis.

ti Sim. t;. DE ( )J,ivEmmla:—Muilo brilhante.
O Se. YAi,ADARE5.'—. . descrevi coro cores me-

no.,; agralsi 'is as eircunmsstancmas a que podere-
os chegar como o svsteuna de legislar adoptado
e a gestão limi,n'eira que Teores tido.

Eu devia toda erd:rrle á assemnbléi e á pro in-
eia, ilise-i, o acredito Ler cumprido meu dever.
(ilícito bem, muito

A discussão fica adiada pela hora.
Segue-se a apresentação de-

Requerimetitos, projectos e indicações.
(.) 1Sv. (a'tario (iama:-Sr. pie-

silente, pedi a palavra para oll'ereeer o seguimnt
projecte 	 )

t)i'ei algumuias patai ras para fundamentam a
necessidade da creacão d'este districto.

A fri'guezia de Pauto Moreira é extensissi-
usa, :ior isso que por uru dos seus lados vai
liisalisar com o Bio Doce; a povoação nascente
cliamnala mios llerr:ntes, que ja contem mais
de 50 casas, que leio elementos de prosperi-
dade, c-lá a cinco teguas da séde da freguezia.

( I ra, só por este frIo V. Exc. compreheisde
a necessidade ila creação ilo districto, aiim de
que haja atli aimtsridades policiaes. Portanto, li-
mito-une a estas considerações, que não podeumi
ser contestadas, e sinto que não esteja pre-
sente o nosso roltega o Sr. Dr. Theopbito que
conls ceder d'aqueltes liagares, por certi con-
fmrnsmaria o que digo.

O Se. Cesaeio G ANI A :—EU tarnheuui conheço e
COn ti rui o.

O mm. CmE'i'IN fi'ismu:_fltl 'urr: 	 mmii 	 prjecto,
e 'este (/u5).

Si.	 pm'esi rtrut, 	 'n'mi 	 '' está cio arictrircnte
uru 	 pujeirti otler,'.'irlu pelo 	 nosr cu_ill''g;, si
Sr. .\imiaral, i'etatim 1) a 	 rei:nitri:çi e repa-
ris(Ia 'strauta 	 li. lo Nlar i, mila segue á Ponte

'ii.
Sim 	 MAnsr,: 	 Suo, 'r.

0 ie. GA ETA -1 .ssil: - i:' de tis pi'r.r-ss que
mOi só esse projecto si'j i c,r i vert i lri ' , ol lei, irioo
tim e a amtruiuiistr:ncào a fará uruiiiprii', porque é
rira 	 ruu'e'ssiitsils- 	 iiiltiimant e, e 	 p' 	 isso aitulm-

uii-Itie a nie'itila (tu vai rusignada ui'aquetle
acate) rIr' lr"r, ' diii a VÃS.I. niuina explicação

ria uuostnai' a uledessiula(te de sua alopçao.
A etrait i	 e qui' falI 	 á aquela que, par-
is	 lo luigai' 	 ls'uoriomiado -- Lavra 	 elhas, -

ii até o arraial da Barra Lonnga. E' itssa dis-
icia de 4 e - a á legimus, por camsirnhs qnsasi
nrausit.veis, 	 li i	 o'	 ai trarsi-
de Irpas, e iti) t oesino no torpe secco. entre-
stus que é li	 ator uitilidad', pois que seio

carniunti 	 i i'stm'adr ii,r 	 óari:oimsa á Pote
a iã 	 piei' 	 itirseitar aos muradores tia,,

tmirportanit's frigiu'/ias da Rima Longa e Liii-
ti Casei, e a lestos is que nimuirãu mOtel-

lo	 ritos do i nuil icipio.
i Ira, V. txc.. e ,m 	 'asa itt 	 igmuorão a gremiil

irmmprrlairm'iru 	 li ciii	 '1 , 1' ii	 il i(- lia emiti 	 a ir pi-
til 	 (i 	 djjas t';egiiezniis, pus 	 uniaimI,m lama
cã generos almuournluoos eui gr.unle escala, e no
p fItaniu tia lijoa g mil' Ii dimrimllail' ris 1 ais si lo
ii' tropas, cmiii ,ic:ito diii icei', e eotil umisa pe-
qrrena despesa s' ' pomlci'á aproveitar ri ost rida
ai'luiahueot' existente, 	 te nmoilr mire seja pio si-
v'I (i 	 ii' carros, ii que torna monto
riais barata a cusiuuçto dos geuien'os para OS

ei'eaitos da capita i e par 	 os outros pintos.
lis coocert 	 flusi	 IPIqUelo, pi'ilaci de es-

crita feita p1 ii ermai são unia necessiade
ri ispensal ei, pnt ri e n'sse p ^ , quen(i espaç' 1 de

Irritorio (ir 1iuirS faceiiulemris, e estes ires-
'is não são atiastaulis, e p or ISSO não se pneu
riarregar de fazer' essa otira, ao passo qni'c da

li .rr:s Longa urro diante lia uma grande porção
fazendeiros ah j,tados (lii i se incarregarão,

'ri 	 já o tiro fui!, di nnelliirnr a estrada 	 lrihi
e,o ilians te até ii Riu t)ocr, e 	 orunsuinican'lo coisa
a [onceieãi) do Caca e onmfriS pommtos.

Portanto, teole que os fazendeiros se pies-
tio a esse enrcargl piE lililidade profsria, visto
(lu p reconli ccciii tal vez a liii O5S ibm lii ad e de
conseguirem (time e governo ii faça, e de toda
conveisieflCi'a e jrstiç:i que o ges i'ruuii os auxilie
trimobein na e ostrmccãiO lesse pequeno pedaço
te estrada do quis falta i) prn,1ceti

Fspero, portando. que e projecto merecerá o
apoio da casa e será convertudi ei,i lei da mrO-

vincO.
São lidas ' duros sobre a niesm para teremo 2

lei tira os si gim mIes projetos:
N. 203.

A rissenislilei tegistatis'a provincial de Minas
Germes decreta:—

uniu. Fica creaiia urna cadeira de iuis-
truiccão primai ia n ui _Geste i na_povoação da fre-
guiezia iii lOrru Longa: rei nigid is is disposmçàes

enis contrario.
Sala(Ias si'SsW5, 7 de - 111 ' 110 de 18'16.—G.

Cerquieira. —.Jlotta !iacheco._Ju,iOCeflclO Cal" --
pos.—Aqosticu/io Penido —Tayoba ,Iunior.

N. 204.
A assenmbiéa legislativa pro mncmst de Minas

Geraes decreta-
Art. 1. 0 Fura o governo autorisado a mauido

fazer urna estrada, que partiimdo de Marianna a
Ponte Nova, iii luzardenominado—Lavras Ve-
lhas—passando pele arraial da Barra Longa, ter-

um' ii 	 Ri 	 Diria, no liigii' ondi' lusmive anti-
eaui'ote a pinte do Castro.

Art. ?.°	 'ir i iguetuumiante autorisaili ri
dai, leste ja, cimstrmnr umni tilinte sobre ii eis
ris tu lhe:' ii' lur'ar da anituga, (nus se dono-
iuiiflrm i' ii--Crtstru — proxinisa á fazenda dz I'vnauiga:
revogarias as1iosiciàias Clii contr;iro

i-ai:i (Ias ssssoes, 7 te .iurilso lo 1876.—G. A.
(é. (er 1 iíetra—l/otir Pacheco ---P. Ramos.—
G' mie ][( , ui doura. —Evaristo Machado.

O e4r. Iotta 1ae1ieeo (Não (e-
momos role 1 is'uirso)

Sti liml:s e ticào sobrei mmsa pala lerem 2.4
leitura os seguintes prlitectos:

N. 205.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Gei',ies nti'cm'eta:
Ari. 1.0 Fica elevada a districto de paz, coui

a denominação ti Santo Antonio tia Vargem Atun-
ri lis oam'io mios Iterrantes, mia freguuezmrt te.

P,uulr Mureira, do iuulmnuampmo de Mai'iauna, lendo
pio iniiti' tolas ris vnrfentes da imiesiuma povoa-
cão, O iS los rib'irõss Santa Rit a, Micuco e
S. J, , sé, até mi Rio Doce, mia parte pert''ncente ri
Piuui i Mmireira.

Ai 1. 2 . 1 Fica creida nesse utistricto de Santo
Autnio da Vargem Alegre Fina iradeir,i te in-
stru(r:rno llrunomm'ii (Ii) sexo masculino.

Ari. :1 1 	tIos ugão-se ris dispisicéies ulun
cri cii.

.50 ri Ias sessões, 7 de .1 unho de. 1876-1!.
I'ach uro.— (daetasw Gama. —P. Ramos.— ','. Pci-
um/is.-0. Eal/adão.—F. da feiya

N. 206
A asseimmlilém legislativa provincial d p Minas

t','raus torcIa:
Ar L. 1.0	 Fiei ci'edilaiio o presmitenule uru

incmi tua i1uinimutiri precisa para — miesile já --misaiu-
dr lazer 0 , ir inertes da ponte de, Miguel R
lni les sobre (I 	 Gualaxo

A '1. 2° Ficão revogadas as ulispo e icõu .s em
co ruI rarm 1)

Srmlri uiri ses ,ões, 7 de .Junho de 1876,—J/otfa
Parir crus.

N. 207.
À ussemntiiéa legislativa provincial te Mi tias

Geraurs decreta:
A i i.  1° Fica creditado o presidente ita pro-

v imicia nri qnm : mOia precisa, para mandarIron-
otrujir a jjmule etiansaula lo Gesteira sobre (i
6 mi:ilx ' mia t'rizenmla da Barra Longa.

.trt. 2 	 Ficão revogadas as disposições em
ou 1 nanio.
Sala das sesit's, -I 	 Junho de 187ti.—i/. Pg-

rtseco.—P. Ritmos.
N. 205.

A :issisimitilérm legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1° Fura ruutorisado o presidente ia pro-
vinciu a auvitrar esmo um conto de reis ris climas
da matriz de Siusto Antonio do Rio-acimsiri.

Ai - I. 2.° Fm'à ' revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sess 'ies, 7 de Junho d' 1876,-1I. Pa-
checo.

O r. Aãostiflhio Fenido:—O
proju'to que vou ter a honra de sutimnetter á
consideração utu casa é o seguinte. (Lei.

Se ri mocidade é a flor cio rujas petalas se
luataiição os destinos da patria, nós, eis elei-
tos clii povo, nós que, encerrando as paginas do
livro do passado, buscamos nas do presente tra-
rtuzir os enigiivas do futuro (apoiados), nós, Sr.
presidente, encarregados de consultar de perto
os interesses mais vitaes do paiz, não devemos

por iretto poupar os meios que tendem a grandes
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'ihoraioen1s,como este te que resi 	 pie-
sente projecto e que são do maior alcance.

0 Se. C. DE 1 )LivEiiIAMUit') bem.
1) Sim. %. psio:—lraz cite uma grande me-

dita, ilual a de dar aos tiliios do pobre, nCan-
eia des atida, os meios de inetiucàu. E' urna
qu titia por dentais diminuta que a provincia
vai espeuder cio bem do infelii, mas que o fu-
turo tratará de pagar generosamente, sendo
fiadres o inerito e o talento.

Não é. Sr. presidente, dos altos palacios, onde
abundá( , a seda e o ouro, onde habita a opu-
tencia, que de ordina rio nasceu os grandes ta-
lentos, pelo contrario, i muitas vezes da liu-
mide choupana do pobre, onde o acabrunhão o
frio, a fome e todas as nec'ssmdades, que sa-
heríi estes grandes guias que, lutando com as

aircs iliflicu Idades, no final as vencem e 'ence
taínhin a patria, que lucra jiomensamnute, por-
que cItes applmeàmm-lhe os seus talentos '
tão-lhe reaes ser' icos.

1) Se. 11. PINI'o:—Muito I,eint Muito bemid
II Se. A. Pxino:—EsIou inforuialo, Sr. pre-

sideiie, de que ocoilegio ()uropretanm,para quem
peco a decreta o de taes medidas, eoinjõe-Se de
muna directoria,cujos rneritos são incontesta eis, e
(li,, um corpo de professores, que são ventadiia-
umente zelosos no cumprimento de seus deveres,
merecendo por isso a estima e respeito de seus
discipuis.

0 Se. .1 ÀuecsTo:—Apwado.
() Se. A. PErsIDo:—Sou informado de que a no-

cidade que alli se apinha d estudiosa e intelh-
gente e, pois, se torna muito digna de nossa
protecção. Espero que o projecto será adopta-
do e a provincia Lia de mais tarde ser grata a tu-
(los aquelies que concorrerem para a sua appro-
vação, com o que lhe prestarão importante ser-
vi 'o.

Tenho concluido.
VOZES:—Muito bem.
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2. 1 leitura

o seguinte projecto:
N.209.

A assemiml)léa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:-

Art. L° 0 coilegio ouropretamio, estabeleci-
do nesta capital, será subvencionado, desde já,
com a qu'mntia de 3:600, obrigando-se o seu di-
rector a receber nelle lO aluimmnos pobres, sendo
cinco admnitt dos por seu alvitre e cinco pelo go-
verno.

Art. 2.' Ficão revogadas as disposições com
contrario.

Sala das sessões, de Junho de 186.—A.
Penido.— - Tayolia Junior—R. Silva.— tal/a-
ddo.—Getmtio.

O Si. Ajiiaia1:—Sr. presidente, duas
pala ras apenas para dizei à casa que o requeri-
mento que vou apresentar não traz ao Lxiii. go-
verno a menor censura. Longe de censurai-o,
quero que esta casa examine uma, questão imimpor-
tante, que concorre directamente para o migra-
deciinento da provincia e melhoramento de seus
habitantes. Com este protesto de que não é para
fazer oppsião, espei o que umeu requeriento
seja acceito pela nobre maiori 	

m
a.

O meu requeimento é o seguir	 nte (lê):
lenho uni segundo requerimento assim conce-

bido (lê):
São apoiados e postos ciii discussão, cada um

por sua vez, os seguintes:—
Requerimentos.

Requeremos que se peão ao Exua. governo
provincial copias do primitivo contrato feito
com a companhia—Estrada da Leopoldina—coto
todas as alterações feitas à cite e qualquer cousa

(iii,, possa esclareci' a asemntmi'a a, heimi se dirigir
nesta questão.

Sala das sessões, de Junho mIe 186.—Am,2-
cal.— Valiadares. —Á. Peníia.— Cesario Gama.
—1. Augmssto.—Druanond.—C. de Oliveira.

Requeiro que se faça seguir tara a pasta res-
pc'e Li a da coinuuissão, á queui coou petir, um re-querimento 

do padre Ezequtei Francisco Ito-
(irigues, em que pede para se mumaumlar abonar a
seo pai, Ezequiei Francisco Itodrigues, adnminis-
Irador que fui mia Ponte Alia, a s despesas por
cite feitas com barqueiros &.

Sala das sessões, de Junho mie I86.—_lma-
ral.

Encerrada a discussão de ambos os requeri-
toco tos, fica a voto,-ao adiada por falta mie mii -
mimei' 	 legal.
Oi. itodiigues i1va (Não te-

iiios este discurso).
1'.' lido e fica sobre a iliesa para ter 2.' leitura

o se iiuuiile:-

Projecto si. 210.
A assenmbléa IegmsImti a provincial de Minas

('jeries decreta:
Art. 1  Fica o presidentc da pruvincia au-

torisado a conceder o auxilio de 5:000000 pala
as obras da matriz da parochia da Madre de 1)-os
do A ngõ, termo da Leopoldina; mie 000$00 para
as (Ia de Gouvéa, 3.000$000 para as da de lIstas,
amibas do termo da [)iaimmautuna; 3 : 000$000 pata
as da de S. José do [tio Prelo, termo do Juiz de
F'úra; 3:000$000 para as da de Santo Antonio
do Aveniureiro e 3;000$000 pala as da do 1h-

nio Espirito Santo, ambas(lu termo do Mar de
llespaimha; I:000$000 para o cemniterio da Ma-
de de Deos do Cajurú, termo de S. João d'EI-
Rtv; 3:c00$000 para a matriz mio Bmependy e
:3000$000 para a de Pouso Alto.

Art. 2.° Fica igualmente autorisalo:
1. 0 A despenler a quantia de :000$000

com os concertos da estiada da estação da l°ro-
mmietieia tia estrada ul e ferro da Leopoldina.

2. 0 A auxiliar como a quantia de 4:000$000
a enmpreza que se propuzer construir a estrada
que de Baepenly segue até as aguas de Caxamim-
lati, concedendo aos emprezarios da referida
m:unstrucção, pci-; tempo de 20 annos, a co-
[mi'amiça da taxa de 1 '000$ de miada carro, e 200$
de cada um animal que transitam' pela mesmiia es-
trada, para occorrer ás despezas de sua conser-
Vação.

Art. 3.° Revogà(j-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, de Junho de 18i6.—Viotti.
—L'cCmristo Jíac/cado.—R. Silva.—Tayoba ii,-
nior. — E. Peixoto.—J. Augusto.

Dada a hora, o Sr. presidente mai'ea a ordem
do dia seguinte e levanta a sessão.

:4. » SESSÃO (JRL)INARIA AOS 8 U. .IUNII()
1)E 18'?6.

PRESIDENCIA no Se. CA1AeA.
SLJMMARIO:—Pareceres.—Ordeui do dia. —Im-

pressão de annaes.—Discnrsos dos Srs. C. de
Oliveira, X. da Veiga e Vailadares.—Estrada
de ftrro do Mar de Hespa'itha.—Observações
do Sr. R. Silva.—Orçamento provincial.—
Discurso do Sr. E. da Veiga. —Projectos.—
Observações do Sr. A. Penido.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, actuào-

se presentes 36 Srs. deput.ados;faltando como par-
ticipação os Srs. C, .&ffonso, J. Penido e Theo-
phiio.

Abre-se a sessão.
E' lida e approv ala a acta da antecedente.

Não imavenui e: lmeli'nIe, p,mssa-se 'i
 mie-

Purecea'es de Cu,mHsliS,S'ÔeS.

1	 P. IIBANDÁ', pie lia; te mia mIm' ieJacm'ào,
drece i'eciigiilo,emmutmmrmime mm :m-mmciitm 'um :i » 'lis-

--ão, os projectos mi-, :3-1 	 146.
--o approvadas as remlac -;ões.
mm e 0IETANO G tsiÀ, pu' parte da de eslatis-

4pm escuta fira m-nmraremmm rui 2." mluscmussão
projectos n. 44 e 1:36.

su. 1. DE Ci pos, pie pai-te da de propostas,
enta o mIe ti. 10 do atino passado.

mamm sImi'e 1 miesm para entrarem mia ordem

)Rl)EM 1)0 DIA.
!-presso de annaes.

ml r 	 iim , discussão o projecto o. 142, que
dita o gos ermio na quantia precisa para uidem-

- mr ama Di'. Muita Pacheco a mn,1mort,,uieia mia mmii-
i	 sso mie auunaes -que tiser feito.
() u. €afl'i!d de Ohiveiia;
t ilerventmo neste debate coro gruiUe aca ulaa-

mIO, acanhamuiemmmo não só uesuttaiite da monha
posição de uumeiimbrm, dm pai-lido liberaL eni ompo-
si çmho nesta asse mumbtéa , comeu pintei pai mii Ia' por
q um' trata-se do m-xammie e critue;m de uma medida

um' jmga eouim 1 um im'resses de mnn mi mllegi nos"o, le
imum cimiadao que tm'umi assento neste u eciitto. ira

esta há posiça0,u'. puesioemite, qu-,1or
mm:easlàmm lia ilirmtssao do i-mmmioimimem;nuim-ut mie po-

deres, liii mIe parecer que não 1madia ter coitada
esta casa mm i)r. Moita l'acliecci, porque S. i-.xc.

tinha ti ii con tia lo com  pio Oleia e es ti a sm !j a
smmncçào da leu mii 18i, e assim ua entrada pai -a
m-st& assenibléa traria serros embaraços quanimo se
tratasse da disussa desta mndeimnusaçào, a res-
peito da qual ima ai'(luos jmrmblemnas que cumpre
considerar e resolt er. Mas, r. pi'esmuente, 1:tmho
jimura mim qu- o cuummprimmmento do dever dcv: ser
coilocado acumima de tudo.

II SR. l)RuMoNu:—Apoiado.
41 Se. C. DE OLIVEIRA:—lenho para umimum que,

m1uiando se trata- de mim lado mli mmpplmmiaçàmm dm4 lei
do outro do despeuidio dos dmuitmeiros pulmi meus,

iiOf mio povo, de quem somimos imiandatarios, torça
mm pusporeuri-Se quaesquer cousideraçoes mie oudemui

mudaria para se encarar de Irenie este lun su-
i,ii,ow e cIciado do deter. Releve-me, pois, V.

e se desde- já venho levantar-ate contra o pa-
e prmijeet das nobres couinmissões reunidas

la fazemmda cite poderes,coun cujas couaclusões
o e imie é dado concordar, não só porque a

mie que ruanda pagar ao Dr. Moita l'aeheco
-e: iços não autorisamIos repugna aos primmcipios
- direito, coou ainda porque na redacção do

l o jecto vejo perigo, vatvulas mrinugaieis ao es-
1, t iainento e I'avori tismuo. 	 -

leus Srs., mão se pode dizer que bona fide o
Hi. Motla Pmcti co realisou os trabalhos que por

-1 1 assm:uuibléa i.e furão uiiciimbidos...
Se. X. na VEIGA: — NLo apoiado; a boa fé

mmmspaiece. 	 -
um Se. C. DE OLivEiRa: - . . .por que, nas rir-

- - mistancias especuaes mio cimladào de que se trata,
- i : boa fé não é presummmi\ eI, sendu ei e uni lio-

Iii condecorado scientilicamente, uni bacharel
amado em direito e que Leve sabei' o que seja

-(mm trat o.
• Se. l) RUM 1ND:—Apoiado.
• Se. X. DA VEIGA: — NàO apoiamio.
• Se. C. nu: OLIVEIRA: Sr. presidente, o t)r.

\iIta Pacheco sabia ou tinha o dever de saber
mi a assembléa, por t irtude de mima simples mio-

-u, que não passou pelos tramites eomustitttcio-
O:i'. em m1ime umão uutter\ c io o 	 amlrmiimuustm'alimr 	 dii

1 	 A. 11 -1- 	 miL-ormrl- 	 d	 pl- 	 I-i-liL\

provincial, não pomla validaniente comsigo cota-
tratar, garaiiiiimdm-Íiue preslacmes pecuniariis não
autorimmtas viii ei. .-tscimn,desde que o uoimr- de-
pnladm sujeitou-si- mi Lazer mm serviço estipulado
iit'sSmi contrato nult, S. Exe., I'oruuado clii julris-
prumiemiucimi, dei ia pi-ever a serie de conseqmueumcias
jurilicas desse facto re.ultantes.

O Sim. VALi.tD.anes:—poIado.
(iSum (. DE (iLiVuim1a:— . . (leVil saber qum' não

lhe assistiria iL irei lo à i :udeiumuisaeão deste que...
O sim. l)iu[ioND:—() Sr. Moita Pacheco sabia

bem e sabe.
O Se, X. DA VElei: —Nem o parecer diz o

contrario.
O SR. C. DE OLIVEIRA:- . mi contrato era im uilmu,

e pI--mumuiem te irrito Se, pois, o [Ir. MoIta Pa-
checo, em virtude d'asa m ticuriai estipulação, to-
mou sobre si a tarefa de realismr a publicação de
annaes, S. i-.xc. sujm-ilmmi-se as asar ps (ia rregu-
laridade.

O SE. 1)imuMoND:—Apoiado.
0 Smu. C. DE t)Lu\ EiRA:—. - . annuio mie antemuião

ás suas consequeticias mtimmediatas, isto é, S. Exc.
não podia jantais contar cliii a alludida indemnni-
sação.

ii Se. VALLADAmIEs: —A pímiami o.
O) Sum. C. DE OLIVE1KA-1,0g0, tenho para mina

qu- as nobres comumunissões nào porlemn dizer que
bona lide trabalhou o l)r. Moita Pacheco.

O) Se. X. DA VEmGs:—Seiti dui', ida nenhuma.
mm H. (, DE OLIVEIRA:—Reputo até esse con-

ceita unia injuria aos dotes uuitellm-tuaes do nisso
coliga.

O Sr. X. ua EmmiA: —Não apitado.
O Se. C. DE OLivEiRA:—Pois é crivei que tenha

procedido di: boa fé mimo liomneun foi-mimado cio di-
meito, que miete sabei' a tliemria dos contratos é
que deve sabei' que a asseuubléa não podia deere-
mar uium:u despeza sem lei que a autorisasse ?

O Se. PAULA RAMOS:—Foi a inesa d'assemblia
que celebrou o contrato, competentemente auto-
i isada.

O R. C. DE OLIVEIRA: —A assembléa n'aqnelle
anuta e com essa autorisaçào tornou-se culpada
mie uma verdadeiro atteutailo contra os preceitos
eOnstituciOmiam:s. Por umumi erronea j urispruden-
cia, que não será hoje adoptada pelos meus col-
legas, entendia-se qua a eo'nmiiissào de policia
podia contratar serviços, embora deites resultasse
grava mime pali

a os cofres proviuuciaes, emumbora esses

	

sertiços iiào estivessein decretados em 	 lei. Aqui
é que está o grande erro. Não nego que a assem-
bica provincial tenha funcções admtunimt rativas;
não inC é estranho que a mesa moit' m:oflsl itiiir-
separte contratante em um caso espem:iat.

Todos os aiuuios cIta assume esse caracter. Mas
como é que l'ai -se isto ? de que modo 11w é coa-
cedida esta dmiiega ç ao? E' quando a lei do orça-
incuto ou oulris disposições, que passarão pelos
cadinhos cmmslitucionaes, abreni creiiifos para
semelhantes dmspezas.

O SE. l)ttuaioND'—lstO é que é regular.
O Se. C. ne OLivEieA:—Eiitão, r. presidente,

miomnpreheimdo que a assemnbiéa possa contratar
m)U i ncuiubir a sua comnmissão mie policia de cele-
bram- contratos. Mas no caso e ii questami houve
este processo preliminar e im1ureseindivel mie
urna atitorisação definida cio lei ? N ão; aio havia
lei mmlgumna que perrnittisse publicação &annaes.

O Se. VALL.iDARES: — E o preteudemite confessa.
O Se. PAULA RAMos:—Por isso mesmo é que

se pede indmsuumnisação.
O) Se. C. DE OLIVEIRA:—l'.' por issmm iilm'SiflO

que 'ou teosti-ar que não lia direito á pedida
indeninisação.

Não havia lei que desse a esta assenulmtéa a fa-
culdade de unmndar publicar seus trabalhos le-

Iii	 fim 	 -lii
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acto alt1icona1; urro p erg iii): el iiltli'ati)
feito é ou não ra icil rente nu) 1)? 1' pc certo,
porque não teto una finte im pie se p sa es-
tribar. Não havia a faculdade cooced ida a casa
para intervir no dispend o dos dinhiros publi-
cos; faltando, eonsegtiiutemefltc, á iiieiita capa-
cidadepara realisar o contrato, esta capacidade
não podia ser suppridi por uma delegação mo-
mentanea, resultante de urna IIIOÇ)O iIài Sri-
bordinada ã rui relia eonslitueionallnente pres-
cripta para a elaboraç)o da lei. Não reprovaria
o contrato, nem fatigaria a casa coni esta lis-
missão, se por eiitura a mesa houvesse estipu-
lado em virtude de lei l'al não hou e; fui si ni-
plesinente, como já disse, uni requeriir:ento de
um dos membros da uriai uiidade de 183.

O Se. VALI roaREs: —ilons tempos forão a-
queiles.

O Se. C. DE (.)LI% lona: —....oi apenas urna
moção, passad a aqui à sombra  dessa uies o a ui ia-
nirnidade, que servio de fonte ao contrato.

Vede agora as conseq u cnrras desse P°°° .
cruputo no evercicio da faculdade legislativa;
todas as dilliculdades de hoje d'abi dirnanão e
assim esse prejuiso eminente, mas Iegal,que dm i,
soifrer o Dr. Molta Pachec.

O Se. O. VALLADAO: —Não apoiado.
0 SR. C. DE Oi.ivvina:—_kssiiii, é inteiratitente

inaeeeitael a justiíic:içãu que as coiliritiss e it(O
ao seu projecto. Não se pode dizer que ti 1)r.
MoIta Pacheco procedeu bona fide iut:tiiubiiido-
setio trabalho, cuja rernuuera;àu reclama.

Os its. X. na Veit;a E A. PEN1DO:—Nao a-
poiado.

() Se. C. DE OLIVEIRA: — . . . e a não ser isso
trmeto, V y Excs. hão te con ir que elie oito
cabe direito; hão de accei Lar uma das duas pon-
bis do lilemina: ou que não sabia a Iheoria tios
contratos ou que não procedeu bona lide.

() Se. P. RAMOS:--Que elle não sabia e qu ee a
mesa tarubem não sabia.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—Mo tiro a cunsequen-
eia; fica o direito (te tirai-a á qualquer de VV.
Fx( s.; mas o rue é fora de riuvidi e que os fac-
tos são estes: contratou-se esta pultliciau d
annaes, rão sendo autorisada por lei; a asseio-
biita, que não pode dispor dos dinheiros publi-
cos alcui do preceito legal, mandou gastar uma
parte (lesses orcemos dinheiros. fulo isto prova
ou pouco cuidado tio exercido da faculdade le-
isTativa, ou pouco conhecimento de direito.

Não quero concluir, fica livre a cada um de nós
tirar as consequencias que bem ]fielhe irprouver,
a realidade, portern,a meu ver, é esta, que des, li
nhada incute exponho.

0 Se. P. Hartios:—() que se segue é que houve
erro.

1) Se. C. DE OLIVEIRA: — E ' justamente por isco
que entendo que a cada um cumpre tirar a Comi-
sequencil que lhe aprouver.

O Se. VA,LADARAS,—E ColhO OS erros não a-
pr.veitão aos jurisconsultos, elIe que carregue
com as c)iisequenclas.

O Se. C. DE OLIVEIRA - -Se houve erro, cite
não pode aproveitar ao Or. Motta Pacheco.

O Se. P. Raios:—Prestou serviços á provincia
e veio pedir uma indemnisação.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Terid) mostrado a au-
senda de fomento juridico para a indeininsação
que se pretende dar, entrarei na parte econo-
nuca da mesma indeninisaçào.

O Se. IiiiuMoNn:—E para alui ha apreciaçúes
muito valiosas.

O Se. C. DEOLIVE1IIA:—Ainda a este respeito
peço permissão ás nobres co:mirnissÔes, entre as
quaes figura o meu particular amigo, distinclo
deputado pelo 5. 0 districto...

0 Se. X. DA VEIGA:—Muitonbrigad.

E) rr. C DE ()i.rvi:iea:— .....iij epirilpiili-
diioso e criterii ttnliit tido oecasiào ti e apre -
ciar .

O SR. N. DA VEIGA : —Muil obrigado.
O Se. C. DE OLivcirla: — . . pata com verda-

deira magoa notar que sus escruputos não s
revela:áu salutarmente no projecti , onde deixa-
se tanta amplitude pira a multrmnisaçào, t:inlo
arbitrio para o p.igauiento, ao ponto que o comi-
trair leonino, eoris,dsrado nrilltt,ai nda poli , pr'
valecer, se tal aprouver ao presidente d:i pro-
vi Caia.

0 SR. X. DA VEIGA — lO explic rei.
0 511. C. DE ¶)LiVEIE1A:—Não ignol a V. Exc.,

Sr. presrderit, que, n virtude desse soi dzsant
contrato pela e asciercia de todos nós repulado
nulo, i i)r. MotO Paclieco tinha direito a uni pa-
garm'ieiito te (Tu resultava te s to enorrmiissilna para
a proviimcia. V. Exc. sabe que no contrato está
estipulado que o Dr. Moita Pacheco para a etii-
':(o tios annaes será reriuinerado corri 44 em cc-
lacao á cada folha de 4 paginas. No ano) pas-
s:ito, ciii ou ., igual pritinção foi aqui coutada
o prdieo quer publica os trabalhos la casa, e
que ri )o é .iispeito, deixou hein patente que a
exnrbi lancei tio preço não era capaz de rasoa-
vel explicação, e ritostrou-iros que cada volume
de anmiaes vinha a ficar pari a pr virici a ei'ti 4$.

i ra, ,sr. presidente, unia hrchura de toiro na
iirtporiaiicia por 43 realmente é mnacccitas cl,
e nús,legisladores da pr ui irem a ,nãt podeiros con-
tribuir para este i mici'ms eI esbanj aniento.

0 ou. FERRAZ Juxroii:—\ poilo
() Sim. C. DE ()LiVEiitA:—E não é só iti. O pia-

prielario tio Diario de umas, atem da pnlilrca-
ção alludida, que tornou-se urna verdadeira rito-
tina, pie innilu rue irmoinutodou, e que rue obri-
,,ou a vir do alto desta tribuna pedir expl ia-
CoeS

El SR, X. DA \Eit;A: —Incomrnodou a V. Exe.?
E) Se. C. DE ()LivEieA:—Pois mano.. rrtandoii a

esta asseimibléa unia proposta, que dve estai'
rio rino arc.hivo, em que declara tomar a si o
trabalho da publ i es ão, satisfazendo-se coni o
e.siipe:lio (le I8 por cada folha de 4 paginas.
Veja V. Exe. a d illèrent .... o contrato riulIo
rim:oiila pagar ao Dr. Moita Pacheco 44000 pie
cada folha (te 4 pagir: as e nesta cidade lia tirita
typog: apl)ia , mais bem montada, que edita moa is
nititla itrente qualquer Irabai tio, e se otierece a
tolo fazer mediante o esti pendio de 18000.

lia uni \ erdadeiro abysrmmo entre as duas pro-
postas. E se não houvesserim estas rasões de uni-
idade iiitrinseca do contrito, diria ainda que

cIte era nuilo porque havia lesão ellorrmiissiina.
breto, pois, que a n1)re commissão,não só não

foi ínuitofiel aos priucipios de direito, dizendo
quo o Dr. Motta Pacheco bona fide procedeu,
quando está provado o contrario.

E) Se. X. na VEiGA:—Não apoiado.
O Se C. DE OLiEinA .....isto que o erro tio

direito não se presuppõe tratando-se de uru ho-
mem formado.

O Se. P. ittMos:_Presuppõe-se cio una qual-
quer.

0 Se. 	 rLLADAiiEs:—Mas ntcj aproveita.
O Se. C. DE OLIVEIEIA:—Nào aproveita, é neste

sentiu que falI,. .coiuo 'mão revestio-se laquetle
severo escrupulo, tiaquel!a iie:litação rigorosa,
que estou acostumado a ver partir do meu no-
bre amigo, quando se trata da applicaçào tios
dinheiros publieos. Assim, sou de parerer que
a casa não deve acceitar este projecto, porque
esta [hr.ise vaga e indefinida de que se servem
is nobres co:nmnissÔes presta-se a abusos beija
faceis do se prever e facilita o esbanjamento.
Porque a nobre comniissão, cru lugar de dizei' a
importancia dos annaes desta assernôlia que ti-

rer feito a/é r pUb/iea(170 da preaei//e lei, ião
taxa a quarIr 1 iiumper:itiv:ttimiite, iiãi :m rixa, sei-
vi:rdo-se da base t'ormui a p.'liu eemittnsat 1 teu
Dzarw de iíivas? pom'qrie S. Exe. ia especi-
lmcaráo O nuiiièrt 	 te exuptares leite devrrr ser
publicados e ecrlregim ? (tutri grande cri, do coo-
fralo e qo de unia intuição facilmtma para
iluiltuer de nó . .\Iuil ou-se m iipri irmir apenas
80 01: lO)') exemirpi.i'ec desta obra!!! (Ira, se se
ulgu te cru eniencia ivuIgar pelas classes

lettra as todo, os trabalhos evhibid as neste re-
'mulo duranu , as diversas legislaturas que se hão
succed ido, rii como prel una lo comi o se i nande e-
ditar titilas ii nuimieri de 80 exemimplres. 1.'
esta ei pi'incm cml razão porque se elevou lan ex-
lraordimma'iaiieimte o preço de cada volume. Se
mim lugar de 40, se tivesse manada tirar 500 ou
OU)) exerimplare, a despesa não se alteraria, por-
que iaese ca 	 ó cresceria o casto do papel e
tl.0 iriapre.sã. Porem nad:i se fiz nesse sentido;
ii 'ommirat:t tirO 	 ul'termiiilmu a tiragenm de 80

eimmplares, i , a nobre cciimrmilscão msixa amOla
Iii: smmbcicta ri p .ta parte ti contrito que cIta
r pria emtmiti'omn.i
O Se. X rt Vi: Gs:—Comi:lue peia sua res:uão.
E.) Sri C. DE (tIivEmmit: — )s aruiimec ile 1,8,2 ,pt

lme) iítprSsO5 e h5trihumles iii itumimeru 0 10);
inimitisS, e m-se pus 	 dr gala a eui'iar-se
a t'mtaliliie lis ii lis e ri,uniriiados e su-

li rIimisr suas nobres teii:Ienrirme a ecsuiestm micção
priviuieiite It contrato nuflo, que nesta tarte

rdurou. Vja, pois, \. Exc., 	 r. presi emite,
o qu Idano inclinado mis ac.h mOiOs, 0 ou-

talo é manila, tie pode produzir effemto ,jurtiieo,
a iudeemunis w<`0, dtaa a o Dr. .aletta Pacimec e o
resultado, i:ud -se apenas tu seu procedmimemito;
tias ainda as lep)trae eis t:insequenci:ts do erro
tirdurào, porque moje ilãO 51 pode mimais elevar

ii iiurumero de vol leites publicados.
i etição fé 	 iperias de 10)) execmmpleui'ee, e

torça é mpie ciii cIta aceemha pela urovmncia.
li5 a extiammdtila á que se mtus arrasttt , Si'.

presidente, e pi ir isso quizera que, a . obre
0ii1t'uiiS5.1 liase o ruaximio tia mulenimriistçuo.

li	 i:tnti'ai'iii i'tui\'ejo ja etnia finte 	 parti o
1 a: j a tire 1t te) miii pio hit:u 	 dos dinheiros  pub Cos.

Nimigueimi ignio 	 que 	 itravessaumios time pe-
i iodo critico. imimiei situação uspeiâlissiriia. As
eleicões publicas batem á Porta, tu Sr. Moita
Paclmeco é uni soidado iimilitamite do partido coma-
ser.ettior: coummu o presmdeuile, incumbido de ex-
eeimtr :i lei, apertará com patriotica energia

oDieis da bolsa da prormucla, tendo de
haver-se com um iii depututtt pi'tvmmicial, que dis-
põe de. alguns elementos politicis, tão apre..:ma-
veis nessa delicada conjuimetura?

SR. P. ILaaios.—Cumpririi o seu dever.
E) Sri. C. narr Oi.rvEmRA:—O preidueiite poderá

habilmente prestar-se a unia arraiijo e licite isen-
to de censor, porque a asseimiblés é tluermm, sem
imuaior refle'c'io, tia-lhe a faculdade tliscrrpcio-
iiari:t de fa:er ,t indeninisação e fixar o seu
qnantrern.

Sr. presitlente, constantemnemate aparecem aqui
potectos ir mitlar'mdo inderonisar a cidadãos que
a isso se julgàt com direito; mas na maioria tIos
casos designa-se o qu.antvm d'essas nmmdenani-
sações ou se is faz ilepende u de prova tios pre-
jiiizos alegados.

Em relaç:to a este projecto, por'in, nenhuma
d'essas cautelas prmadernciaes é timnatla, nem se
fixa o noaximo Ia indeu'mnisação, lacro se de-
termina, que cliii se faça cmii ista de prova
los prejmaizes que o Sr. Moita Pacheco tenha
,:ffrido, quando é mais curial que dia pela sua

propria natmaresa se limitasse ao ruesardimumento
»esses prejuuzts. O Pr. MetIa Pacheco gastou

co 	 perari' 	 1 ' 	eu:t	 fica, caiu 	 :o!1 -

ii.ttia 	 15515 g.tstos são luor 'ii tu faeis li se
'ar.1: ultsmle que a assentlulta, por tini princi-
pio  li , t1nmid'ul 1turaniiermte, rafiterri fie' do
rigor tu ilircit, pulga—s,  auihitn'isad:i :1 ilicretar
a muieieitunisaeãt, dIa deve Irumntal-cu, ist,ié, deme
tiutereinnueir que ti t'mitpreileim'' suja ind :r'mnisu-
do liS tliepe:dios que tiver til, porem não
mantl:mr- 1 li' fazer p gamneuhi tI 1 ut:i'os fabulosos,
teslipimlatiis tmni i ttmitrato letimim e que é 	 reco-
:!!me m(l,, P°' tdS nós corou nuilo.

Pim' outro lati, Sr. presi.temmte. poili'.reitios nós,
e 1 ticci' dms disposições(Ia uiva refoi'mmma elei-
tora, 	 legmIar ;trescntcruetc 	 s't!re. a Pspei'i?
l'i::i 15 	 pinto 	 t:hatum ' i a attemicittu 	 los mneuis
nibri , colegas, pois vou mostrar pie hoje
não acit ,nenm á assenmt bléa. nem ao Iepmm Lado-
etipresario, o timremtú de detilt'r:ir :m respeito ile
tjualq:.m'r objecto p' mtdemt tu.

	

A nova reforiuia eleitoral íiii art. 3 , 0 	 51 lis-
põe o seguinte (lê).

e À lo-hibição relativa á enmpegus (salvo
acu,eso Ir anhigurlaile) com1cesie, jmrmvilegios,

	

tuntrmto.. 	 e 	 i'reimiat:ições 	 tie 	 maiilis,	 obra,;
tu firutermrniriais 	 publicos, 	 u	 :ipptui'avl ais
nriemmlimos das ass'nutl.u!êas legislalitas 	 rviiacmaes
Ctmm i'Iuiçtiii Ai governo dci provinc'i't. ti

	

f:itos 	 um iria o regulamrmiiuht m'ispeiivo tuie
diz o 	 ir). 163 (lê).

tu Eu um q unia lo se maà o eleger num 1) corpo e hei li) -
ral, a clarão tios immetmilirts ia asseummliléa legis-la[—'a. 

jiais mcii continuará a ser ti ia pelo
prim:ess 	 da I'gmslaçã 	 armtericr ao de i'et'm ri.
265 de 2)) de Outubro d' l8' 	 »

ii Será , porca), obse m'vemilas, ainda iti'sl p caso,
as dispsmçoes do 	 o do art. 3, 1 iii dito mie-
creti, tjume ietrmuumna os nmiotivos rir ineotiilma-
tibululmite, entemudermio-se seuimprte (lime estes se

refeieumi a toda a proe ilicma. a

pois lúri de dum um 	 que ti um'. Mtta Pa-
cli,': , 'imibi,ira eleito deputado prom imiteial cri)
185 pelo processo da ltgisl:ic:o então t':mt vigor.
[em  a sua capacidade de contratar no presto te
com a prom imicia limitada pelo regulamninto (fui-,
tilimiudo-se ao pemisamuientet tia lei, turmmtmn e'vteim-
su v c aos tli'pn tadoe desta actual legi litumna os

os de imiconmipatiluilisação p:triaeiieiit mm', t1uie
no futuro 1 ' imn de ser applicadiis aos deputados
eleitos por proviucia.

Sendo as,i um, e reconhecendo a comrmirmissào imIte
o contrato cclehr'alo coiti o 1)r. Moita Pacheco é
miOlo e tão pule pu'toiuzir etleitos, tirito que (e
miet:essariu uni texto le,,isiaiiv,t especial para o
pagnmie.nto tia intlemumnams:tçào, ii que quer dizer
essa aiitoi'istçào? 1-5em duvida que pr rila se fa-
culta ao presmdenite a celehr:ti:it de um i'immitralo
com o Or. M lt:t Pacheco.

1) Sim. X. rua VEitua:—O nobre tepuit:mil, como
Iuriscomisuilto, não po iC dizer isso.

)) SR. C. DE ) )mmvEi ria:—. . .entranthau cmii acertuulo
sobre a ind.utm:tisaçãt a que se julga i C1oii direito,
iii que lhe deva ser paga

E tanto a r8e t) ptensamrienhi tia t:tnmmhiissao,
qmame cita determina que o Dr. Moita Pacheco po-
derá comatinn:ir comi a iriapru'ssão dos annaes cite
a publicação(Ia presente li; de rmtoeio que S.
Ex:. , se tiver unia ofeiii typograpliica bem
uiit,uitailt, e dispmmzer tie avuliado numiiero de ope-
rartos, ptler:i, emitqiianto testa lei (e discutida,
sa ut:i:ionada e publicaria,, ciii lar c annaes de
qussi todos os anus que aiiata estão por publi-
car, e reclairair tio governo o respectivo paga-
mnaeiitiu.

Dest'art vê-se que, ainda depois de ter as-
sento nesta assemnbiéa, o l)r. Motla Pacheco vai
ter o direito de continuar a publicar os annaes
até o dia em cine esta lei for publicada.

O SR. X. mm VEIGA:-11'' cousa distinicta.
1 Sti )1. ni ( )m IvEmmme: —ti mmcc 	 lepuutaulo lia
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de acceitar as eu eqore 	 d:1 plirrrse do pro-
jecto.

Por isso é que dgo que essa medida ria asse!ii-
bié,r rÔe-e cru rnanifesti antinuirlia COUI os pre-
ceitos da legilrça g ral e da lei eleitoral que
nos cumpre respeitar.

Não se trata de reconhecimefl!o de poderes,
onde a soberania do abuso pude prevalecer; não
se trata de uar acto interno da asseinhlèa, porem
sim da confecção de unia lei, que vai ser reiuet-
tida á saneção, e a respeito da qual o presidente
da provincia, como delegado do puder cerilial,
tem obrigação de lazer respeitar os actos e regu-
lamentos desse poder.

Renuto a medida ruani festa naente inconst tu-
ciotaa, porque oppõe-se a unia lei geral, da im-
portância da novissirna reforiria eleitoral. 1) Dr.
Motta Pacheco, que é deputado provincial, e
corno tal está affectado da inonrpalibilidade con-
signada nessa lei, vai ainda, ou pode ainda (a
questão é a mesma) continuar a fizer forneci-
mentos á provincia, continuar a publicação de
annaes, para reclamar dpois do presidente o
pagam nto do seu trabalho, prestado no pleno
dominio do seu mandato Iegrlativo.

O Sim. T. DE GouvèA:—Náí se prúpÔ a resci-
são do contrato?

Id Sim. C. DE ()LrvrIRA:—AqUillO que não existe
não se rescinde. Se a asseiubléa, por rnternaedmo
d sua cominisslo, considera nulio o contrato,
nada teuios que re 'cindir, e vai-se lcgmslar de
novo. i agora o seu aparte suscita-me a leio-
hraiiça mie que foi o nobre deputado quem apre-
sentou aqui o requerimento que autorisoU esse
e nitrato. Veja as difficutdiiles que causou essa
sua idia.

À nobre cominissão me relevará ter de notar
este lado defeituoso de seu projecto, que reputo
inconstitucional e que sou forçado a impugnar
desde a 1.8 discussão, porque não o julgo suscep-
tivel de emiieudas.

fora de duvida que não poctemrmos por em-
quanto legislar cru relação a este serviço; euler-
pre conservar o si ata quo, ivan tendo-se cada Unu
de suas partes nas suas suas respectivs posições.
Quando o ltr. MoIta Pacheco deixar de ser depu-
tado, quando mmiais não pertencer á esta corpora-
cão, é que poderá litigar por seu direito, é que
poderá provocar a decisão; ruas, por emquammto,
o seu direito, se existe, está latente, sto é, não
pode ter manifestação externa e rigorosa neste
recinto; o texto da lei de 1875 veda-o: espere S.
Exe. para umelliores tempos. E se eu quizesse
servir-me de uni annexini vutgar,d i r-lhe-hia que
não cabem dous proveitos cmii uni sacco. Se S.
Exc. queria ter ir.demuisaçào da assembtéa pro-
vi meia 1 pelos anmraes que publicou, mantivesse-se
na vida privada por algum tempo.

O Sri. VALLADARES - V.stá enganado; a cousa
aqui é mais segura.

4) Sim. C. DE OLivEnsA:—E' moço, conta com
a eternidade do partido conservador..

4) Sim. X. na VEIGA:—Deus nos livre da eter-
n idade.

0 Sri. C. na OLIVEIRA:—. . . e assim as suas
pretenções poderrão ser adiadas. Mas, Sr. pre-
sidente, conibimiar as funccões augustas do legis-
lador da provincia com os» interessesteresses secunlarios
e pecunianios do contratador, é cousa que hoje
não se pode fazer em face ria bella disposição do
art. 3. 1 da lei de 1875.

S. Exc. (estou ainda repetindo a phrase), fe-
rido de unia incapacidade para tornar-se con-
tratador com a provincia durante esta legislatura,
não pode incumbir-se de funcçôes reuiuneradas
pela mesma provincia e dependentes da presi-
dencra, não pode intervir nos contratos com o
gvsrno, não pode mesmo fazer parte integrante

dell, e assine ir asseirihlia tambemu por seu turno
rno assiste o direito de, violando a ler geral,
viotarido os principios de direito u ltiiimaruente
introduzidos nu codigo da legislação eleitoral,
riais urna vez aulepor suas considerações de
mrmorneuto aos principlo salutares que o partido
conservador meu mIrro-se de promulgar e que
lwla sua maioria é preconisado corno tendo por
tini a livre externa ção ria opinião publica. Se es-
tas disposições de leis são creadas para serena
burladas conslantemmiente, não sei para que re-
formas, para que garantias concedidas ir uia-
nifesta çâr do voto. Se ainda os emnpresarios po-
demser deputados, podem ter ingresso, podem
contratar com o governo, diga-se antes desas-
sormhradacuentc que o principio das mnenmnpa-
tibilidades é urna miragem, faça-se tudo e seja o
capricho dos puderes ooliti:os a ultima ralio
rlest:t síciedad uru decadencia.

iluito bem, muito bem da minoria).
r. Xavier da Veiga (Não te-

nros este discurso).
O r. Vatiadares (Idem).
Nio havendo mais quem peça a palavra, en-

cerra-se a discussão, e apprnvado o projecto
por escrutinio secreto.

Estrada de ferro do Mar de Hespan/ta.
Entra ciii 3a diseusão o projecto ri. 64, que

concede pnir iteglo á alguns ciiiarlàos para coEi-
strmiim'emri uru ramal, da estaçar da serraria, na
estiada de Pedro II, a cidade do Mar de Hespanria.

(JSr. itodriues Silva (Não te-
mimos esie discurso).

E' apoiada e entra conjuntamente coa discus-
são a seguinte emenda.

No art. 1 .°,eui vez do que se estabelece, depois
das palavras—Estrada de ferro de 1). Pedro 11
—diga-se—e seguimiio o vaile do F'orumoso vã ter
á por oaçao do Espirito Santo do Mar de ilespa-
riba.

No 1. o acereserate-se ia fina—ainda que se
irão veriliqus por tirite de outra enipreza a des-
pensa de garantia (te juros prevista rio art. 3,0

da lei ir. 1980.
Sala das sessões, 8 de Junho de 1876. —R

Silva.
Emaeerradaa discussão, é approvado o projec-

to caiu a emuemada.
Orçamento prov incial.

Continua a 1. a discussão do projecto n. 106.
que orça a receita e fixa a despesa para o exer-
cicio de 18'fl a 18'78.

Trata-se ainda lo art. 1.0
O Si'. Francisco cia Veiga

(Não ternos este discurso).
Si'. cetulio (pela ordem):—Sr. pre-

sidente, V. Exe. e meus illustres coltegas natri-
ralnniente estão convencidos de que a primeira
discussão do projecto de orçamento se acha com-
pletammrente explorada pelos ii lustrados oradores
de uni e outro lado da casa Atem disso, ternos
ainda a 2 . a e 3•a discussões, onde mais ampla-
incute poderão ser adduzndos argumentos cmii
sustefltri çtro d'aquelies prmneipios quis já forào
enirttidos.

Ha 5 dias que dura essa discussão, nossos
trabalhos estão atrazados, o tempo escassêa,
e,pois,forçoso é que nos prevaleçamos dos meios
regiioentaes em relaçeo a essa discussão, e por
iSSO apresento o seguinte requerimento:

« Requeiro o encerramento da discussão. a
Este requerimento é apoiado, e, não havendo

nmimmrero para votar-se, fica sobre a mesa.

Pc /ata tC o 1/e ro/o.
ii 5r. Cnsaiuro l;ru.r mrramida a mccii a semuimile.
(4 deputado, abai, a,,rii,rdo, usando dii ia-

culiarle que lhe i concedmrla pci 	 srI. 240 rI
regimmiemto, faz, para ser mmirriiuu:rda mii acta da
sC5sài de hj', a sg::hmtrs deciaraç :—Volei
Imitem contra a Iropsiçeo n. 21 48, lime elevou
á categoria il viria a freguesia de ))amiipo 1101,
porque, existiril!i de num lado is razões que til-

legara preidenLe la provincia para a demie-
gaçã de satirao, e que eansislemn, fundarien-
ta! mm' mil', rir pobreza ri lelicmencia de pessoal
ria ealidad', e o mlesf.i i iirnC pi' soifnia ii ter-
In) te Tamriariduá, já iolito reduzido; e mie ou-
Ir, lado contestação o da comia minssá especial,
que alt i rmr ia na tio s ri parece r ,  que, bem infor-
iii ti rI 1, podia asse\erar que o o o vo ter 1110 lei"
olemriemm fos ne 'scari s pala mmm rter sua autono-
ruir, ir que y da Tamnanilmá porco solTria, por
tirar ainda roimpisti de grarile nurner, de
freguiezia; fui ler ano a optar por aquellas ra-
sões, visto o' antes II' cor decidida essa es-
pele ti' tonfliclo « mitre os dois indenes, foi apre-
cutado por uni 1 s mnemnhros di t maioria da is-
semubtèa uru orojicto, que de nenmbra do pe-

mmii iii unici ou do Pará L fn'gue mia do Cai uru
puma cuicorpi ra ao de Tinia mduii, facto tire,
Ciii ralicLori coo, o perecer da tinin!riissao e
dat, Faz acretilar. ãe pret'rnmmrrtia, rios monvos
d;1 denegação 1 e r nu u lo principal ri mii-
i' por er a m raio ia ria assemnrlmlê, coliucalu a

1 iest) rio te rema 	 encand'aCemlte Is conhi liça
,,ti deconlian 'a nutres, e)o10 11c011 pateimin da
lmer.Ucsá,qu 	 prsee.lr'u a \ oLação.

Saia lar eu .nes. 8te. .ti i rdi 	 Is 876 —(ava-
rio Gama-

i) SR. PEIECIDENTa: —() sr. 2.° secretario furi
tr:imiscrer ti' 1 1'1aL'icão 411,medre depmitart mia
acta ilti SSSsàl de hoje.

,_l 1i m . 's p mitet 1 	 5) o
RerjnrcriflentOS e /o'Qjec/nms.

O Si'. Agostililio -'enido (Nio
temos este dis(.urso).

São lidos, e fiel o sobre mesa para terenri 2.
leitura, os seonmuites 1r'nrje:I)s

N. 211.
..	 ussemrrbba leislativ:r proincial de i!mnas

(micos decrete:
.rligo unico. A actual I'reguezia de Semmt'An-

mia da R'ssuui Ierionimiir-se-!ra Sanit'Airia II
(nu nau dr ir v; ra V galas as (mli si cõ es' mml contra-
1,11).

,,ala rias sessõ°s, 8 de iunrho is 1876.—A. Pe-
azido.—JIOUrUO. O. de Jíendonça.—R. Silva.
Caetano Gama.

N. 212;
A assenrblé,i legislativa provincial de Minas

(eraes decreUi-
Artigo uia leu. Fica creada a freguezrad) Rio

lis Mortes, mau mnumriCipio de S. João d'Ei-Rey,
qus se corriporá dos districtos da Ruo das Mortes

5. Gonsalo do 1ruruuar10; revogadas as dispo-
;jcões em contrario.

*ila das cessões, 8 de Junho de 1876.—A. Pc-
,,io,j1forerüo.—G. rle Jfcadonça._Caetano

N. 213.
' assemrablea legislativa provincial de Minas

(,crimes decreta:
rtigo unico. Ficào annexados na parte cir ii

re guezia de 5. tolo d'El-Rey os terrrlornos
dirminados Varzea do Porto e Cm'i'egu, situa-
dos á margem direita do Rio riasIorte .s ; revo
gedas as disposições em coimtrnlriO

Sua das sessões, 8 de Junho de 1803.—A. Pc-
nido._ifomCrão.—F Peixoto.—F. de Oliveira.
- VatladãO.—P. Ramos--G de Mendonça.

N. 214.
A aessuabléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.° Fica o presidente da provnn'ia auto-

ri zado a despender pela verlia .—i'ae publi-
ca°—da lei ri. 2181 de 1875 as segnninle s quan-
tias. 1. 8 8000000 cmii auxili o, á casa de carida-
de da cidade d I)i.iniantina pira reconstrUcç:IO
rio respectiv) theatro, ja orraim, 2. 8900000
pira comi rplernent da rerba de 4000000 vote-
um pela lei n. 1895 de 1872, insufficiente para
e reronstrucção tia ponte sobre o rio Guanhàes
na estrada gireI da mista do Serro, junto a fazen-
da de imã 1 imilido de Castro Lessa, em vista
lo orciurenl) ja feito; 3 , a 3:000000 em auxilio
ás obras de reconstrsicção do templo consagrado
à Nassa Senhora do Rozario na cidad° Diaman-
tina, refere tenente ilcsmoronal

Art. 2° Fica igualruaenle autorisado a iridemn-
nisar pela rei'ba—exercicios lindos—da citada lei
n. 2181 a casa di caridade da cidade do Serro
commn a qua n t i a de 6:000000,proveurenrle das ver-
bas armmauaes de 2'000000 votirdas pela lei ri.
2024 de 1873, e que não forão entregues mios
rssoecti vos exerciciS.

SaIs das sessões, 8 de Junho de 1876.—P.
Brandão.—I. Campoa.—TaiiOba .Jnreior. --iVo-
yueii'a Juntar.— Viotti.—X. (Ia, Veã(qa.—Dru-
i,zo.irl.—Jí. Prrlqencio.

II ida a lioma, o Sr. presidente mares a ordem
lo (lia segruiate, e levanta a sessão.

:13. 8 SESSS.(. )RI(INARIÀ AtiS 9)	 I)E .IUNH()
1) LI 1876.

PirEciririNcia DO Sim. Caraiiis.

1 dia .—Passaíjem de lerritorio —Cadeira de
letras. —Aanesmação de fazenda. - Trans-

/' .encia de fazendas. _RecourstruCção de pon-
le.—Epoc/ia da insta//ação da assembléa.-
Comarcas. _Divisas.—Carta da p/earmaceucti-
CO —Passagem de territorio._Gratificacéo ao
escrivão das execuções. Obsevvaçõea dos Srs.
C. de Oliveira e Caetano ama.—JseftçnlO de
tenra—Cadeira de latim e f5ance.—Ponte de
Jeqnitibd —O/fie/o de justiça. —Contas de ca-
maras. —Orçamento municipal. Observações
dos Srs. R. Silva e C. de Oliveira. .—Deroya-
ção de lez.—Cale ,qoria de freymeeiia.—POStU-
ras.—OrçarizentO provincial.—Força policial.
Discurso do Sr. C. de Oliveira —Apresenta-
ção de projectos. Observações dos Srs. JI. Ful-
gencio, Amaral, A. Penido, J. de Campos e
Getulio.
A's li horas di manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 37 Srs. deputados, faltando corri
cauzi particip uda os Srs. Joiqmminri Penilu e Theo-
philo.

'i bre -se a Sussão.

Appro\'aia a acta da anterior, foi lido o se-
guira te—

EXPEDIENTE.

Representações.
De alguns habitantes fio districto ris Santo Au-

toniio da Vargmna, pedindo sua elevação á fregue-
zia.—Vai ir comnmissào da estatistuca.

Petições.
De Joaquim Carlos de Resende,pedindO a rec-

tificação das divisas d freguez.a da Lage.—Vai
á mesma colnmraisSãO.

1)e G ibriel Carlos Alvares dr Costa, pedindo
uma indeunflr saÇão pelos servnços que prestou
corno ajudante de dese&iista da repartição de
obras puJncas.--Vai á 2.° c )rnriiSsão te fazenda.

De Antonio Rodrigues Pereira Valie, pedindo

sl() 1)1 - P1 JLNlhi l)V. ise_
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pagamento do \omcunentiis 	 11111 profesor t:i
freguezia de Prados.—Vai à wsina cotudssao.

De José Antonio Ribeiro de Castro, pedindo
restituito de unia parte dos direitos que pagou
pira obter a serenhia vitaliria de um dos officios
de orphãos do Patrocinio.—Vai á itesuci coo -
missão.

Pareceres de commissões.
O SR. P. BRANDÃO, por parte da commissito de

redacção, olierece redigidos, enforna o vencido
eu 3•a discussão, os projectos i. 18 e 64

São apprvadas as redaccões
flfferece mais para entrareiii em 3•a discussão

os orojectos tts. 45, 19 e 21.
Ficão sobre a mesa para entrârem tia ordem

dos trabalhos.
01l1)1M 1)0 DIA.

Passa yesn de territorio.

E' approvado ciii 1.1 discussão o projecto n.
93, que faz pertencer ao distrieto ila Pratinha
as terras da fazenda do capitão José de Lara.

Cadeira de 1. 11 letras.
E' approvado em 1.1 discussão o projecto ti.

¶8, crando uma para o sexo feminino tio dis-
tricti da Bagagem, municipio de Tres Pontas.

Ániee.sação de fazenda.
approvaclo em 1,a discussão ti projecto n.

141, ijime annexa ao municipio do Turvo toda a
taz'nda de Pitangueiras.

Cadeiras de 1.' letras.
E' approvado cio 1. discussão o projecto li.

151, creaiido uiiia para o sexo feminino na fre-
gimezia de S. Sebastiao das Correntes e outra na
da Conceição do Turvo.

Transferencia de fazendas

L' approvailo elo 1.a discussão o projecto n.
78, que faz perteer á freguezia de S. João Ne-
puinucemio a fazenda do cidadão Manuel Antonio
dos Reis.

Reconstracção de ponte.
1.' approvado eu 1.a discussão o projecto n.

101, que manda reconstruir a do Bento Lopes
sobre o rio Pará ciii Pi taigui.

Epoca da installaço da assemlléa,
1.' approvado em 1 . a discus8à0 o projecto o.

102, que marca o dia -i de Setembro de cada anno
para começarem os trabalhos da assetiibléa.

Comarcas.
E' approvado em 3a discussão o prejecto n.

190, que estabelece nova divisão das comarcas cia
provi ncia.

Desmembração de freguesias.
E' approvalo em 1 . a discussão o projecto n.

15, que desmembra do municipio de Santa Lu-
zia e enc)rpra ao de Sete Lagoas a freguezia
do Jequi tib.

Divisas.

1'.' approvado em 1. 1 discussão o projecto o.
155, que marca divisas entre as freguezias de
'Famiiandut e Santo Antonio to Monte.

Recoeistrtccção de ponte.
E' approvado cio 1.1 discussão o projecto n.

149, que manda reconstruir a do Rio Piracicava
no arraial de S. Migue!.

Carta de pharmaceutjco.
E' approvado em 1.1 discussão o projecto o.

180, que concede carta de pharniaeeutico a Ma-
noet Niclái de Almeida.

Cadeira de 1. 01 leiras.
1'.' approvado o projecto o. 195, v reando unia

pala o sexo masculino no arraial do Porto Real.
Passagem de tecritorto.

E' approvado em 1.a discussão o projecto o.
96, que faz pertencer ao districto(Ia Pratinlia
as terras da fazenda do capitão José Pedro Lira

(Jrati/icação ao escicão das execuções.
Latia em 1 . a discussão o projecto mi. 128, que

concede a gratificação de 600$ ao escrivão das
execuções crimes desta capital.

O Su. andiclo do Oliveira:
—Sr. presidente, o presente projecto éccjntrario
aos interesses da pruviticia e inconstitucional.
Assim, mesmo em 1.a discussão, reputo do moeu
des er iiaumfestar-me deste já contra elIe, ex-
pondo as razões que a tanto me levào.

não ignora que os escrivàes do jorv
são empregados graes, e á asseinhléa geral com-
ele creir-lhes e narcar-lhes a condição pais

o seu prQNiniento e exerciciu.
() escrivão do jury e cxecucôes crivamnaes é

noinealo pelo imiperador mediante as normas
prescritas na legislação geral; o pre s idente não
mmiteri ciii de forma al g uma, nem por disposição
legislativa ou regulamentar, na nomeação desse,
t'u!ceiunario, que é ainda hoje da alçada do po-
der executivo, graças a essa excessiva centra-
lisaeào adiiministrativa, que entre nós tudo abafa
e aniquila.

Se é este o direito actual, pergunto: com nome
de que prinipi vamos nós estipendiar, á custo
tios cofres provinciaes, um funccionaiio que é
pua e simplesmente geral, conto tal nomeado
P elo Poder geral, e sobre quem nenhuma ins-
pec:ão especial exercemos, a não ser esta que
nu assiste sobre todos os funccionarios da pro-
s micia?

lia aqui 'mina deploravel confusão entre as ta-
co Idades dos poderes geral e provincial, con-
fusão cujo resultado é pernicioso, porque nu
COSi presente, importa o disperidiu improticuo
das meadas tia provincia em beneficio de um em-
pregado geral.

Sr. presiten me, quando nós ternos tantos e tão
variados assumptos a que app]icar as for ças pe-
cofiarias da provmncma, quando ahi estào as vias
de coroniunicacào,ostrucção publica e outros
seri iços, cujo melhoramento reclama a appti-
cação das sobras do orçamento, como é que se
quer ill espender uma pareetla desse orçamento
em beneficio de uma empregado geral? Não com-
prehe rido.

Reputo fira tia attrihuioào da assemh!éa de-
cretar semelhante medida, que é unia verda-
deira doação dos dinheiros publicos, e que alia-
mente repugna aos principios de nossa organi-
sação.

Releva notar riais, que não vejo razão alguma
para se fazer unia excepção em proveito apenas
do escrivão das execuções da capital. Se este es-
criveo tem a seu cargo a liquidncão de niultase
o cumprimento de pena de diversos criminosos
de outros termos da provincia encarcerados na
cadéa dá capital, que é o deposito central, por
ou tio lado não tem grande trabalho no jurv,
porque em regra os processos crimes na capital
são poucos; e, atem disso,pelo regimento de cris-
tas ulti:namnente publicado, esse funccionario é
bem remunerado pelo trabalho que tiver.

Nem se diga que semelhantes trabalhos em
sua maioria serão gratuitos, pois às munici-
palidades incumbe a obrigação de pagar, pela
metade, os salarios que vencerem os escrivães
em processo de teus pobres.

Parece-moe, pois, que não pode a casa accei

lar' tinia til i,lila, que lti j i'ti i iiii sorda-
iteiro desvio lei dinheiros Ja pros nela, cio
proveito de u'ui fincciorimrmt sobre piei no -
nhuiia ingerncm. termio, e que ja temi i'enni-
aeração condigna li,) re g iumictito de custas.

Alem lisso. rot'i'i,di-ee a medida ao escri-
vão que está clii exerr cio, torna-se individual,
sendo ainda por es la fac ii te institucional

Voto pos ronira II projecto, o espero ser
acomiipari tialo pela eaa.

O Sr. aotarao (aIIaa (Não temos
este discurso).

Não havendo maIN q uein peça a palavra, en-
cerra—si, a discussão, e é approvaulo o proJecte.

Desmembracão de fazendas.

1-.' appr indo ciii 2 discussã,i o projecto mi.
166, pie desniiejiiltra lo Porto de Santo Anto-
nw e encorprt : á fregisezia do EJI à a fazenda

Ladroeira i 	 Boa Esperança.
(ideiras de 1. — letras.

1' appm'ovado em 2.a discussão o project ' mm.
X3, creando e ideiras no distrito da (.onceião
(tos Ouros, e 1. u'egui'cias ti 	 5. Jià 	 Baptista
A oa-pé.

Jseisção (te laxo,.
E' approva10 eril 2.a d1Scusslo o projeclo n.

3. que isenl;i d,i taxa itinerria os moteeiaes
mm :'ssarios pára ^t e~truccao do pa vi n'mito
tem ret da matriz do .Ini. d F ra.

Estrada de Varian,za é Ponte Nova.
II' approvuul 	 cii 2. 1 discussã o projecie mi.

q ie auttri sa o 90v roto -a munindo r reparar esta
estrada, e a i;mitrummr a pmite na freguezia tio
Sapé.
Estrada de S. .Joúo .Vepomzcceuso o Esta çâ do

Chiador.

1.' appi'itsal iii 2. tlis'uss;uo 45 prtqecti ri.
112, que autom'sa o governo a mandar pro-edei'
ri-e, e ii ieert is de q lo necessita teta estrada.

Cadeiras de La, letras.
E' approvado cmii 2.° tlisçussài o projecto n.

i:ï, creanilo cadeiras par  ambos os sexo; iia
i'reguiezia do Pan firosso, 	 outros lugares.

Desmembração de freqnezias.
E' approvado com 2. a dí;cussào o projecto n.

168, que desuriemhra da parochua de S. Do-
mnimigs, e encorpori a da cidade da Conceição as

lindas de..1 roni no Augusto mia SilvA e Sbas-
hão .!osó Ferreira.

E' approvado em 2 . 0 discus-ão o projecto n.
169, que faz pertencer à freguezma mio Pomba
te fazendas tio Monte Verde, Cachoeira, Para-
opeba &.

Estrada de S. João da Chapada ao Curzmataky.

E' nipprova to em 2.a discussão o projecto n.
189, que au(orisa o governo a mandar proce-
der aos concertos necessarios nesta estrada.

Cadeiras de latim e tra-acez.
E' approvado eco 2° discussão o projecton.

48, q iii' restaura a de Pitanguy.
Ponte do .Jequitebé.

E' approvao eta 2.a discussão o projecto ia.
139, que au',om'isa o governo a mandar i'econ-
struuir esta ponte sabre o Rio das Velhas.

Offieio de justiça.

E' approvad t em 3• a discussão o projecto n.
29, que aunexa ao 1.° o 2. 0 officio de tabellião
da vilia de Pouso Alto.

Contos de cainâras.
E' aitpruvalo elo 3. 3 discussão o projecto li.

92, que apprva as contas de diversas carnaras
mio nicm paes.

Orçamento municipal.

Entra com 3.° discussão () projecto mm. 80, con-
tendo tu orçamento da receita e despeza das ca-
natos nmiumlii'mpaes para o exereieio mIe 18 - 8.
(.) r. Loctrigues Silva (Não te-

mis aste discurso).
1' apoiada e entra conjunctaniente era discus-

são a seguinte:—
Emenda.

No 25 supprimna-se—com o s ecretario licen-
ciado 1:800$000.

.&ccrescente-se-1 800$ a 3:433$100 lestmni-
los á obras pumhlicmts.—R. Silva.
O Sr. (andido d,(-- Oliveira

(Pela ordem): ---Sr. presidente, a caem-Ia mio no-
bre deputadot pci :i.° districto tem por ti um sup-
prm:ir mmiii-i verba de lespez:r compreheiudida
pela noiritara municipal doahará emseu orça-
iimeumto. A camnara de Sabará compõe-se de cava-
lheiros distinctos (apoiados da minoria), de ai-
guine concidadãos nossos daquelta localidade in-
capins de malbaratar era beneticiti de particu-
lares as rendas da mmiesmmia cairrara. (Apoiados da
minoria) -

(1 Sa. H. SmLvA:—Esta não é a questão.
tu Se. (1. DE OLIVEIRA: —Foi uru motivo impe-

rios e especial, por certe,oque levou essa illustre
corporacão a consignar a quota destinada ao pa-
gamento do secretario licenciado o Sr. Luiz Cas-
siano Pereira. Não sei tudo que a respeito occor-
reu, porque são questões loeaes que demnandão
previas iuiformoações.

Aesim,mando à mesa uni requerimento ile adia-
uneimto. Requeiro o adiaimiento da discussão por
24 luras, Vou esclarecer-mie e amanhã mure COiii-
pronetto a dizer tudo que verificar a respeito. Se
mime convencer de que houve injustiça mmi o odes-
cen!encia itom' parte da caumara, serei o 1.0 a vo-
tar eoni o nobre deputado. (Apoiados da maio-
ria).

E' apoiado e sem debate apriosaniti o seguinte:
Reqseerimen lo.

Requeiro o aliamoento por 24 horas da 3.°
Iiscmisào do projecto o. 80.—C. de Oliu'eira.

Derogação de lei.
E' approvado emm 33 discussão o projecict r.

103, que deroga a lei ia. 1304 de 5 de Nitvemnbrti
de 1866, na parte relativa ao termo da Cliristimma.

Categoria de fre,quezia.
E' approvado com 3a discussão O projecto n.

02, rifle eleva á categoria de freguezia o arraial
nIe N. S. do Rosario, termo do Mui'iahé

Posturas.
E' approvado em 3.° discussão o projecto n.

104, contendo artigos de posturas Ia caniara de
Patmts.

Orçamento provincial.
E' approva;ii o requerimento de encerramento

tia discussao, miferecido na sessão de hontem.
Seguiudo-sun a votação doprojecto de orça-

mentia, é este approvado em 1.0 dismmiissãct.

Força policial.

Entra em 2.a discussão o projecto a. 93, que
fixa a força policial para os annos de 1870 à 18T
e 187 á 18'78.

o Sr. (andido de Oliveira:
—Sr. presidente, a instabilidade, a ligeireza no



exerci'io do nianJalo tegisl.tlivo,
ticos salientes de urna sociedade e
que enxerga tudo atrivez do prisma(Ias COO; e-
niencias, não da cotiveiuiencas duraveis e ele-
vadas do progresso e civilisa;àa, iivas
cias pequena ,,pequenas de occasião, cujas inspiraceies
egoistic.as sinistrainente diu ilin[lo as usti tnicôes
em que actuào.

E' a ssi rn cine não pouco ha cnn tri h ti lo para
a decadencia das asseitbiéas pro; inciaes esta pre-
cipitação, esta ligeireza desisperadora com que
se confecciona a lei, e que vai eu tão assusta-
dora proporão, r. presidente, que com as te-
gislaffiras que se surcedem veiti tituibem urna
inversão completa no corpo da legislação pro-
vincial, movediça e variavei corno as evoluções
do pessoal legislador.

Não inc refiro apenas às constantes e repetilas
modificaóes na estatistica da provincra, já não
me retiro a esta mutaçao incessante e perigosa
que põe em desassucgt a farntlia mineira, causa
perenne de susto para essa sociedade, para queli
a reunião perind iii da assemidta constitue unia
verdadeira calamidade.

Una mão estar indefinido e vago reilecte-se em
todos is espiritís (não apoiados), unta nuvem
prenhe de calastrophes paria no Iiorisonte polí-
tico, porque niriguem está certo do que será o
dia d'amanhã.

V. Fac, não ignora que durante as sessoes da
assemhléa, de todos os pontos da provincia sur-
gem reclamações pedindo a conservacão do si ai is
gim, inupiorarido que ão se rinite a face geogra-
phica da provincia com essas inversões que são
ditadas,nao pelo elevado principio de beuii satis-
fazer interesses pihlicos e socices, tias por cor-
veniencias de occasião, por ecpiri Lo parfidario,
e por lan t e outros tu ol i vos, que não quero agora
desenrolar, e que estão na consci encia de todi s.

Como dizia, esse mão estar, essa instabilidade
sombria tã se manifesta somente ciii relação ás
leis de eslatislica; na medidas ir ais mouien-
tosas, naqne!ias que dizem respeito 'i

 de instituições de importancia, lia ainda a
condeunavei ligeireza, lia essa inut:tão, cujos
eleitos deplorarcis vós todos comprehen]eis e
podeis attestar

E' assim, Sr. presidente, que considero como
uma verãaleira calamidade esse projecto n. 93,
que vai rã profundamente alterar a rganisaçào
policial da provincia, que, suppri ruindo a guar la
municipal, cujos fructos sazonados ainda não
forão colhidos, põe um exercito disciplinado ã
disposição do presidente da provincia, dando
novo e temeroso desenvolvimento á essa tenden-
cia de exagerada çentralisa'do administrativa,
que por Lodos nós deve ser combatida, parque
não comprehendo que a centralisação extrema
em ritaterra de administração possa ser pro-
grarnma de partido plitico.

Porque ó, Sr presidente, que a lei, que devia
vigorar no exercicio de 1876 a 1877, é cindem-
nada antes de ser executada?

O SR. (uETtNo GAMA:—Já forão dadas as ra-
zõ 5 tão longamente.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Porque é que, sem se
experimentar o systeuia novissimamen te adoptado
pela assenbiéa...

OSn. CAETANO GAMA:—Estã muito experimen-
tado.

O SR. C. DE OLIVEIRA:— .....ti-se brusca e im-
previstariiente entrar em uni nova ordem de cou-
sas, explorar-se imprudentemente o que é desco-
nhecido, quando já tudo estava preparado para
o bom exito da instituição que 	 quer repudiar?

Srs., não importa esta modificação a condem-
mracào,pronunciada pela assembléa de 1876,sobre
a de 1875? Não importa este facto repulsa das

lrilltantenienle dsenvlvilris e sustentadas
nesta asemnhiéa pele listi tetos nierubros da
comrnissàs de força publica da sessão da anno
pasaio?

Abro os alindes desse tempo, tão proxiritu de
nós, e alui vejo o discurso do dtstincto deputado,
o Si. It. Silva. E' cattr a opinião autorisada de
cua i iueiitbro iliuslre desta assetiibiéa e de um
iritr'.iisigivel partidista, que sou combater o

da nobre maioria.
I)iss o iltustre reItor da coitlnissão qui , a

guarda municipal é ituprestasei, delta teu-se co-
lIiilu mãos resultados, nada de bom pode-se es-
perar. Pois beiii; ao miulare deputada sai restou-
lei o seu digno coliega, representante cio 3.' lis-
lrieto.

O Sc. R. Sir.va:---Eri mantenho minha opi-
nião.

(1) Sim. C. DE (jLivEiRA:—Nem outra cousa p0-

dia ritos esperar do seu caracter.
ti Su. CAETANO GAMA:—Pois se isto é arma, ei

lie forneci mais urna.
.1 primeira vez que se criou a guarda ittnttici-

pai, eu era deputado e opinei por cila, e agora
não a quero.

O Se. C. ou OLiVEmila:—Sr. presidente, o illis-
Li: deputado pelo 3.° districto, que tinha ciii
suas mrtàos o relatorio do chefe de policia, as iii -
toimiia ôes oflicraes que declarivão que a guarda
ii,unicipal estava desniora!isada, que dehla ne-
itiiutii resultado se podia esperar, dizia na sSssãu
de ZU te Outubro de 185, o segu mte (lè):

« À' itetitium dos nobres deputados cedo na
ciiiiamiça que tetlio rio futuro da instiluicao (Li
guarda titunt ci paI. 1 )everiios Lodos cnn vergi i es-
forços para que ella seja unta realidade provei-
Lusa. Almejo coimt todo o ardor que assome breve
o dia, cii que dessa instituição e possio ojhlier
Lotos os fructos que cão de esperar, porque Ilesse
dia o municipro estará elevado s altura cio que
deve permanecer, a sciedale bem orgtmnisada e
n fuidatitente imbuida dos principios da liber-

dade pulitica.
« No dia ciii it nt a institneão rmmunicipal foi-

unia, realidade, em que lis inunicipios se puder
occorrer á todos os meios de manter cru perfeita
coridtcáo a policia local, tarrbemn avultarão ren-
das bastantes pari o desenvolvimento dos caini-
nitos icinaes, para dar imrpulso vigoroso aos
serviços indispeiieaveis á séde tio municipir. ir

Ainda dizia o dmstrncto inembro da rraioria
conseru adora da casa:

a Y. Fac., Sr. presidente, se recorda das pa-
lavras do eminente Torquevitle, quando dizia
quis o rnunicipio era para a liberdade o mesmo
que as escolas para a mnstrucção primaria. a

Pois bem, Srs., quando apenas são decorridos
6 ruezes após o pronunciamento destas frazes, a
nobre conamissão actual, desvendando novos e
escuros liorisontes, renega todos esses vestigios
da passagem de seu partido neste recinto e não
sem em nome de que instafltneas conveniências
cordemna a instituição e com elta a theoria que
é preconisada,nào sipor seus coilegas, coroo por
chefes proeminentes da escola conservadora,
por estadistas que fazem o orgulho desse partido!

E, Sr. presidente, tanto [riais se admira este
procedimento, refiectindo-se que a maioria actual
compõe-se quasi que do mesmo pessoal da de
1875...

O SR. CAETANO GAMt:—Não apoiado, são pou-
cos os membros da legislatura passada.

0 SR. C. DE OLiVEIRt:—Temos nada metros de
22 deputados da ultima legisl:ttura, agora reelei-
tos, e por certo que esse numero constitue a
maioria. (is novos eleitos são apenas 18.

(á Sim. CAETANO GAMs:—Não, Senhor,

	

() 'mi. C. ne 	 LiVEiirs- . () i nIco Jeputad r-
Poiiie—nã---seri atterijer a algarismo.

O Smi. CAETANO (j iit: — \,to é exacto esse al-
ga ri sri.

O Siu. C. DE (iLiVEiima:—Sr. presidente, V.
Ele. t e nha a bomit:mde de mii:ttdar-mie a iista
dos deputados

O Sit. (:usAmmo GAMA:—F que fosse assim; onde
e5tã a solidai tedale pedi 1

O Sri. PRE5IDENTE:JU creio (lu(? o nobre ora-
dor 	 presetil i uni calculo exacto.

O Sri C. ou t 1 i.ivEirma:— Bem, basta-moe a affir-
nação de V. Exc.

Estes 22 deputados reelei os votarão umiani-
mnieiriente pela guardaa mmirtmcipaI, e entre tanto
são eties niiesmmtos que hoje veemu renegar suas
tradições, depomim sua solidariedade cru o passa-
do, sacrificar li	 passagem di projecto

	

.. 	
do pre-

sidente da . ..sviiicma aqiellas idé:is sans que
sustentarão Caril seu voto na sCSSlO de 1875!

t) Smc \. us VEIGA: —O nobre deputado então
ailiriiia lii: ( 1 1 1c 1 11 vota por unia lei está irupe-
dido rIs votar pela sima rmsvoga:ai?

O Siu. C. mi: OLis EIRA: — Não ailmrtiio, nem pos-
so fazei-o; mias ( por certo xtramihavel essa
versatilidade essa :imutaã 1 immstanttmuea de opi-
nião, tratando-se de assurnpt l de tanta mttigui-
ttile, cormio e a organisação da for ça policial.

A este respeito a instabilidade não tem jus-
tmíicacão, porque nós, legisladores, lesemos me-
ditar larganienle antes da acceitação de uma
iléa qualquer; a emirmuciacão (te xoto só deve
Ir ligar sob o influxo de cunviccões imuabala-
seis e a persuasão de que a inedida consulta a
legitima aspiração social.

Quando se traIa de ivateria que se prende aí)
exercicio do rima das faculdades riais mmiuportan-
Les Ia aseeruibida, como a que diz respeito ti
concessão de meios de vida pala O go' cimo,
qu:mriíto se trata da manutenção da ordem publi-
ca, não poderios nos deixar mlomitiivar por comi-
veniecias de occasião, não temos o direito de
miiodmticar nosso voto conforme essas convenieri-
ias. A fé iii vantagem da medida unica nos

tI ve guiar e só de conformidade com dia cu:mt-
pre- nas prom m uilcia r.

E' por isso que flu eomiiprehendo couro a
asenabIéa de iS7t3, composta Cri sua maioria dos
uiesnsos mueirihiros da legislatura passada, venha
hoje revogar a lei que rreou a guarda niunici-
pai, para dar vila a ruo exercito policial movi-
do e organms:ida somente a gcito do presidente
ria provmncia!

Sr. presíterite, só urna explicarão se encontra
para tal anomalia, mas essa explicação repelie-a
a sublimidade das funccóes legislativas, porque
nmo conmpreheirdr que " o desotarnento politico
possa ir ali ao sacrificio de convicções enraiza-
das e profundas na pyra das adlicsões e idola-
trias do poder.

Srs., existe ummão preconceito, um larnen-
lavei prejuisia potilico, que devemos lodos como-
bater; é dizer-se que a lei de força é de coa-
banca gover;ianuiemrtal, que na organisacão delta
cumpre marchar sempre de harmonia estreita
com a dmmiiir istração.

E' mister, em bem dos legítimos interesses da
provincia, que se condemnne tão perigosa theo-
ria em conlradiccão com os proprios principios
conservadores. Pois vós, que dizeis que a as-
sernbléa provincial não tem attribuicões pohmti-
cas, que quereis rebaixal-a ao nivel de mero
corpo admziirimstrativo, centra disposição expressa
do acto addiciona!, que nos chama poder le-
gislativo, cofio podeis pretender que se eleve até
á altura da comi íian , a política o exercicio de uma
faculdade normal e definida mio pacto funilarnen-
tal?
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0	 X. o. Vi:;a:—() argimnuenlo é reversi-
sei.

O Sií. C. DEI LJ.iVEiRA:_Nào cornprehenido que,
na parte referente á fixação da força, possa ou
deva a asseinljléa servilrimemute sacriticar suas opi-
nrôes...

) sim. B. P!NT0:--Sers j hmnente ?
O Sir. CAETANO GAImA:—Nilo apoiado.
() 'iu. C. DE Oi,ivEiRA:—Estau falhando em ge-

ral, não me refiro ao caso presente .... não com-
preimemido que possa riu deva a assetnb!éa sacri-
licar suas convicções, só porque de modo con-
trario pensa quem dirige os destinos da pro-
sumucia ! D'essa maneira abre-se a porta para os
maiores attentados, conserte-se esta casa em
micra cbammcet lacra, em casa de referenda da von-
tade mIo residente; p0: que assina corno essa von-
tade varia cmii a opinião dos individuos que
occupão a cadeira presidencial, assim nós tin i -
])em mios s eremmmos forcados a aconimpanhar essas
varmacõe5 e ephemnerides administrativas.

l'stou convencido que a nobre maioria não
piO i lima to ileploravel Lheoria, creio mesmo que
só cru virtude de provas inconcmmssas da imnpresta-
ItiliIade daguarda mrtuieipal é que ella, rupmm-
diará suas opiniões mie iionlemn, confessando as
tintagens, os grandes beneficios prorimettidos no

projecto em ijscussào.
Onde, porem, essas valentes provas da im -

preetahilidade da guarda rmiunicipat ? onde a de-
mnonisli'açào dos proveitos oriundos ria reforma
reclamada pia nhiustre cõrnrnissão?

nobre di , putado, ser relator, que lmmngan1enie
discorreu por occasião da 1 . 1 discussão, disse-mios
que a guarda municipal estava desrnmarahisada,
que, faltando-lhe eleiiuentos te disciplina, en-
tregue a si mesma, sem direcção, ema lias locali-
dades antes u ni elemento de anarchmia e licor-
derui, do que muiantenedora da ordem.

V i u nesta opiniào lo iliustre deputado a me-
preuducçao da theoria do secretario da poiicia,ex-
terimada no relatorio aqui lido cmii 1875; N elo (lime
S. Cxc., sectarin de idéas favoritas e aol igas,coiu -
d'muna no recinto mia assemhaiéa provincial a ins-
ti Lii çà o de mmiocra tica da mesmama ri-ia nei rt 	 mie
remmmltoria e cruelmente condemnnamm-a ruo semi re-
latorio endereçado ao Sr. Pedro Vicente em 1875.

Ahi já S. Exc. descrevia com cores negras o
mão estado di sociedade mineira, graças à des-
mnoralisaço da guarla municipal. Ahi já S. Fac.
pedia a elevação e reorganisacão do corpo poli-
cial, acompanhada de urna extincçào periodica e
regular desta guarda, posta cria cada terno á dis-
posição das autoridades policiaes. Não estranho,
nem me su prehendo, pois, se hoje do alto desta
tribuna continua S. Exe. a iniciada propaganda,
verberando taci inmpiemiosarnente a popular mnilicia.

Mas, Sr. presidente, o nobre depialado, com-
quanto conhecedor dos mnvsterios da policia...

O Sir, CAETANO GAMA: — No lua mrrvsterio.
O S. C. DE OLIVEIRA:—.. .Comquanto inicia-

lo nos altos segredo 
'
s administrativos, não nos

vproou ainda com algarismos e factos a serie de
inales resultantes da perluracão do sialu quo.
S. Fac. disse-nos apenas que na repartição da
policia existião prosas irrefragaveis da desmora-
lisarão e relaxamento da guarda municipal. Com-
quanto valha para mimo e muito a palavra hon-
rada do nobre deputado, comludo entendo que
neste assumplo a prova deve ser incontinente
produzida, porque é só cmii vista deilaqmme devem-
abalar-se as antigas convicções.

ti Su. A. PENNA: --De\ ia articular factos,
O Sri. C. nu OLIVEIRA:—Cumpri a- nomaiea-

dinimente enumerar aqueiles nmiuiaieipios cnn que a
guarda tornou-se irnprestavel, ena que eila não
satisfazia seus fins, e só em vista da exhibição
de provas palpaveis poderianaaos sacrificar as

l' rt 	 ti	 Ii JL\l1	 lti 1Sí'. 	
() oi: tt l)l 	 PUNHO 1)1 	 I86.
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nossis leLis fli, , o rias 	 eIra as,oe no ssos oiiiio
de iecentr:slisaçl o e igualdade iiitt' II puhiriso e
irr 1 n,n livel aveucllenl) (lOS faets,anle a dciii n--
strição positiva di actualidade social.
LNada disso, porem; o digno relator apenas for-
um a o cot—,(cito 1 o inauida correr intindo, não
dec jilo a I ninudencia,, seio a incontinente
evlmibi5o te prov s-AssIm, pruumittmr-imme-lia - o
nobre ulepu tato quie,contrarmaumdo a sua arguiu n-
taeà,liga por meu tuvejouno: não, nada v que
atiest e a desmimoimlmaeão,nào i'orihmeço esses detes-
tavei- elteitos (Ia actual orgaumisaçao policial, ticumi
OS factOS d iumdisciplmiii si (ouiipeflmhiàí) tão elo-
qmiente e numiero-os ao ponto de provocar a ex-
tiraçãm to mal coto suppressào tia instituição

() Sim. (iET.i\O (sMÁ:—POIque n lo (juma 'pr.
1) Sim t:. DE Li\FiRs: —I é aIm o nutmr€ de p u-

tado jueimi ole fornece a pro a da conclusão (OU-
traria.

Perrmmitlir-uie-hia V. Exc. que eu me refira
aio Ia a um documento fornecido pelo mesmo di s-
lindo secretario da repartição da policim.

0 SR. CAETANO GaMA: — I.' a tabella.
0 sim. V iLLADAmiES:—l'ortanto está nosse-

0 S. CAETANO (;1A: —Nào lia segredos ahi.
Os nobres deputados e que entendem que des e
haver segr'la.

O SR. VALLADARES: —Na policia não lia segre-
dos? para que então a verba—secreta

0 Sim Cusaimio Gaaa:—iia segredo.
Se. C. DE ( )iIVEIRA:—Sr. presidente,á folhas

23 l II ppenso ii. 1, que acoumpaimha o relatorio
do Sr. Pedro Vicente, veto uni ivappa denions-
tra lis o do estado actual da força umunicipal da
proviilcia, organiado de coufom-midade com os
dados existentes na repartição da policia e em
que assignou-se o (listinctmm Sr. Ur. Caetano Au-
gusto da Gama Cerqueira. Deste quadro tiro os
seguintes dados. Os municipios da Diamanluma,
Minas Novas, Canm pamiha, Passos Fauianduú,
Serrm..

o s. CES 51110 Gsia:—Quasi tolos.
Sim. VALLADAIIE5:—Nunca () corpo policial

conseguio isto.
0 Sim. C. DE OLivEiRA:—. . . Montes Claros,

Chá, Formiga, Pedras dos Angicos, Curveilo,
Arassuahy, Sabará, itabira, Rio Pardo, Pitanguy,
Tres Ponta-s, Alfenas, Àrax, S. João Baptista,
1 taj ulmá, Pitiniliv, Lavras, (,onceição, Piranga,
Ponte Nova, Marianna, 'laivo, Santa Rita,
Santa Barbara , Prata, Caeté , Santa Luzia,
Bom Suceesso, S. Sebastião do Paraiso, .laguary,
Ayuruoca, Marniclada, Patos, S. José do Paruso,
ao todo 39, tiuhão conseguido completar as suas
esquadras mnunicipaes; outros, cuja numeração
não faço por ser fastidiosa e dispensavel, haviào
quasi que attingiio a esse desideratum. O que
fica sendo, :)ois, a razão principal que deo o no-
bre deputado para suppressão da guarda muni-
cipal ? Ella não se acha em estado de dissolução
na proviucia, cita se organisou de proinpto e
mantem se, porque não coniprehendo cine em
menos de niii anuo, visto que a tabelia foi orga-
nisada em 20 de Julho de 1875, tenha-se dado a
apregoada decomposição, os actos reiterados de
indisciplina e frouxidão que n o na os Jornaes de-
nuncião e nem o nobre deputado especiahisou.

O Se. VALLADAI1ES —SãO documentos ofliciaes
aqui da capital, onde não se deseja a guarda mu-
nicipal.

O SR. C. De OLiveiria:—Confrontemnos,porem,a
guarda municipal com o corpo policial e vejamos
se, para o desempenho dos variados serviços a
que se destinão estas entidades, é prefrivel a
instituição mihitarisada, bellicosa e de luxo que
vae ser montada,ex vi do projecto que imnpugno,
ou se é preferireI a guarda paisana, a guarda mo-

iestm q,	 ue cio t , 11:1 imiiliuicipil 	 ellocala ao lado
mli a utoridache policial resper tua, para o d eseumi -
penlm dos secundarios limas porque foi instituida.

Si. presidente, porque é que se exige a gumr-
da municipal uma pm'vinca de Minas? Para a pri-
são de criminosos, guarda de caiõas e conducção
de réos que teimo de responder a jury em deteruni-
na ]os niuluicipios. Ora, pergunto: para taes mis-
teres será imprescindivel unia força educada mm
a disciplina que Icem os corpos detinha? e nec's-
sa rio que haja uun apparato bellico, uma orga-
Imisaçám especial e severa, cofio a que se chá a
exercito, cuja missão é diversa, sendo antes di
tolo destinado a manter a integridade nacional
Não Náo (e pfendemii cr minosos com ostenta-
Cão ruidosa e militar; seria em contrariocontrario ineon-
enientissimo tal aparato, cine só esp-mntaria o 5

reos. Mmmi diversamoente se opera a prmsã los
mmmalfi ores; aiim offlcial de justiça, munido do
nmadado judicial e acompanhado de Ires a qua-
tro asseclas, disfarçados e com as armas escon i
das, eis tudo de que se lia mister. 	 assina que
se prendem os delinquentes.

Bem se vé que é moa verdadeira puerilidade
para isso exigirmn-Se armas especiaes e aperfei-
o:tdas, uma mnstruccáo technica, uma disciplin s

rigorosa, cmii a austeridade do regulaniento do
Conde te Lippe e as outras prescripções das leis
mnare ias s.

Não compreheedo que seja imprescindivel
essa unidade de pensamento, essa custosa a-
prenlisagem dos manejos beilicos, para o des-
euimpenho das funções espemialissimuas da nilcma
policial. Só por este lado bem se remommnnta a
actual orgailisacão; dispensa o luxo, dispensa
a f-mrda, é mais eeonounica e adequada á seus
tins.

Convem ainda notar, Sr. presidente, que é
cita tamlmem preferm'et como medita de deeeim-
tra lisaçima. Collocada em todos os naunicipios, mie
lacil accesso pira as diversas autoridades poli-
c.iaes, a queima a lei incumbe a prisão dos delin-
(limit e s, mais rapidamente operará essas prisões,
mlii que destacanionhs esparsos, fracçôes de ha-
tal lmmes concentradas cima cidades determinadas.

0 Se. CAETANO GAMA:—lstá enganado. En-
tio m nobre deputado não sabe o meio de dis-
tribuir a forca? Está argumentando com falso
supposto.

O Se. C. DE OLivEias:—Estou argumentando
como o projecto. Vê, pois, a illustre assembléa,
mime ainIa sob essa face é preferivel a guarda niu-
mmicipal, que moais rapidamente presta-se aos ser-
viços poticiaes do que a guarda policial dis-
ciplinada, cuja requisição deve ser feita com
demora da anteclpação,e cuja presença em um
naunicipio destinado denuncia aos reos pronun-
ciados os movimentos da autoridade.

E economicamente faltando, a demonstração
taiiihem é completa, são salientes os lados vai-
maeraeis do projecto.

A guarda municipal mixta, eu é, composta
de 600 praças rnunicipaes ao lado de 600 praças
pohiciaes existeut-s nas cidades, demandava
apenas a despesa de 455:000$, ao passo  que o ex-
ercito do nobre deputado, a sua brigada, exige
nada menos do que 504000; havendo, pois,

- uni excesso de quasi 60:000, o que não é des-
presivel, e não deixa dee ser iumiportamite, quan-
do é certo que nossa receita está minguada, quan-
do tantos outros desiderata da sociedade mi-
neira sobre nós aeentuão-se com inquebranta-
vel energia.

Convem, dizia um sabio escritor, que as des-
pesas e im a força militar sejão o mais possivei
reduzidas. A força armada é um mal inherente
ã civilisação moderna; mas, por isso mesmo que e
una mal, cumpre tomai-o menos doloroso é

ii; -(mio- m eu e 'i 	 q 	 o unais fraca-
mnante posso 1 seus effemtos se m:iaiaifetcmn.

São estes e\m-essos cimo as despesas imimlitaies,
as exagcr: das :mppliemi-ões do producto dos

r-amuei los Cliii os gramtds exermitos, que le-
io a Fraco- m ao abvsumio, porq mie a paz ar-

umamia mie Nanleáo 31 fui, por seio duvida, um
dos mais poderosos elemmmentos cia dosorgaimisa-
çum do iiiiperio napoteonico. 1) nobre deputa-
do, poreum, que censura e que não pode dei-
xai de ceusumar este perigo, este gasto impro-
tmcuo Coum unia fonte mimiproductiva, emii lugar
mie procurar corrigil-o, em vez de dar-lhe
cortes profundos e só conservar aqmmillo que
tornar-se rigorosameute necessario, vae muito a-
lemmm das exigencias lo serviço, auginenta exage-
rad mmmmente a despesa, tudo, Sr. presidente, para
sati'fazer semi 1mreu1iltcto designio de imnpor á
provincia uma orgammisação militar, dando cate-
goria soldadesca e heilica aos imoticiaes que tem
(te, prenler criminosos, que vão conduzir pre-
sos e que vão guarnecer cadêas. Não compre-
lienlo que o espiritu de partido otz o acataimmen-
til ás \ omitades mio gnvemno,qil' se aimoia,dcva tire-
ponderar atéà posposiCio dosinte,-esses lemes e
palpitantes da sociedade. E o nobre deputado,para
miutralisar condignamente os perniciosos efilu-
sios mIa preterição do presidente da provimicia,
t m I ma as recoin mimemadações lmm goveino central,
a circular do Sr. Duarte de .zeve lo, e as pro-
prias tradições da escota conservadora, consoli-
dadas pelo illu-tre visconde de Urimguay, que ecu-
sura e condenmmma com toda a vetieniemicia do pa-
triotismo refletido a erronea doutrina dos que
lmumsc:io collocar ao lado do presidente da [ro-
s'mneia uma forca militar, como apparato Imixu-
IS) e com a umrgamiisaçào de exercito, quando
-cii flui é modestissinmo e todo especial.

Nem se diga, Si-. presidente, que é neuesario
haver uma força numerosa para coumprimliii , os
movi rmwiitos 5 diciosos. Quando elles appareuemu,
é oecasiào tammmheuii de manifestar a mmcção do exer-
cito e não da policia para combatel-o e repri-
immil-o. Suifocar taes movimentos é missão do
podem geral e não das forças pros inciaes, cujo
quadro de der ores é mais restricto. 1) presiden-
te da provincia, Iara combater sedições, para
debeilar os graves attentados contra a ordem pu-
blica, tem a força mIe cavaltaria de linha á sua
disposição, tem os contingentes do exercito na-
cional que pode requisitar, umas não pote jamais
querer sobrecarregar os já tão reduzidos cofres
provinciaes cmii este accrescmnlo de despeza,

1 11ando não se prestavam para tinto, isto é,
mirrand o a miss mo do poder provincial refere-se
puma e simplesmente a actos mie policia, que já
(tini e especifiquei.

N:uo são, porem, estas as unicas faces ataca-
reis do projecto, não é somente sua antithese
profunda com as necessidades cIa actualidade que
o faz merecedor das severidades da critica.

Assim é, meus Srs., que ao passo que nelie se
inflitrão podem osas valrulas para mm arbitrimu do
admmministrador. são esquecidos preceitos sanmcmo-
nados pela mnorimlade dos meliior°s publicistas,
restringin lo-sm á mestria administração o incon-
testavel direil , qu teia) de dispor da força pu-
bhiea.

Vou nesta parte responder ao muco nobre
amigo, o Si. ml 1 ptiIad0 pelo 3.° distrmcto, que ex-
tranhou...

O SR. H. Sim va:—E continuo a extranhar.
O Sim. C. um OLmvELRA:--. . . que eu, memmmbro

a opposição liberal, e que tenho sempre pio-
irado em'); ler pelas franquezas mias asem-

filas orovine aes quizesu-e estreitar tanto as
tii-ibuições ilu stas í,orporções, ao ponto de to-
miar quasi q ,,i, ciii seu sentido material as pa.

tuvr:ms ciii mregmmd as pelo acta addicional, tratan-
d0 da íaciildmmde qu ahi se nos dá acerca da
—fixação da loiça—

Sr. presimltmlle, em aparte, proferito quando
orava o nobre deputado pelo 1.0 di-triclo, eu
disse (juv repui 15 a extremiia nmemi te inconstitucio-
nal a creacão das -ircummiscripmiões militares, cio
que devia existim- a forea mreada pelo projecto,
mtislribumda eu) coump:mnhias avulsas.

presidente, quando assim me enunciei es-
lava convencido de que esta é a doutrina con-
stitucional, e disso mais compenetrei-me pelo
exanie a que posteriorumienle procedi mio toxtm
expreso da lei fundamimental.
- E' asslmii que dmspõe o art. 148 da constitui-

çao:
« .o podei- executivo u-ouupete privativamen-

te empregar a força armada.. comum luem lhe
imparecer c,veniemlte á segurança e defeza do

immmperio.
Á legisla ão posterior acentuou perfeitamente

o peulsaunento constitucional em relação aos
smlemm ies de provincia.

A lei dl 3 de 1 Imitubro de 1834, que contem o
regimiisuto destes altos fimneeionarios, diz no art.
5,0	 (Lê):

Ao presidente. alem das attriimmmiçõms mar-
cadas mia lei das reformas -ouslitucion es, como-
pele:

§ 41 Dispor da força á beto da segurança e
tranquiihidade da proviimcia. o

V ii a asseiuibléa que por disposicão ciarissi-
ria do direi to patruo

ii Siu. CAETANO GAMA: —Nào adianta miada esta
lei.

O Sim. C. DE OLivem RÃ: — . . .0 presidente da
prs meia temim faculdade discripi-ionaria para
mover a força armada, conforme Sim prudente
arbitrio, attemidemmdo a necessidade mia iii:i,mr e
umen-ir -omauentrac-:mo del ta em pontos uletermnint-

dos.
0 Sim. II. SILVA - -A cine Fora mimumamia se

refer e?
) Si. . ne (JLIvEiRr:—Não faz distimmmçào.

Ora, segui mi lo o projeoto, (u prtusumiemlte tem 
sua disposição 400 pra ças estacionalas mia moi-
pita], e 800 dividimlas 1),)' r 4 zonas de antemão
designadas, e donde não será licito remover as
respectivas companhias avulsas, não obstante
imperiosas e imprevistas reclamações dm serviço.

Tanto é essa umn-m idéa capital do projecto,
que se determina no § 5. 0 que o engajamímento
das praças poderá etiectuar-se com a clausula de
imã) sabir o engajado da cirerlmscripcão mine es-
colher.

Deterimii na - se conseguintemounte, ipso facto,
que as forças não poierãõ sei- removidas, pelo
presidente, da circu inseri pç; o especial que guar-
miecemn, mimima vez que o engajado temo o direito
de, no seu contrato, reservar-se a faculdade de
nao sahir da zona a que pertence. Não se pode
contestar que esta limitação repugna a indole
do poder executivo; affectando mnesur:o sua au -
tono m ia.ia.

Segnmdo o modo de pensar da nobre conaniis-
são, essas circo inseri pções, urna vez creadas ou
prefixadas pelo presidente da provincia, não po-
derão ser alteradas, isto é, o presidente não po-
derá, quaesquer que sejào as necessidades do
serviço, retirar deltas a minimna fracção mio con-
tingente que lhes for destinado.

Mas, retaliará o digno relator, essa theoria
Lambem vai eondemnnar a guarda municipal, Sen-
do igualnaente inconstitucional essa milicia tão
preconisada, que é tanibena local, dos respecti-
vos municipios, donde não é licito afastal-a.

Previ a retaliação e foi-me facil removeI-a.
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lia, meus Sr ,, . ' prfuiiIa distinecã 	 'ntre a 	 ii-
ilole da guarda iiiiinicipa l e a da guarda policial.

O SR. R. 	 iva —Mas rcio ambas Ires ar-
inada.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—À guarda iiiuniripat
é uni coinptenienti do iiinnlcipio, vincula-se , lhe
mli riraimiente e, por isso tmiesmiio que a asseinbléa
temo a faculdade de dividir o territorio da pr-
vimiria em diversos mimuiliripios, estistieainnte
legislando, por isso miesirio que essa entmdale
—o miimmnmciplo—é unia iiruminscrip:ao adiiii-
nistratmva e judiciaria, o corpo legislativo pio-
vmnriat não podia deixar de ter ti direito de
c.iistituil-a completa, garantindo-lhe os tiver-
sos meios te subsistemicia e desenvolvi nen ti.

À fora municipal é mmnhspenea ei; ceriipleta a
vida to mnunicipir, e samlcriomirm mnaterialmiieiite,
nos casos extremos, as decisues da autoridade. E'
um roroliario, unia (leducção logica desta gran-
de idia que creou o imiunicipio.

Se, pois, temos a faculdade de crear o muni-
cípio, presidido por autoridades administra-
tivas e juliciarias propi'ias, ipso fac/o podemos
tambein conipletal-o com a forca armmiada, que
o garante em occasiôes dadas.

O Se. II. SiLvs:—Assim 1:0010 ereanirs comnar-
cas, creanaos tambermi ci rcuirrscripçóec.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—À clrcuroseripção Lei'-
ritorial vaga e mnef 'nida,vomiio esta no projecto,
não é o complemento de unia iiistmtuu:ào exis-
tente. Se a assembléa créa comarcas, inunicipios
e parochias, ir porque essas entidades existem no
imnperio, eni virtude te lei geral, e nós aqui não
fazemos mais do que concretizar essa irlira abs-
tracta, tuas definida legalmente, dando-ilie urna
vmtalidadr peculiar em relação ã determinada
porção do territorio em que se exerce a nossa
autoridade.

Existe, porem, uni padrão, um tvpo constitu-
cional, à que se amolde a instituição que a no-
bre comimiissào quer engendrar? Nau; não re-
conheço definida por nossa legislação a c ircum-
scripção policial, e neto tambem sei que exista
entre as faculdades da assenibléa provincial essa
de creal-a.

Se o nobre deputado, lido coma é na historia
administrativa e poltica do imperio, se quizesse
lembrar da instituição dos prefeitos, devia no-
tar que dIa ja foi condemnada pelo conselho
de estado e pela assernblea geral.

Alguma ,,, pro meias, entre dias as de Sergipe,
Atagõas e Pernambuco, entendendo que estava
como esta, incompleta, manca a nossa or-
ganisação administrativa, em que, alem dodo pre-
sidente, ultimo degrão da hierarchia administra-
tiva, ponto culmnante a que vão ter todas as
questões de administração, devião existir disse-
minadas por certas zonas outras autoridades, a
quem fossem affectas as questões administrati-
vas, crearão os prefeitos e subprefeitos. Esta
creação, de incontestavel utilidade, foi no en-
tanto reputada inconstitucional e exorbitante
dos poderes das assembléas provinciaes pelo
governo central, que declarou qur os poderes
provinciaes não podiào, na creação de funeções
e organisação da pros meia, afastar-se dos typos
defiudos e estabelecidos pela lei geral.

Não reputo acceitavel em toda a sua latitude
esta doutrina,que amesquinha o corpo legislativo
provincial; mas, em referencia ã organisação da
força e á divisão eslatistica, a assenhlea exorbita
de suas attribuições desde que estabelece typos
nOVOS e de natureza diversa dos preexistentes e
creados pelo direito geral.

O Se. EL SILVA:—Nós não legisianaos sobre
objecto que compita ao poder geral.

0 Sim. t. DE OLIVEIRA:—AS parochias, os mu-
nicupios, os districtos e as comarcas, estão sob as

nisa compett'rir'i r. porqir'' li5ril o is eco 1 inc
n'lo fazemos mais do que concretis r a idia con-
signada nas eis do imperio.

A ass p intiléa provincial nio é uma entidade
orrium potente; ha raias determmimnadas na lei de sua
creacão que não pode ultrapassar.

1) Se. EL Smcva:—F:' preciso provar que, esta-
lielecenlo estas eirruimnscripçi'ws, nós invadimos
atlrihuições geraes.

(1 Se. C. DE I)LIVEIII&35 provei.
Sr. presidente, ha uma diferença profunda

entre o texto da constituição, que concede-nos
ri faculdade de legislar e aquelie que a cons:gaa

assenablira geral. Em relação a esta, diz o le-
gislador (lê): (art. 15 §8 da (ionst

«E' la attrmhriicào da assermihl aa geral. . . Fazer
leis, interliretal-as, suspendel-as e revogal-as. »
l)etmnindo a comuipetercia legislativa por parta-
mentos irovinciaas, bem diversa é a phrase do
legislador constituinte. i\ão mios é dada u rna fa-
culdade absoluta [ara legislar, nem nos é licito
fazei-o comaforimie as convenmencmas ou circumtan-
cias; cumnpre-nos,ua elaboração la lei, subordinar
nossa actividade aos limites tracados no acto
aildicional, isto é, só podemos legislar sobre
pontos especificados e vnuinerados taxativamen-
te. São os arts. 10 e 11 do acto addicional que
regularisão uoesas attribuiçóes, inaprorogaveis,ex
vi do art. l, cole se declara que as assernhlúas
provinciaes não portem legislar sobre impostos
de importação e neto sobre objectos nã n com-
pr'!iend ir105 nos citados artigos.

Nossa missão, pois, é estreitamente limitada,
sendo-nos dado apenas legislar mi'aqueles casos
desugriadaniemite enurinerados e delinmdos. Assiim.,
penso que, desde que não existe cmeada pelo di-
reito geral essa entidade, esse typo ou padrã)
denominadomiado cireirm.seripção policial, maãrn pode-
moi por nosso turno erraI-o. tI contrario seria
invasão illicita na esphera di poder executivo,
isto é, traçam' ao presidente limites ao semi di-
reito de dispiir (Ia torça publica na provincia é
ex o ii o La i'.

Não conprehendo, pois, comno,supprirnindo-se
a guarda municipal, se a possa substituir por
essa hvbrida creação, que, não garantindo os di-
remt is rIo ciladão e a manutenção da segurança
individual, aniquila o naunicipmo e erra tro-
peços à missão do poder executivo.

Srs., não sou suspeito assina me exprimindo.
Ninguero mais do que eu condemna a funestis-
sima usurpação quotidiana do poder executivo
sobre a esphera do poder judiciario ou legislati-
vo. Ninguem mais do que ema teme a omnipoten-
eia deste poder, que tudo absorve em seu bojo
i ni roenso.

O Si'.. R. SILVA:—V. lixe restringe mais as
faculdades provinciaes do que a propria lei de
1840 e é V. Exc. que falia em nome do par-
tido literal.

t) Si. C. DE OLIVEIRA:—Por isso mesmo,poreni,
que abomino as illegalidadcs, não adherirei ja-
mais aos que pensão ter o direi to de tudo fazer,
invocando o abuso, e o argumento dos factos
consu na rnad os.

A lei de interpretação, que o nobre deputado
invoca, foi una abuso, fructo detestavel da rom-
pressào e sentimentos reaccionarios, que se
preparava para tudo avassailar; mas é .1cm do es-
tado, e só devemos obedeceI-a. Vou no seu texto
encontrar vigoroso apoio a miainha theoria:

0 Se. R. SILVA:—V. Exc. está mais conserva-
dor do que os conservadores de 1840.

O Se, C. DE OLmvEmet:—Diz o semi art. 2 0 (lê).
« Á faculdade de crear e smipprinair empre-

gos rnnnicipaes concedida ás assemnbléas pro-
v:nciaes pelo § 'i.° do art. 10 do acto aldi-
cional, somente diz respeito ao numero dos

mesmas euiipi'epi,senn aIIm má di sumi nutiirez:i o
attrihimicóes, qmia rito forem estabelecidos por I€'is
era ps, relmitnas a ohjectno sitire ris qiiar's lã,

leiii legisla r acre f'ridas asro'mnlili'as.
1 ele artigo soEi' o prrrblemiia.
l i torça plii'ial ten 	 iimH 	 po estunlieleeido

11 " 1:t lei geral; lei e depi'nd'r do prestema e Ia
prul nela, entidade geral, é elle ii responsa'. eI
por seu bom ou wan emprego

0 Se. R. 	 , ntão só iodemnos lixal-a?
0 Se. C. DE flIIvEIilA:--Nà(i, terrina a Imonnlale

mie oua ir. Assimii, fircosanremite está subordinada
ao principio que confia a sua livre disposição á
administrarão.

O Se. II. Smi.v.n'—Mas somos nós que organi-
samos.

O Se. P. DE. 01.11 eiimc:—Sem duvida; porem,
nesta oiganEaçào eminapre (ei' CIO lista a sua
natureza peculiar ' a misã do 1)0(1 1' executivo,
isto e, miã pleiuios crear vaga e aerianiente
estas cireuiu s 'ripeóes oii!i lar, mias sim amoldam'
a forra ás inslitiiiões existentes, ar) Iiirmnicipio,
por exemplo, de minem fiará sendo comnplemir' mito
e irradiará.

O Se. R. Sii.vs'—Nào apoiad.
0 S im. C. mor Om.mvEiRs:—1 ' elr'mrienta Dccc a-

rio p 	 : 11	 a ('Ilir'acia rias rin'cies antIiorilarias
mmlimnicipaes. l(r é a razão irrlire 	 poilruos
erear inicia lal ir 	 (lime é da 	 mIolo cl, 	 mui-
'ipro, que nao pote dms1mrm ar pesoal armmriili
tara policial-o e garantir ri w-ção das
ti los.

ii Sim. R. Simvi'—\'. lxi'. está fazendo lei
erra.

1 Sim. E. DF ()ivmiis:—Nrm, estou mies, mool-
'tanto os prumei pios (iell r.
E, Sr. presilele, se nossas mnimuicipalinlmides

tivessem tal '1 eiiento de fora e desriivrIvi-
incuto, se por si Iiiirlessemi satmsfrmzi'r seuram-
de timr, por rertri 'da muito nmai curial que força
cenuelliante fisse ri'tribuida l e los cofres ilirini-
ripaes.

O li. A. 1'mrxxã:—.4poi ido.
O Se. E. DE OLIVEIRA:— . . porque a policia é

comisa essen('i a liii rnte m uni reipa 1 e é esta a or-
ganisaçãe franmeza.

Convena talvez, de lireferenci t a tudo, dar-se
ao elemento mnuiiil : i l r ai todo o auxilio e proteção
cornpativems liii as nossas faculdades, e a guar-
da local ecO neslas condi fies.

cio no emil ri n ti) o cofre ui uni ci paI não Com -
portaporta elevadas rlepesas,porqne as rendas dosnu-
iiicipios são niriiiauicmit escasssas lira prover ao
pagauiiento de unia tal iuistiluit'àu, força e que a
pruvincma inl'rsenlaa mais iinmuierliataiiiente na
economia peculiar do riamuunicipir, ceando a sina
guarda policial, taxando o semi iiuniieri e reine-
nerando-a.

O ia. It. Sii,i ar—E o corpo policial tambemmi,
que substitue ri guarda iiauiiieipnml.

() SR. E. DE 1 ii,ivEiimt:—Eim altendo às duas, a
guarita policial e municipal.

4) se. II. Siuv'.:—E' por esta lazão que nós
pagamos uma guarda que faz antes parte uo
elemiiento mnuiii(:l 1)11 do que provincial.

Sim. E. DE Om.mvEmRs:—Percuailo-mne, pois, que
o nobre deputado nau achará antinomia no mo-
do de inipugmar o projecto e as idéas eu outras
uccasióes externadas.

O Se. R. Simva:—Por mais que V. l.2xe. se  es-
force, não é c.paz de provar que não linaitamiios
a attrihuiçào do presidenti' da pm'ovinciaa res-
peito da guarda municipal, e que, restringindo-a
;'i respeito do corpo policial, violamos a censti-
tuiçào.

0 Se. E. DE OLivEmllA:—Não penso como aI-
guris e lira consera adores.

O Si, li. 'iLv.i:—V. lixe, ( (lim e está vi/rei
conservador.

111 Si. E. DE OLIvmrimms:— . . que a palavra fixar
leia ser timimada mim seu sentido li(Im'i'ril, isto é.

a assernlmli'n provincial só pode rimi iierica-
miiemite designar o miirmxinl ' da firca. Podemos,
PorCrIo, descer á analvse e a del,m lhes

O Sim. L%ETAN() GANIA:—Mas porque ?
0 Se. C. DE OLIVEIRA:—. . . poileriios estabole-

cio' m:omiml icões esp » r'mnies de iirgaim isaçm'i intervin-
do flidSmimO na parte penal e processual

O Sim. 4 AF.TÀNO GaMA:—l'ois foi isto qtme o pria-
jeeto fez.
0 e. i:- DE 01,1 rEina:—. . .umas sempre de

haruioriia coro o tvpo existente, sempre consi-
derando as entidailes a que atl'ecta, ou o mmrnici-
pio ou ri provimacua. Ârsiin, ciii ereareiilos aguarda
miiumuici1mal, a guarda timealisada, oca guarda pro-
vinimial, só dependente da adriimmisl ração ria pro-
vincia.

O Sim. R. SILVA:—F, Dào se ii pode cream para
a enmimiarca?

O Sim, E. DE OcivElmma:—À comarca é institui-
çao judiciaria definida na lei geral, mas não é
ty1ir admiiinistrativm, quero, porco, deixar liqui-
do miue a assemibléa não pode a semi talante eri-
gir i lrcuuiiseripcóes privativas dentro mias quaes
Serão conservados ccrnlmngeuites militares, lia
nisso mio icriladeiro eerceaiiaenlo das attrihumí-
çóes do unI r exem:mi ti'. O.

Si'. pre s idente, acostumado a apreciar ii bel lo
talento do nobre mleimri lado que se imicmirmibio da
mliSCilssmi, realmente estranhei que S. Exe tanta
qtmizesse fazei' ostentação de sse talento.

() tse. EIETANO Es)iA:—Nào apoiado.
Se. i;. DE Ocmvhmmma:—. , .ao ponto, Sr. pre-

sidente, de querer offerecei'-nos uma illusào,
unia umalrag'mn Ice valesse a realidade. E' assim
que o i Ilustre relator declara não achar razmio
nos que coiiibatenmi cmii tanta acri munia a sua
guam'rla policial, que S. E'sc. reputa ser a mesma
instituição admirada pela opposi çào, ainda maus

regulmmrisadmi e aperfeiçoada.
O Sim, EAETANO GAMA:—I ; argumentei como a

opinião da nobre opposiçào.
O Sim. E. DE OLIVEIRA:' —Ora, Sr. presidente,

ir levar-se muito longe os vôos iloiiralos da imiia-

maçã ; é singularmente desenvolver-se o talento
invemitivo, porque, quando a letra é clara e ter-
nainaniente, namm e licito, senão com os simp-
plrruiemitos da imagiiia ,'ão, formar elas conclu-
sões i ermiadei ramnente originaes.

Se o uirbri' deputado crea 4 circurisci'ipr.'óes
muiilitrmres, aleil da da capital; se S. Exc. regu-
larisa sua obra como precisão tal que detei'mumma
a existenicma em cala unia das zonas de imuna com-
panhia de 200 hrinaens, como é que pode nos
dizer que tem apeu feimoaclo a guarita uunicipal?
0 Sim. CAETANO GAMA--E' porqua V. Exc. não

me atteiile, nesta parte.
O Se. E. DE OLIVEIRA: —COMO é que o nobre

depu todo abalança-se a concluir que i'tá, e,v-vi
de cita lei, lista á disposição ,!os iiirunicipios
força sutliciente e permnam'emite para ocorrer às
necessi r iades da polícia leal?

Se assimii é, Sr. presidente, se este foi o pemi -
sarnento do legislador, devia expressamnente de-

clara]-o.
Ilabeis e illimstrados, no entanto, cuuiio são os

nobres mmaeuabros da comnaissão de força publica,
SS. Exes. bena vião que antimaouiiia profunda smr
revelava entre o systenaa da lei e unia tal decla-
ração. Pois, se são creadas comiupauihias locali-
sadas, se essa força tem caracter militar, se á
estas companhias preside unia otl'icialidade espe-
cial, corno é que a seu lado podia subsistir a or-
gaiiisaçào municipal?

O Sim. CAETANO GAMA:—Expliqui'i isto tudo
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U iii loiiiiidavl cnlridicào. Ou a fIç 1 é pi-
liccil, isto é, tem i) iiieeanistii do oi p1)

ciai, e então ieie depender de um centro Uiiieo,
Oilê niuiiicipat, ito é, luto 	 iete elo netili>iin
(11 11 preula a 11111 t:itro de disciplina A accei -
t :-- se a thoria do nobre iopiitit, lerianios que
esta for ;iiria per>iaiiecer nos inunicipios, diri-
gida por iiiii cabo e sarge o lo, e ficaria n só te,
se o pr . io. a 	 it , pieI á cominandar o c ipitào, ii lo-

e e mi alferes.
(1
(4 E. L FIE OLivEilia: — . isto é, a ofliciati-

iLil' minstituir-se-hia intuit fone de luxo e de
depezt para a pro inda, seni proveito e vau la-

parti o publico ser iço.
4 STI. A. PENNÂ:—Apoimido.

O ',li. C. FIE ()L:vEIiia:-1 ar, , unientac:bI neste
clarissiuiia. O nobre deputado sabe que

e\mste:ii q uasi >40 liItlluidipiIms FUI prol iilCi.i.
4 -'ii. CaiAso (;tMA:—Nào, senhor.

4) Si>. 	 DE 	 LivEiIii:-7lt 011 ii.
4) '4>. 4: IET.tN) G
0 'Iu. C. DE OL4VEiRA: — IIelii A sua força po-

licial localisida compor-se-ha de P) praças ciii
cada iiiiiiiicipim, se é que 10 bastão ás ixigencias
p hriaus; iiiitipinadius as 10 praças pela totali-
dade dos iiiunicipios, ternos uru wiiiiirio de 20
para sei Icatisado.

0 Se. CAETANO GAMA:—Está lazer do conta (is'
chegar.

O SR C. DE OLIVEIRA:—() nobre deputado quer
que eieta em cada iiiunicipimi uni detacauicnto
C 11111  lia sua séde, falta-lhe para tanto
o pesout; as companhias serão cornpostmS sim-
plesmuerite da olTicialudade. Asiin, a eoiiiiiuisio
prom:emie C>til rui nuto cri leruo, não ext p mando na
lei essa expi iciçio, filha brilhante da pluamitasia,
mas que 111) é a concepção da lei, porque re-
prlgii i a irilole e organisação deita.

0 que o nobie deputado quer antes ii tudo é
unia força disciplinada, orginisada tiiilitarmeiute;
são coiiipuiiluias a ulsas existindo normalmente
na série itu circumusci ipção e só em casos espe-
ciais polindo ser empregadas em viagens ou ciii
diligencias a trai ez essas mesmas circuincrip-
çoes. Mas quer Lambem (e este é o lado marco
do seu projecto) que fiqum as autoridades locaes
lespris idas do pessoal necessario para suas di-
!igeiicias oli tarjas. A sua forca só irá ao muni-
cipio A ou II quando ahi derem-se mais serios
contlictos, quando alu apparecerem cri rues mais
excepcionaes. Para as diligencias diarias, para os
seri iços coruuiumus e permanente de policia o
nobre deputado nada deixa á disposicão das po-
bres autorimiades locaes; tudo ha de ser concen-
trado na capital (Ia sua zona, titio será movido
ad au/um do capitão testa zona, que poderá sus-
ei lar conilictos, que poderá provocar lutas dea-
gralaveis corri as autoridades requisitantes, luas
que terá semuipre a seu talo o presidente da pro-
vincia, que o nomeou e e inserva, e o conamnan-
dante do corpo policial, que é seu chefe e pro-
mctor por espirito de classe.

Ainda mais, Sr. presidente: qual é o fim da
creacão da força policial? E' garantir a seguranca
individual, é cooperar para a iliminuicão da per-
petração dos crimes; este sem duvida é um dos
seus mais elevados fins.

Mas por si só é cita impotente para o gratile
desideratum E' sobretudo na educação das clas-
ses populares, é sobretudo levando-se a luz ás
ultiru is camadas da sociedade, é pela difusão da
instrucção primaria que se conseguirá a dimni-
umuicão dos crimes e o respeito da lei penal tão
atroz e continua mente violada. Noriaéeiia-se boas
autoridade pohiriaes, não se escolhão elias miii-

1 is ' ozes 'ti r 	 osassassin o e m' réo ineriplmis um
rol dos culpados.

O Se. II. SILVA:—Assassi uos, não.
0 Se. C. DE Ouvumi: - Posso aliançal-o.
tis Sus. R Suva F, CAETANO GaMt:—Não a-

poiado. 	 -
4) S. C. DE OLivEiiia:—NuO declinare i nomes,

rias não se pode desconlueer que houve nonica-
e-i-ui de assassi tios pala -argos polciaes.

1) Sus. Csurio GANIA:—Podia acontecer unia
vez curo no (empo do Sr. Dr. A. Figueira.

O Se. CaET so GAMA: - EtIe deniittio ai guns
nesta s circunastanei i5, luis não flomnmou nenlaiurn.

4 Se. C. DE OLIVEIRA:—E.' pela boa escolha do
pessoal da policia ao lado da instrucç o á todas
as escmui-udades d,u sociedade, á todos os recantos
sombrios, onde celehrào monstruosos himeneus
a uetuoraiicia e o crime, que se obterá a deca-
d nci u deste, e não p ernoite pela organiaçài

pa ratm isa da força e pela os teia tação de um i iii -
liLirisnio que não coruportão nossas li rianças.
)iIliaiudamnos a r mislriacçào. sejamos generosos,

prodigos ruaesiuio no desenvolvimento do ensino
miii ma rio.
0 Sim. CAETA NO GiM i—Quanto a isto estanuos

d a(:cOr lo
O Se. C. DE OuvEiira: —Contribuamos pala a

ant- , ins'af^; 1 io tiosco4unmss, e na escolhia do p's-
soai não nos deixemos dominar somente pelo
esiprito de iutolerancia pirtidaria.

0 Se. l)RuMoNn:—Apoiado.
ii Sui. Moie.o:—E' a Dormita que segiu i nos.
O Sri. C. DE OLIa iiia:—Assirii, Sr. presidente,

o crime irá pouco a pouco diminuindo e sei não
desapparecer nitmirunen te, porque não o pernuut-
teu a ln i pI , rfeicaü luu:miana e a constituição da
simeilale, com Rido m 	 se reproduzirá inui l as
a ezes - sla sombria estatistica, esse quadro sinis-
ti, couipaginailo nos r latorios do Sr. presidemi-

la provicia e dos seus antecessores.
Não ouvire:nos cons)aiuteniemite tio dia solemne

tu abertura da asseiiiblé o administrador dizer-
TioS que e iaiuentavot tu situação da provirucia na
parte que se refere á seguranca individual, que
os crimes reproduzem-se diarianiute, que a re-
presti é ineflicaz, tardia e muitas vezes impro-
li ci ia.

Não lamentaremos talvez acor tecinuentos da
na reza desse que se deo no nuunicipio (le V.
lIxe.,por oreasião da prisão de uni celebre fa-
cirmora, triste drama de inorticinio e sangue

Se ti policia se coruiptizesse d' pessoal morali-
saio, dos, horiuens de prestigio localidades,
bem riu is poderosamente contribuiria para a
nu nutanção da seguran ça publica, do que rir-
cuiidaudm-se de nina força impotente pelo seu
exiguo numero para policiar grandes circunu-
scri pçoes

Se este é o pensamentoque a todos domina,
julgo que, de preferencia, deveremos convergir
nossas listas para a instrucção prinaria, e só
depeiiler com a força policial aquillo que for
esirmctainente necessario, isto é, mandar subsis-
tir tia 1miovincia uiiicarncr.te a força precisa para
guarr>içao das cadóas, prisão e condircão de
presos.

Meus Srs., outro problema que de prompto
cumpre sr encarado é a construção de cadôas
mmd eladus pela padrão constitucional.

Áhii estão art. 1. -i9 d pacto fundamental de -

terminando que as cadêas devem ser seguras,
lirnp is e bem arejadas; e entretanto o que tem
feito neste sentido a proviucia durante os 42 an-
nos de actividade de sua assemblda legislativa?
Nada. Tem gasto o melhor de suas rendas corri
pquenas obras, com o funccionalisrruo, com a
politica de canipanario, porem de inodo algum
tem procurado construir cadêas nirinicipaes, Ou

aonueiuos dotar a enfesailas i uiuic.ipalidades de
editirios decentes eu (liii funciimnui.

Nem asi s de cl mine nem cadéis tcmios no
interior, e no entanto o dinheiro, que nmars van-
tajosamente seria p r esse tato depenlidr, con-
soruae-se com iu,mi exercito policial, ciii unia
força te duv idosos, porque o nobre
deputado não pode dizer que graças á essa força
é (lia 05 criiiies tem ,ido repri nndos e as prisões
etïectuiaIas. Em regra, quem faz as prióes não
são os guardaspticiaes, sãoos otliciaes de jus-
liça e is propritis :iutonida les, na maioria dos
casos.

tloriliar-se ria guarda policial para tal tini é
até liii esca moo, porque cru geral ela é com posta
de inoruinos: aIo está na capital avultado numero
de imidividuis iibtrhes, engrossando as liteiras
do corpo do poh ci: ora, não serão por certo
essas ereanças qui , se prestràm tu uru serviço que
demanda energia v força de vontade .A prisão
de certos iielinqueutos é lã 	 perigosa íwn10 a
guerra. 	 -

Creio ler lemiioimstradm qime a tom ca policial,
tal conto se iam crear, será uma sorveil,iuro doei di-
iuluiii-s puhlicos, time não presta rã serviços
re:ies, não satisfará os tios especaes de tia
maçã.
Mcii s Srs., vejo - moe forc;ido a mianifeslar-uie

enrgiiaifleuil onRa - ate projecto, ponp sup-
prime tinia(Ia ,; Iiva j s beltas as1miiaçós que ousei
nutrir e, vi miiar--e: a iilrodricçà e orga li-
Paço Ila gniarmla immiuiicij:ui ' 'nu minha prol-
ii

>4 Si. (;IF:TSN0 Gsaia: —Uma licIta iitoim.
4) 	 mm. C. nc Oi macula:— - . Iwrque, cmmnrhetiina

est;i 	 ruolmhssirimu immstitmiiàí. 	 eitm que repii-ài
todas as litaerml do , s cii icas, contribuindo pala o
d.linlutuimientoi, is 	 i ounicipalidaoles, 	 tirminli-ilie
a força local mu cessaria para a mali u tenção ri:
rteui e a garantia dos direi los.
O Sim. CAETANO (;AMS:—Estã enganado nesta

parte.
O Smr. C. DE OLIVEIRA: -0 pr jeclo, pois, ol-

fende o progra-nina do meu parLido, era isto só
bastantete para i ii pu g na -o e r j ei til-o .._

(4 Se. CAETANO 1 AMÀ— Isso iço duvido. Ahi
esta a t.Xplicação.

1) SR. C. DE OLIvEiRA:— ......mi ainda aleiiu 01-
fende taruuhemiu as (omiveniemicias urgentes e mia-
diaveis da sociedade naiu'ira, neginlo ás III-
nm-ipaliilades riueios de deenaoha imento e bemn
est ir.

E, Sr. prm'silenle, tu este respeito não tia pro-
grarilula de imartui m , porque creio qiri nos todos
pugnamos pela expansão des p is f mrcas popula-
res.

O Sri. CAETANO (aara:—Nto lia diii uda.
0 Se. C. DE) )LTvuuea: —Não é, p reto, comi a

abolição de u mlii muiticia, que tuo inti ruaniente
se lhe tiNa, -omn a extinc.cào da guarda mu-imcipaI,
qnim- se cmanamguicã tio elevado intuito.

Asrm, é o pr jecto extremamente defeituoso,
ao passo que é lambem inconstitucional, porque
designa taxatis arneimte as circumuscripeões mmli-
taros. fia alui iiina exorbitancia las nossas fa-
.ritlad's, não existi udo riria tvpo gral á que se
vinculo a innma mçt. 0 poder executivo é o su-
premo arbitro pira dispôr da fmrea, a seu aceno
cita mire-se di.cripcionariameute.

A design ição obrigatoria é, pois, urna inversão
das boas doutrinas.

Mas, se estas consideraçóes não bastassem, se
não visse um mhisrmio profundo entre a theoria
dos nobres deputados e as idétie de rmieu partido,
se não visse a inconstitucionalidade do projecto,
ainda unia razão tinha eu para manifestar • me
contra elIe, e li o exagerado despendio dos di-

nheiros publices que exigirá a força policial'
organisa-ta orno se pretende.

Sr. presidente, s no donninio tia lei am-trial
esta despeza se faz coro 460.000 rs., que cir-
cumustamiciu espociatissinaa, que razóes podero-
sas nos obrigão a elevar essa a iria a naus de
500:0004, isto é, a iIesjienderinas i nproductiva-
uiente, c in a suslentação de mmmli mal necessario,
quasm a 4. , parte la renda da provincia?

Não sejo justificação curial liara este excesso
de despoza, quinlo é certo que, beuu ou mal,
a previucia tem se ruiantido com a força de que
d ispe actual nimente...

() Se. CAETANO GAMA:—Se é indiferente sei
bem ou miaat

0 SR. C. DE OLIVEIRA. . . - bem ou mmcd teima as
autoridades policiaes, auxiliadas por esoa força,
exercido suas altrihuiçóes.

E, se vós coiuprehenmleie que o nw10 não é
sulliciente, se sois os privaeirms a confessar que
não seru com 1200 praças (file  se policiará a
pros incia, cnsrveiiuos o statmr qno, vejamos o
que s' podo colher dessa instituição naixta, dessa
lei(file vai entrar em 	 vigor, ruiandando-se pc
durar a força polic:ai ao lado tia guarda nuuai-
cipai. Se reconliecer-se futuramente que as ren-
das da provirmema temia avultado tanto que legiti-
mem maiores gastos com este ramo me serviço,
se emnprehender-se ainmta que é rnliamate o
apimamatoso corpo de policia que se conseguirá a
repressão do crime e a prisão dos criminoso,,;,
apre.'n tai entàr liii projecto, não tàmi incoimu -
pleto como este, porem que traga cmii si ele-
nii'muius durai eis Na., c j rruenstamaci:us :ictniaes,
llamto existe um deticit, quando as fintes lia
recem tu deuiiihlà), quando se docretão moa os e
pesados imposto,;e a proviucia tem .hiaut ' ' de
si pribiernas tão graves, attinentes ti iuetrmicçào
e às amas te i:oiuuiiiunica :ãO, uám) podmuios com
tu iinpaducti a verh:i de força policial lespender
a enorme soimita de 500:000.

Voto contra o projecto, e espero que a nobre
maioria, não obstantv tanta athuesào, tanta com-
placeiicia para coou a vontade presidencial, não
sacrificará esteriiiiieuute suas eommvrcçóes profun-
das de hontena pana uma sessão de 186 decretar
a extincçào ri unia instituição que ainda hon-
tem a pplaul o comia tanto enthmasiasmo neste
mesmo recinto. (Muito bem).

A discussão fica adiada pela hora.
Segue-se a apresentação lhe -

Requerimentos, projectos e indica çóes
O Se. 1. DE Caai pos, por parte da coinniuissào

de propostas, apresenta is seguintes projectos:
N. 215.

.4 Cma!flrniSsào hei propostas e representaçóes
das camnaras mruumaicipaes,a que foi presente mima
propostu da camara mnuiuicipat da cidade do Bom-
um, cima addit,uiiento à suas posturas, xanulnan-
lo-a acuradamu mate, é de—parecer—que se alopte
o projecto seguinte:

A iss nabléa legislativa provincial Ile Minas
Geraes, sob proposta (Ia carmiara municipal da
cidade do Ilonutim, em additariaeirto ás suas pos-
turas., resolve:

.Art. 1.0 As multas conaprehendiuias mias pos-
turas deste mmiii imicipio, c:mjo niaxirmio não exceda
a quantia de trinta mil ruis, será ' iiiipmstas a'I-
miliumistratia anmiemute pelos juizes de paz o tise,aes,
em seus respectivos districtos, sem projiuzo das
formulas e meios estabelecidos ruas mesmas pos-
turas.

Art. 2. 1 As multas, assimim irripostis, consta-
ião de uma portaria motivada do juiz de paz ou
fiscal, que as determinar, a qual, tendo força
de semutença, será ineontmneiite remmnttila ao
procurador da carnara, para fazer efectiva a
cobrança aunigavel ou executivamente.
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ArL 3° Ficào revogada,' s disposicues eu
contrario.

Sala das commiSSôes, 9 de .1 unhi li' 18'6.
-[i,nocencio (Jampos.-Ta/IOliii Juoior.

N. 216.
A corniiiisso de propostas e representações

das carnari ittnnicipaes, à quem foi presente
uma proposta da cantara tuuntcipal da vilia do
SS. Sacramento, no sentido d' sei' revogado o
art. 81 de suas posturas, é de-parecer-que
se adopte o seguinte projecto.

A. assembiéa legislativa provincial (te Minas
Geraes, sob proposta da cantara inuitictpal do
SS. Sacramento, resolve:

Artigo untco. Fica revogada a ultima parte
do ari. 81 do codigo de posturas, em que manda
matar aniniaes que vagão pelas ruas, pre ale-
cendo somente a iInpsi'ão de multas; revo ga-
(ias as disposições em contrario.

Saia das cottituissões, 9 tiu Junho de. 8'?6.
-Ieenoceeeeio Catttpos. --Tayoba Junior.

O sir. Manoel Fii[eneio (Não
temos este discurso).

São lidos e lido sobre a inesa para termo 2.
leu tia os seguintes projectos:

N. 2fl.
A assembléa legislativa provincial de Miu:ts

(.ieraes decreta:
Art. 1.0 Fica o governo autorisado a mandar

fazei' tinia ponte sobre o Rio Setuval, abaixo
da barra do Ribeirão denominado -Lufa-na es-
trada tle Philadelphia á cidade do Arassuatiy.

Art 2. 0 Fica igualmente autorisado a ulan-
dar fazer pontes sobre os rios Pomba e Rui'i iv
na estrada de Minas Novas ti Piedade, Santo
Antonio na estrada de S. João Baptista a Minas
Novas, Fanado, na estrada da Capelia á Minas
Novas no lugar denominado-TerraVermelha-
Piaultyn a estrada do A rassuahy à linga, Se-
tiival na estrada de Minas Novas á I'hiladelphia

Art. 3. 1 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 9 (lo Junho de 186.-Xo-
,qu' iw .Juuior.-M. Fulgencio

N. 218.
A asseinbiéa legislativa provincial de Miras

Geraes decreta.
Artigo. Unico. Fica restaurada a aula de

latim e francez da cidade(Ia Januaria; revo-
gão-se as disposições em contrario.

Sala das sessões, 9 de Junho de 8'6.-J1.,r, 
O Si. Aiu1aa1:-Pedi a palavra uni-

camente para mandai' á mesa o seguinte projec-
to creando luas cadeiras, unia tio d istricto do
Aranha, tia freguezia tia Piedade do Paraopeba,
e outra em Santa Rita da freguezia de Antonio
Dias. A utilidade (lestas cadeiras está fundamen-
tada por si e por consequencia não quero tor-
nar-me n),tssaiite.

ti SR. CAETaNO GAMA:-Não apoiado.
O Sri. AamauAi,:--Aproveito, porem, a oppor-

tunidade para pedira V. Exc., como favor espe-
cial, dar para ordem do dia, quando porventu-
ia não esteja dado, um requerimento por itiimu
apresentado na sessão de ante' lionteni sobre do-
cumentos que pedi ao governo relativos á estra-
da de ferro da Leopoldina, afim de que esta as-
satnbléa com a maior prudencia e conhecimento
de causa possa dei iI)erar no que lhe diz respei-
to sobre a alteração feita do traçado pelo gover-
no geral.

O SR. CAETANO GAMA:-Apoiado, ê uma ques-
tão de inaximno interesse.

E' lido e lica sorre a mesa para ler 2.a leitu-
ra o seguinte:

Projecto si . 219.
-' asseiiiluléa legislativa prviiiciat lo Minas

Ger.tes decret':
.\ rI go unico. Ftcào crealas (lu is cadeiras de

instruc;:t) priritaria para o sexo masculino no
disi ido do Aranha, fregtu o ;ia da cidade d' Pa-
rapeba e povoação tle Santa Rita de Antonio
Dias.

5. R. Sat:t (Ias sesões, 9 de limito de 186.-
.1 maral. - Cesario Gama.

SR PRESIDENTE:-( ) requerimentO que
nobre deputado pede que seja dado para ordem
li olia está com u d iscussao encerrada, não se
tendo votado por falta ole quorum. Estando nós
agora na hora do s, reqtierminet;tos 	 \ itt Suii)tttt't-

1- 	 á \ulaÇào
\0ZES:-Na0 lia nuimuero.
1) Se. ICE5IDENTE:-Veriticauido-se não lia-

ver iltmittero legal, cst otação fica reservada
para ser' fai la amanhã,  na prmrttei ra parte da 'ir-
ditt tio dia.

1 Stt. ,\altrmaL:-M:iilo obrigado.

O r. Agoslin.lio 1°eflilo:-St'.
prí'sideti te, a nossa provincia, que i neontestavei -
incute é unia das mais vastas e ricas do rtmtpe -
rio, cujos filhos tanto se thstiirgnetmi pelo ta-
leito e amo or ao trabalho, porque ri a o lis do
rua rctiar na vau g tt a rd a doprogres s o?  Porque
nã lia de sua dar mimo verdadeiro passo (te
gigante nesta senda brilhante, quando lhe assis-
tetti os verdadeiros dons para (ai fazer'? (Muito
bem). E' porque, Sr. presidemite. corno V. Exo, o
a casa aliem, lei infelizittente iumiita rndoii'nria:
é porque ainda ilorute-se o soiiioo itiais fatal da
iii di lïerença.

E' porque nossas riquezas tlormiieut ti'anq ti dIas
no seio do 110550 solo e lá se deixào cmii paz.

ii e. X. na VEmi;s:-Apoiado.
ti Se. À. PENlno:-Cttmmo uuituteirrt qute deseja

ver'lademrainente de coração que o itrazul desiterle
deste soturno fatal, conto mnmn'iro que deseja que
os smmlios dourados da paires se realiseurs,e assrttt
taittiiieiii a proviricia de Minas prospere, vou apre-
sentar mliii projecto que a nico ver consulta os
seus verdadeiros interesses, e que, adoptado
pela casa, será uni lioni serviço prestado á pio-
vimi(.ia e a seu grandioso porvir. Apoiados, muito
bem).

Diz elie respeito, Sr. presidi'rmte, á navegação
dos rios Doce e Jequitinhonha. Quando se trata
de espalhar a instrucção, qtiando se trata do aug-
mumento de vias de comuiiinicacão, eu tenho sem-
pre prazer de sustentar tão uteis medidas e con-
graluio-urie com a casa por ver tine todos concor'-
reli, já com seus veios, já com brilhantes dis-
cursos aqui desenvolvidos pelos mais bellos ta-
lentos, quer dos membros da ina lona, quer da
oppoeição, e de que a provincia muito se deve or-
gulhar. Todos se tpplicão comi, denodo para que,
dotada a provincia destes poderosos meios, dia
possa verdadeiramente prosperar. (Apoiados).
Se é tias estradas de ferro, se é da diliusão de
luzes que depende o iest-nvolvimnento de uni
povo, é da comntuunicaçào do peuisatnento, é do
choque das idéa s que proveio a suma felicidade,
que provem  civilisação.

VozEs:-Maito bem.
O SR. A. Ia eymno:Sr. presidente, a navega-

cão de rios importantes é por sem duvida uma
porta de ouro que, aberta comri as preciosas chaves
do trabalho, deixa penetrar pelo seu solo ondas
de luz e de muita riqueza.

VozEs:-A poiado, muito bem.
ti SR. A. I'ENIDo:-Este projecto consulta as

rnaisjtistas e legitimas aspirações dos povos que
enviarão-me aqui pira fazer tniriinphar a sua
camisa, e se fraco é o esforço que cio tão nobre

intuito piist i'Itipregir', (não apoia//os) asseguro
(Pie in gente é o desejo de herit cumprir o unir
dever. 

'
Apoiados,  muito bem).

O projecto o o seguinte
O Se. R. SmLvt:-E' urna grurtde ldi':i, Apoia-

los)
São 1 tdo e ticio cobri' a mnei pari t--rem 2.

°itmr na os seguintes projecte:-
N. 220.

.1. assemsiljit)ra legislsti it 	 iiro v iiiciai tio Minas
,uraes derreta:-

.1 ri. imnico. 	 Fica ii governo autirisado a dos-
a quantia de I:200,5 a:trmuaes, a favor da

miavegaio lis ris Doer e .letltmitimiilorihu; revo-
gadai as dtspsici'ies etum contrario. Tirados d:t
quota-obras publicas.

S. R.-Sala tias sessuiec, 9 de Junho de 1876.
-A. Pese/do.-- Ta ,sjoba Juniou',-Toientino.-I.
de Campos.-Drurnsond. P. B;'andiïo -1. Eu-
frozino.

N. 221.
A assernbii)a legislativa provincial de 11iias

tem'aes decreta:
Artigo unici. 	 Fiei amirirvada á freguezia da

Cincem:ão do limo Verde, Irrito te Uteperlili, a
parle ia faz'rola ti, capitão _\ntortii 	 Iacli0do
(Ia Costa .Jmrnqncum':t, situada mia fi''gmmezia da
Camipamilia; 	 as ilisiisie/e's em i'miha-

i tias ssii's, 9 do mmiii de 186.- 1u/Ii,
- I:'ra'isto .1/adiado. -1/'r i/i'a - Too ic,líuo.-
31. da Rocha.

O	 1fljiøCriii'j 	 tlt (&11ll-
pos: -Sr. ire e udr'mste, sou ter a ltinr.L de su-
jeitar 	 milusim',iit:i m'riuisudem'açài Ia Casa tini pro,e('-
ti, ti tio julgo sem' de irmuportatucim.

Refere-se o simm irl. 1.0 a mmmii ai teracão de es-
bit i:iliC,t.

A freguezia da Iimarnamlint, outrora uma tias
tunis ttmtpom'tamuIes di pm'oi imii'ta, licoti gramtdemtm'rt-
1 i'edmuzda co 	 a crearào das freguviis de S.
Já 	 ia (]iaparint e Mendanha. 	 leu, cuja revi -
gacão proponiti, tlljlio aquelia cidade em duas
frogrezinis, rimas le'je é geralmente reconhi'ctda
a rui mil iludade, e imiusirio a i trCoitveniencia de se-
miielluante rlIisàii .Nào é questão potitica, ir a
prosa e que tatu lii itt enars co mliii co risc uval ores
da Diamutanlimia dcejào a revogação d'essa hei
apoiados!. o :sest mmm espero que a assemruitléa a re-

solverá.
0 ari. 2." ob, ti oiecto da freguezia

de Nossa Senimii'a da Gloria e eneor pora á do
Ctirmitiatahv a parto (Ia fazenda denominada Sin-
ta Barbara.

A leu que ervou estas duas fregrrezias estabt'ie-
coo as divisas i , or nu ribeirão que corta a fa-
zenda de Santa Barbara eun duas partes. Ora, é
intuitiva a conveniincia de pel'tericirr a fazenda
cm sua lotaitriale somente a tinia ('reguozia
(apoiados), e pois creio que a casa votará esta
rumodmila, seio liii pugmacio alguma, visto que é de
toda a j mistiça.

E' tudo e fica sobre a moesa para ter' 2.a lei-
ira o svgnin1í, projecto:

N,222.
A assembiéa legislativa provrmsi:i:ul tIO Minas

(enaes decreta:
Art. 1.' Fui revogado o art. .° tia ter n.

2042 th, 1,0 de Dezembro de i3, creando a
froguezim de . Francisco de Assis da cidade
1  Diamantina,

.rl. 2. 1 	Fies ilismutemimbrada (Ia freguezia de
\. S. tia Gloria. e encorporada á do Curimnataliy
1 parte tia fazenda denomutinada-Sinla Barbara-
1rtencente á aquella fregnezia.

Art. 3. 1 Ficão revogadas as dispusrcõ's cru
contrario.

Saia tias s'ssôes. 9 mie .lunli de 18'76.-Inno-

cencio Lampos.-P. Bran dão.- Tayoba .Junior.
-P, de O/io'eira.-Eraristo Machado.

O C_:;etulio:-Pedi a taiavi'a, tSr.
residente, para inundar á riuisa dous projectos.

O primeiro  tua ti de subvencionar uru dos mais
bem iii rrg idos col iegios que existem mia pro-
Viricia. Hefli-o-utue au colleio lo Sagrado Cora-
ção, de Jesus, dirigido pelo Rev .Ienes Nery
de Toledo Lioru, que dedica-se de indo digno
de elogios para que a instrucção seja urna rea-
lidade rio seu estabelecimento. Uassim que em
Pouco te mpo este collegio é frequentado por
40 aiulunmloc mmsI,rniis, e teim merecido plena con-
fiança dos pies de famnilia.

Dizer alguma cousa sobre a necessidade da ins
lnucçá / é lunar tempo cnn vão; pana mostrar
resurturilamuremate a sua utilidade, bastadizer que a
civilisação, começa onde a ignorancini acaba.
(Apoiados).

ii outro projecto trata da desmetumbração de
unia fazenta da freguezia de 5. Sebastião ilo
Arcado, mruediita que nenhuma imnportancia tem
coto relação ao irnunicipio de Alfenas, a que
itertiriuce essa freguesia, pois que a fazenda em
ilmiirst o passa a pertencer á freguezia de S.
,eliastiào da Serra Negra, que tamitens faz parte
lesse mtnttnrcipro. Esta toedida apenas atteride

nu coriveniemicia do propriolario da fazenda, e
assiriu parece-milo estar no caso de ser appm'ovada.

Sàiu lidos e ticão sobre a mesa para ferem 2.0
leitura os seguintes projectos.

N. 223.
À sssomthtn legislativa provincial tio Minas

Geiaus decreta:
Artigo unico. Fica o presidente da pro;'incia,

tesieja, creditado ria quantia de 2:000000 réis,
uru subvenção do coliegio mi0 Sagrado Coraçào

de Jesus, estabelecido rio Canino do Rir) Claro,
citmni a clausula de recolhem' 10 mimeninos pobres;
revogadas as disposições em contrario.

S. 11.-Sala das sessões, 9 de Junho ule 186.
-G. do Jíeudonça.-Valladão.-F. de Olivei-
ra.-J. Bufrozino. -T. de Gomrvêa.-F. da T'e/-
quz.-X. da I'eiga.-M. Caldeira.-1t. Penido.

N. 224.
A assenibiéa legislativa provincial de Muitas

Genaes decreta:
Ai ligo unico. Fica desturemnbrada da fregue-

zia de S. Sebastião do Arcado e enconporada á
(e S. Joaqmiirui da Serra Negra a fazenda deno-
nirnada-Espraiada-com as suas actuaes divi-
sas; revogadas as disposições em contrario.

Sala das sessões. 9 de Junho de 1876.-J. Eu-
/s'ozino.-F. de Oliveira-Vai/adão -G. de
Mendonça.-X. da Veiya.-A. Peaido.

N. 22.
A assemnbiéa legislativa provincial ile Minas

Geraes decreta.
Ari. 1 ° Fica concedido o auxilio ole 1:000

para a matriz tio Morro de Gaspar Sares; 500
pana a da Tapema; 500 pira a de S. Francisco
de Assis to Paracina, do termo da Conceição ,to
Serro; 1:000w para a de S. Sebastião da ponte
tio Parat'ina do termo do Crirveilo e 500 para a
de Nossa Senhora da Gloria do termo da Dia-
mnanmina; 2:000 para a matriz de Santa Maria
do rilrunicipio dii Itabhra.

Art. 2." Ficàorevogadas as disposiu9es em
contrario.

Saia das sessões, 9 de Junho de 18'76.-Tayo-
ba Jnnzor.-D2umond. -lunocencio Caio pos. -
.Vo,queira ,Jrsnior.-P. de Oliveira.

N. 226.
As comrimissies de poderes e de instrucção pu-

blica, reunidas, examinarão attentauaente o re-
qnler'imiicnto do cidadão Antonio Moreira da Silva,
professor de instrucção primaria da cidade ule S.
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11
.liiii I'lI-lbv, ( t i O pitlI 	 atesenlatoria, e etni-

(,)iii' ltttic1111'o, na idade :iant-ada du, tiO
ei e), ieha-se invalido para a magistratura pii-
li li vi, porque, alem  disso, padece grave i neoru-

1- siud;
Que exerce a magistratura, sni interrupção,

tua 27 annos:
Que antes ia lei n. 2138, do anuo passado,

elevou o tempo para a jubilação de 25 a :30
aiIo, ju o peticionario podia estar gozando o
hei p licio das anteriores, tendo sotirido assim

aia upecie de sorpreza sobre direitos adqui-
nIs; ó de—parecer—que se adopte c seguinte

A asseuthléa legislativa provincial de Minas
toraes decreta:

-' rt. Urlico. tI governo da proviulcua ó au-
Irusaulo a jubilar, couu o ordenado por inteiro,
ii professor publiuo de instrucção primaria da

uulsie e S. João d11-Rev, Antonio Moreira tia
Silva, mediante processo que pro e ter o agra-
ii sitia 25 sonos de serviço liquido; revogadas para

u ' o as disposições ciii contrario.
Sala das sessões, 9 de Junho de 1876.-1". da

teiqa.—O. I'aliadeio.—M. da J?ocha.—T. de
(íoi'ria.—Evaris10 iliae/iado.

N. 227.
-' asseuibléa legislativa pio uncial de Minas

herses decreta;
ArI unhto. Fica o governo da provincia ere-

Iii au ti lia q utaiatia de 10:000000 para a factura
de unia ponte sobre o Rio SapucaiuY, rua fregue-
cia iie Santa Rita, iiiunicipio do Itajubã, e auxi-
ii is obras da matriz e da casa de detenção da

rife rida parochia; revogadas as disposições ciii
e iii ri liii

Sala das eomrnissões, tI de Junho te 1876.-
X. Ia Ie,qa.—F. de Olireira.

N. 227.
Parecer.

Foi presente ã 2.a cornuitissão de fazenda unia
representação em que grande numero de cictadaos
residentes na freguezia de Santa Rita tia Boa
Vista, termo de 1 tajubá, expoem a esta assem-
hlia lguirias das mais pa Ipitanles necessidades
dessa parocliia, que até hoje nenhum auxilio
teui recebido dos poleres provincaes para suas
obras publicas.

Exaintitando detidamente a referida represen-
tacto, e sendo certo que cita está limitada por
e.idaiiãos distinctos, dos mais grados d'aquelia
frcguezia, e que Ia veracidate ((e suas ailegacões
teui conheciuiierito a commmussão;

Considerando esta de rigorosa justiça acudir-
se ao reclauuio das populações que, cio longin-
qua.s paragena, quasi que só conhecema acção
dos poderes publícos, quando os agentes d'estes
lhes exigeini o pagamento de impostos, que sa-
isfazerri pontualmente, sem terem jamais pro-

veitos e rrespondentes ã esses tributos;
(:uirisidrando iii55 que na distribuição tios

beuueIicio, auxílios pecuniarios ou favores, deve
a asseio iéa mineira procurar sempre inspirar-
se rios dictarnes de rigorosa justiça e absoluta
imparcialidade, quanto a zonas e populaçôes, e;

Considerando tinainiiente que os pedidos da
riii'ncionada representa ção são de taes ordens,imn-
portantes, respeitaveis e merecedores todos da
inteira atteiicão e solicitude dos representantes
da proviracia, versando eltes sobre meios de me-
lhor garantir a segurança individual, de bem
desenvolver o comriiercio e relações sociaes, e
de dar ao culto de Deus una templo digno d'esse
nome; é de—parecer que seja aiioptadu o se-
guiiuite projecto de lei.

N. 228.
A comniissão 2. a de fazenda, examinando a

representaçao diri g ida à — sta asseuiibka pela
coinwissao directora tias obras(Ia matriz da ci-
dade(Ia Boa Esperança, examinando os funda-
mentos cia iiiisilia, e certa Je sua veracidade, õ
de parecer que se adopte o seguinte projecto.

.4 assennblõa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Ari. unico. Fica concedido uru auaxiluo de
9:000$ ciii favor las obras da igreja matriz da
cidade da Boa Esperança; revoganas is disposi-
ções cru contrario.

Saia das eounmissões, 9 nie. Junho de 1576. -
.1. 1 1 . X. da 1ezqa.—F. de (Eireira.

N. 229.
A 2. 1 conriuissão de fazenda, a quero foi pre-

sente o requerimento do chefe (te seee:lo iii
hesouraria provincial, Antonio  Paul mb A Iva-

rs da Costa, pedindo pagamento dte 100$ por
cada unia das estacies que inspeccionou, toldou

oactas e corrigiu a escrituração íiur:inte o tem-
po decorrido de 25 de Novembro te 1874 a
29 de Março de 1875 e da forragem e ferrageumi
de duns aniuuaes de sus propriedade que (i

 na cmrnissà;
Cirisuderauido, que segundo a certidão do pa-

recer do procurador liscai semelhaui te servicu)
foi dese iii pemmhad o com todo o zelo e intel 1 gene ia,
e que traz cite engrandecimento nas r-eulas da
pro\ inda;

Considerando que os serviços executados ciii
horas extraordmnarias e fora da reparlicli leinn
sitio sempre reunurierud s;

ansid e ran do tina liii eia te, que no proprio e\-
ercicuo, emque ii supplicante itesenupenhui
a couununiss:to, despendeu-se a somn,uu;i die reis
3: Oí $ 32 com gra til 1 es cõ es por traba 1h os ex ti-a-
ord iuiarios, executados dentro (ia e: pi til e não

majarado em tempo chuvosui, conforme a cer-
tidão que apresentou, õ de—parecer—que se a-
dopte o seguinte projecto:

A assemblea legislativa proi iuucial de Minas
Geracs decreta:

.4 rOgo unico. Fica autorisado o governo t
nisuidar pagar desde Jã ao chefe de secção la
L.esouraria proviuicial, Antonio Paulino Alva-
res ia Costa, pela quota de exercicios lindos,
a quantia de 100$ pela iuispec;ão de cada unia
das estações que tiscalisou em virtude de ir-
.lcns legaes; revogadas as disposições em contr:u-
rio.

Sala das coniulissões, 8 de Junho de 1876.-
X. da Vezqa—F. de Oliveira.

N. 230.
A 2.° couinaissào iie fazenda, ii que foi presente

a petição documentada do professor Ricardo Pc-
regririu de Queiroga, pelincio pagauncuito te or-
denado a que se julga com direito:

Considerando que, tendo silo o srpphcant-
reinivmuio para a cadeira de instrucção primaria
eleun-uutar do arraial ile Santo Antonio do Chia-
dor do Mar- de Hespanha, aiii apresentou-se em
tem p0, prestou juramento e tornou posse, não
conseguindo, porem, obter urna casa, ciii que
funcerunasse a escola, pci) que requereo e ob-
teve remoção para a cadeira ia cidade do Mar de
He s tuarulua, tendo estado por isso fora do exerci-
cio desde 7 de Dezembro de 1874 até 20 deJa-
neiro de 1875.

Considerando que taes cnrcumstancias se derão
independeumieniente da vontade do supplicamit,
que coruprovu o seu aliegado com documentos
autimenticos cite autlaenmtade legitima, é de—pa-
recer—que se :dopte o seguinte projecto:—

.4 assenmiiilia legislativa provincial de Minas
(;eraes decreta:—

Art. unico. Fica o presidente da provincua
auitorisado a mandar pagar ao professor Ricardo
Peregrino de Queiroga o ordenado a que temo

hreil 	 cliii jiioy la mil-ti-a do sexo iuia,-
cuhrao do tlustrmeto (te Santo \iitouiio ti( , Aven-
lusu--uro ii 	 Cinailor, di, unliulicipi 	 do Mi 	 do
1 te-panha, desde 7 de t).-z-:mmihro ti' 1574 -Id 21
de ,laneuru de 1875; r-etig:udas as hisposiiaiis eiui

mm tr;i rio.
Sala das coutlImuuSsões. tI de mdi 	 te 1876 -

X. da Vezqa.—F 1e Oliveira.
Dada i tira, o Sr. losmil o nle marca a iuiileui

tio di:: seguinte e 1-tanta-se ;u Sessào.

36a SESSÃO ()Rt)INARIA AOS 10 DE -(UNIU)
DE 18'76.

l'mue-iun:xcrs mao SR. CÂm.ummA.
nt]MMAIIIft_EXIEDrENTI.:._/)iojeCtos e reque-

rimes,tos._—O/j.v,'rcaçãp ç doe Srs. B. Pinto,
1a//adão, Te/ladares, 31. l-'ulqencio, Dru-
mo),d, Geeai-'o (lama P. I teiTO t O e Ferraz
.Jaoior. --Pareceres—Ordecmi mio dis.-2 a lei-
hera de prnIcc/os. —Oresmecto rnzrvicipa/. -
Observações dos S'rs. C. de Oliveira—li. Si?-
m'a—Posv- q. policial. —Discir.çn do ,Vr. Dru-
,soud.

'S 11 lioras da ;mnanhà, feita a :hn:ivaJa, cinto-
pi-esenles 35 	 'Is. ulepulaili, fuilaumi 	 mim

causa 	 uirlicnp:oi:i os Sr 	 tlesarii (iammn,n, .1.
Joaquim ('cuido e Paula B:mmnos.

uni-Se a s.sei.
IIlid a e appu-ov;uiia a acl:i da aumteceit-uut-.

Li 	 muila	 li s_(umiiit:
1 xmF:rim m:xIT.

//c»seseiitm ç-ões.
Cima itt raiiara municipal de Alienas, contem-

li arti gos ilululiios ás i,osloras da iuu-suua.
Vi a eomuuinnn.ão de propostas mi represeruta:iàes.

1 liulra (Ia (—Mulata uuinumcipal da l'tlarrun-tada
contive a pmeti-uim:àt de passar para Dores do
IndaCi a ccd. 	 d:iquaeil- uuuuiiidi1imo.-Â' (iiluuiu)ms-
Cai) (li 	 estatmst iva.

)ul ra da d- .1 tf- nas, euh:eniti 01515 milita 1 no-
posta de pmslur:us.—Vau á co:iruuissào de uru-
po t is.

Petição.
Di jirinl-ss:r uuui;lmco ite 5. ltormi:io, m-eclamumami-

lo o pagammmerlto ile vencrnuuentos que deixei de
micetier por e iusa da uumuuutauaca tia sede do nu-
mlmi-upii para Pedras ilos Angiu:os.— 's vim-
iunesõs te m:lere 	 e 2. 1 (te fazenda.
(.) ... 	 de x)Iiveira

(pela ordem):--r presiil-nte, a caumiara iuuunici-
p1t (te 1 tores da Marmelada til io-une p;n ra co-.
dererar á rosa o seguiimte oflicm, Cii que faz ver
a convinu-umel, le e co n-rNar a s-de do utuuni-
cipuo umaquuellv tuvulidaji.

Cumiuirmniio como jubilo o mandato da ilJustre
corporamão, temi tio a honr:i de reuuumniter á naesin
o oíficiiu,

O Sim. PmuEs;nrcsTe—Vau á emmnrmiissicu de es-
t:iti,tuca.

--guie-se a :ipreentaçào de-
Requerimeutoe, projectos e iii dicações.
() 13aptis1 i1'irito:—Pedj a

palavra para ares-uitni mmmli primjeelii de iumaximna
umnuporlanm-ua nulo só para o sul iii- Minas ecumio
pare titula a l a mus munia. interese:imils elit , NiNa-
inenti, a 17 ri anaucupmo.s com perto de 500 mil
habitantes (apaiados)

Sr. presidente, V. Exc. sabe que a sssernbléa
provincial nua -ira iiieniaoravet sessao de 1874.en-
tue outrus me, idas ti ne votou a favor da pro-
vincia, necretou a estrada de ferro do Rio Verde,
garantindo mimo loro íle 4 % sobre o capital de
14,000:0005000 valeula i los para insta estrada. ti

govermio geral, rei:uumnhecertio a gr.unimii imliprt:mn-
cia desta estrida, abonando o, juros garantidos
P- esta assinuibida, co:ui:edec moe uni um- 	 a:l-
imemorial mi:- :t 	 autorisado cii - nuns 1cm g'mat
lJmJn g.iiiulma juro de :i 1111, a iiina estiada ciii
'atEs iu,la das proi inicias do imimperio une ti-
vesse a probabil i dade de dar dn reumdimniento 4

EM u urtude de4i garantia lo go' troo geral,
OS Srs. Visconde de Mamã e 1)r. - 'imito de Me-
gathàes assigimarão umuu contrato lias a construc-

desta etrauia ((e ferro.
Succedendo, por-na, o desatr occorrido á

casa Maná, liciuuu á frente dest i euul1uresa o nosso
tmstuu 1 pitricio S r. (Ir. Couto ule Mugalhães,

e etle tratou de levantar -apitais para real isal-a.
é de Lauta inuiportancia este estrada, Sr.

presumleri te, que ti pecar mlii niss: i eredito achar-
Sol tiOm lauto estremecido em Londres iii occi-
sião em i i mie se Imitou de levantar casi tae5, n:io
porque ti itrazui teuuiia faltaulo coral os seus com-
promiiissos, lilas l u ir intrigas de banqueirosti
riu .!mdades. -

II Sim. l.AETANo (;AMs:—Apoiad.
1 Sim. li. PiNTo:—. . . mesmo assim não encon-

t:oui o Dr. Conto ile Magalhães ditliculdade al-
guma pari achar sulascriptores do capital neces-
santo te 14,000:000$ rara a cont nuicção da e;-
Ir da de ferro do Rio Verde.

(ntretamuti, Sr. presidente, os capitatistas,con-
sitleramato que talvez não fiasse sui iflcieiite o ca-
pital de 14.000:000$ para levar a etramla ao
Polui termuuurmat marcado na lei e no contrato,
(lu (, o mia (terra do Pontal, con li is: ncia (lo R um
Verde cmii o Sapucahy, exigemmn tio Si'. Dr.
Cometo de Magatiiã-s que uht.oalia unmuia medida
iegi stit ti uti a respeito mnesta estreita, para (1iot mais
tard e, não haja ciii lia raco na sua e' ris 1 rucção
pmr isto que, dizem etles, leni-se, de getar in;mi-
tu uluuahcuro rma sec ção da estrada da Sei na
Mantiqueira, ouide lia obras de arte mmi iortantes
a f,z-r, que não poderão ficar em menos de seis
mil montmis, e então receiào que os 14,000-000$
cora los não poderão chegar para a couistrucção
da estrada ule ferro do lã lo Verde até o seu pon-
to lerininal . Neste sentido requmereo o Sr. Dr.
(1cm lo de Magiilhàes ai) lIxou. Sr. presiden t da
prol meia, pedindo que se fixe por cimiquanto o
piumito tbruuinai da estrada rios Fres Cora ções do
Ruo Verle, h(:andii para mais tarde, come o ren-
dimento da nitisuuna -strada ou piar qualquer omi-
ti) mlieio, levar-se a estrada ao seu vrdaileiro
pi-to terminal. Mas, S. Exc. ti Sr. presiden-
te da pnti vi nc ia, não pod mi do defe rir a es te pe-
tição lo Si. Dr. Couto de Magalhãee, por isto
que o contrato determinava o ponto termuinal
da e-Irada na Berma do Pontal, então ii Sr. [Ir.
Conto de Magalhães, receianilo sempre que mais
tarde apparees algum embaraço e os capitahs-
E 5 inglezes, que toumiarào as accfis, retraião os
seios capitais e tranquem as suas burras, pede
a esta assennhléa num medida legislativa que
remova este obslacuito e consulte ao mesmo
tempo os interesses publncos E' neste intento
que apresento o seguinte projecto. (Lê).

O Sim. IOLENTmN0:—Projectos desta ordem de-
vemiu ser tratados de preferencia a tudo.

0 Sim. II l'mNTo:—E' de tanta iriaportanmela,
cmiii disse, este projes to, iiào só para o sul de
Minas, Cunho para toda a pros iricra (apoiados)
que requeiro dispensa de interstucio pana que o
projecto tenha hoje muesmeo 2.a leitura (apoiados)
e possa ser convertido cmii lei o unais breve que
for possível (apoiados).

VArumos Sus. DEPUTADOS:—Po(le corOar com
moeu voto.

O Sim. B. PINTO:—A' vista da manifestação da
casa, que reconhece a urgente necessidade de ser
convertido cvii lei este projecto para salvar-se

Li



1112 1) 1)1-1 IL'\Iiii 1)1 2 1ó.
	 I1Ss_Stt 1)11 10 l)t 2 t[\ti() i)t•. 	 :393

itiiiiva en-ipi- 	 a lii'iiilsa. n1a
TI' ii- bem, -riioi/o bem).

Projecto 71. 231
aseniblóa legislativa provincial de Minas

'.ra's ileireta:
\t. 1.0 0 presidente da provincia fica au-

t ialo a de s ignar a povoação dos ires Cora-
is do Riu Verde para o ponto terminal da es-

ti- i a de ferro ao Rio Verde, easo o capital garan-
til não seja sulficiente para levaI-a i Barra do
PoIal, ou a garantir nos iiieSrnoS termos do
ejotal originario n:iia soniiiia que não exceda de
riiii! contos para levar a estrada até a Bar-
ii do Pontal; e se houver sobra será appticada
'tu canies de estiada para as aguas do ( axarribiï

o Li.iilotr v, )iiiunieipio te Itaependv e Campanha).
lis co,ui,iiisslies, II) de Jiiiilio de 1.-

IL Pia/o.
lido i ri'qIii'i intento de seu autor teni em

seguila 2.0 leitura, e julgado objecto te delibe-
ri ão eã aseitihIóa resolvendo que não seja tu-
p isso o ueiii optado, tiea sobre a inesa o

pr jeito.

O i. Olimpio aliado:—Sr.
iostdente, pedi a pa1ara pala ofierecer . cliii-

silei'acão da -asa o seguinte projecto (U):
A ninguerri escapa a Iinliortaiicla da plantação

da iva e fabrico do v inho e quanto elIe desenvul-
li etri nossa provincia poderá contribuir paia

o uginento de nossa receita. Os sacriíiciis que
por eu lura hoje façamos para que esta industria
essa vulgarisar-se entre nós serão com certeza

largamente compensados no futuro. Exauiiiiando
a etatistica dos paizes vivilisados, vemos que
cli L contribue para a receita publica dos iui'stiius
caiu a maior parte das rendas de que se susto titão
iquelies estados.

O SR. GLTULIO:-1Iaji vista Portugal.
0 SR. O. VALLADÃO:—Não só na Europa, onde

o tempo tem-lhe dado inalar aperfeiçoamento,
uicomo na .erica do Norte, unte uni governo

cheio de patuiotisrno e energia, não conhecendo
iitistacnio que o esforço e perseverança não su-
perem, a teni animado e protegido, seus magni-
licos resultados são conhecidos e formão uru in-
centivo para que esse paiz seja imitado.

Em Ninte, amos os Estados Unidos, que não
contarão em seu solo esta industria, consegui-
rão ei-cal-a e desenvolvel-a, sendo hoje unia das
miielhores fontes de suas rendas.

Cornprehenitendo as vantagens que dIa pra-
nietle, já a asseiLhléa provincial cio uni dos ul-
timos annos decretou um premio para o agricul-
tor que lia pro meia primeiro produzisse uiii
certi quantidade de vinho e real isasse outras
condições que a lei determiminava. 0 cidadão a que
se refere o projecto queifereço ti casa tudo isto
couseguio e,apezar de requerer o prendo inarcado
pela lei, não o alcançou.

Ficou pois este nicenti o, utilmente detet-ini-
nado, sem ter nenhum etl'eito e sem produzir
nenhum dos henelicios que rl'elle se de i,iim es-
perar.

O SR. GETLLI0:—E' de lamentar-se.
() SR. \aLLuDio:—Justificando o projecto p0:

mim apresentado, eu poderia abster-me das con-
sidereções que fiz e lembrar a esta assemblóa que
não fa-o mais do que pedir novamente aquitto
mesmo que já foi por cita concedido no anno de
184; mas que eiitretar.to não chegou a effeetuar-
se por ter sido denegada a saneção

Concluo enviando à mesa uma representação
da camara municipal da cidade da Campanha
que, mostrando sua conveniencia, solicita a me-
,lida por rui tu proposta.

VOZFS—Muito bem.

,ao 1 dos ii [leão sobre a mesa pari lerem 2.
leitura os seguintes projectos,—

N. 232.
A assemhka legislativa provincial de Miras

Gemes decreta:-
Art. 1. 1 Fica o gos ei-no provincial auloi-isado

a etiprestar ao cidadão Adolpho Leon [ei xeii-a m.
quantia de vinte contos de rÚi, sem juros e par
espaço de dez ai 1 nus, ati i o de poder o mesmomimo ci -
dailão desenvolver sua ind mstr ia vinicultora, no
iiiuim icipio da Campanha.

Art. 2.° O eumprosttno serti fito com a se-
gurança precisa, para garantir os interesses tia
provincia.

Art. :3.0 	 Revogão-se as disposições etii i',jn-
t ra rio.

Sala mIas sessões, 10 te Junho de 186.— Via?-
/,Ióo.—• Violti.--]. Evfro:ino.---Ge/mm?'io. —E.
di Lei9o.—F. de O?imeira.—X. da Leqa.

N. 233.
A assemhléa legislativa pros iricial de Minas

Geraes decreta:-
Art. uniro. ti presidente da pi'ovilmeia fica

antorisado a mandar proceder aos necessai - ias es-
tintos pa onia estrada de feri - o que, pat'linslr
desta cidade, vi terminar tio Porto do Souza, as-
iuu como a uitiolar proceder aos necessarios •'s-

tuílos para unia estrada de rodagem que do port
das i\lacahulias, passando pelo iromnicipio ria lia-
bii-a,treguezia de Sant'Anna dos Ferros,vã t'i'iiii-
nar no rio Santo Antonio, ond- faz barra r'oni o
Iii, Doce; revogadas as disposições eu co rarit..

Sala (las sessões, 10 te .1 uuhi de 1S6.—.J. J:'u-
/o:iao.—R. Si/ria.— T'iotli.—Dm-grnoad.

N. 234.
A assemblêa legislativa pros incial de Minas

t;iaes decreta:-
.%rt. 1.0 Fica creada na cidade da ltahira unia

cadeira da lingua port rugneza e de arithmetiea.
A rt. 2.° llevogào-se as disposições cio con-

trario. 	 -
Si Ia 1 a sessões, 10 de Junho 'e 1871l.—W.-

inovo?.- C. de (Jlireim-a:—Xoymreira doutor —ï.
da 1eüja.—Fem-m-az .1-traio-.

apoiado e posto em discussAo o seguinte.-
Requerirneuto.

Requeiro que se solicite do Exan. governo, que
infriime a esta asseiribléa sobre o.s uumr'tiros, pe-
los qriaes não forão expedidas, cio tempo, as no-
cessarias ordens, para que se fizesse a qualifica-
ção de '. otantes no ni u mi iripir de Grão Mogot.

Sala rias sessties, 10 de 1 unho de 186.— Vil-
ladares.

O Sr. Miaisoel 12'u1encio:-
Sr. presilente, rssidinlo na cidade de Grão Mo-
gol e estando por esta razão habilitado para dai,
ao nobre deputado as informações que pede no
seu reqrieriiiiento, venho dai-as cru poucas pala-
vra.

1) Sim. VALLADsuEs:—Àgramleco muito a V. Fio-.
(1 -im. M. FcLGENCI0:—Sahi dessa cidade cio

meados de Marco,uiais ou irienos, e quando (leIta
parti havião chegado a muito tempo as om-dens
para se proceder á qualificacão. Sondo entregues
ao presidente da cainara municipal lis dous ti-
vrus, que farão rcuuiett;dos para este tini em cala
urra das freguezias, e sendo eu consultado a res-
peito da serventia destes tinos, opinei que de-
viào ser destinados, uni para as actas espeeiaes e
outro para nelle ser tmanscripla a lista geral dos
votantes, de accordo com  nova reforma eleito-
ral, e o presidente, assim procelendo, mandou
distribuir por todas as freguezias os lis ros com
as competentes instruceôes para a qualificação.
Já vi, portanto, o nobre deputado que a noticia
(Ia Reforma não é exacta.

0 Sim. A. PENNA:—Estimamos muito isto.

tI Sui. M. I"liiiNr:iii:—I.' sei-dado rIU' para O
i mii mci pi1 1 di Rio Pardo chega rio as ordens mi mmm
pouco tardo, pai- t ue, d it: mli arj uel Im cidade 128
1 cima ti es la m:a pita t sendo a e mmi' spoiid encia
conduzida por estafetas somente 4 vezes p r inez,
C havendo gu'iuiii' aceuriiiilaçãi de corrspondeu-
eia na agencia da l)iamuaniiiia, lis li is que fo-
rim ri-miei tilos chegarão uii pisco tarde, e a ei-
niara imuimcipal.iazenlo sei' isto ao gov-rno, cite
tonsori- eu) i' uisideraçimi. marcando nu. o praso
para a reunião das juntas cmii todas as freguezias
cio mmsiinirmjrio. de accorolri com a lei. Só, pois, se
reunirão alli is tintas paroctuiaes nu dia 	 do
corrente inez.

0 Sim. VALLSDAaES:-1;('111.
1) 'it. M. FULGF:Ncio:—Ainda mesmo rUio che-

gasseii um pane i tarde ao Grão Mogol estes ti-
N  is, porque abe o nobre deputado que a dis-
tancia d'ai1u para lã õ gi'm:miie,e palma inuito bem
acontecer (lime os lis ros não ctiogasseio a tempo,
a r:a na ri o que devim fazei em canil riu ii icar ao
çmrvOm no, e este tesiguiai 110V	 lia, como fez para

tio Pardo, que e uunieipio ess'ncialmente
iiaervaitoi, como sabe o nobre deputado.

im. li . Smva:—Ii' o uiitltior attr-stado a favor
1imsirimmte da pi'ot incuti.

r) Sim. M. Ftu,i;i1NcIo:—As ordens forào expe-
las eirt l'ruml . i icir S. Ir. ir Si'. Ratão de Ca-
irgos, que então estava lia odmimmuiistraçãr da
rsinria. (Is lora fortai disiribuidos ' mii tidas

fi'egiuezias, e ijumndo saIu do Grio Mogol da-
i_se alti os paos pr'risis pira que as juntas

ptirociilies se instatlassi-uii mmii dia prirpriti. tI que,
rimihai'ai:ava o regular anilammen tu dos ira-

! ilhmis ria qualificação, i1umndo sahi do Grão Mo-
era que ntii sabião qual seria o juiz de paz

i s teria de presidir a formação da mesa, pu--
mi' erntou-nme ijule alguns tinlião-se declarado

m j rmissiirititamlos de toumar 1iamio' nesse trabalho,
por-	 moi is os justos.

) Sii CAETsNmi GaMA: - E o presidente da I t ro-
uieia (pie ram-gu Couii tolas as cirnsi-q u enci as
i-tti.
rI Sim. M. FtLGENcio:—Ora, é tr0ael que

ila duvida nio hous caso juiz de paz que expe-
ei mi te iii liii as ordens,  para a convoca 'ão dos

vil ores, e mii rios trabalhos pme pa rato mios.
Sim. VaI.L snsimus:—I2in todo o caso fica assen-

iria que as novas ordens para a qiialifb-açãu uiao
Iràir ainda expedidas.

Se. M. F'ii,ui:Ncio:—Nãii sei se furão exp-
lutasnovas ordens; umas o que é ceita é que

wio lias ia nece s sidade dis!o, porqu' os livros já
estarão Com às competentes ordens do go-

sorrio, que nenhuma culpa pode ter tia tiypo-
1 use de não ter-se insiailado a junta no dia
aprazado.

Acredito, porem, que a junta iuistallou-se no
dia propriu, porque no caso contrario eu teria
listo alguruita comninunlcaçào, atiun de exigir as
precisas providencias ciii favor d'aqueile ii uni-
cipio. pelo qiil sabem que vivamente inc inte-
resso.

Portanto, vi o nobre deputado que a celeuma
levantada pela Reforma não é fundada em factos
meaes.

Dadas por este modo as iuformimações que o
nobre deputado deseja ter do goserno, eu acre-
dito que o requerimento não tem riais razão de
ser. Se, porem, ainda o nobre deputado insistir
por cite, dccliii que não hesitarei ciii dai'-lhe
o meu voto para que venhão documentos robus-
tecem mais as iriformnaes que accabo de prestar.

O SR VALLADARES: — QUerO saber se o governo
marcou novo dia para a qualificação.

O Se. M. FcLGENcio:—Está o nobre deputado
em seu direito, e creio que seus desejos serão sa-
tisfeitos. Antes, porem, te concluir, julgo de meu

dever uleclm rir lii', se hiou - esse o ii grvt'rno,
ilrialquei- mlii' 'II' losi',capa'i. ile eonculr::tm as di-
reitos ml, pmsi di , Grau Mogol , onde conto uiumue-
rosirs alimigia, i-mu i!isinii'i:;ii de ciii [iolmtii'a, eu
seria o primeiro a lei antar iiiii brado de iuriligna-
Çtu c,-titia uni acto tal, e estugmuiatisanmhi -ii
curaria reuviiil icar esses direitos, porque ar:ituia
de tudo está a justiça, iinpi-escimilisei gruta da ao-
emedade, qualquer 'que seja a frua de seu go-
orno (JIr'ito hem0m, muito beta).
O	 r. Iruriiorid:—Sr. presidente,

as Uilorinaçóes prestadas pelo illuistme Sr. 2. 1 se-
cretario, curuquanto mais uru urienos pc uedentes
pela consideração que nos merece, todavia me
parece mio attingirào as vistas de m-zeri collega,
quaimmlu apresemm [ou o rei1ueriuimenio. E' tssi;ui que
S. Exc. titio uma poude definitivauiiante infoi'-
luar se na realidade tinhào ou iiào sido expedidas
novas ordens para que fuiici:ionaasemn as juntas
pamochmaes do míuiiiicipiu de Grão Mogol. Entre-
tanto, S 1 , 

'
xc. disse positivatnente que para o

Rio Pardo, que se acha mais distante, forão estas
md e us expedidas

0 Se. NI. Fui.i;ENcIO:—Foràl expeisitlas para o
Grão Mogol.

ti R. IJRUMOND: —NmãO se dão a respeito do
Grão 31-,, gol as mesmas cire.uinstauuci-aa que se
(iào em reiaçào ao inunicipio do Rio Pardo para
a administração do Sr. Barão de Catuargmts, que
iiat um ral rimente se acha empenhado pelo triuniptio
de seu parlibo na província ...

0 Se. B. SiLva: —Muito naturalmente.
ti SR. I)uicsroND: — . . .e coto ioais presteza de-

viáo ter- sido dadas as omdeuis pata o uimuriicipio
do Rio P,ir.f,i, que é eminentemente conserva-
dor, peio que no proxuno pleito devem er apro-
veitados esses rotos conservadores.

() Se. R. NLVA: —tsto é que não O i:oiise-
mi erite.
4) SR. Duiu,moN p : — C' consequente.
ti SR. R. SILVA:—Não apoiado.
4) Se. I)euuoND: — ..iintretanti) que pira o

imiuimicipio de Gi'.io Mogui S. Exc. 1iroei-mteria de
outro mmlii, seio duvida, visto que ali i as cousas
se olseri à i i,r outro prisma. (Apoiados).

0 Sri. M. 1'cLrENcIo:A8 ordens fou'ao expe-
dida eui tempo, e lá chegarão em tempo.

0 Se h)ircuoNu:—C inc leva a assiuuipensar
o tacto para iiiiiii altamente censura vr-1 tia ad -
uni usistração até Imje não ter respondido á con-
sultas, que lhe fora,) feitas piela junta parochial
de Santa Barbara, lugar eniinentenierite liberal,
que tainbeuii se acha viu iliflicuildades a respeito
do processo eleitoral.

O Se. R. SILvs:—Está em eontraiiccão corri
seus cotlegas.

() SR. liiicmroNn:—Revetl-se por parte da ad-
iuiiuuistraçào ii iii verdadeiro capricho a respeito
de consultas, que lhe sim feita pelas localida-
des cio que predomina o partido liberal.

O Se. CAETANO Gaia:—Não apoiado.
O SR. l)ilcMoND: —A corre spondencia dm Gr.to

Mcrgol, á que alludio o iltustre mieputadi pelo
2.° districto, me parece que tem lata muito
posterior á aqiiella, em que partio d'aquetla ci-
dade o iblustri' Sr. 2.° secretario. Entretanto, se
esta correspauitlenaia traz data posterior, é certa
que o ihlmistre Sr. 2.° secretario iiào se acha per-
foi tauneui te habilitado a nos informar si- na rea-
lidade alii as juntas funccionarão.

O Se. R SILVA: — E' incapaz de sophismas
d'esta ordens.

0 SR. M. FULGENLIO: —Declarei ao nobre de-
putado que quando parti de Grão Mogol ja há
esiavão os livros.

O SR. DiiuuoND:—Se S. Exc. tem conhecimen-
to de que por parte da administração fm,rào dadas
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as preeii 	 ilii, ,ai' 	 11i' 	 jii)iP-S
cerio que a iiiaiii-

fila pr iarlo lo S r. 2. 1 sreori,
,le que leiii a ou 	 daria o voto contra o

rei ela vontade de que a opposi-
:0) não seja iiiforoii:ula los factos.

1) Se. M. Fu1.1;FNC10.-SP oS nobres deputados
ii polo reqoeriiiieiito, declaro que Noto

100r 	 e.
() Se. tiIUMOND: -Me pa eec que a opposição

teiii io'e ' i lado de que lo' tonto pura, isto é,
lo gi amo, que teve se achar perfeitamente liii-
Itilitoili. seiilioo a., inforiiiações á respeito.

55. CAETANO GAMA:- ts inforniaçoes do ii-
tie Sr. 2.° secretario tI) muito !egitiriias.

O Se. I)nhioNn:-tttas inc iiiereeelo iiiiiito.
Poieiii entendo que, não eiucdào príitaiiieiite
a ii:iteria, e espero que a itlustre maioria, que

acha convencida da tioi fé, da iinpa reiat idade
o(Ia justiça, coou iiiie lia procedido a adinonis-
toaao, não uns ne g ará o conhecimento de uni
filt) to iiiiportinte , que sae atacar direitos
sagrados que cumpre sejão zelado,.

R. H. Sii.sa:-Será a melhor resposta ás
si) ii acoilsacões infuni ailos.

() S R. YaLL.iDAIiES-lta)-Se pedindo infor-
ii ia cóe s

Se. l)eusioau:-São estas as cnsideracõs
quee j ulguei nece,sario produzir ciii susteti taeào
do requeriiiie:ttn preculado pelo honrado te-
1iutado do 2.° distrieti , , o mcii particular aiiiigo,
Si. Dr. Valladres.

O	 (isLafl <,-'r. pre-
siototit, eu poderia nie ojpor á passagem 	 co
presente req iieririoento, sem que se pudesse taxar
a iiaiori:i la asseoiibtéa provincial de parcial,
iieiii ioeor que pretende elta, a todo transe, oc-
odiar faltas do presidente da provmneia, coino S.

a oor aIi is vezes tem dito aqui.
55. VALLADARES-IU não disse isto agora

1 SR. CAETANO GAMA:-Não disse agora. inas,
ji teomi dito iii outras oceoisiões.

P1 ia, 
S

i, . presidente, fazer isso, iiào só porque
ji osiào dailas informimações satisfatorias e muito
tiiloi'isiotas (apoiados) por nu distincto moeimubro
d'esta casa, residente comi Grão Mugol e que co-
miliere os factos apoiados a que se referi o no-
lii e deputado

(1 SR. R. SILVA:-Cujas palas mas uiao podem
sei destruidas por inforuuiaçóes da Reforma.

1) Se. CAETANO GAMA:- ....Dm0 porque o pe-
dido de imifoormnaç?ues não tem razão de ser, desde

ue o tini que se tinha em vista, e para o qual o
requerimentoeriento não foi senão ensejo, ja está con-
seguido, que è censurar a administração da pro-
tinGia.

t) Se. DsuioNn:-Ora, cemiurai
O Se. (:IETANO GAMA:-() nobre deputado que

acubou te altar censurou acremuiente a aduimnus-
tração e em aparte, quando orava seu coflega,
declarou que o motivo porque não se fez a ecu-
iuiào da junta pamocli aI é ser aquel lo inunici po
liberal, é por querer-se comprimir o voto (apoia-
dos da minoria), é por se querei' impedir atli a
ilualilieacào, tornar-se uma incutira a eleição, e
impossibilitar-se o exerci rio d'este direito p0-
liticoo aos liberaes d'aqueile niuniripio. Iu podia
por todas estas razões inc oppõr ao requerimiien-
to. Mas quero ter occasiào de mostrar unaus unia
vez que, assim como todas as outras aceusaeôes,
por occasiao de requeri mnentos, lançadas á adini-
nistia ção da provincia, esta taiuibeni bade ca-
hir por terra, e tornar bena patente a injustiça e
paixão com que a nobre minoria accusa o go-
ierno (Apoiados, muito bem).

Eu pretendia votar pelo requerimiiento antes
mesmo das inforniações prestadas pelo digno Si.
2.° secretario, porque garanto aos nobres ilepu-

t.odo 	 ojuO' as iutoriu tes viiiol i 	 de pita(-i, Id.
(li" satisfazer eoummpletammuemmlo mi S. Ex

1) Se. T)iuuMou u:-fleois permiii la
1) siu. \' i Ll'oDARES:-lstiiii:irei uiuilu e agra-

deço a V. Ec.
1) Se. CAETANO GAMA- ....por isso nio que-

ria i uupedir q o se desse utais unia oecasião de
oleuiionstrar que os nobres deputados, eis odos de
interesse e paixão) pul i tica

II Se. À. PENID0: 	 ipoi.odo.
"ii. CAETANO GAMA: - . produrào a todo

l ronse e antes muesmno das informações fazer cen-
suras à ,udunioiustração Ia prouineia. Quero, Si.
presidente, d eono is trai aos nobres deputados.
muiais uina tez, que 5. Exes. mi o teto razao ole
lazer o juizo que forouoão do Sr. barão da VilIa(Ia
Iti ia, queS. Exc. é digno mios maiores elogios

II Se. A. PENmDo:-. poi mio,
0 Se. CAETANO GaMo: - . pela probidade, uni-

p.irrialiolade, rectiolo o justiça, com que leio
mmcediJo na adooiunistuaç io) da provincia.

0 Se DRu'omoNn lã uni aprte.
0 'R. COETANO GaMa:-. . . orincipatuiente em

o o!:ieào ao pleito otcit mal. 55. Pxc5.. eis ga-
raul o, não serão ti azrs de fiz , , r preo alecer aqui
011 fundamento-, unia acusação lançada :o e le
ligo	 administrador, neui ulesmo efil relao:iuu
eI ições: os pr( , cedi , ntes lionr sos da 'o ida publi-
ca e privada d'esse iIlutre brasileiro são garan-
tia solida da l000ie5tiotaoie de sua adomii:iistrac o.

0 Se. A. PEN1DO: -poi:ul.
O Se. CAETANO GiM o.:-t)igo, portanto, Si. pru'-

silente, que, não ooi)st:imite a lias ereom sitio do-
o] 	 todas as infr:ooaçuies e umitnomoaçuo
pei (as e tiotod i g mias.

() Se 11. SILVA:__Atuoiado.
0 SB. CAETANO (;ism.:- por pessoa que nos

muirete todo ou rojiceito O lime téomi razão de sa-
bei, porque reside mio lugar e explicou os lautos
rui toda iuiomiuriosiuiado, eu 'o ootarei a fator miou
reol mieriouieii lo. pomq ou espero t°° O nobres itu-
putiotos mais uma ice, fon;ados pela ver dado,
Irão de rerouilieeer que o reqiuerumuiemito e as ir-
cus:uções não teerio mazuo de ser, e o retiranuo
oouiioA oioais ole uuila se, liii acontecido.

0 SR. À. Peamno: Apoialo.
1) Se. CAETANO GAMA:-Voto, portaim lo, pelo

requerimento.
i o ZES DA 'ouamoema:-iluito) lueni
\ãoo laas endo ui:uis queimi pea a palavra, eu-

cerra-se a (iiscussãoo e o appro'oado o reolmio-
nimnento.

ml Se. Ei AHi5TO MACHADO, por parte(Ia romn-
omissão de poderes, olireco o segmamnte:

Projecto es. 235

A cooiimissão doo poderes, á qual foi presente
o mel ueriuoento eni que 1). Carolina 1-leleodoru
d 	 Jesus Barbosa pote a interpretação do § 4.
lo arL 1. 1 da lei n. 1920 de 19 de Julho de
1S2, no entiio de pagar-se-lhe as gratili-
escoes a que tinha direito o seu tinido marido,
Francisco de Paula Barbosa, eoiiio chefe de
secrão do ex luneta mesa (lis rendas, pelas sutis-
tiluicões do empregos de maior categoria:

(:oi o iderando que a niencionada lei reconhe-
ceu t i me á supplioante assistia o direito de tias er
taes gratifmcae:es, que erào dei idas a seu mui-
rido:

Considerando, porem, que houve engano nas
datas uuiemmciomiadas mia mesma lei, pois que cmii
1866 ja era tallecidoo o niorido da suppticanii
e portinto a sua disposição não lhe podia apro-
vei lir:

oii s ide rmi miolo tina 1 uiente que ja tem se pago
cmii vista de lei especial á todos quantos estavão
nas iflesimiaS circuiislaiiciàS cru que se acti:iv:i
o uiirido da smippi caule, e (fui , , portanto, é de

iiuioima jusle, a a reelaiiimuão por dIa feita; é lo
se, adojole i, oogoimnto 	 proje(10

lo 	 lei.

	

asseontmtoa l egislativa 	 rol n'mal di,, Minas
Gemas decreta:

Art. 1 ° 	 Fmc.0 o 0005ornu aulourisado a inala-
miam pagar hei erba-obe orcirmos jatos-á 1).
Cai'utmna Ileleodoma de Jc,ims itarboosa. ' usa do
«'-chofe do secção do o \t i orla imiesalas rema-
das, Framicio e 	 lo Pauta BanIu si, as gratifi-
o'açÔes tu que limolia direito seu iiarioio, pelas
suihstmtumicuies de eniprogoos de maior 	 catego:-

lo 186(3 pará traz, cxplmcaola assim a tem
o. 1920 de ,tmstluo ml' 18'7, pie decretou tal pos-
g:i mmmiii lo, e inlerroUui pUla a prescr!pcaoo nos ler-
tiros mio :ori 	 21 ot 	 lei o 	 1 -141 de 18'70.

rt. 2. 1 Ficão revoga las :m disposições cmii
o'oun 1 mm rio.

S:mlt rias e )iioouulssôes, 101(li , .tmimilu 	 de 18'76.
-Im'ri,'isfo ]faeluado-i' o/e (,ouro°a.
l)msponsau!) de Imiipreosàom e ropimu, fica sobre

o mime,I puma colrur 	 no orlo mmm d 	 trabalhos.
o 	 Fi' ali ei-c 	 i elx.oto:

presidente, pedi 	 o 	 moul mora para ruiamilar
o iiiea iIIII l o rjeci o, 10>'u por ti:ii les tube-
l0000r as divisas da freguesia lo t'umitieiro, nu-
mumrmpiou da Piranro a. Na,) querendo tom , agora
oimiOai tiumpo. á 	 casa, tratarei ilejuslulical-o, se

lor ummiumigntuto. piando 	 moi :u uluseussão
N. 231;

musseuiihloa leusIaiiva prooi uncial (te Monas
lá erae s decreta.

r;. t.° 	 Virão munno-xaolos 0 1 (1p 2. 1 oticios
lo	 t:uhellião tios o miunicilmi os ilo l aumitounlimu e de
S. Seljastiào tio

Iin	
Paraiso.

ieoo. 	 Ela Inimão) sou se mamã etfcu'tio a mio
o:u,o do \iirouiioi:u 'lo iiiii dos, :iolilaos

Ari. 2."2.'	 Fica suppruumuimtoo o :1.0 ootlicioo ilIa-
betliãou lo 	 teruuo ia i )u:uouimuul imiom

1.' 	 A simp 1 oressào sou lura o i oror por morte
ou olosisleuicia (]e qualquer nos seri 'mui uiarios

:iu' t mm:ueus
2. 1 Se a 'acanci. 'o enilimiur-se moo 3 1 lii-

o'ioO. o) respectiso rartorio) sorã distrmbumdoj i g ual-
incute peito 1 ° e 2. 1 . olau]u [uooremn em qualquer
ui'sIm's, o cartormo do ' 3 ° 5erã atumuexalou ao que
vagar para o fim  de Sem'emmu ambos sens mulas pelo
sertemiluj)rio 	 'eusleuite.

ri. 2. 11 	Ciii O'Ofl-
Ira rio.

uui:u das su'ssuoes. 10 de .Immmulmoo 	 tu
/'eía'o/o.

Suou lidos, v licão sobre a umiesmi para terem
segui oula leituru, os seguintes projetos.

N. 23.
asseunhléu legislativa provincial ile Minas

Geras decreta:
_A 'ligo. divisas tIo ti i stnicto do Pinheiro,

lenmumo do Piranga, são as seguinte s : crmmiiecmuodo
no rio Baealluáo no lugar denominado Tatu,
segumeiri por este abaixo, até a fazenda dos Fo'r-
namioles, desta ás fazendas do Pi r:ucatmá; destas
os ulou I'aquiarassmi Pequeno e Grande; desta ,., ao
lugar denrouooinado I)miimz; (leste aos Cunhas até
a fazenda mias [sIGas, ilesa os Freitas, e destes
á fazenda duo Paulo, terminando na fazenda
,to Teixeira; revogadas as chs j umsi óo's em con
ira rio

Sala das se-ss, 10 mie Junho hP 18'6.-P.
de ,lIe/lo.- li Silva. -O. Vai/adão.- Tayoba
.Juuv,os'.-Jn,,neenojn de ('a'r,i1,oç --i'oeta,,o (i'oOiflrZ.
D. Fio/li-

N. 2:38.
A .mssemnbtéa Iegisl0ofio a provincial ule Minas

Geraos decreta
Artigo mmniu'o. Fira uoreada unia coleira de

1 is1 m'omoOoão o pri moi 001 do) 5u'o o 	 h('ioi 0001 no), 	 0:0 	 ô'e -
guezm.m do 5 I)omiiungos, termo do Arassualuv;
revoog o3 os .i 	 olipoioiçõ es cio contrario.

Sala 	 Los sessões, 10 11, , .11111110 	 lo
do' iJr//o. - Vnq u'eor .Joe,'uom-IJ. /"uolyencio

O 	 1"ctra' .Junioi:-Vou, Sr
3rosiiemmtc. smieit ur 11 considera,áoo tia ca'a mliii
p°'q Iieuo projecto, que funohauiuemitau'em ciii poli-
ras palas ias. 	 )ispoe dl' o segUnite: (/é).

S r. presidente, do' todos os Fu o mibos desta prO
t imimoma te%ouiitào-soo (30ixas couUtra O) oiesgraçaolo
esloudou de nossas estradas, que, qmmosi tolas,
tmoriuà -se mmutrari'itaveos durante a estação chu-
vosa ' ja pelos profundos saltos e atoleiros que
se loorioiào, já uomesmmio por falta de pontes, cau-
sando) assim grande prejmsizoo au nosso coumunier-
cio.
- tom miada exagero este estuolo lashimiiavel de
nossos estradas; é elIe serdabeirou. (Apoiados).

Sr pnes i temi lo, tolos nós sabemos que é essa
sumia obus aulas, o f u,emui grande purtu', o'ooneorrem
pai :0 q tie os mi os'os p0 orluctos cliegoiemu mio noer-
o:aulou por preço eles ado, algumas teses deterio-
rado; pela demora que soll'remii mmm sua expor-
loução, não podendo, portanto, obter OS preços
Otto: obteriato, se essa causo não existisse. (A-
poiados).

E, alemn dmsoo, a vadeacàro de rios engrossados
pelos aguas pI ii', lues constitue, uru verdadeiro
perigo para quem se aventura a alras essar essas
torro miles.

1' por esses un lutos que de toda , movi moia
te tolo os os seus pontos, se reuoIamn:uou medidas
pie remui ' os ão tâes obstarulos

lis itifourouu:ocóes que recebi de amigos do
Mello e (te outros lugares 'o isimotios, otepretien-
0(0-lo' Ol i iC 1 construcçio de unia ponte sobre esse
rio o' muumomo mue000ssmolale margonio'; pois qmio, vae
m'eri000ver ou obstacou Ioo que mlmurantu' a estação
:htus isa iiiiloele o livre transito dois povos do'
'ulero'és do I'ooiuoba, S. Caetano e S José tio Cho-
pootõ para a cidade de Barbacemiou, pomo lo para onde
muioid mo) a maior parte dos seus prouol muctos.

No'se tempo acontece muitas teses serem
obrigados os seus carros, as suas tropas, a por-
mna000'cer nas uno rgens desse rim) uturouiite dias,
ate lia' suas ouguias utimnimiuão ulo 	 volume

Vo'o ' portanto, V. [xc , Sr. presidente, que
é mie justiça que s conceda esta autorisação ao
gooverno, ati mio te que uuanule counsinui e essa ponte.

[mi quisera, Sr. presidente, aproo citando-me
mia uupmoortuniotade em que me ao:hioo iii Iribumia,
que ou g is 'mb provincial tomasse ao sorimo a rea-
Iisao»(o de miieiudas igumoes a esta, utuo melhorasse
as nossas estradas, concorrendo asimn ole uni
iiiouhou elticaz para o desenvolvimento e progres-
so mmu:iterial (Li orov i meia, o que não ficasse comi
pr000iess:o ou etum palavras apenas ou qmuoo nos d i

-zem os nossos presidentes em seus relatorios a
esse respeitou apoiados da opposição).

Sendo, coumoojá disse, a construccão dessa ponte
mamo necossidmotie urgente, creio que a assemnl)tu'oa
n:oo deixará- ole attendel-a.

Vozes:-ilimito ])eu].
1,' lido e lima sobre ou iuies:o para ti' 2. leitura

o seguinte projecto:
N. 239,

A assernbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

ArL. 1. 1 Fica o governo creditado mia quauo-
Lia de 2:000 para construi cão de uoiva ponte
sobre o rio Choopotõ, junto ao :onraial do Mello do
Desterro, mnumumeipio de Barbauoena.

Saladas sesóes, 10 de Junho de 1876.-Fer-
,'az ,Juuior.-Drumond.-B, Piado. -Evaristo
Jfachado. -D. Viottj. -C. de Oiiveira.-A/[on-
so Peuna.
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() r. 13zsptista 11nto:--Pedi a
.ta ra para otlerecer um projecto, que diz res-

iito á vstatistica-
(:olii quanto i u mio seja alriigo de alterar as

i v rochas da proviiicia, entretatii hoje não te-
nho outro reiiietlio senão olferecer um projecto
nesse sentido, porem, este mesmo é reparando
unia injustiça.

O Se. l)cios:-E' innocente.
1 Se. li. PINTO:-Vou, provar que é mesmo

o lbnsivo.
lii peco a restauração da freguezia da Concei-

io ds (uros, povoação importante e que leio
leiuiii los de engrandecimento incontestaveis

Ii púiado.t).
() Se. C. DE 4 ILIvEIBÂ:-Conte com o mcii

• e. 1)RUM0ND:-Quantas almas tem?
• Se. B. PINTO:- Cinco mii e tantas.
• Se. I)euioan:-Lntào pode ser iiiunictioo.

Ciii menos de cinco mil foi creado o de Campo
it.lto.

4) Se. B. PINro:-Ha alti fazendeiro ,, ricos e
philal ii ropicos, que concorrem para o engrande-
ti itento do lugar, tanto que já tem aquelta p0-
voaçào uma exceliente matriz feita a expensas
de particulares.

Esta freguezia foi supprimida pelo art. 2 ° tia
li ti. 1676 de 18O...

O Se. C. DE OLIVEIRA:-F'oi o anno da revo-
Iiirào na estatistica.

lI Se. B. PINTO:-E' encorporada ao districto
(Ias Cachoeiras, que foi designado como sede da
freguezia.

iiagnetu que ciitheça essas duas povoações
dirá que foi uni acto de justiça, por isso que
a Concei ção dos Ouros é imito superiora á Cacho-
e  ia.

Com  suppressão da freguezia da Conceição
dos Ouros, seus habitantes soifrem até falta do
pasto espiritual, por isso que Iitorao á grande
distancia de Cachoeiras.

l';u não quero que se rebaixe a freguezia de
Cachoeiras, quero que se cree a da Conceição tios
ouros e que ao mesmo tempo continue a subsis-
tir a de Cachoeiras; pois ambas tem etemeutos
de vida, porque são habitadas por grande iii
luiero de fazendeiros ricos e importantes, que não
se negào a occorrerem ás necessidades de suas
parochias. Na Conceição dos Ouros habLa a fa-
uiiiia tios Mattos, uma das principaes do sul de
Minas, não só pela sua riquesa como pelas ex-
celtentes qualidades de que é ornada: pode-se
sem exagera ção dizer que hasta esta familia para
dar vida e muita iniportancia á freguezia dos
Ouros.

Portanto, Sr. presidente, não venho prejudicar
a povoação da Cachoeira, á a que pertence o dis-
tricto dos Ouros, e nem o municipio do Paraiso,
a que continuará a pertencera freguezia dos Ou-
ros. Como disse,a estatistica mostra que a popu-
tacão dos Ouros é grande e tem elementos pari
continuar. E para mostrar que não venho invadir
territorio algum com a creação da freguezia, eu
apresento junto ao projecto uma certidão tirada
legalmente, que mostra as antigas divisas desta
íreguezia dos Ouros, conservando no projecto
essas Inesluias divisasque já teve antigamente.

O Se. l)eutoND:-V. Exc. repara uma Injus-
tiça sem ofiiider direitos.

0 Se. 8. PINTO:-E' isto mesmo que eu que-
ri). Mas para tirar o escrupuio de alguns Srs. de-
putados, eu apresento a certidão que acompanha
o projecto.

O Se. AMARAL:-NãO precisa; a palavra de V.
Exc. é um documento suíliciente.

O Se. B. PINTO:-F' mais uma fineza que levo
á Y. Exc., Sr presidente, o territorio em que

elá iillicaila a íreguezia ittt lOiros tem rapa-
-idade para conter tinas freguezias, sendo a
matriz dos Ouros uni templo em que os habitan-
tes daquei la freguzia tem gasto dezenas de
contos, principalmente, como já ttisse,umna fimi-
tia iinportantissimim:t pela riqueza e pelas quali-
dades de que são dotados os membros deita.
Portanto, o projecto é o seguinte (lê).

Não veio innovar nada; como disse, é tirada da
antiga treguezia . Apenas quero a restaura-
ção tia antiga freguezia tios 1 muros com as mes-
nas divisas que tem.

ti Se A'AeAL: - Muito liemit.
0 Se. B. PmrsTo:-Temiimo ainda dou prolerlos

a apresentar, um dps quaes é o seguinte (lê).
Sr. presidente, isto é para comoniodidade ites-

t's fazendeiros. Ilttes pedirão isto á assemitbléa, e
mio invoivendo mordida pohutica uieumiiumma, itas
sino a cononodidade destes tazeudeiris, me pa-
rece que o projecto está mio caso itt ser adop-
tado pela casa. (ik[uilo bem).

Ainda outro projecto vou apresentar a casa
de coihmniuni accirdi corri o meu distincto cout-
paifiteiro de iiislrrli, o Sr. Dr. iiteutino. Esta
i:edid:i eu a julgo de necessiitadc indectiitavtt.

O Sim. 'loLErsTiNo:-Apoiadissirijo. 0 nome tio
cidadão prestimoso, o padre Luiz Lugenio de
.\sos e Castro, é uma garantia para esse estais-
lciittento, que tão dignianiente dirige.

O Sus. B. l'iNTO: -.1 á vé a vasa que o testiutti-
itho insuspeito do nosso col lega, o lionraltt iii-
putato polo 3. 0 distrii:to. que conhece muito ti
perto o digno director desse coltegio, é unais tine
bastante para rccommmniendar a medida (Apoiados)

O Se foi.ENT1N0: -Não faço senão a mais se-
vera justiça ao caracter itobre de uni tios nossos
mais ti t stinictos sacerdotes.

O Se. CAETANO GAMA:-Apoiado.
UMA VOZ:-F é liberal.
0 Se. Toi,ENTiNo:-ão faç o questão de poli-

fiem, trato alienas de render houneitagna ao nie-
rito de uin mineiro d is) i icto. 0 padre Luiz 11n
genit é uni sacerdote exeriiplar, que faz honra ao
nosso clero; pelas suas ritaneiras aliaveis, P°
suas irtutes, peto seu talento e por sua atine-
gaçào é geralmteiite estimado e considerado, sem
di st i ncção de partido, por todos que o conhece ii
de perto, e afianço á casa que é um ligiio edu-
cador da niocidatie, e o seu citiegio vai produ-
zindo Itenehicis resmal talos (Apoiados).

O Se. B. PINTO:--Sr. presidente. Os nobres
deputados tem rectuliecido (lu(' está na ousei-
encia geral de tdoa os hra..tloiros que uma tt:is
necessidades mais palpitantes iii iumperio é dif-
fundir a instrucção publica.

O Se. l)msuloNn:-Apoiado, este coliegio me-
rce a consideração tia casa.

O Se. 13. PiNT0:-Nós devemos levar uma aula
di titeninos a qualquer povoa ç ão onde possa sei.
frequentada por 20 aiumnos.

0 Se. T0LENTIN0: -poiato, é da instrucào
quis depende a felicidade e a liberdade de utmi
povo, que aliás tem necessidade urgente de co-
nhecer seus direitos.

0 Sim. FEResz JcNuoim:-Muito bem.
O Se. 8. PiNTo-I)eede que o povo brasileiro

souber ler e escrever, haveris diminuição de cri-
mes. Haverá então felicidade publica, porque
sen instrucção não pode haver felicidade para
os pobres. Portanto, é te tida utilidade este pro-
jecto

0 Se. r0LENTiN0:-I.' mais uni serviro rele-
anle que o nobre deputado presta.

4) Se. I)nusIoND:-Medïlas da qualidade desta
recoinmnendào-se por si

O Se. 1'oLENTuNo:-t faz honra a esta corpo-
racão.

O Se, F. PEIXOTO:-Sem duvida.

0 Sim. ii. PiNT0:-j%J:tis outro /).
Eu me jmig ihispeims:ilo de jtit1ear ltr oJec-

lo desta iiatmneza, torqts sii;t simples leitura o
recomruenda

O SR. F.....Nioum:-Apoiad, mia precisa justm-
dc i rã o

S , 'ri) lidos, e iicà 	 solire i mimes a part terem 2 a
lei l uma, os secui i ilti'' urojeel eis:

. 240.
A assernbéa legislativa provincial ile Minas

Gerasderreta:
A ri. unico. il goveruo subvenciona rã com a

nau) ei do uni conto ti' reis ao rol legio de S.
.uiz, estahelc'rittri mm Barra tio hiaralhão, termo

da Piranga, com ii clamisula de atirttittirem-se
itetie quatro aluttnos phres; e taiiibem corri
:000090 rei ., e igmial clausula, ao rol legio de

rrienina/ de Cabo Verde, fundado pelo cidadão
Francisco Nav:trro rieM. Sities.

Sala d:ms ses . iáCC, 10 de .himntoi tio i8'76.-M.
G. Toles,/ino.-Francisco Feioa.-A. Penido.
-.1. P.X. do teiq0.-.J1ott(1 Pacheco.-J" Pci-
co/o. -j . Pessoa.- ïalladas'e,ç. -C. d'Oliveira.
--1). R. J'sot//.

N. 241.
À assembtõa legislativa pro\ mamal mie Minas

(;eraes tleereta;
Art. 1.0 Fica cm cada imita cadeira de primei-

ras leiras para o sexo femtiiniimo na fregueza tio
13otmfim do t'oiiita.

Art. 2. 1 Fii'ão iguahmnieiite creadas, unta ca-
deira de primeiras letras para o sexo masculino
na fregrmezia di' S. José da PedraPedra Bonita, termo
da Ponte Nova, e mitra no districto de Maria tt:t
Fé, do',ermo da Christina.

Art. 3. 1 ievogào-se as disposições em con-
trario.

Sala tias sessões, 10 de Junho de 18i0.-AI.
G. Tolentino.-S. Ferraz Jmmnior. -.1. B. Pin-
lo-li'. Silva.-Eraristo A[achado. -4. Penido.

N. 242.
A assembléa legislativa provincial de Minas

)eras decreta:
Art. 1.0 Fica restaurada a freguezia dos Ou-

ros, do termo da cidade do Paraiso, comi as suas
antigas divisas,que são as seguintes: Começamido
no Sapucahy-umerimu, na barra do ribeirãoda
fazenda dos herdei res do finado Ignacio da Costa
Hez'nde, e seguindo pelo mesmo rio abaixo até
a larra do rio ltahmmt, e por este acima até a
barra do rio Parv, e por este acima até as suas
nascentes, agtias vertentes, e tias cabeceiras deste
pelas divisas ria freguezia do Capmvarehe, aguas
vertentes pala o rio Capivarehe, e por este abaixo
pelas antigas divisas até frontear um espigão, e
seguindo este a mmi serrote alto na fazenda da
finada O. Ernuinda, e seguindo as divisas desta
atravessando o cume do campo chamuado-Cha-
pada-a sabir na estrada que segue para a ci-
dade do l >araiso, defronte da morada de Fran-
eisro Machado, e seguindo por mimmma estrada ve-
lha até o rio Sapucahy-cnerimti, até a parte do
Valentim, i atraessando este a fazenda tia La-

pelas artu:tes divisas com a freguezia da ci-
lede do Paraiso. e seguindo estas até o alto tia
-ira-Bernardo da Costa-e desta ás cabeceiras
1 ribeirão Pequeno, e por este abaixo, aguas

cIentes, até a barra do ribeirão dos Anhumas e
este até o rio Sapucahy, dividindo com a fre-

cozia de S. Caetano e peto Sapucahy abaixo,di-
lindo comia Santa Rita até a barra lo ribeirão

! o Pouso das Antas, e seguindo por este acima
1 as suas cabeceiras, dividindo com a freguezia

S. João B. das Cachoeiras, e d'ahi em rumo ás
abe geiras lo ribeirão dos-Rezendes-e mor este
O1\ 	 at 	 e 	 arim ciii q]w principiará a 	 li-

Ari. 2 ' Ficão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 10 de Junh is l8'6.-B.
Pinto.- l'o/entino. -Evaristo Jíachado. -A na-
nias.-T. de c;ourêa

N. 243.
A assemlIéa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:-
Art. 1 . 0 Às fazenlas da Inlia e Ponte Alta

licàt) annexadas ao inunicipio do liomtini, e a
parte da fazenda la Boa Vista, de Francisco de
Assis Paes, ao de S. João d'Eh-Rey, á que já per-
tence outra parte.

Sala tias sessões, 10 de Junho de 183 -if. (Ia
Rocha.-Jlonrão.-B. Pinto.--F. peia,oto.-
Viotli.

Pareceres d;,conzmissôes.
ør. €aetano Gama:-Sr. pre-

sidente, apresento por parte da coutmnissão te
esta tmstica. para entrar ccii 2. a mliscus..ao, o pro-
jecto n. 190 com esta modificação (lê):

S r. presidente, direi os motivos que levarilti
a c;mimimissão a consignar esta modificação.

0 Sim. C. DE OJ,IvEieA:-l)evia ser pie eseripho
nu reiatorio.

()Sim.M. FuLGENciO:-E'eiamenda da conamnissão.
0 Se. C. DE OlIvEIRA: -E' parecer delta, conto

é comenda?
O Si-. oCactaiio Gama (Não temos

este discurso).
O Se. E. DE OLIVEIRA, por parte da 2.0 com-

missão de fazenda, apresenta o projecto li. 142,
para entrar em 2. 3 discussão.

Fica sobre a inesa para a orlem dos trabalhos.
0 Se. M. Pacislico, por parte da de redacção,

offerece redigidos, conforme o vencido em 3.'
discussão, os projectos ns. 29 e 62.

São approvadas as redacções.
Apresenta mmmais para enfiarem emn :3 . a discus-

são os prjectos ris. 33, 3, 49 e 160.
Forào mais apresentados para o mnesmni tini,

por parte da cornmissào de instrucção pmihhea o
de n. 68, da (te pontes e estradas o de n. 149 e
da de poderes o de n. 77.

Ficão todos sobre a mesa para entraremi na or-
dem dos trabalhos.

ORDEM DO DIA.
São approvados os requerimentos mio Sr. Amo-

ral, cuja diceussão ficara encerrada na ultimima
sessão.

Proposição não sanccionada.
E' approvada unanimemente a preposição não

sanccionada n. 2193.
2.a leitura de projectos.

Teenm 2.0 leitura, são julgados objectos de de-
liberaçào e dispensados de impressão e copia,
os projectos de ns 203 a 214.

Orçamento municipal.
Continua a 3,a discussão do projecto n. 80, con-

tendo o orçamento da receita e despeza das ca-
ijiaras municipaes.
O r. lCaridido de Oliveira:

-Sr. presidente, o itiustre deputado pelo 3.°
districto offereceo homtena uma emenda á este
projecto, supprimimmdo no orçamento i la cam:ma
de Sabarã a verba de 1:800$, ahi consignada para
pagamento do secretario licenciado, Luiz Cas-
siano Martins Pereira, e fazendo reverter esta
quantia em proveito das obras publicas do mu-
nicipio.

O nobre deputado entende ser 'exagerada, e
nem ter rasoavel explicação, essa quantia votaria
para pagamento do secretario licenciado, tivanio
e 	 o	 Ii 	 craimint- se	 e de oo 	 lira
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ou esses funceioiiirios despende a inuiirlpa-
id, cujas rendas não são elevadas, a souiuina

Ii no 'ar que a caiu ara de Saba a uJru-
ulu cuiri:iiuiiefltc, e no pedido de credito para pa-
gauiientu do secretario licenciado flã) fez mais
do I]IIO cumprir o inc estaa disposto em 	 fosca
1 ilacàu, sem por forais alguuia malhara Lar os
dinheiros irmunici paes.

Esta asseiubi(a, cru dat:u de 3 de Agosto de
1 5P8, decretou a resolução ti. 160í; cio que se
o sgumnte (/I

« A cLiriara Omumi icipal di cidade de Sabará
1 . :i autorisada a conceder licença por tempo iia-

eteruimina o Jím seretar j oLuiz (:assianu Martins
Pereira, com os ' ijeimnentus que uctualuiente
ureebe 	 um

Vee:u, pi OS me ris co legas q a e em virtude
um' proposta da camiiai'a num nicipai esta aseerublús
uiturisou-a a encdet licença sem teampo a esse

Lii lo, peiceheiiio clii' todos os seus iei)ci-
ml mOi LOS.

;s,se fuuuccionario aehd\a-se soifrendo grae-
ou te cmii sus saude, e posso asseverar que até

hoje soifre, e, a5si ai, com bastante usi ia, e não
ter iiJCrO favor individual, a cantara d' então e a
«ss'uiublet provincial concederão-lhe a licença
por tempo iiiieterunuado.

Si. presidente, cmii nosso direito administra-
o esta entendida a thu'oria, a mcmi ver errorica,

meis susientada e acceita por diversos membros
di conselho de estado, de que os empregados
uuuuimliclptes não podem ser aposentados. Nao par-
tubo essa theoria, porque entendo que, assim
e uio a asseniblóa provincial tem o direito de
rre:mr etuipregos uoaimicipaes e marcar-lhes as con-
uliçoes mie m'xerciciu, em virtude da mestria facut-
tItule, que lhe assiste ciii relação aos empregos
lure m nciaes, ta nibein Pode (W por sobre as suas
;tposcmtadormas e marcar as ronticuuues deila.

A ai) isentadoria não a rmi direito, uni favor
da aduomiusti'ação, e não vejo a razão porque esse
favor possa ser concedido aos empregados pru-
vineiaes com exclusão dos ununlcipaes.

O Sti. MonsÃo:—E' numa aposentadoria ema-
potada.

1) SR. II. SILVA:—Mais que aposentadoria
() SR. C. DE tdlivEiimt: - Poruiii, postas de lado

estas consideraçuuues, a cantara de Sabará, impo-
tente para aposentar o seu seuretario, movida por
num principio de equidade, que todos nós respei-
tamnos, e que é, altamente louvavel, não (juiz pri-
vai-o de seus vencimentos, quando deites mais
precisava. lntrou, pois, o secretario no gozo da
licença que lhe foi concedida, Ciii virtude dessa
lei por uimima invocada, e delia utilisou-se durante
quatro sumos.

Em 	 8(59 a cantara consers adora era adversaria
politica do secretario licenciado..

O Sim. MoceÃo:—Porque não ha de dizer que
a concessão de aposentadoria se fez porque a ou-
tra caniara era da mesma politica do secretario?

O Sn. C. DE OLIVEIRa.—.. .e recusou-se afazer-
lhe etfectio o pagamento.

O Sim. Mourião:—Cassou-lhe a licença.
0 Su. C. DE OLIVEIRA:—() nobre deputado não

pode provar isso.
O Sr. Luiz Cassiano durante o quatriennio de-

corrido de 1869 a 182 não foi pago desses ven-
cimentos, a que tinha direito por lei expressa,
funeciunando em seu lugar outro secretario.

À camn:mra actual, porera, vendo que era urna
iniquidade esse não pagamento.

0 Sim. MouRÃo:—Enhao a cantara não cassou
essa licença?

0 Si. C. DE OLIVEIRA:—Não sei., como dizia,
:1 'amara veiiulo que. alem (II' ser numa violaçào mia

ia tatimbemui liniu uiiqtuitltiuhm' esa iieg:içãt,
leteruninou fazer effeetio o pagamento da diviula

eontrahida pela muinicipatidauh' e a sombra di'
umni lei pl'o% incial, isto í, confessou-se devedora
(Ia qu:mnti u (te 2:800, ao seu secretario, corres-

ndentes aos quatro amuos cai que esteve licen-
ciado com todos os seus vencimentos, e tratou de
prover sobre os meios de realisar esse pagamento

0 SR. R. SILVA:—( t nobre deputado tem cer-
teza de que o secretario gozou da licen ça dursui-
W esse tempo, que mao fui esta interrompida?

ti Sim. C. DE ()LIVEiRA:—NàO foi.
0 Sim. II. Sir,vt:—(:onsta que a ultima canis -

ra ('assou a licenca.
1) Sim. C. DE 1 tu VEi lia: —Não ú exacto, nem

cIta podia cassar.
O Se. B. SILVA:—Se ficou autorisadaa '011-

celer, tariiheun podia cassar.
O sim. C. DE ()LivElisÁ:—Mas, como dizia, a es-

miara tratou de fazer tu pagamento da divida, e
no orçamento do anno passado, approvado por
,ta assemimlutdt e pelo nobre deputado .

Se. R. SILVA:—Do armo passado, não.
tu SIt. 1. DE t )LivElnA:— ...atrasado. . . mandou

p igir 1 :000 ao secr't rio licenciado.
0 SR. R. SILVA:—Não notei isso.
0 Sim. L. DE Dum Enmi:—. . . alem los 0000um

tara o secretario ehl'eetmvo. Sendo, porem, a divi-
da di' 2:800$, ficou a camnara ainda a devei' ai
seu fuuncriotuarjo I:800000.

1.' esse o pagainut lo que :i cansara trata d
cuumiptetar, nsanuhamuulo abonar no exercício tI
1ii á iS'ïi ao secretario hicneiado a quantia
dc 1.80%, por í1uue ainda ê responsavel, e que í
proveniente de divida anterior, consolidada eu
lei positiva.

Dadas estas exphicacões, entendo que a supres-
sao uhteru'àm de semiieihaimtu' despeza não pa-
rece regular. l)em emos approvu r o orçamento da
estimara tal qual foi apresentado, p ir que ei e
"\ põe 5 verdade mios factos, e a 'erba á que se
refere o nobre deputado não ii mais do que (lula
providencia para o pagamento cia divida mie que

t uin:ura se comstitum j uu responsavel, e que a pro
viricia gararihio desui' que autorisou a conces-
são cIo lieemça semi] teumi po ao secretario.

Cicio, pois, que o meu nobre amigo retirará
sua emenda, e não mais se opporà a que o or-
aluiem tu da cum mira (te Sahara ssj a approvado tal

(jtitt foi por :uqur'Ilu respeitavel corporação eia-
boiado.0 S. Ftodt'Laaues 11va (Não Le-
iamos este discurso).

São apoiadas e euutrão conjuntamente em dis-
cilssãm) as respectivas eniendas.

N. 1.
No § 2 °—Cmii] ti su'i'ru'tario, cmii vez de 1:000,

diga-si: 1:2O0.
Fica elevado o ordenado do secretario da ca-

mar;) municipal do Juiz de Fora a 1:200$06, a
principiar do 1. 0 mie Outubro de 186.

Sala (ias sessões, 16 mie Junho (te
Silva.

N. 2.
No § 25 —Supprmuna-se:comn o secretariolicem-

cmadu 1:800000 —Àccrescente-se-1 :8O000O á
3:433100 destinados á obras publicas.

SaIu ias sessôes, 10 de Junho de 1876,—R.
Silva.

E' apoiado e semi debate approvado o seguin-
te requerimento.

« itequeiro o adiamento por 48 horas da dis-
Cuiss to do projecto ri. 80 de orçamento da re-
ceita e despeza das mamaras nsumsicipaes.—R.
Silva. »

Força publica.
a 2.0 discussão doprojecio n. 93. que

lixa m tires jml :cmat pai' 	 mis u''m:jcios hinailcei-
ros de 1876 a 187 e iK r4 a 188.

Trata-se ainda lo art. 1.
O r. I)i.unioiiiI:—Si'. presidente,

uião pretendia voltar a disrui's:io a respeito da
inaterma principal tio ti bate. Mas as paiam ras,
lia p o ucos dias, aqui profe i'i das pelo iiiustre re-
lator da Coumiaaissãu mie turma puibtii'a, na occa-
SlãO ciii que, occuipaiido a ti mismuma, entendei, iae-
m'essario rel'u Lar os argutimentus que forão produ-
zidos pela opposmçio, furçào-me a vir á tribuna
hoje, a que prestei attencãum ao semi luminoso e
assaz extenso discurso.

O Sim. CAETANO Gamm:—Muito obrigado.
0 Sim. DREaI0ND:—. . .pari refutar os argumen-

lis prtumlui.iuios po l . S. Exc.
Sr presidente, ficou fora de questão, não obs-

tantes os esfor s inaudito,, que empregou o ilius-
tre relator, a iiieolier p iieia manifestada mais de
ilumia mez pela assemblêa provincial mie Minas..

O Sim. lá. i'iNTo:—Não apoiado.
O Sim. Dimcuio:çn:—....a respeito da força pu-

lii ica.
Vê-se ulaquilimi que se eunteni nos diversos re-

tuitorios apresentados á esta casa, desde que subiu
a idéa commserm adora, que a assetmiblia provincial
te Minas todas mis dias tluctuía a respeito de uma

tuc:mteria tào m miipom'taute, esposa ndm s omente os

maio—
u 'aprit:hus presidemselaes. (.'ião apoiados da

L' para se lamentar, Sr. presidente, que
uma tão respmtavei corporacão temias abdicado
sua autonoinum 1/ão apoiados da ncaio,'ia,,
miS fóros que ievenss zelar nesta casa, pari se
m'ulrm ar, direi, comil pouca reflexão (um7o apoiados)
aos caprichos do podei'.

O ou. GETci.io: —E' injustiça.
O SR. CAET.tNO Gaia:—As expressões do no-

bre deputado sou altamente olfensisas á maioria
P a propria dignidade desta asseimiblda. 'Apoia-
dos e coZo apoiados).

0 Sim. I)RUSIOND:- FAi zelo muito a dignidade
mia asseuulmhêa. Mas os actos de meus nobres col-
legas se tradm zeimi muI lam:tmus, e, cmii muateria tão
importante, no podem deixardeixar mie ser apreciados
pela upoosicão, porque infelizmnemite elies se tor-
não diguios de apreciações e estas não lhes são de
elogios.

Sr. presidente, se nós passarmos as nossas mis-
Las pelo relatorio do Sr. Belem, em que ia-
struicu a assemmihlõa, na oceasião da Instailação de
seus trabalhos em 1874, a respeito do estado
luis negocios puhticos, veremos que nessa epo,
dia existia a guarda municipal prestando á pru-
vincia relevantes serm iços ...(Apoiados).

O Sim. GETUI.io'—Nao apoiado.
Li Sim. I) RLra l o No:_. . . tanto assim, que S. Exc.

em seuseu relatorio se exprime de uni modo usou-
geiro á respeito desta instituição, que vós ides
hoje atacar.

ti Sim. GETULJO:—Está muito aquem do corpo
policial.

O Sim. l)RimtoND:—A guarda municipal, que
prestava serviços em 1874, foi creada por esta
assemnbiéa minuuniniemuenie conservadora cio 18'73;
e isto porque? Porque o admauiiistrador de então
leinbrmmu a esta corpuiram, iio a necessidade de or-
ganisar-se a forçamia provincia debaixo deste
caracter. Vê-se pois do relatorio do Sr. Belém,
que «qumi tenho, que durante a sua presidencia
prestam a reiev mntes serviços, como eu provarei
depois, a guarda municipal, a guarda creada por
uma assembica umanimneir.ente conservadora, e
da qual fizerâmi parte grande numero de cidadãos
actualmente reeleitos, muitos dos quaes são con-
Irarios hoje á nailicia cidadã, entretanto que na
occasião em que presidia aos destinos da pro-
vincia o Sr. Biéns votarão a lei creando a guar-
da municipal. i', mesmo das palavras de S. Exc.,
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exhibiias em seu relatorio, vê-se que esta inst j
-1 u mão não mleine receo da ronfiança co m q um'

S CU5 itlstttulitlr5 i organisarão. (Apoiados).
() Sim. (bcrmi,icm:—Àln é que está a questão.
(1 Sim. 1 )imiamoxu:—1,' fora de dum ida ulite não

leiva de lmavm'r nmcoherermcia l41' parte da iUus-
Irada asemlmbiéa provincial de Mimas, vindo hoje
i'ecanmlj 1 tu r aq iiiil mm que entã 1 julgou prove it sim
aos Interesse, pmilmticos. (Apoiados).

O ii. GETLLiO:—NO apoiado.
O SR . l)mIUM0ND:—Ainda miais evidente se fo i --

na a incoharemicja d'esta illustre corpora'ào, se
nós virmos a posicão que elia assumiu n'esta
casa, quando era presidente da provincia o Sr.
Freitas l-Ienriques.

O Sim. GETULL0:—Propondo a força policial de
preferencia ã municipal.

O Sim. l)emeaioxn:—l)o seu reiatorio apresentado
á esta casa, relatorim) em que S. Exc. procurara
demonstrar que era muito superior á guarda
municipal a iistituicâc do corpo policial, com ti,
sua organisaçao puramente niilit:mr, vei'emnos que
ainda uma vez, porque tinha assina se revelado
o presidente da pI'ovincia hostil á in'tituiçào da
guarda, mmmunícip:ml, esta corporação infelizmentev
eio recuar da posição que ja havia tomado,

adoptando liosteriormente o corpo policial, em
mirlude da vonladma de S. Exe., manifestada em
seo relatorio. Votou-se, então, a lei n. 2088 ele
31 de Dezembro de 18'74, organisando o corpo
policial.

Postm'rioi'niente as cousas correrão de maneira
tal. que veio presidir os destinos d'esta proviu -
mIa o Sr. Pedro Vicente de Asevedo. Mas, como
S. Exc. manifestasse opinião inteiramente o)-
posta á aqumelia que tinha adoptad o o Sr. Frei-
ias liemariques, não deixa de ser estrantuavel que
esta mesma assein[mléa, mine cota tanto enttiusmas-
maio acompanhara a auhmninistracão do Sr. Freitas
Hent'i1mie'., viesse, quando se achava na presi-
dencia o Sr. Pedro Vicente ule Asevelo, recam-
biar, seui que se desse inativo serio, a orgamii-
saçao anterior da força pubha, adoptando este
lilixtu de guarda do corpo policial e de guarda
paisana.

O Sim. GETLLmo—O miais que se segue d'ahi ã
que: adhuc subjudzce liserat.

0 Sim. I)uuaioxn:—Então votou-se n'esta casa
a organisacão mia for ç a publica com 1200 praças,
sendo ([00 preças mio corpo policial e 600 guardas
rnuniclpaes.

Mas, porque é que a assemmibléa provinemal,que
já tinha consciencia precisa mie que a goarda
municipal na sua opinião não prestava os rele-
vantes servi ços que tem prestado o corpo poli-
cial, veio puustermorrnente, desfazendo uni acto
seo, uni acto ainda recente, adoptar aquelia
inslituicào. que para dIa era altamente condena-
miada pelos mãos eil'eitos que produz ? E' porque
mais mie ama vez imifelizmisente actriou sobre o
animo d'esta casa a vontade presidencial ....
(Apoiados repetidos' da opposição)

0 Se. GETULi0:—Nào apoiado.
0 Sim. DimuIoND:—. . .estampada no i'ela-

torio com que S. Exc. o Sr. Pelro Vicente mie
Azevedo abriu os nossos trabalhos.

O Sim. C.1ETANO GÂaiA:—O Sr. Pedi'o Vicente
não era adverso á guarda municipal.

O SR. I)RuIoNn(—E' certo que S. Exc. não
era hostil á guarda municipal. Mas a assem-
bléa, que em acto anterior ja se tinha revelado
imteirammiente de accordo coisa as vistas do Sr.
Freitas Henriques a respeito da reorganisa-
cão da força publica, creando-se o corpo po-
Íicial, sem que houvesse motivo serio, só por-
que o presidente da provincia manifestou em
seu relatorio a vontade de que a força publica
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lis '' 	 esti 	 sri Ir iiixto, veio desfazei aquilio
t ii IeriorittI!te jiutis feito.

Isto pri a iIlai 	 una vez que a asseinblea
pi . . \ 111, til lo Minas (ciii tido nimiawent° o-
coberente em seus actos, que Iluctua sempre pro-
tiI'aiiI crtejat o poder. (Apoiados e não apoia-
tios).

O bit. CAETANO GAMA—ao apoiado.
O SR. GETULI0: - Eu sempre entendi que a for-

ulicial prosta iliCIliOfes seri POS do que a
1101 rii'ipaI

5 im. j) Ii csioND:_ibOStefioftftete ao Sr. Pediu
v ui:eutte de Asevedo, quando ainda uao tinha
Instalo os sers icos, que era de se esperar que

pistasse a forca publica organisada da nianel-
ia pie S . Exe. lembrou á esta casa, Neio pie-
. idir a prui meia de Minas o Sr. Barão da v mila
da Barra. Mas, como S . Exc. ciii seu relatorio
8( 1 mmi.tummfesia hostil á mais bella da s institui-

li força publica ereada por esta casa.
ii ui. Gs.rurmO:—Eiit tiseoria.

us. I)tsuroNn: — . . . t a propria asseumbia
prui mimcil de Minas que, para couiprazer com
5. Exe., veio desfazer tini acto lia pouco tempo
adoptado ! Deste modo revela-se nos actos da as-
simiiIa provincial de Minas uma incoherencia,
1 iieolierencma altamente estranhavel, e sobre
que desemimiis todos os dias avivar a mimeimioria
na casa, tara que, arripiando carreira, resista-
tios 1105505 actOs aqui d'aqueile elevado cunho
de reflexão e bar queque devem ser os selios
tIas lis que passão n'esta casa. (Apoiados, mui-
lo bem).

Vós não podeis com procedeticia mostrar
que \ OSsOS actos se inspirão soumente nos iiile-
resses iii provniciii ao contrario, autorisaes
a tirar-se a consequencia lamentavel de que a
assseuihlea imostra-se incoberente cio mimateria
ao iumpuriante, seguindo sotimente os caprichos

d'aqueilis que o destino colioca na cadeira da
v rI si (le ii ia.

O 5h. B PINTO:—Jia foi tão explicado.
O S i,. DiicioND:—Não lia explmcaçãopossi\e,

desde que eu tenho mostrado com os dilieren-
es relatorios que a asseinbléa vota somente

aquilio, que o presidente julga corivinliavel aos
interesses publicos...

ti Sim. CAETANO GAa1.1:—O nobre deputado não
pode qualilicar desta umaimeira as intenções e
actos da asseimblía.

O Se. DRCM0ND: — . . .abdicando a sua autono-
mia, o que faz com que seus actos desmere-
cão alguimi tanto no conceito publico. (Não a-
poiados e apoiados).

ti Se. CAETANO GAMA—Ainda mesmo que a
asseumblõa entrasse cio accordo com a adumi-
niStraçil) nesta parte, seu procedimento eia muito
louvavel.

() Se. I)RUMOND:—Sei que a asseiablea deve
m.marcliar de harmonia com as vistas da adini-
nistraçao mio modo de gerir os diversos ramos
dto erv i co publico;ro; mas em  nia teria tão no-
,,t (ante entoo esta, que joga com altos iii-
tresses, dia deve sempre ter uma posiçio
certa, e nà susceptivel de censuras graves, como
as que lhe abemn merecidamente por esse flue-
tear constante.

Passarei, Sr presidente, a tratar do 2. 0 ponto
que tem de fazer tirm rte do meu discurso, a
tranquilidade publica.

Sr. presidente, quero visse as cores carrega-
das voum que tia poucos dias o nobre deputa-
do pelo 1. 0 districto esboçou o quadro da trail-

uillmdade publica da provilcia.
O Sim. CAETANO GAMA:—Referi os factos que

os nobres deputados não podem contestar (naO
apoiados).

O Se. I)RoND:—. . . se convenceria de que O

Si. Barão ria VilIa da Borra veio encontrai-a
mio usais completo estado de anarc ni ma, mie na-
micira que seria insulticiente para restabelecer a
ordem publica e garantir os direitos dos chia-
doos, já não d go o corpo de policia coro 1.200
praças, porem uni batalhao de lomba vindo da
corte:

O Se. CAETANO GAMA: — I S S O) O o nobre depila-
lo quem diz.

O il . D ii vatoND:_Poreium, r. presideute, quem
examinar os diversos ralatoriris de presidentes
conservadores, demorai-se por algmm:ii tempo ria
apreciação da pigraphetratiqUhll idade pubica--
e considerar o nulmiero dos crimes coninettidos,
verá que a pros inda, graças á irlole de seus lia-
ijitantes, ao seu amor extremado pela ordem,
acha-se inu i to loimg: do estado de agmtaçào, ruim
que a collocou o nobre deputado para demmmonis-
trai a necessidade do corpo de policia dons 1200
praças. (Apoiadoa: muito bem).

Srs., quando qualquer sociedade se acima cmii
estado excepcional, de umamicira que a ordem pus-
bica não seja uni facto, que os direitos osmais sa-
gradis sejão atacados, não procura ( lar remeilmo
a este1,11l coam a presença de uma grande força,
poremm slifl eimiprrgaimdo s mimeios que tendão
á lazer com que nossos, concidadãos comprelmen-
dão os tIveresque limes são iuipostos, rrmeios
que eles ciii o pOVO, elesamolo o nmv ei (te sua ca-
pacidade iii [elieci ual e moral.

A primeira garantia para os imimimeiros, para os
braziliros cem geral, O a ertuca ç ão do povo.

(1 Sim. CAETANO G srta:—E' sumia deitas, mimas não
a mmii mca.
0 Se. i)iuioND: -. . . illustrae as intelhigeii-

cias, fazei como que tolos couheção a latitude dos
dmre:tus que o pacto fummdaineiital limes outorga..

Cirs voi.:—I.iitão não prechaii)°S meio la gilar-
ria iiunirmpal

() Se. l)RcMoNEi:—. . conheção a doutrina do
coligo criminal, P vereis que a sociedade se con-
seis arã na alta esphera que e para se desejar.
Não são precisos esses meios de compressão de
numa grande força, couio quer a iii imstre cormmnuis-
sao.

Sr.presidente, vou provar exuterantemnente
que o ilustre deputado pelo 1 0 . districto nos pin-
tou a tranquihlidade publica da pros meia de modo
nmui diverso da realidade, Vou proVaf que cita
se acha em seu estado ordinário, e que essas
cotisnioções que apparecerào, devidas á execução
da lei (Ir) alistamento militar, furão oceasionaes,

;m i lesapparecrraO, e, portanto, para abafat-as
hoj' n'tu se faz mister a organisação de uni corpo
de policia com proporções tão gigantescas como
quer a illustre ColimimiissãO. (Apoiados).

Vou responder ao nobre deputado na parte
relativa a tranquillidade publica com os relatorios
de diversos amos apresentados a esta casa por
presidentes conservadores, e ver-se-tua mia sua
combinação que, eum lugar de nos acharmos cru
escala ascendente em relação á falta de traimquil-
Iilad,ao contrario, a sociedade mineira procura
voltar ao estado coo que anteriormente se achava,
Seiii que se Icem casos excepdiOnaes, que por
sua natureza provoqueiri dos habitantes da pro-

medidas cergicas para prevenção e re-
presào dos crimes.

0 Sr. Belem, no seu relatormo apresentado a
esta casa em 1874, disse o seguinte: em todos
os pontos da provindia a tranquilidade publi-
ca não tem sido alterada, o que demonstra a
indole pacifica dos seus habitantes.

A escala do crime não fo elevada, te Julho
de 1873 a Outubro de 1874 conmmnetterào-se 121
crimes, o que não é numero, exti'aordmnario, at-
tentm a vastidão da provimicma e sua população.

Pois heuu, os crimet de que faz menção esse

roI:itrii 	 citumititiltnlus nuilut ile 1utriis1
amola assim emmi estala Superior a aqumella a que
se rcfi'e o Sr. Ilarã ia Vilta tia Barra mmi
SCt) r p li torio, lmnico titicutmmentt', ciii qmte Se fun-
dou o ihiustre deputado peto 1. 0 ilisiricio para
mmootrar que a provincia se iclia em estado de
tomo triocão.

ti mrlatorio t S r. g reitos llenritl u i f S, por cd-
caião iii pues ir a aI mimistra ão ao Sr. Belem
cmi ii de Marc, te l875, diz: segundo as par-

ate o 1 reseiite recebidas, temai-se con-
servado inalteras et a traimqtmil (idade publica, não
lias endo fetizmntote fmmndatnento alguns para re-
i-ciar-sé que possa ela or portlurliata em qual
quer poli 50 tI i provincia.

0 Se. ( \ETIN) GiM s:—lsses documentos pro-
vão contra 1) i obre ulepulailo.

(1 Sim. l)nmioND: - Desses relatorios se es mdcii-
t I t IO fr'lizrnemtle a pros incia não está nas tris-

es ti cem liii tia meias em que a pintou o nobre de-
pliail. Mas eu não lime contento como isso, vou
atem, ou soceocrer-miie do relatorio do Sr. Pc-
Iro Vicente, 1' atinai chegarei ao do Sr. Barão
la Vilha da Barra, e com o confronto testes
tous (mcii imoentos iri,strurem qliè o illiiStt de-
pi lado mio teve razão para descrever com cores
ão sonibrias o estado tia provmttcia. (Apoiados;

02 Ui/O bem).
5 Si'. l ted ro Vicente no semi rolatorio de I85

ssignala (notai l) ou a expressão) alguma ai-
oração na ordemii pmibtmca, inas, diz. S. Er., de--

sitia ao aI ista:iiiito imnlitar.
Portanto, o Sr. Pedro Vicente declara que a

odeio puhiici se alterou alguma couea, e não
raiIic,altiients, que (1 fiem da desordem não se
estruutleo a (otia provincia, e que niesint) essa pc-

nona coto mncttá°, que se (co, foi devida ao a(ms-
tamii ' flto militam, a uma cansa occasioimal. (Apoia-
(/os).

4) Se. CSETSNO (:AMA:—VeJa a epigraplie —se-
guirani'a imidividtmat.-

O Sim.l)iuiMoNn:—Lã irei, t privincia não
se achava preparada para receber unia transição
colho aq mmella tine concern' ao alistamento mi-
litar; cIta em seis lmahitt paemlicrs e de tra-
balho não e aclt:mva (aliada para receber, seio
i impressão, nu l a tom que na realidade s inlia offen-
(ler nos sos concidadãs em suas diversas das-
Sus, otiomuilcniii relações mmmi aprecias eis.

0 SR. CAETSNii GAMA:—OS nobres depmmtidos
se ermUnciat) por esta forma em nome tio parti-
do 1mb ral, Oeui como orgão desse partido ela-
luar na tribuna da asseiithléa pros uncial contra
essa lei, e ile rIS qmiexão-se quando t) presi-
demite tia pros meia diz tine as counumoções tem
sido dei iilas a espirito de partido.

O Sim. Deusiirsn:—. . . e, por (auto, razão havia
para se manifestar atgumuia agitação.

Mas, Srs., a nossa provincia compõe-se de 370
paroeinas, uni todas cItas ex ri da lei devia se
instituir a junta do sorteio, e no entanto o Sr.
Potro Vicente só nos menciona 27, cio que hou-
si) a/í/møfla alteração.

41 sui. CAETANO GASiA:—I'orque nas outras nem
si tinisão inst:ml lado as juntas.

0 sim. 1)iliS1OND: — Vê-se, pois, que mesmo
leste relatorict não se pote concluir que esteja-
mimos no estado de counimioção cria que o nobre de-
pulado deseres coa provmncma, tanto usais t i ne S.
Exe., referinh-si) olllcialmeate a este assumnpte,
nos disse que essas commmioçies pelo seu caracter
não erãt) taes que puzesseun em perigo a ordem
publica e immipor tassem o sacrifico) tle deveres
que nos cumpre zelar.

ii Se. 11 PmNro:—Foi mimua guerra de mulheres,
O Se. l)er10ND:—Esta guerra contra o alista-

mitento for produzida cio grautte parte, cotou diz
toibre deputado polo 3 1 distmeto, pelas uno-

lImemos, lis o ulei ião t'stretimecer, vendo que suas
al1emrõe5 as mais 'aras, quer as (ia maternidade,
quer me Itt ia ..o conjugal, quer as la fraterni-
dade, iàu ser atacadas por esta tem.

Nós sibetimos que o sexo fenumnuiit por sua
mndtti' O moto 1troprmO para se aterrar, e ater-
rado se rnsiif star de uma maneira mais ou mime-

nos digna te observação C de in(iulgencia.
O Sim. CAETANO GAMA:—N) é com palavras que

se desmentem os factos.
4) Se. l)RUMOND:—Mas para que o sexo ferni-

nino se rebeltasse por esta mineira era preciso
que tivesse motivo serio. Sabemos quão dote e
terno ó o coração fensinino.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Fora da Ponte Nova o
nobre deputado moào é capaz de inc provar como
factos que em alguimoa das outras parochias
fosse o movimento pronmovido por mulheres.

0 Se. B. PINTO:—Não; em Santo Amima ro, na
Lagoa Dourada foi proimoovitto por mulheres.

(4 Se. DnuaroNo:—O aparte do nobre dPpittado
restonle ao illustre representante pelo 1. 0 dis-
trmcto que imãt só na Ponte Nova como êm ou-
tros lugares o movimento foi promovido por mu-
lheres, e devido ao atistatimento so'mmente.

Mis, passemos, quanto á trauiquiltidalo publi-
ca, ao relatorio do Sr. Barão da Vila tia Barra,
sujeito á nossa apreciação, e emim virtude do qual o
itlustre dep u tad o , como relator da domuminissão
de força publica, esforça-se mnmmito Iegmti:ivaimiente
para que o projecto, filho de suas ideias, seja
convertido enu lei, ti que diz o Sr. Rirão mia
Vihla da Barra a respeito ria tran:Imsi tlmthatle pii -
bht-a?

Si Sim. GETUL1O: —Na coniarca de ,lactmlmy, coimu-
posta de 12 freguezias, apemmas eis 4 houve
junta de alistamento, e, entretanto,emmm opposição
á lei não figurou ousa só mnvmlher, mimas homens
todos.

O Sri. B. PmNTO:—No imrcu musunicipio não houve
isto, moias sumi intervenção de mulheres. 	 Apoia-
dos de diversos Srs. deputados).

O Se. DnusmoND:—I)iz o Sr. Barão da \'ihla tia
Barra, a respeito da tran1uillittade publica, que
ella continua á ser alterada. Ora, esta parte do
relatoimo tio Sr. Barão da Vitia da Barra devia
ter por si a garaimtia de certos documentos. S.
Exc., para escrever estas palavras em seu relato-
rio, ou devia firmar-se no retatorio que o Sr. Dr.
chefe de policia lhe apresentou para confeccionar
0 seu, ou iuiesnno inspirar-se no retatormo de seus
antecessores. Mas, se nós observarmos os relato-
rios de seus antecessores,ehegaremflos á este resul-
tado, que o Sr. Barào da Vihia da Barra se acima
cmii oppOsiÇão com as palavras escriptas pelos
seus antecessores a respeito da tranqumilhmuade pu-
blica. Diz S. Exc. que dIa continua a ser altera-
da, e a unica altera ção. de que resão documrmefltos
importantes, quaes ris relatormos presideneiaes
quanto á perlubação da ordein publica, se refere
ao alistamento. Mas desta já nos deo conheci-
mento o Sr. Pedro Vicente no seu re.latorio e as
apreciações que delia decorrem felizmente não são
taes que fação com que o ithusire deputado tivesse
justiça para carregar tanto a mão ao quadro que
aqui debuchou. (Apoiados, muito besta).

Diz S. Exc. o Sr. Barão da Vmlta da Barra que
a trammquitlidade publica contiumía a sei alterada.
Mas, porque é que S. Exc. não veio precisar á
assembiéa provincial de Minas a perturbação tia
ordetri publica, não assignalou as localidades cmii

que esta pertul)aÇaO se tetO dado? S. Exc. me
parece que muito de propositO se limitou ao que
se continha no retatorio de seus antecessores,
maxime no relatorio do Sr. llaràode Camargos,
que muito lamento não ter vindo á esta casa para
a discussão, não obstante a opposidão por diver-
sas vezes o ter pedido, porque queria instituir
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eam ei 	 d	 negociosp o bi ic o , ilis fru -
i nuto-se Dessas peças iiiiportaiitissi luis (10 punho
tio Si. liaràu de Cawargos.

() i( CAETANO GAMA:—Está na typograpluia,
asiui eoino os antiexos do reatorio do Sr. Barao
da Vilia de Barra. Lhes furão para lá a muito
tempo; logo que foi lido o relaturio á assambla.

Se. I)iIUMOND;—MaS porque a nobre maioria
que gosa de tanto prestigio, que gosa de tanta
auu.rittade, nào interpoz o seu valimento pala
que iese a esta casa o relatorio do Sr. barão
de (.amargos, peça aliás iuudispensael para a
uIisuisao que nós sustentamos? E' porque mui-
to de proposito...

ti SR. CAETANO GAMA:—Nào; ó porque só ternos
unia tvputgraptiia na capital nas condições de
desempenhar este trabalho.
0 H. 1)RrnioND:—. . . a nobre maioria não

quer que tenhamos couilue inrento ti0 estado das
cuca publicas. Eu subi á tribuna, ha ia muitos
duas, para pedir a remessa do relatorio do r.
Barão de Cainargos, o iliustre deputado pelo 3.1
drstr cl, o Sr. R. Silva, garantio-nos que a sua
miirpresão não seria demorada, e entretanto ia
são passados longos dias e estariros aqui sem po
der cumprir bem a nossa missão pela falta d'es-
sas' pecas importantes.

() SR. CAETANO GASLA—L' que os trabalhos na
tv 1 ograpluia vau se accreseentando tirais ciii ez
du 	 (Iimitinurirerir.

0 Se. l)uuuMoarJ:—Vê-se, pois, Sr. presidente,
que a respeito da tranquillidade publica, feliz-

1 uen te, o quee um oito estimo, moio se da o as cii-
('li li ti nu mas latir entave is, cruque o i Ilus Lre rc-
pu esentante tio 1° districti, pintou a nossa ni-
1hz pro tinia, digna de miielhoi' sorte, digna de
que se cure da educação de seus filhos, digna de
que se abrão vias de comir.unieaçào e de outras
medidas de interesse moral e material, e jamais
de ser comprimida coto medidas sexatuitas,
mujedidas ai tanieur te i ricon\ enientes, como aquel-
lis que se achituo em discussão. (Apoiados da
opposz cão).

0 CAETANO (AiA:—Eu sou mais sincera
mente interessado do que o nobre deputado. Eu
quero OS meios para remover estes inales, e ti
nobre deputado os nega para fazer opposmçãu á
ad mm is tração.

O Se. IJRCMOND:--Sr. presidente, os pontos so-
bre que podia-se firmar o iilustre deputado para
mostrar que a nossa provincia se achava no es-
tado ciii que a pintou, senão a tranquilfitiade
publica e a seguranca individual e de proprieda-
de. ia apreciei, de aceordo com diversos relato-
rios, a epigraphe—traniquillidade publica.—

Tratarei agora da epigraplie—segurança mdi-
vmclual e de propriedade—e sereis que os factos
Irmuentaveis,que se dão a respeito desta epigraphe,
são por sua natureza laes, que irão podem ser
removidos pelo corpo de policia, mesmo orga-
nisado corno a illustre comirlissão de forca pu-
blica quer, porque, se infelizmente a segurança
individual e de propriedade ira provincia de Mi-
nas ainda não se achão no estado louvavel que
desejaimmos por parte (los mineiros, concorrem
outras camisas alias rruito mais importantes do
que a falta de força publica para reprimir os
crimes o mesmo punil-os. (Apoiados).

Q uaes suo, na phrase do Sr. Pedro Viceute,
as causas prirnordiaes. que hão actuado para
que a segurança individual e o direito de pro-
priedade lia provincia não se achem infelizmente
ira  altura em que nós desejaramos vl-os ? Diz o
Sr. Pedro Vicente: (lê). « A segurança indivi-
dual e de propriedade entre nós não está ainda
nas condiçóes, que é para desejar-se. Nesta pro-
a incia, principalmente, que é urna das mais p0-
juUIosas do iunperiu, mati/as causas concorrem

tona esse slleito e 'irias 	 i.e 	 tuouui sitio ro-
petidas. 1)

o SR. CAEIÂNO GAMA:--() que leio dito todos
os outros; ruias estas causas tem-se accurnuhado
ás outras.

0 SR. DRuxoND:—Vamnos apreciar estas causas
que são das naus importantes que na actualidade
eieteui para que a seguiranca individual mão
seja uma realidade. Mas, pergunto ao illushi
deputado, se, rluesuiuo COUi .0 passagem de su
umedila, per ventura estas causas, que huao actue-
do para que a segurança individual nao seja
urna realidade, lesapparecerào?

O Se. CAETANO GAMA:—Entáo o nobre deputa-
do quer dividir a provincia ?

O Sus. l)RuamoNn:—Sdull duvida que não, itt
aprecio a provincia de Minas constituindo este
c1osso. Desde que a pros meia oe Minas for
dividida, este gigante perante o gui erno geral
não passará de um pgineo, por quanto, se hioj
infelmzinento mineiros, aliás ti istinetos pelos seus
taleuitos, p obidade e outros requisitos, são ati-
rados á margeii, não gosào da ruuinunua conside-
ração, quanto mais se mi proi meia for dividida ?

ejm1 duvida que serão tratados com o niais so-
berano desdeuuu, como o pouco uaso mais pronun-
ciado por parte tios poderes constituiduus. Sr,,
até hiuuju com a proinucra inteira somos tratados
como servos (te gleba, quimo tu mais se chia for
dividida: então seremos um verdadeiro ponto mie-
gro na vastmdao do iruipenio do Brasil. (Apoia-
(1os, mui/o bem).

O Se. T0LENTrN0:—Quanto a isto tem rasão.
ti SR. CAETANO Gura:—iiitào qual é o meio?

Indique-o o nobre deputado, que pode sem' que
a couiumiaissão O aceite.

O Sri. DIIUM0ND:—Eu irei lá. Peco ao nobre
deputado que tenha uiuu pouco de paciencia.

() Se. CAETANO Gaaia:—foula.
O Se. Deuaioao: —Pretendo mmcoriapamihan tudo

o seo lununoso discurso, e refutai-o couro me
perimittmreun as minhas debeis forcas. hei de
apreciar estas causas, beuum corri,) outras apresemt-
ladas pelos diversos presidentes e então imauli-
anel quaes são, mio meu fraco entender, os re-

iruedios, que devemos apphicar para conseguir
este resultado.

Mas orgamiusada, a forca publica nua proporção
emque o ilirisire deputado pretende com 1200
praças dividida a pros incma ciO C ruIu inscrpcões,
muesluuo assimui o projecto do nobre deputado é
deficiente, attenta a 'astidão da provincia.

O) SR. CAETANO Giria dá uni aparte.
O SR. DeualoNn:—Esta força, comqnanto ele-

vada, não lia de preencher esse desidesatum que
S. [xc. leio ciii vista com seu projecto.

O Se. CAETANO GAMA:-1 ,  a couusequeueia
é que, como irão pudemos fazer tudo, não fa;a-
mos nada.

O Se. DausroNo:—O que dei emos fazer irão é
isto. 1)eixenao-nos de appumentar força, deixemo-
nos de amedrontar o povo com estes moemos, que
são sempre eondernnaveis; façamos uma altera-
ção rios sentimentos do povo corri um remedio
suave e doce, apphicando rim lenitivo que sã
aplacar suas paixões.

O Se. FERRAZ JuNuo'e: —l)ê-se luz ao espirito.
O Se. DRUMOND:—O rcmaaedio a apphica-se,

COIiII) já disse, é educar o povo e elevar o seu ni-
vel moral e intelhectual. (Apoiados).

Diz o Sr. Pedro Vicente: e Outra das causas
que actuào pari que a segurança individual não
seja uumia realidade é a instrucção lo povo. »
E' esta uma Jas causas que acabei de assignalar,
e para reimio\'er a qual espero e Conto muito com
o auxilio vantajoso e etileaz da iliustre maioria
deta casa, e de seu digno chefe, o honrado de-
putado pelo 1.° distrito.

O) ,um. B. P1N1u:-31is isl não se pode fazei'
Ião deprssa. Luiaquanto não se educa o tV), 'á
se reprimindoido o erm mime.

O Se. t)msusroNn:—() titio diz o Sr. Fru las 1 leu-
riquaes a respeito da sgurança individual

Diz jum não obstante a indole pachica dos mi-
neiros, a segmiranmca mdii rdual e de propriedade
não e uma cal dado, tu que mote todos reconhece-
mios, enumimou a (itt. S. [) e lia escolha da au
toridade e a se' eia repressão.

Ora, se S. [xc o Sr. Freitas hlenriquts disse
que, a despeilo da boa escolhia de autoridades e
da severidade appticada para a repressão dos cri-
limes, .1 seguranma individual unia não eia urna
roaludide, o que se segue é que ainda apphimada
a fora rio semutid natural tias expressões do Sr.
I'eduiu Vicente, nós n;lo podereniios colhei' me-
lhor resultado.

II Se. C. DE 01.1s ia:—Muuto hemiu.
O) SB. CSETANO GAMA: --Então é tmun resultado

imiipossiiel.
O SL. Decuuom:—Pois beumu, Sr. presidente, se

S. [xc. o Sr. Freitas Ilenniques reconhece que,
a despeito da boa escolha de autoridades e se-
sura repressão do crime, a segurança iimdi'u idua!
tuliu se achava nu estado que era pana se desejar,
o que se segue dalui é que as causas que actumuo
p.m nu que olha ira fel iznruente irão sua apresente sob
tiun as p ecto hisomagemru) são ou0'as, que um a falta
ti turca policial, são aqrmehlius t'aus» assugmua-
ladas pelo Sr. Pedro Vicente e outros adnaimius-
Imaturos, camisas, ule que já muue tenho oceu udo.

0 Se. CAETÀK GAuiA:—i, eu comieluo dizeuudj
litro é porque faltava o eteruiento iradispensa-
ei, a forca, porque nesse teinpt havia guarda

municipal e no corpo policial.
O Se. Dumr.00Nn:—Na occasiãu em queque o Sr.

Freitas 1 leu niques era presidemite, não obstante
exi.,hir mi guarda municipal, S. Exc. reeomihe-
coo que os cr nus er, o severamente punidos,
que as :uutormuamles, graças á suma boa escolhia,
ruão fallmuvão no cumpnimuretuto de seus deveres,
en[reIanLo S. i.xc. lamentava que, ainda assi rn,
a seguranca inhivimluah mão fosse uma realida-
de, devido iss o a outras causas, por . [xc.
enumeradas cmii seu rehatomo.

1 Sr. Pediu Vicente tambcna refere, traian-
ulo da segui-anua individual, como causas pni-
naurdmaes tia sua iusmrbsislemicia, outras que não
soniente a fatla tio corpo policial organusado
corno tu quer i llutre co:um omissão. O Si'. Barào
da Vihlm da Jarra finalium rito diz, em seu re-
latcunio, que as causas são outras que não so-
mente a tal te 1 mm orgi mui saÇuo do corpo policial
dividido em eieurniscripções pela iros meia; diz
que é tanmhemii ii falta de eulucaçao do povo, de
elevar o nivel da capacidade de nossos cortei-
dadàos, desideratum que, ummaa vez conseguido,
fará como ii me eh e comnprelaeraila perfeitatrieri lo
as garantias, que 111,, s outorga a constituilão tio
estado, e qiaaes as penas em que incorrerá, se
transgredir a ormhemiu publica, se otheruder os di-
luOtos de propriedade ou segurança individual.
Entio vereis q te, conhecendo esses deveres de
perto, de tivauemi'a que não tenhamos a lainemutar
na sociedade esses factos que o rhlustre depu-
talo citou como capazes de a descreverem nes-
se estado de Lgitaçâo que lã,) seria fundainen-
tu) assigmialou, a sociedade entrará milas eixos
rmaturaes, independente do eimiprago da força.

O) Se. CAETANO GaMA:—)) que se segue é que as
causas são muitas.

0 Se. l)RU310ND:—OSr. Barão da ilha da Bar-
ra ainda se refere á falta de pessoal idoneo
para os cargos pubhmcos

Eis ahi S. [xc., em pouco tempo de admi-
nistração da proiincim, inteiramente em mies-
accorcfo com o Sr. Freitas llenrmques.

Urir liz q o a autunilades ào dislinctus peba
suou escolhi, outro diz que dias não podem
prestar tu» sri mios que lei mamou esperar, por
que infelizmente são irias, porque a pnusidencia
nau termu achumi pessoal idon o e apropriado
pata estes cargos.

No entanto é o propnio Sr. Barão da Vmhha da
Iii rru quo, time emmm seua rola toriu t que unia da»
causas, porque a segurança individual na pros iii-
era se acha mais tu menos alterada, é a rio) es-
colha que ha feito S. Exc. de autonidales poli-
Cites.

O Se. CAETANO Gaura:—À razão é porque não
se poJe conseguir boas nem uláS pela falta de
força.

1) Se Decuuoxn:—Se S. [xc. escolhesse auto-
ridades dignas de respeito pelos seos habito» na
vida civil e particular, por cento cItas, comia estas
quahidade dustimictas, senão capazes do i umctitireiai
ri- , povo respeito á ordem publicapublica e á scguramuçmu
individual.

Mas pegam ciii qualquer individuo tirado da
escoria social, ornai-o coto a ficha de autoridade
policial, e dizei se esse individuo poderá sem ele-
ment1 de ordem e respeito rio lugar cmii que
exerce a junisdieeuo? Certainemate que niuu.

Portamuto, atem t ia falta de educação da pov o,
ainda e ricorre muito a má escolhas das autori-
dades.

ti Se. CAETANO GAMA:—Ma js essa escolhia não é
feita de pmupusmto, é por que é uuaipossisel eneon-
Iraremmu-se boas, pelo motivo que já tenlit referido.
O macio é ou'ganusar-se a força como faz o projecto.

O SR. l)tmUMOND:—Ainmla o Sr Barão da VilIa
(ia Usina apresenta conao miii das causas pnin-
cipaes da falta te segurumaça individual o» tefei-
tos, que decorrem da reforma judiciaria.

Mas S. Exc. dvii lemaabrar-se de que,se Imojere-
romuhece esses defeitos, cmii grande parte concorreu
para chies, se bem que eu conteste que sojão de-
feitos. S. lxc corri(> deputado e delegado do go-
vento geral, tendo cooperado para a confecção
dessa leu, nuo devia no semi relatorio lançar-lhe
umna imicrepaeào dessa natureza, que miada mais é
mio que a condemnmução do seu acto,

O Sus. CAETANO GAMA:—Sabe qumai foi a opinLuo
dclii ria caui:ara a esse respeito?

O) Se. DRUMONm—NO a revelou na tribuna,
porque uma ou outra vez a occupava, rijas era
rniuuisterialista e muão podia deixar de concorrer
com o seu voto para que se convertesse cru lei
essa aspiração de todo o cidadão que conhece
perfeitumitemite o que seja liberdade.

O) Se. CAETANO GAMA:—Se enlende que nesse
caso a regra, é aeouopanlmar-se o governo, Como
nos censura e entende que abdicamos nossa au-
louomnia, por comifeecionariuios o projecto de força
publica de conformidade corri as vistas e opinião
do governo?

O Se. Dimuunuxn:—Tuntio, pois, privado com
argumentos tirados dos relatoruos que, unesnunu
quanto á segurança individual, o nobre deputado
irão teve razão para dscrevei' cciii utres tào ne-
gras o estado da provincia.

Tratarei agora de fazer una confronto entre o
corpo policial e a guarda municipal, e mmiostrarem
mesmo como os relatorios de presidentes con-
servadores que se evidencia que são mumilitu) mais
para se esperar os serviços prestados pela guar-
da municipal do que pelo corpo policial.

O Se. CAETANO Gaia:—Então são para se es-
perar?

O SR. DRUMOND:—E para se louvar.
Quando cria 183 a aeserabléa orgaurisou a

força publica, composta de guardas niunicipaes,
aio-see do relaturio do Sr. BeIemn de l84 que
só faltarão 93 praças para se completar o nu-
mero de 800 que forão votadas.
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Ts_s&, pois, 	 iie eia guarla é tinil 	 inai
ii lo e coiipletar tio que o corpo pohc:at,

que wesmu pelo juizo de uni presidente cou-
seiador se reconhecem as santageus que deita
decorrem.

se nós considerarmos os termos emque está
concebido uni dos paragraplios do artigo em dis-
t . usài, que faculta o engajamento de praças
do corpo policial lias ei rcuiiiscripÇÔeS que fo-
cão estabelecidas, veremos que ainda por esse
talo a iii us i re coiflhii issão uso teili razão para
elIstIrar a guarda municipal, porque se cita teni
defeitos p01 ser engajada no lugar de sua resi-
tlenci;i, íguae defeitos alfectão o corpo policial
iii vista desta faculdade.

1) SR. II. PINTO:—Mas podem ser disciplinadas.
ii R. I)euaiou;—Por este paragraphu as pra-

ça puderit se engajar nas diversas eircuniscrip-
coes acondição de irão poderem sei reLi-
;la de ]a,

 Se. CAETANO GAMA:—Mas as cireurnscripçôes
e !iiprelioiiderli niultos inunicipios.

ii Si. iteusiosu:— ... de maneira que os Ines-
tios ilefeitos que enxergaes na guarda muni-

cipal podem ser attribuidos á guarda policial
aI C 1110 a quereis organisar.

1) Se. CAETANO GAMA:—Não pode.
0 Se. l)eutosn:—Porquanto esses inômviduos

são apanhados nos diversos niunicipios compo-
nentes das cmrduinscripçôes..

1) Se. CAETANO GAMA:—Apanhados são para
a guarda municipal e não para a policial.

O Smi. I)iturosn:—. . . e portanto existem a
rsieito deita os mesmos defeitos que iinputaes
ã guarda iiinnicipal. Quaes são as condições,
que se exigem para um individuo se alistar 110
corpo policial?

Que seja maior de 18 annos, tenha rebu hz
e aptidão para prestar serviços.

São estas as uiesivas qualidades que se exigeu
na guarda municipal.

Se vós quereis dizer que na guarda nunici-
pai se encontrão proletarios, bebados e vadios,
eiiiliui individuos que, por suas pessimas qua-
lidades, não podem inspirar conliança ao gover-
no, força é confessar que o corpo policial de
Minas teii os mesmos defeitos, por que suas pra-
cas são tiradas da classe baixa dos proletarios,
dos vadios, dos bebados, e dos jogadores. (Xào
apoiados).

O Se. A. Pesrsa:—Apoia(lo.
O SR. l)euiosn:—1, Srs., quaes são os actos

de disciplina dos guardas policiaes, que os tor-
nem muito mais dignos de nossa attenção do que
a guarda municipal? Não vejo qual o motivo
para tanta distinção e preferencia,quando é
certo que Lambem no corpo policial existe reta-
xarnento digno de severa censura.

O Se. CAETANO GAMA—Está em contradicção
c&m os Srs. Carlos Affonso e Valladares.

0 Se. l)euioND:—Eu quizera que o nobre de-
putado mostrasse de modo procedente que a dis-
ciplina do corpo policial é muito melhor do que
da guarda municipal, por esta ou aqueila razão.

Mas o nobre deputado affirnaa simplesmente
que o coopo polmeisl é melhor, disciplinado, sem
dizer a raza) P0 que.

O Se. CAF.TEN. GAMA:—Não basta o regula-
niento

O Se l)eumos (riudo-se):—Será porque ves-
te uma farda e carrega uma arma?

0 Se. CAETANO GAMA:-Não, Sr., é porque tem
regulamento. Os seus collegas liontern censurarão
que se lhe applicasse o regulamento e estivesse
sujeito á disciplina.

O Se. I)auioND:—E' urna verdade o que digo
lo altodesta tribuna. O corpo policial não nos
merece a mi n i tua confiança pela SUS disciplina. e

pelo respeito que leve inspirar, porque sabe-
mios que as praças lo corp policial destacadas

ciii diversos niunicipios, em lugar de serem una
garantia para os direitos que nos cumpre res-
guardar, são um elemento de desordem.
- Srs., organisado o corpo de policia nas diver-
sas circuniscripçóes com individuos engajados
aiIi, ha de se reenlir sempre dos defeitos que
vós assignalais á guarda municipal, porque esses
individuos, pelas relações de parentesco, pelas
relações de amizade e por outros sentimeuto,
[ião de se achar igualmente tolhidos, corno se
disse que tolhidos se achào os guaritas rnum-
cipsos.

0 Se. CAETANO GAMA:—Esta argumentando
com um falso supposto.

0 Se. l)euamosn: — Fnlretanto vós negais ainda
a continuação da guarda municipal, que aliás
pode prestar serviços muito mais promptos e
corri muito menor sacri leio dos cofres publicos.
Mas porque? Porque da presidene.ia partie or-
dem a esta asseinbléa para que se alterasse o
caracter ila, força publica e a assenblêa, embora
com sacrificio dos cofres puhlicos, vem tornar,
unta realidade a vontade presidencial. (Apoiados)

Srs., Lamberei não posso, ainda que quizesse,
condescender com o !ilustre deputado pelo 1.0

districlo.
O Se. CAETANO GAMA:—Nós Lambem não que-

remos condeseendericias.
ti Se. 1)euaioNn:—Tambern não as quero. .

approvar a doutrina concebida no 	 2.° do art.
1°, isto é, que o presidente da provincia seja
quem lesigime as sedes e trace os limites das cir-
cutmscri pçóes.

O SR. CAETANO Gasma:—Queria que nós as de-
signasse írm -os?

O Se. DmtuuioND:—Isie é o caso de dizer-se;
latet aeguis ia herba. Neste pequeno , nestas
duas linhas se acha o maior veneno deste pro-
jecto. l' urna faculdade concedida, á presidencia
para, quando lhe approim ver, meditando sobre
mnteresaes de ocasião, poder applicar a doutrina
concebida neste artigo.

O Sim. CAETANO Gama:—EmiLào o qoe queria
que se fizesse a este respeito?

1) Se. l)euutoND:—Nós, os representantes da
prviucia, nós, os que conhecemos as necessi-
dades de seus diversos municipios, somos os que
sabemos corno devem ser attendidos na distri-
buição tia força publica.

ti Se. CAETANO GAMA dá una aparte.
O Se. I)eusloNnt—.1cho uni perigo ciii ser

considerada como materia regulamentar a desig-
nação tias sedes dessas circurnseripçóes milita-
res. Nós somos os mais proprios para fazermos
esta designação, em vez de incumbil-a ao presi-
dente para a occasião em que regulamentar a
lei.

0 Se. CAETANO GAMA:—O seu coliega, o Sr.
Dr. Candido de Oliveira, respondeu honten a
V. I';xc. sobre este ponto, contestando o que
diz o nobre deputado.

O Se. i)mmusroND: —Se vós em vosso projecto
tivesse_is definido os lugares, eu que se devia
estabelecer as redes das cmrcunlscripções...

0 Se. CAETANO GANIA: —O Sr. C de Oliveira
acha que não é da nossa competencia.

O sim. l)meuaioNn:—Pois bem, não posso pen-
sar com elle a este respeto ... nós teriamos oe-
eaeião de assignalar as iimconveniencias dos Lu-
gares À ou 13 para nelles firtmmaremn-se as sedes
das circutnscripçóes; estes inconvenientes que
por ventura se dessem podermào ser removidos
pela casa e ella 'otar corri conhecimento de cau-
sa, sabendo perfeitamente o que ia votar e remo-
vendo estes perigos, que podem provir da fa-
cmi idade conferida ao presidente. (Apoiados;.

ti Se. CAETANO (iaM t:-E ai que lie:mv;I reduzi-
do o direito que teuim it pritsmiletiic li prvmmlcit
de dispor li Força?

O Se. llmusmosn: —Sri., eAihleil:ms as cir-
culilscrpçõs, delinidas a s suas seles por esta
casa, o premdemate da prvincma irão litina mim-
biilo de jogar com  força, publica cmii qualquer
eve mliii ai idade.

Srs., approxi tia-se a epoca eleitoral e esta
faculdade ao prei1emmla da proviflcma para deli-
nir as sedes das rircutscripçóes é muito para
se rectiar por parte daqueiles que não coinmun-
gãi coimm as idéas da administrarão. Nesta facul-
dade de qime nós nos isplitiuuus, para conferil-a
ao p res i lente, cxi sk um v e_menu aI tatu ente pe-
riis, e que nos chipre olivmar. ii presidente
tIa prvimscia não 	 a ittiulit cotiliamaça; é
delegado tio 	 !lliitui	 iiimstíIio, rujas itldas uso
allIl(, 0 pois, iSto pÔSSO itoilirrr COM Iliffil
ooto Ituri oonrrlr-Ifu p altr mbimit-ões di lime nos
tlttspijiuios, si;tiiemmie porque assitim apraz á S.
lxc.

ti Se. FERRAZ .luNmohm:—Apoiado.
O SR. l)RusmoND:—Assumainos nesta casa a po-

sicão que nos otulilete; elevetimos o nisso iilhii-
ulali de maneira tal tine, semi sacrititio tia mos-
sa iligniilale, seio de nossas altribui-
eóes e com o respeito á presilericia tia provmn -
cia, is iuilerooses olilmios sejão aqui alieuidilos.
M 5 a mios espoliarmos de ai tmm liii i des nossas para
larin-las ao presidente da provimicla, e da mia-
1 ureza destas (IUC emivoivemi iii perigo para 05
miossos direitos e garantias, nummca ti podeis espe-
rar da opposmcão IDe se assimila nestas cadeiras.
(31s i/o bem da opposição).

0 SR. CAETANO GANIA:—NcmI do Sr. Cautdmilo
de (II iveiriu?

0 Se. l)mtuamoNn:—Sr. presidci.te, p' tolas
celas eonsideraçes , bem a meu pezam-, ttnihora
deseje coo trilimimr muito pata que a nossa mis-
SI) aqii i se es mmi pemi li e na til lura em i ue o
acto adil icmomial a traçou, tenho de negar u usemi
olo ao projecto que discuto. Se por aras

parecerena dignas á illustre colailussão de força
1) 11 1)1 CS algumas(Ias conside raióes eu mttu das
pela opposieão; se 55. Fxos. mia realidade se
cotuapenetrarcrn te que os wotivos que nós te-
mos para ilimpuigmlartnos to ciii algu-
mas de suas dmsposiçóes são attemmdiveis, espero
que sejn sereumt propostas as emendas 5) pro-
jecta pela opposiçào, dias sejão todavia apre-
se nI a tI as pois miolire us ana ria, porque amues de
acoiuiptuuliarmiuos a vontade do presm leite de-
VimiiS seguir os reclamos tia privimicia. (_
poiados, uni/o bem, muito bem da miaoria).

0 Sim. CAETANO (AMA: —E justauiient- o que
fez a coo naiss lo.

(O orador recebe felicitações de deputados de
ambos os lados).

Á discussão fica aliada pois hora.
E lido iiiii oficio do secretario do governo,

eouirnmmnicammdo que S. Exc. lesigiuou o dia 12
do ci imi emite para recebera co ui 1111 ssão quee te iii
lo levai- lis á sane.áo.—imateirada.

'lendo dado a hora, ii Si. presidente marca a
ordem tio dia seguinte e levanta a sessão.

3a SESSÃO 011DINAKIA AOS 12 l)E JUNHO
l)E 1876.

PRESmDENCIA DO SR. Casrant.
SUMMARIO ;ExPEDIENTE.—Pareceres de com-

missões.—Orleui do dia.-2. a leitura de pro-
jectos. -Cadeiras de Lal letras. - Coustrmtcção
de pontes.—Estrada da Christina á Virgínia.
—.-lquas medicinaes do Aterrado—Fazendas.
—Estiada de JIauianna d Voa/e Soca. —Força

nt /icii - —Discou-ao lo Si. ( aditou Gauiuie

A's 11 horas tia manhã, lei ta <i acimão-
se presutis :30 Srs. dopumiailos; faltando com
participação os Srs. M. tia Rocha, J. Penitlo,
Valtadão e Thsophilo, e sem participação os Srs.
Moita Pacheco, Vailalares, X. tia Veiga, F. da
Veiga e Paula Ramos.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
( 	 mi. l.° SEceETamumo dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
Of/icios.

Um t i o secretario do governo, de 8 de Junho,
remettento planta e orçamento da despeza a fa-
zer-se i:iuim a mililiçação lo corpo da guarda da
cadêa desta capital, afim de ser consignado o no-
cessarei eu-edito _Â' 1. a comuuiissào mie fazenda,

1 mIro, riu uuimriirando a abertura ile credito
sul iluoíntar, para pagamento da i imiporitimirma da
f'h.0 do s ubsidio dos Srs. deputwlos duran te ii
p ri useiro ii iz d' sessão, a pan li a na e nto e pimbl m -
cacão dos lobatos e expediente tia secretaria.—
A' uubtsma ciifltiiisstão.

Representação.
Umaatt da (-,amara mumiucipat de Grão Mogol, Pc-

dituulo para ser tomada cnn comasmtieraçà) a repre-
sentação que a esta assemblêa dirigirão os habi-
tantes(Ias freguezias de Santo Antonio te Grão
Mogol e Brejo das Almas, cnn que pelem sua
traimsferencia miara Santo Antonio tio Guarutuba,
uu Itimamente creacla. — A' conimissão de esfatis-
tira.

Petições.
De II. Luiza Nogueira Peniilo, Amaro de Souza

Campos e Manoel de Amuorimma Nogueira, pedindo
pas sagem de suas fazenias tienomuinailas—Char-
neca e Lagares—da fregnezia da cidade iii Iloimi-
fim para a de S. José do Paraopeha, terumao do
OuroPreto.—À' coumnussão de estatistmca.

De Juão José Lopes de Faria, pedindo transfe-
-emitia de suma fazenda para a fregnezia tia cidade
do Piramiga.—A' mesma conamisstio.

De li. Rita Fenmiandes, fazendo igual pedido
para a ame_sitia fregueziu.—A' mesma cciuiumnissão.

O Sr. Uaptista iiiito: — Sm. pr--
sidemute, a camnara municipal do Itajmtf á lia 3 au-
nos retuetteo para esta assernlaléa alguns artigos
reformando suas posturas, os quaes não tem
vindo á diseuesào, não sei porque motivo, e por
is, ) p00 à V. Exc. haja te tornar as providen-
cias, afluo de que esta proposta seja aflecta á res-
pectiva comumnissão, para que possamos tomar
comibecimuemuto deita ainda uma presente sessão.

A causara municipal do Itajubá, zelosa no
cutnpm-ivaemato de seis deveres, reconhece que
essas posturas lhe fazem milita falta, ii por isso
insta pela sua approvaçà) e itemn assim, pela ap-
provação dos auditivos que ora apresento.

Tenho tal tem de mandar á iulesa nu reque-
rimento do Sr. Pedro Miguel lgnacmo Pereira,
professor publico da freguezia tia Lapa, mumiito
itisti neto e que letal prestado relevantes serviços á
prvineia, não só no exercicio do magisterio,
comuta cri outros assunaptos, tanto que, por oc-
casião de se proceder ao recenseamento na pro-
vincia, elle foi membro e presidente da commmsis-
são respectiva, cujas funcçfms desempenhou sem
exigir, a menor recompensa do governo; a que
lhe foi dada peia prestação desses serviços foi a
timesoumania descontar-lhe seus vencimentos cor-
respondentes aos dias enm que esteve empregado
naqueila comnmissáo.

Não parão aqui os serviços desse digno profes-
sor, ainda, por occasião da guerra comas o Para-
guay, eile cede_o 5 o/ de seus vencimentos para
as urgencias do estado, emnquauito durou essa
g uerra.

-ii
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Esse funccionario, que tão bons serviços tem
prtado, já como professor, já conto cidadão,
veio pedir á assembléa um pequeno favor, elIa
teto 18 annos de magisterio e pede sua aposenta-
doria com ordenado proporcional ao tempo que
tem servido, e eu creio que sua preLençao está
floS termos de ser altendida.

A representação vai á coiiitn'ssão de propos-
tas e o requerlineuto á 2.a de fazenda.

Pareceres de comr,tissôes.
0 SR. Evuus'ro MACHADO, por parte da de po-

deres, offerece para a 2.1 discussão os projectos
n. 47 102, que ficào sobre a mesa para a ordem
dos trabalhos.

0 SR. CAETANO GAMA, por parte da commissão
especial encarregada de examinar as proposições
ri ii saiiccionadas, ollèreee o seguinte:—

Parecer sz. 49.
A coni,nissào especial, havendo detidamente

examinado as razões de nãe sancçào, que em
data de 23 de Novembro de 1875 lançou o Exin.
Dr. Pedro Vicente de Azevedo na proposição
ii. 2204, que por esta asseimibléa lhe fora reutet-
titIa a 1;) de Novembro do mesmo anuo;

Considerando que essa proposição contem a
interpretação authentica da lei n. 2055 de 3 de
Dezeutbro de 183, qne importando um melho-
ramento de aposentadoria para os empregados a
que se refere, devia retroagir, e com esse (lIcito
ser applicala e entendida;

Considerando que essa retroactividade não pode
ser encarada conto importando um favor indi-
vidual ou uma doação dos dinheiros publicos
Ciii benelieio de certas pessoas, visto que seu
tini é a equiparação da sorte e garantias dos di-
versos aposentados da provincia l mandauuo a
respeito de todos etles prevalecer o principio
da lei n. 1,589 de 29 de Julho de 1868, que por
isso mesmo que é generico deve abranger todos
aqtielies funccionarios que em igualdade de cir-
cimmnstancias se acharem;

Considerando ainda que esta assernbléa não
declarou ser erronca a interpreta ção dada pela
thesouraria provincial á lei ri. 1895, mas, sim,
não quiz consentir na restituição a que posterior-
mente aqueila repartição sujeitou o aposentado
Candido [heodoro de Oliveira;

Considerando mais que assim desappareee a
pretendida antinomia entre as duas partes da
proposiçào, de que valeo-se a presideticia pala a
denegação de sancçào;

Considerando linalniente que é direito da as-
semblêa restabelecer a verdadeira imiteiligencia
tias leis por cIta confeccionadas, ',naime quando
trata de acomniodar unia lei especial aos princi-
pios do direito subordinando-a ao typo generico
tia legislação provincial, no que não se dá imicon-
stitucioiialidade e nem usurpação de funcções
executivas, é de—parecer—que a proposição n.
2204 entre de novo em discussão para o um de
ser convertida em lei, seguindo-se os transites
prescriptos no art. 16 do acto addicional.

Saia tias comnmissôes, 12 de Junho de 186.—
Caetano Gama.—J. Rufrozino. —E. Peixoto.—
R. Silva—E, da Veiga.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem do
dia de amanhã.

O SR. P. BRANDÃO, por parte da de redacção,
oferece redigido, para ser submettido 3. a dis.
cussào, o projecto n. ?5, que lica sobre a mesa
para a ordem dos trabalhos.

ORDEM DO DIA.
2.a leitura de projectos.

Teem 2. a leitura, são julgados objectos de de-
liberação, t', resolvendo a assembléa que não se-
jão impressos nem copiados, ficão sobre a mesa

para entrarem na ordem dos trabalhos, os pro-
jectos ns. 2:3 1 236 a 243.

Cadeiras de 1.1 letras.
Entra em 1. a discussão e sem debate passa para

a 2.a o projecto ri. 57, creando uma para o sexo
maculino eni S. José do PicO.

Constru.c Cão de ponte.
Entra en 1.a discussào e sem debate passa para

a 2.a o projecto n. 9, que aulorisa a construccão
de unia no lugar denominado Quindumba e
outra tio do Juramento.

Segue-se em 1.a discussão e sem debate passa
para a 2.a o projecto n. 82, que autorisa a eon-
strucção de outra ponte no Fonseca, povoação da
freguezia do Inficionado.

Cadeiras de las letras.
Entra emL a discussão e seio debate passa para

a 2.3 o projecto n. 112, que crêa uma para
sexo feminino em Santa Rita da Extrema.

Estrada da Cliristina.
Entra em l.a discussão e seio debate passa para

a 2.3 o projecto u. 111, que autorisa o presidente
da provincia a despender 6;000 coro os reparos
da estrada que da Cliristina se dirige á Virgmnis,
e 4;000 com a construcção da ponte sobre o
Lourenço Velho, na fazenda do Anuo Bom.

Aguas medicinaes.
Entra em 1.a discussão e sem debate passa para

a 2.1 o projecto n. 126, que autorisa o governo
a despender até 2:000 com o exame climinico
das aguas rnedicinaes tio Aterrado, termo de
Passos

ilyua potavel.
Entra em 1. 1 discussão e seus debate passa para

a 2.a o projecto n. 150, concedendo auxilio para
as despezas com a canal isaçào de agua potável cru
diversas localidades.

Cadezras de las letras.
Entra em 1.a discusso e seio debate passa para

a 2 . a o projecto n. 105, que crãa numa lo sexo
feminino em Jaboticatubas.

Faen das.
Entra em l.a discussão, e seu: debate passa para

a 2.a, o projecto ri. E78,que desmembra varias ta-
zenitas da Campanha do Rio Verde.

Entra em 3 • a discussão, e é sem debate appro-
valo, o projecto n. 14, que transfere para Bar'-
pendy a fazenda do Cajurri Pequeno.

Estrada de ijíariawisa.
Entra cru 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto ri. 49, que autorisa os reparos
da estrada que vai de Marianna á Ponte Nova, e
os da ponte do Sapé.

Cadeira de latim e francez.
Entra em 3 , a discussão e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 94, que restaura a de Pitan-
guy.

Fazenda.
Entri em 3•a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 166, que transfere do Porto
de Santo Antonio para S. Januario do Ubá a
fazenda da Cachoeira da Boa Esperança.

Sendo 1 hora da tarde, o Sr. presidente con-
vida a comumissão incumbida de levar leis ri sane-
cão a cumprir a sua missão, suspendendo-se en-
tretanto a sessão.

Voltando pouco depois a commissão, prose-
gue-se nos trabalhos.

O Sr. Agostinhi.o IeT11do (pela
ordem):—Sr. presidente, Cornrrmunico á V. Exe.
e á casa que a comnuisuio encarregada por V.
Exc. da honrosa missão de dirigir-se á Exm.a
presidencia l cumprio a sua missão, e S. Exc.
dignou-se responder que congratulava-se com a
assernbléa proviciah de Minas ao receber aquel-
las leis e que lhes prestava a respectiva sancçào,
porque estava certo de que citas erão inspiradas
no verdadeiro interesse da provincia.

O Se. PRES1DENTE:—Fica a casa iuleirada
Força policial.

Conlinmía a 2 . 1 discussão do prijecto a. 93,
que lixa t força policial(Ia prrvmncia para os
exercmcios de 18li a 1878.

O Sr. (aeLarLo Caiiia:—Sr. pre-
sidemite, só a corrsidemaeao que mnercee a llus-
traJa minoria (Ia casa, a trmtporlaucia do as-
sumpto e a injustmea das aeeusaçóes lan çadas á
administraç'o da proviucma, use obrmgariao a vol-
tar á tribuna para responder ás arguições e cen-
suras feitas pelos dous illustres oradores que tra-
tarão do projecto nesta 2. 1 discussão, que já
Irá) por mttmoi longamimen te repondidas, e que
55. Exc. não tizerão mais do que repetir.

O SR. t)RuuoND:—Pois eu entendo que apre-
enIamoos toateria nova.

0 Se. CAETANO GAMA: — . . . 0 que é devido tal-
vez :t não terem estado presentes, scbretudo o
Sr. Candido de Oliveira, mia oc:asrão uni que res-
pontlt aos illustmes membros da minoria, que
ltaviào tornado parte na discussão do projecto de
forca publica.

Para  não ii te alongar de novo, e não repetir
aqui 110 que já foi dito, apprc ite md ere i os ponto,
mais culminantes que os illustres deputados pio-
curarão frisar, e demonstrarei que de fornia
alguma procedem as observações por SS. Lxcs.
feitas a respeito.

No intuito de, a todo transe, condemmiar o pro-
jecto de força publica, o nobre Sr. Candido de
Oliveira, reconhecendo não poder prevalecer o
argumento produzido por uni dos seus iliustres
coilegas de opposição, sobre a inconstitucionali-
Jade do mesmo, buscou outra base para nelia lir-
mar esta argumentação, moas, ainda nessa parte,
perisiitta dizer-lime, foi infeliz.

O projecto é inconstitucional, disse o n'abre
deputado, porque divide a provmncia em distrmc-
tos pohiciaes, ema cada uru dos quaes se esta-
ciona parte da força.

Entende o nobre deputado que,aleum de ser esta
urna divisão da provincia, para que a assemimbléa
provincial não tema competemacia, importa tammm-
hermi o emprego e distribuição ia torça, o que
é da competencia do presidente da provmmlcma,
e portanto tarimbem nesta parte a assemiihléa
só poderá fazer a distribumçao, o emprego da
força policial, tomando por base a provincia ou
o mnunicipio, que são os dous unmcos typos ex-
istentes, entretanto que a assemnbléa créa um
novo typo paia fazer applicação da força cre-
ada no projecto, o que igualmente não é da sua
competemicia, e, portanto, ainda por esse lado
o projecto é inconstitucional.

O) SR. C. DE OLIVEIRA:—Sim, senhor.
O SR. CAETANO GAMA:—Permnitta o nobre de-

putado dizer-lhe que miáo considero esta argu-
mentação digna da sua elevada imiteilmgencia...

O Se. C. DE OLivelmiA:—Pois eu estou conven-
cido deila.

O) Se. CAETANO GAMA: — . . . por isso que não é
senão uma argucia muito tenue, de que !ançou
mão o nobre deputado, na impossibilidade abso-
luta de fazer prevalecer qualquer outro argu-
mento de inconstitucionalidade contra o projecto.

O Se. C. ne OLIVEIRA: —Vamos á demonstração.
O Se. CAETANO GASIA:—Basta altender a que

com o estabelecimento das circu inser i pçoes nau
se faz rima verdadeira e real divisão do terri-
torio da provincia; tuas unicamente ficticia. O
nobre deputado não pode deixar de reconhe-
cer que esta medida tem por lima unicamen-
te o emprego da força, e que, dcsapparecmda
ella em qualquer tempo, ou resolvido o seu
emprego por outra maneira, só por esse facto
desapparecerãõ as circunsscripçÔes.

0 presidente da provincia l nas informações

que nos ministrou, em cumprimentomento do acto ad-
dicional, tara a lixação da força publica, pedio
que se adoptasse essa medida, que S. Exc.,conso
mmiii itos outros presidentes, entre elles o Si'. Pe-
dro Vicente, considera muito util e necessaria
ao bommmemprego da força.

Já vê o nobre deputado que taimibem não usur-
paimios attribuições do presidente da provincia,
não só porque 5. Exc. é o proprio a pedir a con-
signação de serneIhamste medida no projecto, como
porque.

O Se. C. DE OLIvEIRA:—ISso não prova.
SR. CAETANO GAMA:—... o mesmo nobre de-

putado reconhece que a palavra do acto adjicio-
ital, quando trata das attribuições ria assembléa
provincial e diz que a dIa compete fixar a força
publica, não deve ser tomada no sentido restricto
e rigoroso de determinar apenas o numero da
força. O nobre deputado reconhece cine deve-se
eoumprehenmder n'esta attribu rção tamniremo o di-
reito tine temii sido inconteslavel, e que os pre-
cedentes deritonstrão ter sitio exercido por todas-
a ,,, issenmmbléas provinciaes, de organisar tammmbemn
a força publica.

Se. C. DE OLivEmeA:—Conforme os lypos pre-
existentes.

O Se. CAETANO G.vsiA:—Ora, o nobre deputado
não desconhece, que a orgauisaçào deve ser fei-
ta, até certo ponto, de accordo com o modo por
(lime lia (te a força ser empregada; e eu assevero
ao nobre deputado que o projecto da com missão
seria outro, se nós não tivessenios de consignar
a medida, da divisão da proviricia em circumu-
scripções poiicmaes.

0 SR. R. SILvA;—Apoiado.
O SR. CAETANO GAMA:—Era, portanto, indis-

pemisavel, de accordo com a administração, sem
duvida muito competente para conhecer qual
deve ser o emprego maus conveniente da força,
determiriar-ss em principio geral que cita de-
verá ser distribuida pela provincia dividindo-se
esta emo distrmctos policiaes.

Feito isto, o presidente, quando tiver de cum-
prir a lei, nada mais fará do que, empregando
a força, determinar que certa porção delta ti-
que estacionada mio ponto—A—que deve ermo-
pmehemider taes e taes ruumnicipios, e assim dis-
tribrail-a pelos 4 pontos da provincia.

Vã pois o nobre deputado que não se trata de
crear irm typo novo, que o estabelecimento d'es-
tas cireuiuscripçÔes não importa de modo algum
a divisão territorial da provincia l é apenas uro
meio de se distribuir e empregar a força de ac-
comdo corri a solicitação do presidente da provin-
cia rias informações que sobre o assumpto pres-
tou a esta assernbiéa.

Sendo assim, absolutamente msào procede a
argumentação do nobre deputado no que diz res-
peito á inconstitucionalidade do projecto.

Tratou depois o nobre d'putstlo ile mostrar
que, em sua opinião, a guarda municipal é mui-
to superior á. policial, e como tal devia, por
todos os motivos, ser preferida a esta.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sem duvida.
O Se. CAETANO GAMA:—A este respeito eu me

reporto a tudo quanto disse quando respondi aos
nobres !Ilustres membros da opposição, que pre-
cederão ao nobre ileputado e que, conto S. Exe.,
tanto se alongarão n'este ponto.

O) Se. C. DE OLIVEIRA:—E' o ponto cardial.
O Se. CAETANO GAMv:—A este respeito fiz to-

das as considerações que erão possivis e estou
convencido de Ud demonstrei, firmado em do-
cumnentos, que não se podem de forma alguma
comparar as vantagens que se tema auferido e se
devem auferir do corpo policial com os males
que tens produzido a guarda municipal que,
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iilmsiiluidas aqiieil:is prata por omitias da capi-
ai. e
Já não são is sniiples guardas, são sitie pio-

pritis m:iiimnan;lamiies, os sargentos, que w achão
ii'eslas condiçõe., e qual cm reritediti pe-
tem todas as amitormmlads? Fcrçi do eerpm po-
IH.cl.

lata autoridade, cimo as tiniras, iião queria
e achava miiipossivel a obtemismo de outras pra-
m:as(Ia guarda rmmunicipal capazes de fazer a po-
licia local.

II 'IB. AMAmt.tI.: —II' umii lugar desiicoral isadu.
4) Se. CAETANO GAMA:—ti nobre deputado po-

de 1 izer o que quizir, pmrqmie não lia meio mie
re sti . ililer como vantagem, qualquer resposta
serve.

Este di legado, tanto reconhecia que eia
iiumipissivel 	 obter t:malqner 	 guarda mnmmimicipal
rmior;ilisada, que pedi 	 mc, chefe de policia uiia
Islacaimiento do corpo policial. As autoridades
um, mimostrã. ;mie rmnbeceui o coqmo policial

e saltem dos servi-os que elIe teimu prestado e
que e immupossi\ ei obterem gmiardas nlulamcipaes
capazes de fazerem o servio policial los muni-
ti lii

44 delegado (Ia cidade do Araxá diz no lipico
ii se oficio ii sgmiinte (lê).

tlmumnpre mmt,mis participar ii V. Exc. que d'essa
gmi:tu.ta miada hiso aproveitar por si mia de
iV[iiiala idade.

Sei que a resposta será: engage outra.
Mis ahi tE que eiíi exactaiiiemite a ditlicul-

1:uht, de que ,ja lei a raefi, muito e miliecida e
rttomtestavel.

Diz o delegado da ciri:u]e do Ubá.
l'ço para esti , olhcio a attencâo (1 .-, uilmstre

iepmiladim o r. Canm]ido de Oliveira, porque
5 Cxc. fez lia poucos ihiae mimo requertmiienlo te-
mi miiilo informima m E es aceita dos mitotuvos que de-
li-mo miarão a necessidade de mmi destacamento
lar ailutila cidade, e ru unfornasi a S. Exc.
tília s erão, reiírimido-mmie a uni oficio ml., de-
lh!ado de policia, que não so vem provar o
pie 0rtrtendo agora, cmii relação á guarda oiu-

mti:mh ral, ccmiio toilirmimar o que assa;erei euti
. Cxc. Diz de tlelegaiii lê):

Á comnptet:m falta (le segurança iudivrmluai
' 111 p, sente-se n' sie uiuuieipi, elli que os criiuies
se i e1.rodusern quotid ia narmienle, e a audacia
to ,; criminosos, mimo tem lmmmites, devidas á fita
te frca publica com que possa contar a auto-
ridade, não só para punir os crimaies, como para

E aptur:mr seus ai tomes, que passeao umnpavmila-
lente, sem o iiiiii uno receio, por saberem rue

com os guardas rnunicipaes é impossível ser-se
bem succedido m qualquer diligencia, ieiàvi-
me cl solicitar instautemnemute de V FIxe. um
destacamento de praças do corpo policiei com-
»uaasdadas por um o//leia 1 de confiança, com o
que acredito se porá termo neste triste estado
de cousas. e

E' uni delegado muito activo e emmergico e
liii liornemii de tola probidade, que assi mii falia

respeittm da guarda inunicipal.
0 Se. B. PINTO:—Apoiado.

desde 18'3 até a presente data, faz o serviço
II icial da provinris.

ii. Decaoau:—Eiltrettiito a faculdade de
e itg;ijareiii praças nas proprias circurnscripçtEies

ia ei co iii que o corpo p 
o
 licial se restrita dos

iesriius defeitos que são attribuidos ã guarda
municipal.

II Sii. CAETANO GAMA:—Tratarei d'este ponto,
embora ia o tenha feito, i5to que o nobre de-
putado insiste, e os seos dignos coilegas disse-
rã em apartes, apezar tios innuineros factos que
tive orcasião de referir para demonstrar, ia a
d;oiiraliaçào da guarda iuuiiicipal, ja o estado
aiirriial da pro incia, que eu não havia apre-

documentos, e ale entendem que a mi-
iili:i inissão (leve ser analisar cada unia das iii-

ii iiires, e itiostrar qual tem sido o procedi-
tirO ti de cada um dos destacamentos do corpo

I cia 1 e guarda niunicipal ciii cada uni tios ter-
tios da 1trovincia!

çi pertiiissào aos nobres deputados para
apresentar- lhes os documentos, a apreciação de
pous competentes, que são as autoridades po-
l i , e o seu juizo a respeito da guarda inu-
niripa!, afim de que 55. Exes. não possão con-
tinuar a asseverar que eu declamei, que apenas
iiiaiiileslei unia opiiiiao, inas nao a urinei cru
fatos; que não tenho em nieu favor a ex perien-
cia clhiitla de 3 a 4 limos a respeito da guarda
municipal que ainda existe na provincia.

1s V. txcs. coniprelienilein que não seria pos
sikel eu anaivsar o procedimento da guarda nu-
nicipal ciii cada um dos itunicipios da provincia,
não porque não tivesse docuiiientos para mostrar

ne ciii neto um só terno da província , tem dia
preenchiiihii a sua inissao, e que eul rarissiutos OS
inales produzidos por cita não teeni sido tão gra-
ves; mas que mesmo nesses seus serviços não at-
tingirão ao grão de perfeição e vantagem que
Lerii conseguido o corpo policial, quando encar-
regado do policiamento dos municipios.

Basta que eu apresente a opinião de alguns
delegados de policia a respeito da guarda niuni-
cipal , porque a instituição é a mesma, quer em
uru ritumi icipio, quer em outro. Eu apresentarei
aos nobres deputados a opiniào de autoridades
insuspeitas á SS. Excs., por isso que pertencem
ao inesiiio credo politico.

0 Se. l)iivaIoND:—Nós argumentamos com a
experiencia tine temos de outros lugares.

• Se. AMARAL:—Apoiado.
• Se. CAETANO GAMA:—Á experiencia fenda-se

nos factos. Apresentei factos; descrevi o estado
da pruvincia, não improvisei. Alem dos factos,
vii agora apresentar a opinião das autoridades
pol reiaes, dos chefes de policia e dos presidentes
que sto os competentes para saberem quaes temi
silo os fructos colhidos da guarda municipal e
qual teria sido o resmi lado d'esta instituição.

O Se. I)eusioND:—Vamnos a isso.
0 Se. CAETANO GAMA:—Tenho aquidocunien-

Los oiiiciaes de autoridades, dirigidos á repartição
de policia, alein de innumneros outros que lã exis-
teni, dando a sua opinião a respeito da guarda
iuiunicipal, declarando que é uma guarda desmno-
ralisala e cont a qual não é absolutauiente i(ts-
sivel fazer-se o serviço policial dos municipios,
e a prisão dos criminosos.

O Se. F. DE OLIVEIRA:—Apoiado.
O SR. AM.4iIAL:—DO corpo policial lia a mesma

opinião.
O Se. CAETANO GAMA:—Mas V. Exc. ainda não

o provou, e, pelo contrario, já declarou aqui que
o corpo policial Ei Um corpo glorioso.

O Se. AMÂRAL:—Perdôe-me, Ei diferente.
O Se. CAETANO GAMA:—. . . tine teto prestado

relevantes serviços e que ainda os presta.
0 Se. AMARAL:—Nào tem duvida. Então V.

Exc. diz que todos o; guardas ir uuieipaes sao
indisciplinados?

0 Se CAETANO GAMA: —Não posso nie referir a
todos os individuos, fiullo na generalidade: apre-
cioa instituição ptl0s seus resultados e cru sua
natureza.

() Se. AMARAL dá uni aparte-
0 S. CAETANO GAMA: —Bem. Mas cm these o

nobre deputado não desconhece que o corpo po-
licial teto prestado e lia de prestar melhores ser-
viços do que a guarda municipal.

O Se. AMARAL:—POJe ser que não.
() Se. lmRusuND:—Em alguns lugures elie tem

servido de elemento de desordem.
0 Se. CAETANO GAMA:—ls so sera excepçàO, que

não contesto. Vautos aos factos, que tEr exacta-
mente o inc se trata de averiguar.

lenho aqui uni officio do delegado de Caeté,
q ue diz o seguinte (lê):

a Participo á V. Cxc. que, tendo o destaca-
mento municipal desta cidade se tornado indigno
de conliati:a por proteger e convi\cr como criiin-
nosos &.....

0 S. AMAiiAL: — lsl nas mãos (]cite. Pat ro -
nato no caso.

0 Se. CAETANO GAaIA:—PerdtEe-mne; o nobre de-
pulado verá duo isto não se refere somente á este
ou áquel le individuo, mas ,»t todos os que Sai)

engajados na guarda municipal. Eu ,1á dei
razão leste facto, e daqui a pouco voltarei ácita.

() delegado tias Pedras dos Angicos diz no 2.'
topico de seu officio, depois de relatar varios cri-
mes conirnettidjs naqucile termo, o seguinte (lê):

Cminpre-nie por esta occ:isiào uianifestar á
V. S. que a cansa desses aconlecimneitos Ei a dis-
solução das praças do mesmo destacainenlo du-
rante a noite .....& m)

(Is assassinatos a que cite se refere derào-se até
mesmo em guaritas municipaes. a A causa destes
acontciuientos é a dissuluvão das praças do
mesrmto destacamento. )>

() juiz inunicipa 1 tia Campanha, Francisco .111-

tio da Veiga, a respeito da guarda municipal,
entre outras cousas, hz em seu oliicio o seguinte
(lê):

« Desde o dia 6 do miaez passado que tenho re-
solvido dirigir-me a V. Exc. solicitando serias
providencias ciii ordem a pôr termo á este estado
de desordens, assaltos á viandantes, tentativas tio
morte e assassinatos, que desde esse dia occiipa
a attenção desta cidade, conservando-a em con-
stante sebresalto pela nenhuma confiança que lia
na desroorahsa1a guarda municipal, e.....& »
Uma das providencias pedidas era a ida de una
delegado mtiilitar e força do corpo policial

Serve isto tambemn para ir respondendo aos
nobres deputados a respeito do estado tia tran-
quiliidade publica na provincia (continua a ler).

Note-se que isto se dá na cidade (Ia Campanha,
adiantada e populosa.

() Sim. AMA iam,:—Isto é devido ás autoridades
que protegem os tratantes.

(1 Se. l)ituíeNo:—São por isto responsaveis
os delegados dc policia.

O Se. AamAeaL:—Apoiado, que não cumprem o
seu dever.

O Se. CAETANO GAIA:—O delegado depolicia
rio Mar de liespanha diz o seguinte (lo.

a -Não convindo a permanencia ti 'esta cidade
do sargento tia guarda municipal F ... e guar-
das mnnnicmpaes F ... e F... por se acharem
muito desmnoraiisados no lugar, a ponto de não
mereverein a menor confiança, não só para
efectuarem qualquer prisão, como para a segu-
ran ça mesmo de presos tia cadôa, venho soli-
citar de V. Exe. providencias em ordem aserem

ii Sim. CAETAUO GAMA:—,lá se vé que a guarda
mmiuimiicipal não deixa de ser orgamnsada de modo
i,nveniemite por immcuria omi falta ilos delegados,
lena que deix e de prestar servies por serena

uuaás essas am:toridamies. Vi-se que elas desejão
e se esforc.ào por cumprir seus deveres, tanto
que pedem os meios i nilispensaveis, que é a
força, porem m boas condições.

Havia ainda n'essa data guarda mïinmaicipal mio
Ubá....

4) Se. C. DE OLIVEIRA:—Sem duvida.
Ii Se. CAETANO GAMA: — . . . posteriormente foi

dliii	 ,lissiit eu se e 	 licomi rechizila a 2 	 tu 3
pra(-as.

O Se. l)R[ilIND:—IstO prova contra ii dele-
gado.
- 0 Se. AMAKAL:— Àpenas.

0 Su. F. DE Oi,m\EmmtA:—Nào apoiado.
0 Se. CAETANO Gana (continua a ler):

\:to 	 temmh,. 	 essamio te recurimuendar aos
uibliiegados a captura de criminosos, que inc

consta a ssoarei em seus districtos; moas elies
respondemri-mne nada poderemn fazer por falia de
força.

« Algmmn criminoso que por acaso consegue-
se premader, acha logo nec de evadir-se da
cadia, que olierece pouca segurança, e onde
a vigilanm:ia é quasi nujhla, por estar confiada a
poucos guardas mnuriicipaes, sem disciplina e
relacionados no lugar. ti

lista é que é a verdadeira causa da mmiaprest:i-
1)11 idade da guarda municipal para o serviço
policial, que a-s:gnalei, e que, qiieui quizer cmi-
xergar a randade tias cousas, não pode des-
conhecr não terem disciplina e sereiui os guar-
das relacionados no lugar.

Vou rimostrar aos nobres depulaios comnml é
que se ilemi a fuga dos preso.s tia cala di, Ubá,
e se foi ou não por ser elia guardada por força
imammmiicipal relaxada no cmituiprimnemito de seus de-
veies e iniprestavel para esse serviço.

Cmii cmmilirmiaacão lo que tenho dito, e tem ditodilo
todos chefes de policia, aquihlo que os no-
bres deputados entendem ser a maior vaiali-
gemii da guarda municipal é justamente a cau-
sa pri miei p:m i dos inales que Ala produz, o ser
composta de imid ividuos filhos e residentes do lu-
gar, relacionados nelie e faltos tia necessaria lis-
ciph mia.

4 Smi, l)eusioND dã uni aparte.
0 Sim. Cai(raao GAMA— j á itemnonstrei que não

é a mialsula cousa, mias repetirei.
O Se. AMARAL: —O reinedio Ei estacionar o cor-

po aqui e substituir as pracas constarilemimente.
O 5B CAETANO GAMA:—() reniedio é aquelie que

está contido no projecto actual de força jum-
hiicu, a substituição tia guarda municipal pelo
corpo policial ítrganisado e distrmliuitlo como
se pretende.

Vejão os nobres deputados o que pede este de-
legal;, que se mostra tão solicito mio cumpri-
menti) de seus deveres.

0 Se. C. DE OLivEIRA: —Simll, senhor.
0 Sus. CAETANO GAMA (lesado):—. . . que se lhe

mande força do corpo policial, comniimamiclada por
oiiicit 1 de confiança.

E' a Providencia que pedem) as autoridades
de tios as pontos da provimiciu, ainda mesmo
daqrmehies riu que a gnarda iuumnii:ipal presta
serviços

4) Se. .&MAmt iL;—Ttdis não.
0 Se. CAETANO GAaIA:—Cotmipete á V. I.xc.

demiiomistrar a excepção.
0 Se....%iIAL:—Efl não possu apresentar do-

cumiiemttos.
ii Se. CAETANO GAMa:—En nua satisfaço com

que V. .xc. diga qual o municipio em que a
guarda miiunicipal tem prestado serviços e estão
satisfeitos com cita.

O Se. .MARAL:—POr exemplo, mia Piranga.
0 Se. DRuMoNn:—Na itabira.
0 Sim. C. DE OLIVEIRA: — No Curveili.
O Se. CAETANO GiM.&:—Pois V. lixe, ignora

o que se deo na Piranga em relação á guarda mii-
nicipal? VV. Exes. não se lernlirào de que para
este termo exactamente é que foi mandado um
destacamento não pouco numeroso, e que pos-
teriormente, a pedido das autoridades, foi aug-
mnentado a 80 praÇas,e só com este meio se conse-
guio restabelecer a trauquiluidade publica? Na
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sua Itiliira assovoro ao nobre deputado,r. l)ru-
ruo id , (Iiii , nau ha 01111 , 111 queira exercer os tir -
gos le piieia. 1 la diltictililade ciii ultsreni-se
autoril ates iai:t aliu s ti e lugar,por isso que um-
gueimi quer servir cont guarda municipal, não só
não pode a autoridade cumprir com etias seus
deveres, coimio está sem garantias o sujeita a ser
' jctirmia dos assassinos e rei oitosos.

Si!. 1 )RUMUND itã Uni aparte.
1 "il. 4AEiANu (Liuia:—Apreseillei aos nobres

ilepu ad e olilcios de antoridades poImciaes do
teritime de taeté, Pedras de Angicos, Mar de
Hespai tia, A i'axr, Ubá, Caimipanlim e Leopoldina,
sete termos, cmii que etias muito claramente mima-
imfoet mi seu 'aiio acerca da guarda municipal, e

declarao qias com cita, sja comistituida destes ou
da1 u' 1 es ii til i d u is, é liii pose! vel se consegui
.1 da captUra de criu:mrlosos e o cimmim-

ri nemitu dw, deveris da autoridade Ainda ac-
irsriitroi, 	 immii que lemo trouxLsse o ollicimm,
ri 	 pinmrimm mli Dr. lii limsa Lima, nsagistiatm iii-
ti m mii ti e honesto.

E) Sim. 1 iimirmsmc— imito.
,mm. [iirmao (i1a:—. . . insuspemtm aos no-

bres depimtadmms
1 Sim. 1 )mmuiIoND:—i pm miamlo.

Sfl, (. ur: ()i.iveimma: —Sem duvida.duvida.
E Sim. Cais'raem CiMa—. . . que miào só pessoal-

flutue, cinto cmii rpetmdos oliicios ao inicio de
p lima, l'o \er a impossibilidade de continuar
ii tium ri ser policiado pela guarda ititituicipai,
Ice eiLi mnoiiipmstu ilmi pe s soal que fosse, e tu-
tei pia que se mandasse para alti uni destaca-
immomlmm do corpo de policia. m:nnumiaudado polo
li gou mitim:mal, (jrios Augusto Ribeiro Campos,
mi qmtii, indo tinira alli comi o ilestacaimmenti, con-
segui i meta telecer a ordem publica perturbada,
itimiumr a triã mm dc grande miuniero de crmirui-
neo is, e fizer com que se executasse a lei mio
ii isti uuimom tu militar.

l:sse de,tmujamuiento aiim esteve por algumin tem-
e só com grande desagrado e opposição do

juiz ilii diiuto retirou-se, porque era preciso
ir a outros pontos, onde mira reclamada força

e nu presiimmm:m desse oliiciai.
Por miccaslão da retirada da força declarou o

digno juiz de direito que não se respcnsahilmsava
pelas om:eurrencinms que se devmão esperar depois
disso.

E) destacamento foi removido para o termo de
S. João dTl-Rcy, onde, apesar mie suas tradições
de pacifico e ordeiro, a ordem publica estava per-
turbada, a autoridade tinha sido desprestigiada
publicamnente, não já por motivos relativos á lei
do alistamuteu to militar, sonmente porem pela ques-
imj religiosa e outras. Lá está esse destacamento,
00W o qual, não obstante ser pequeno, tem se
conseguido ir restabelecendo a ordem publica e
garaiutmiido a reunião das juntas de alistamento
em diversas parochias do termo, para onde tem
ido suemiessivamn iate esse olilcial com a pequena
força.

lã võemuu os nobres , deputados que só se conse-
gilein estes resultados com o auxilio do corpo
policial, não só os factos o demonstrão, como a
opinião de todas as autoridades em geral.

F, Sr. presidente, quer V. Exc. võr, alem
da opinião de tantas autoridades que acabo de
citar, conto mi: que a guarda municipal desens-
jienha o serviçru éo, já não digo da captura de cri-
ruinosos, que  mais dilticil, mas apenas de sua
eonducçào e guarda? Vou ler grande numero
de otlicios para mostrar que, Ciii regra, presos
que são ctsumtiados aos guardas mnunmcipaes para
escoltarem de nus para outros termos quasi
si-uiipre fogem.

O SR. IhmuMoND:—Depois o nobre deputado

ha iic rimoslrar lambem as grandes qmialimladee do
'topo mim' policia.

() Sii. CAETANO GAMA:—lStflul ao m mesmo 1cm-
po ilemiioristranrio minta e omitia eomisa.

O Sim. AMARAL:-11a mie ser composto mia iimes-
tia gente.

E E Sim. CAETANO Gnia:—Umii ummagistrado insus-
peito aos nmmtmrms dm1mutados, o Sr. Dr. Z(-ferino
il'Atrmmemdrt Pinto, juiz de direito da comumarca
do Prata, expmmumlo o estado delia, onde existe
gim ri rdnt ir nu ici pai, diz o segui mi te. (Lê):

Já mor rumais mie uma vez tenho feito chegar no
conhecimento de V. Cxc. o estado anoiriolo da
m:miilarca pela falta de segurança pessoal, e pela
não repressão dos cruruies, havendo grande quan-
tidade de criminosos que pas.seião até lenir, da
cmdaite e ou 1 ras povoarões da cornarcnl: tirmiami-
mtm-e urgente a peruanemiema do , uma força cmii-
mimnimidamia por iiiii oilicmat que possa iieseiiipe-
mulmnir o cargo Io mteiegado de policia.

Nmtemim m.s nobres ilepmitnmdis que este iliagis-
trnimti não se entendeo como as auitorimlades pim-
1 clame para refmmrnanmrem o pescal mia guarda
mill mnm m nmlmai porque, corno todas as outras auto-
ridnmmlis, rcciimli-emi pie não mii possivei olutrr-se
grmmtmn boa para essa guarda, pelos motivos mjmIe
.1 uli li Z i otugamente. Pede, conto todas, as rui -

triilamlmis, não providencias em reiau'fimi á guri rIa
muiimnumniprul, 	 moreri destaeamnomto como oliim:mnil mli,
cr1mmm 	 policial.

1( q ffio ainda uni olficimu do ilelegamio mio Poli-
cia mim limo Preto, nulo taintoiirm fugirám tia cru-
mlmiinm todos os presos, tacto cit, ai tmiflmms Iliqimis
(li mmmli (Clii) einI)ríienLliO tia secretaria mie poli-
ri 1, numnmta não se mico mmmi Si  vez ,m i'ini-çimm tu
1:01pm policial; já não digo fuga mim' Iodos os
peo	 mi milita ciiliia, por delm:ixi ou
cia 	

cotmulveuu-
eia lis guardas, mias nem fliCCilim) por oeeasiãmm
(te sua conducçao de uns para ' miii ros itmmmm lime.

1) im. DmmuioNnr—Aqui da capital tem fiigidm
E) im CAETANO (iiOIt: —lise facto nruilni provi,

porque os presos que d'aqui teu fugido são
gmmnmrmtnmmtos, não por gente do cmrpo mie policia,
umas, por mndmvimluos assalariados ou pela catita-
mm municipal ou pelas irmniiimiamies, que pedem
o auxilio de galés para construccão de suas
obras.

0 Sim. AMARAL:—Da cadôa mesmo tem fugido,
pelas janieltas por diversas vezes.

O B. CAETANO GAMA:—No nico tempo não me
comusta; o que sei de data muito remota foi que
fugirão alguns presos da cadêa, tuas devido
isso a defeitos de coiustruccào da mesma, que
contribui para que desapparecessem.

Vmrmtm referir Um facto que deo-se tia pouco na
cadéu ia capital e que demonstra poder h:mei'
fuga de presos, sem que possa ser culpada a
guarda.

Entre o soalho do pavimento inferior da ca-
da e os barrotes havia um espaço que compor-
tava ri entrada de um homem, ainda que de
rastos. (is presos obtimihão, a despeito rie toda
a vtgiiancia, urna serra que fazião de qualquer
ferro, e que trazião escondi !a até na sofia tios
sapatos, com a qual ião pouco a pouco cortan-
do unia taljoa por baixo de unia cama ou tarim-
ba, conseguido isso, entrava uni individuo pela
abertura, ia fazenmio perfuração simhterranea e
espailununtimi a terra pelo pai iinen Lo. Tratualium-
vao lnntamente nesse serviço até que consegui-
mim) a perfuração em grande mltstamicua, ardil que,
não obstante a vigilanm:ia, era fnicil de escapar,
porque a taboa era cmllocada heritmeticatmietu te
no lugar donde tinha sido tirada, na orrnusiàia
da revista, de sorte que passava esse trabalho
desapercebido. Mas atinal, não direi tanto a vi-
gmtancia, mas o acaso fez comia que se desco-
hrtesmm a tentativa da fuga que estava a reali-

snur-se, porque' a erfnrnmrão já iitih 	 -hegrmmio
ri' unia distauum-ia tumumito grau lo.

Nmloim ri cri rreremu-i tliif, a dgua que 	 uiurm do
ir 	 (atuo por nildo em fnur' a iimnpeznm mia 	 nmmtma eiru vem-

utimilua; is!)) iiiotmioui desconfimica e cimisegu mii-
teuimnnte um Nuno rigiroso, e milterrgni(mmrir)
feito rios I res os, porque não era possmvi atinar-
se m:oni um iuurmti mi (Ia utuelie facto, dessas provi-
mieneinus resumitui o iimnscobriuumeiito mia tenlativa
de fuga. 1 kmje, poreuim, cessou este inconveni-
ente.

0 'it. AMARAL:—Quando o soalho erra de pn-
mira, sempre mia' ão-se arrouumhamumentos, Os presos
aluiàmm ora pela frente, ora pelo lado do Carmo,

mima pia puna principal, e iii ,ssv [empo não lia-
5 ri guardnm mmmuutm ritual.

(E sui. CAETANO CAMA —Eu não digo que o cor-
lii policial seja imn 1emcat ei, cine nào se possa
iinmr (:oni m'iie uimma outra dessas falias, mimas o mio-
lmnm' ulilmiutrumio referi-se a 11111 facto do teumipo dum
paut e Arruidnm , quis nmmum itmesmiuo conhece,).

E, Srs. , uni imuuma cadéa em 	 que existe uni
mituiimmi'o e\li'rui'liiunurio de presos, mii ulimposeivel
iummlmemiut-s 	 nibslutlnuuientm' a fuga mie uin ou ou-
Iro; mli pro pui ri casa de correição da corte temi
fugiu	 presos

El Se. AMARAL:—Lo go, não é defeito da gmiar-
ml, 	 tumuitiim:ipal.

El ui. CAETANO GAMA:—O que eu disse e me-
o,	 pilo 1 mums ciii t'iaçrto ao corpo policial esses

tetos constituem 	 una excepção, e em i''inmcàiu
gimurmia tiuiutm:ulumi a regra é geral.
1hz oteiugad do Rio Prelo (lê): 	 -
tu (Es gttrui'miis ummumnmcipaes F e F' quis na uuomte

miii 22 para 21 uteuxrmráo fugir da cadCa ptmm mimei
mi 	 mim: ruiu-mmuumlunmuiimmilmm 	 mS presos F e F, oslão 	 sm'udmm

mresad me. 	 »
'smmiiii os n'lumes lepuuiados miiie essas fugas,

não silo miei-mias á circuumistnmricinas esliecinues, ruim
msnis a q mim' sus refe mciii; esta fuga teve lugar
por ilt mm mmi gumarta uitinicmpal. Não mii só miustnu
eaiiurmquo fugi rim os presos; não fai intuito no
grmnmims numero dos que tem tuigimim na mum:casiãm
eM (lute sito conduzidos de uns para mostres tem-
m os, gran mie tini mero teto fugido de den t rim ti nus
enmilénis mlepitm mia extetencia ria guarda municipal.
Pm um aos mi ouros de pti iad os que a tte mmd ão nu uru tros
imliim:mos que vou lei.

Do juiz de direito da comarca do Prata:—diz
eiic:—e Lrvo ao conlmecineito de V. Exe. que
ii mia cadeia tYcsta cidade evalio-se o ruim Jonuo
« Roilrigumes L:ideira das '7 ás 8 horas ia noi-
e te do dia ]. o mio corrente mnez, sem prece-
« dencia de irromnbammucnto e nem do emprego
um mia força, e á tsta ou á vista de una ou duas
« praças umaunicipas que tmnhão á sua guarda a
« chave do alçapão que dá entrada pura a pri-

são, a qual estava aberta e micha a escada
[ir onde o referido mão eflectuou a prisão. e
Já vêem que houve fuga tamaubtitru mia cadêa

mIo Prata, por Connivoncia ria guarda umuuumcipal.
Cmii Ubá o guarda foi tatn bem cmnnivente com
os tmro, forneceo-lhes uni trado, com o qual
elles arrombarão a cadéa e fugirão todos. Euii
S. Paulo do Muriahé tanihemma fugirão todos de
numa só vez.

O Se. I)nuIoNnr—Islo prova faifa de vigilan-
cia por parte mio earcreiro.

E) Se. CAETANO GAMA :—E' exactamente para
evitar essas iucrepaçóes injustas que hoje
qnasi niuiguem quer exercer taes cargos, e prmn-
cipnilurumnie os mie autoridade policial, o aqu-'iies
que ja os exercem, e não podem se livrar d'ciles,
ri'riauiunio cont todas as forças a ida de desta-
rnimtmen los do corpo policial commanmlnudos por
&uliim-uai .

Vou ir aos nobres deputados,o oflicio m
-
iii mie-

legado de Ubá em relaçã o á fuga ulos presos. (li).

e Comuitimumniuso á V. Exc. que uma madrugada tio
d ia ii mio ci'runte mez evaui irão-se mmm cadm5nu
mi'esta cidade mis réos F. e Iii' ... Esses rim ar-

a parededa enxovia cmii nun irado,
mi pelo itiqumonito, á que procedi, que ja foi me-
uu:ttmdo ao promotor para dar a denuncia, ficou
privado que esse trado foi ruaumdado ao reo
lobas por Joaquim Maria Ferreira de Sá, por
muituuuinedumu de mmmi seu camarada, José da Por-
cina, que o entregou pela grade do corpo da
guarda depois de rrueia noite, sendo connivemite
mia fuga  guarda Malaquias Clemente mie Sousa,
e concorrendo parra a mesma, por negligencia,
o guarda Joaquim Lopes da Silva, e ambos
se achão presos. u)

Sr. presidente, seria longo euuumiaerar as con-
staum te, fugac que se dão de rmiios conduzidos de
uniu para outro ponto da pr ivincia,quuanuio a suja
guarda  e confiada nu força iii uma tem pai - Se minto

sido mais numerosas as fugas, é porque a
pequena força policial que tetu eetnumio nu capi-
tal, :ouum gmumude srumnríficmo, enu cinsemiulenu:ua mi,
ruugmnomuto de serviço, e lã) avultado utim o pro-
pmw coniumiaiudante teima julgado i mnpossivel ser
deeeuimpcnlmnudo cern prejuizo da prm'ipnini sniumië
d'essas praças, auxitada pela comnpammiuinu mie li-

lua que os uuobres deputados saiusmiu umuo é mies-
tiitnuula ao polim:inuuuiento da provi uluninu, e a força
do, cavaliarua, temi sido constantetumente incumuim-
luta, i l ào só lo policiamneuito de certos rumuruimni -

l os, coumuo sobritulo da comimiuccão dos réus que
de or d i nario salte uma mmi cadéa d á ca pitaltal tinira i re m
re l m ouder ao jury mios diver s os tio-mimos. E' pmim
esta rasnium que as fugas não teeumm sido amuitia unais
numerosas e que as cnmdéas da proviuim:unt minto se
acluçio couiulmltnmuueujtmu \nmsias dum Jurusums is ellm's
au gim tu tand o o ninei-o tios rume mi uie pntSsOão
muuiptinemento até no centro tias pojmtilruçuiies, co mo

ruseeverão as autoridades, cetim utme lmuiliàm re-
cursos prima se fazureun respeitar, iurmra fazerem
cumprir a lei e capturarem esses crir-ummosos.

1-.' tão ge tatu nen te recmnm mm heci mlii isto, u i t i e ainda
uitiuuaumuente, lendo-se entregado á mi'isà m cmi-
mnlnoso João José de Figueiredo, o assassino ulmu
Dc tJ(toni, inuião rio Sr. Dr. Christianm ()ttoni,
pau-ri cumja cri Ir Lura a policia mm o presidente da
prmvncma teemn empregado os innue inauditos es-
forços.

0 Sim. Deua!0ND:—Mas consta que temi grande
protecção das autoridades.

O Se, CAETANO GAMA: —lsto,que o nelmme depu-
tado diz que consta,eu assevero que nruo é exacto,
porque a autoridade foi a primeira a pedir pro-
videncias. Eu assevero isto; mime persuado que o
nobre deputado deve dar credito.

O Se. \TALLADAuSES:_SeiM uluvida.
O Sim. IJRUM0ND dá um aparte.
O Sim. CAETANO GAujA:—lçetnmmmdo na prisão este

individuo, e havendo rim-elação mandado subniet-
tel-o a mm- ivo julgamento,  unto obsinmute existir
a!h guarda municipal e havrsr m'ecoinmiuerudaçóes
fortissinnis do presidente da proviucia e 1h) che-
fe mie policia para vigiiancma suilure o inmrsmuuo, se
reconheceo que a fuga seria certa si unto houvesse
alli um destacamento do corpo policial, que in-
continente o presidente da provincia e o obste
de policia de nuccordo e com grande sammrihiu:io ti-
zerão marcham, não só para guardarem este preso
como para conuluzil-o á capital.

Realusou-se essa previsão ,porquc quando a for-
ca alti chegou, o ruim, te-do sido traumspumrtado de
Monles Claros pra S. João Rni1utista, no catitunluo
eva(liui-se, porque a guarda iumuimicipal duo-lhe es-
capula. lhe sorte que aqumilto que se esperava e
se procurou evitar realisomi-se, porque nu força mio
corpo policial não chegou a tempo.

Os factos pie tenho apresentado, além de
inumumeros outros que descrevi com conheci-
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i oeniu di 	 Olsi, e íjie os nobres depti lados hão
deiti itileslai , letnoiistrão que as autorida-

des policiaes, juizes d direito e tiunicipaes não
só deciarào , pelo cotilieciníenlo que teerii da
guarda rtiunicipal, que não é possivel colo elia
fazei-se o serviço policial, corno que esta guarda
municipal, cru vez de policiar os iiiunlcipios á
que perteutceut, wto servem senão para augmen-
lar o ti ti micro dos réus, por isto que lia iiiliut-
micros guardas utmnicipaes da provincia sendo
processados pelos seus desvarios, pelos seus
crriims, pela fuga de pi esos e pelos assassinatos
que leeuti i otuniettido.

Dizem os nobres deputad s que isto é devido
má sioltia deste pessoa 	 na es-l, e que esta
lia tatiiberu se lia de dar em rIação ao corpo

policial.
i) Sim. Dauioao:—Sem duvida.
0 Sim CAETANO GatA:—Fsta ojecção não leio

lror edeum . ia. Fui 1. 0 lugar, porque os nobres de-
pilados reconhecem que é muito pequeno o sa-
lalto (lado aos guardas umrunicipaes, e que coto
500 réis diario, que cites teem actualmente para
fizermui o serviço pesado e clmio de repottsa-
bulidile da guarda de criminosos e sobretudo
li pii . ào dos uiesumios, não é possivel obter-se
guIe apta; porque nós saltemos que iiiesuiü
iiaquelle. tmuunicipios onde os salinos sao drutmi-
t)litos qualquer individuo in c queira elopre-
g;mr-se nt agricultura ou outro servico ganha

ii 1 miei i te ti ni  sal ar io, sem, responsabilidade
Imolo atem disto a noite para passar trariqumlla-
unte, quando os guardas não teem nem a noite,

p rq te o serviço mais importante é feito d u-
rinte ella.

Ora, si é facilinio obter-se o mesmo vencirnen-
tu com d iunirmrtiào de serviço e seio a i esponsa-
lilidade que léeui os guardas rnunmcipaes, é visto
que só se engajarão na guarda municipal aquel-

iti 1 is iduos que não se querem occupar nes-
tes outros misteres e quç na falta de recursos e
tia mendicidade aceilão por dias ou por pouco
tirilmo este serviço e dahii a poucos dias relirão
5 (leite, pelo que é constante a deserção e a mnu-
tanca de pessoal nas guardas rnuumicmpaes, á
pinto de nao se poder, em unia epoca dada,
dizer que cIta se acha completa neste ou naquel-
te 	 riunicipio.

1) riiesuio não se dá eut relação ao corpo p0-
lttal. Fui 1.0 lugar porque o salario é maior.

E' bern isto que se poderia tarnbeui augmnen-
lar aos guardas municipaes, como bem disse o
nobre deputado, o Sr. Dr. Carlos Alfonso. Mas
sós censurais o projecto, Lambem pelopelo augmnen-
to de despesa, e o augimiento de despeza verti pelo
atiguienti de salario sobretudo; portanto, nesta
parte vós tambeiii estais em contradicçào coto-
vosco uiestmio.

Não é so o auginento de salario que torna pos-
sivel a obtensào mie pessoal mduneo para o corpo
policial; o corpo policial tamnbeui offerece carreira
aos ind, iduos que pertencem a elie. Fia pos-
tos, lia possibilidade de uma praça distinguir-se
e pelo semi serviço conseguir uru posto mais ele-
vado. Àlemn disto, lia as aposentadorias, se bem
que muito limitadas e que os nobres deputados
que faltarão a respeito entendem, e não se po-
teria deixar de crer, que era uni direito que
não se poderia negar aos soldados do corpo po-
licial. Já seein os nobres deputados que lia muito
mais vantagens e que por isto pode-se couseguir,
como se consegue sempre, pessoal muito mais
idoneo para o corpo policial.

Não sio estas as razões mais fortes que tor-
não o corpo policial superior á guarda inunici-
paI; a razãoverdadeira é a disciplina. Seta dia,
sem regulamento militar adequado, sem leis mais
rigorosas, não é possivel se conseguir que o sol-

dado cmii no sso paiz, cai regia sabido tias camadas
mais baixas 1a soi ^ ii , datic, possa e ii mii pri r seus
des eres.

Tanto isto é exacto que, a l em de ser demon-
strado pela boa razão e expericuicia, o nobre de-
putado pelo 2. 0 districto, a que ha pouco me ri-
feri, reconheceu que era precisa a disciplina, mas
que se poderia applrcar este mesmumo regulauieuto
as guardas ttiunicipaes; e foi tii servindo desta
opinião que cheguei a conseguir demonstrar aos
nobres deputados que o corpo policial, assim
cunho se acha organisato pelo projecto,nào e mnats
do que a guarda uitunicipal aperfeiçoada, corno 0
nubies deputados a querem.

1) Sim. C. DE ()uvEumA:—Entendo que não tire-
cisa-se de disciplina para prender criminosos e

induzir presos.
0 Sim. CAETANO GAMA:—L' porque os nobre,

deputados cot:funderti disciplina colhi instrueçã.
O Sim. C. DE (iLivEtmiA:—Apoiado.
O ii. CAETANO bair:-.-i.' confundindo este,

dons pontos muito distimictos que um dos nobres
deputados entendeu que estas forças distribui-
das tela provimcia estmriào fazetido manobras e
que até nao consinha que soldados do corpo po-
licial fizessem a prisau de crimnitiosos corri appa-
rato, porque este apparato, estas formalidade
l u te lhes impõe o regulamento, são ;iioti\ 05 pari
seremmm is rios aviados e se burlarem asas diligen-
cias

E' porque o nobre deputado tmo quer entei:-
deique a disciplina estabelecida no regulamnemito
e lei, refere-se ao cumprimento dos deveres di
soldado, á sua insuliorlmmiaçto e ás penas que lhe
são impostas pelos seus dess ios e crimes. A
instruc:ão do soldado, isto é, o manejo e uso das
armas é preciso tamnbemmi, mas n ã o constitne pro-
priamente apparato, e nem os destacamentos do
corpo policial são fardados, fazendo manejos e
nemu tocando trombeta, coroo suppõern os nobres
deputados, quando vão etiectuar a prisão de cri-
minosos. Eu assevero ao ciobre deputado, por-
que sou empregado da policia e sei as insti'ucçõe
que recebem, que o soldados mio vão fardados,
vão á paisana; catntnliáo ã noite sem seremn co-
tiliecidos, e muitas vezes, corno lhes teeni sido
recommitneudado pela policia e elles executão, neimi
mesmo emitrão reunido na povoação d noite:
entra cada ummi de per si, depois se reunemmi etn uni
ponto determinado, e é esta gente disciplinada, é
esta gente capaz de cumprir os preceitos que lhes
sio mitipostos, asrecomuoiendaes dadas pelo seu
comnmaiamuiantc, pelos seus otticiaes e pelo chefe de
policia, e que ste que será punida rigorosa-
incute se não as cuumipr ir, que é capaz de rea-
lisar estas diligencias.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:— 	 guarda municipal
Lambem  é.

() Sim. CAETANO CAMA:—Estã. enganado. 0 no-
bre deputado o diz, mimas os factos que apresentei
o contestào.

O SR. L. DE OLivErRA:—Eu lhe declaro que,
comojuiz municipal do Curvello, nunca usei
da força municipal para prmider criminosos; Ii-
nlio-me soccorrido para isto do auxilio dos
cidadãos.

O Sri. CAETANO GAMs:—Tanto isto é exacto que
S. Exc. declara que não é guarda a municipal
que faz as prisões;que são os offiiiaes de ,jits-
trç:i auxiliados pelos grmardas polriiaes, e S. Fc.
Lendo-a, recorria ao. cidadãos, quando queria
taser prisões.

O Sim. C DE OLIVEIRA dá uni aparte.
O Sim. CAETANO GAmA:—Bem. São mandados

pelo juiz de direito. 0 nobre deputado conse-
guio ser auxiliado pio povo, porque dispunha
de influencia e affeicóes no Curvello. Mas, isto
não vem ao caso. Atada hi polaco o digna juiz

de ilír iii de i\Iomtti ( :laros 	 oegui 	 tl'i:tiiar
nua diligencia mimiportaimle, corno V'\c. nien-
monumi, auxiliado por algmimt cidadãos. lto

prova comi la V lx ; t urom a que co se conse-
gue isto q (mamilo uiva autoridade emirgica e ci-
dadão puestirate dms1ime (lo mresigto, consegue
acerc:i r-se das t miii ii 'miei as ilo ligar e de pessoas
do povo pari i'eatmsar essas diligencias, e e so
por este modo (l ute chega a obtem gente que
pissa ser equiparada ás praças do c o rpo Poli-
cial cliii manda las por um otlicia 1

Feto fado, 	 r. presidente, serve para de-
moi, iar que limo lia mia assembléa actual a
ricoh reucta lati 	 de que Lauto a-

l arde, fizerão o nobres iteptitados, porque do
tacto ile ter sido creada a guiaria municipal o
irimio passado, tendo solo snpp'imiitda mia sesão
anterior, o que se segue e que dIa existe desde
1573, e que os seos resmitatos cada vez de-
mihimistrài) mais a irnpossibilidate de sua con-
tinuacão...

1) 	 mu. B. t > mNTO:—l. incouveumencia.
O SR. CAETANO GAitA:- . .. .e que não se po-

derá fazer receai este estais atirrtial de falta
mie segurança mmimlis idmaal e do oudemu pub l ica, sem
(mi 5 realise a mcd ida que, comi signa o um-
jecIm, isto é, a rreaão do corpo policial mlis-
lii lii ido pela rmi:tuicira por que se pretende ia-
zel-o.

E erto que louve mitumlamiça de opmmiião mor
parte la umiaimiria dá assemimbtéa passada, porque
1u'semtemtmemsle cotão-se mii utaturia lã mlepU-
tarlms quso riam 	 ierlericerão á legislatura p15-
sela.

1 ci. 1)rmmsuoNuu:—Mas que tizerám parte da
s,,mo te 1511, se votou a guarda mu-
mmit[ma 1.

SR. CAETANO tsi:—t lemo miisso,dus imietmi-
lime Ia com]mmnlssão ad mmml mIe torça pu bimca
taimbimi não fuirãm deputados ria ultimima legis-
latura. e esses frrmmão a maioria da cornuuiss'mo.

De inais, Si. presidente, ainda que a,sitn não
tosse, ainda mimesimio quando o pessoal da pre-
sente maioria fosse o me s mo da sessão passa-
da, não havia razão pari se achar incolieren-
cia no modo de i (Ias cousas, quando
os factos vierão mie monstrar, prmucr paI unte no
perrodo decorrido da sessão passada até a pré-
SdtiiC, que não i ,. possivet a c intimivação deste
estalo mIe roucas, e que os desejos, se bem que
muito louvai eis, (Ia asse obléa miro se podermão
raalisir, por ss que não era possivel comi-
Enuar a prcvmncia tio estado em que se acha.

bit não d uvido, Srs., dar uticu voto, e opinar
mesmo pela criação da guarda mmiunmcipal, po-
rem eumi occasião mais opportu na e sire outras
bazes. Actualmuemite, porermm, conto cIta se acha
omgmrimsada, e cuim s usta do estado da proviricla,
para se restabelecer a ordem publica, e lazer-se
eumimpri r, principalmentete a 1cm do atisi aunentm
militar .

tI Sim. l)imusmoNn:—Lu demonstrei que a ordens
publica não está alterada.

O Sim. CVETANO GAMA... não tia outro maio se-
não a crea ç ão corpo policial, tal conto a pre-
tende o projecto. 1) illustre deputado, que rue
interrompe, discutindo pe:a 2.a v ez o projecto,
mteleve-se principalmente emn demonstrar que não
eram exactas as minhas assercoes de que a pro-
vinmia se achava crua estado anormal pela falta
mie segurança individual e de tranqmmmllitade pmi
hshica. Para isso fez o confronto dos relatortíms
dos presidentes da provincia desde o Sr. Ve-
naneio Lisboa ;té o Sr. Barão da Villa da Barra,
e, referindo se aos ritais recentes, disse que o
Sr Freitas Hemsrrques declarou em seu relatorio
não haver a mirdeum publica sido perturbada, e
que por ultimo o Sr. Pedro Vicente asseverou

(lime apar(e mirim uma ouiro fimelu desles que moe-
tmtrimmo-se 1 	mm, a orth , co pualmhiea e' 'etiava eum
' lias 	 otiit mçmes normuiaes.

Quanto aos relatrios de Srs, iie!emus e Frei-
tas Flenriquis, direi uinicimrteot 	 ao nobre de
putado, (frie, uuão ulmstamit' 55 Exes 	 dizeremcicie  tio tinha havido perturbacã 	 importante
ria ordem putdtca. is cmii mada soccore as as-
sevricoes do nobre deputado, porque a caumsa
principal das actuaes perturbações tia ordeui e
da falta de segurança individual sobreveio
muito termipo depois da confecção d'esses rela-
to ri os.

O Sim DRu T roND: -Mas a escala do entoe é a
tu es mui

1) SR. CAETANO CAMA—E isole o nobre depu-
tado qmme o proprio relatorïo do Sr. Pedro Vi-
dente, que na,> tratou de pertuirbacão tia orhetii
pulmlmca, foi apresentado á ass iimbléa mpemsas rim
noz depois que entrou eui execução a lei tIo
ilistatimento miiditar.
• sri. DRcsioarD:—Fntretanlo, ja mias a noticia

de comincicoes emn lugares distantes
• Sim. CAETANO GAMA:—Mas não mbvidas á lei

do atis:armmemsto, cuja execução foi mjute collocoim
a proviticti cmii perturba:ão, estado em queque
amu li e acha. S. Fxc. referio-se a mmmmi fartim
oceorrido cmli AImr' Campo, que nao era de pe-
quena monta, e alguns omi iros, são devidos, re-
pito, á lei do recrutamento, porque o nobre de-
putado sabe que o regu laursento que deis lias-
trmim ç óes para execução d'essa lei é te 27 mie
Abril de 185, do msiesrno atino do relatorio ilmi
Sr. Pedro Vicente, e delermninomi que a reunião
das juim [as se fizesse erra 1.0 mie Agosto. Note o
nobre dep(ttado que as juntas devião se reunir
n'esse dia, e o rlatorio é de 9 de Sternbro se-
guinte, isto é, foi datado Uni ruez mlí'pmsis que
a 1cm entrou cru execução, e o nmhre lepulalo
sabe que, em tão pequeno periodm, não 'ra
possms eI terem se talo todos esses factos e lia-
vmerettl chegado cites ao conhecmmtmento mi presi-
dente. E de mais, o relatorio não é feito nu
dia de sua apresentai.-ao, é nui tralmalbo longo,
que precisa mie ser eonfeccionado, pelo uiserlos,
um mnez antes

Portanto, quindim o relatório foi organisado
não (ira possivel que o Sr Pedro Vicente ja co-
nhecesse e viesse referir as commnoçms que se
tinhào dado na prisincia por occastão da reu-
miiãm das juntas de alistamento que mies ão tem
começado a fuunccionar um ruez antes.

E senao, veja o nobre deputado domino mis rela-
torios dos outros presidentes e dos chefes de
policia, depois do Sr. Pedro Vicente, quando
comecomi a ter exedmm ção a lei do recrutamento,
denmonstrão mm estado anormal da hirovincia

Começarei pelo que disse o rllustramlo Sr des-
embargador Jaqumun Caetano, cuja aumtormdade
foi aceita, comia toda razão, dm1150 muito valiosa,
pelos dignos m'ullegas elo nobre mlepuladi o Sr.
C. Àtãonso.

ti Sim. DrmUM0ND:—E' incontestas ehimiente tini
caracter muito distincto.

O SR. CAETANO GANIA:—O Sr. desembargador
.loaquiuu Caetano, durante o pouco tempo que
estese dirtgindo a policia, reconhemeo este esta-
do mia pros incia e a necessidade da forma polim'ial.
Diz ede (ié

Pr põe, corno recurso, que direi lariiemstavel,
cotttemttporisar-se com este estadms mIe eousas e
falta de execução da lei, e pedir-se ao governo
geral providencias para obtensão de forma, e de
facto assim se fez, mas o governo geral apenas
autorisou o presidente a engajar gente para O
corpo de-linha; quando a dilficuldade era exacta-
mente ter-se dissolvido o corpo policial, e não
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pra 	 que fi te novo II colo.

Ja 'é V. Ix. que o Sr. desembargador .Ioa-
qu iii Golano, cuja opinião é muito autorisada,
e que falia com couthecitiiento de causa, porque,
CouilO chefe de policia, era o mais C'rnpetente
para conhecer o estado da proviiicia, assevera que
era iuiipossivel continuar elia a ser policiada pela
guarda municipal, e que a perturbaçào da or-
dem publica ira geral.

Vejauis ti que diz o acmnai chefe de policia.
Oiu. ltIli5iOND:—aO Ilude argumentar Com

o relatom m (lei[(, , porque não veio.
4) it. (airaso GANIA:—Então o nobre deputado

prsctiile ia leitura? %sevcro à V. lxc. que
no relatJrio queaqui tenho, sob as epigraphes
—sigurauuca iiidiviiival—e—tranquillidade pu-
blica -S Exe. diz o que disse o Sr. desembar-
gador .loaqui ei Castati que a provincia se acha
em estado anorim:al; quis de toda parte se reclama
força do corpo policial; que não é possivel obte-
risui -se boas autoridades, não só porque, em re-
gra, com(; o nobre deputadoLado não contesta, lia
caremucia de pessoal i&loneo tios diversos mumilci-
pios, sobretudo do interior, como porque e prin-
cipal uiente liefli os homens mais irnportan Les das
localidades, ueiii miiesuiiO aquelles que não são os
mais apto s para autoridades, q o reun exercer
lo;ses cargos. 1; nao querem exercer exactamiienie
por isti porque não [cemfora, não só para
climiiprimciui seu ,; deveres como até para garanti-
rem as suas proprias existencias, e porque estão

o que tem acontecido à outras autoridaules,
que lêem querido cumprir a lei, algumas das
quase teeuii sido assassinadas, outras expelbdas
0, lugar. 1-' tauibem por isto que continuada-
limite se está mudando o pessoal da policia, por-

que os nomeados, ou não aceitão os lugares, ou
aqueiles que já estão nomeados anteriormente
não só instao, solieitao sua demissão, COuilO
quando não se lhes pode conceder, ou se lhes
pede que indiquem quem os substitua, e não o
pl)deTii fazer, retirão-se dos termos. Muitos teemuu-
se mudado do termo para furtarem-se ao exer-
cicio de cargos policiaes. li' por isto que não ha
pessoal idoneo e nem pode haver; mio é porque
sejão escolhidas unãs autoridades de proposito
para servirem de instrumento. A causa é verda-
deiramente esta. Entretanto VV. Excs., que me-
emuliecem ser preciso haver boas autoridades e
que censurão o governo por não tel-as, não que-
rem dardar ao preside te da provincia e ás autori-
dades coustituidas os elementos indispensaveis
para se remediarem estes males e conseguir-se
que não só haja boas autoridades, como citas
tenhão os meios mIe cumprir os seus deveres e
uiianter a orlem publica e a segurança indivi-
dual.

0 S. I)iucmoND:—Emi ire tanto o Sr. Freitas
Ilenriques disse que as autoridades erão magni-
ficas.

O Se CAET.No GAMA:—Não disse que erão
unagnilicas, disse que erão boas e em regra acon-
tecia assim. Mas acabo is demonstrar ao nobre
deputado que posteriormente tornou-se ainda
iiais tJitliciÍ a obtensão de autoridades boas, ou

mesmo mãe, porque diflicilmnente se encontrão
pessoas, quer de una, quer de outro partido, ho-
mens bons, nem mesmo maos, que muitas vezes
desejào a autoridade para abusarem delia, que
qiieirao exercer cargos poticiaes. E' una grande
dulilculdade com que luta a policia, devida nao só
às causas que tenho assignalado, como ã falta de
forra, porque a guarda municipal não satisfaz ás
exigancias do serviço publico Fica, portanto, de-
uiinnstrado este ponto com os factos e documnen-
t as irrefragaveis.

(te nobres deputados enxergarão alguns defei-

is nu corpo polieial,como II urganisa o projecto,
e ilizeuii serem vonin ins i guarda municipal. Di-
zem lambem, atem do quis jã eonibali, que o cor-
po policial é composto igualmente dc individuuos
que residem e devem permanecer nos termos quis
tesin de policiar. SS. Exes. estão em engano a
este m espeito. E' certo que se determina no pro-
jecto poderemos engajados para o corpo poticial
linluor a condição de não serem retirados la cir-
cuumnscripçào. mas vecou VV. Fxcs. que a eoio-
uiíssão altetideo a duas necessidades paipitantes:
A 1 1 quo iião era pnssmvel obterem -se eulgaja-
mentos para o corpo policial, licando a guarda
umjcita a sar umiuidala pra pontos louiginq moe e co-

inc tudo para a capital.
Esta era a razão dada aos olliciaes que furão

ounuiissionados pelo presidente da urovmncia para
obterem engajanientos: não obstante se lhes pio-
mel ler quu não siriã:, retirados do termo em pie
i engajassam ou de sumas pruxiinidaIes, dizia,,

ei les que na) acriditaaão nisso, porque jã nau
era a prmm:.ira vez que se lhes promnettia e depois
se lhes faltava ao cumprimento da promessa, o
quis é verdade. Portanto entendeo a counmnissãi,
imito bem, que era preciso consignar em lei st i
promessa e dar-lhe unta garantia legal ije ccii
uiuiipriunen lo para quis se podesse conseguir

Omite e apta para o corpo policial.
Não convinha por outro lado que estes desta-

i::iiiienlos do corpo policial ficassem perinailenle
no termo a que pertencessem os individuos cii -
gaados, para não se reuli sarein os iiiesmilos inclui
emimui Les que ciii rttaào à guarda municipal, 1

por to se determinou que a condição podia ser
imposta para 5 engajarem e não saliirem da cir-
cummnscripção. Mas os nobres deputados sabei
que dividida a provincia em cinco circulrnserip-
cóes, Locão, pelo menos, 14 termos para caia
unia, e portauuto é posuvei, e é até o que se terá
de realisar, que estes destaeauiienuos sejão monda-
dos de uni para outro termo,utesde que estaciona-
rein por algum tempo e coiiieçareir1 a se rela,-
mi	

io-
ar no termo em que prestarem serviços. Já veemn

tineiiào licão lixos no mesmo terrmio; teiu 14
termos a circuriiscripcào para serem revesados
aos poucos. portanto não se (lá cio rela ç ão ao
corpo policial, appticado como diz o projecto, o
inconveniente que se da em relação á guarda num-
nmci pai.

0 nobre di , nutado o Sr. Candido de Oliveira,
não obstante mia sua argumentação haver suppost
que a fores de duzentas praças consignadas para
cada uma tias circumscripcôes ficaria permanen-
te na circuurmscripçào...

O Se. C DE ()m.ivEuIi%: —E' n que resalta do
projecto.

0 Sim. CAETANO GAMA:—. . . donde tirou lua-
cites contra o projecto e onde enxergou possibi-
Imilade de arliitrmo e de incomuvenientes praticados
pIo presidente da provinci, lambem arguuaien-
toU por outro lado quando lhe conveio, figurando
o caso de ser a força dividida pelos diversos mnu-
niempios de que se compõe a cireuumiscripeão; é
exactamente esta a hypcuthese que se vem a rea-
Imitam.

O Sim. C. DF ()LlvEitu%:—Então offereca mima
emenda neste sentido.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Nào é preciso emenda.
Na,) era possive! (lume O projecto consign:isee

tolas estas minudenelas, e V. Exe. mesmo foi
quem disse que não era possivel fazer-se isto.

O Sim. G. DE OLm y Emtia:—Sem duvida.
O Sim. CAETANO Cm\ms:—Portaumto o projecto

fez o seguinte: consignou o principio geral, não
da di isào da prov.uicia em circuimiscripções,
mas da distribuiçã o da força em circumscripções
da provincia, determimmou o numero do , praças
que leve caber a cada eircumsrrupeào para ser

silidivitljila 11 5 15	 livem'ssmmiunicipi	 que a
:infióemmi, emilrmmis I	 uevo-ssiJoles jo ser' iço

presidente da prol meia teum de lislriljur
cada miii destas m:oimip nhias de Ilizentas pra-
ças pelos miiuluuicipis de que se cuuimpôe a
:umseriprao, e VV . i:., reconhecendo que i5to
tora de SI fazei, ac'ioli que havia
i.lelites e argueinimitu contra o projecto por
este latiu, dizente quis compondo-se a provin-
1:15 de 12 iiuuiiiplos, ai menos dos que es-
ão uilstaltados e leluzidas 400 pra ças para a ca-

P ilai , ristavã,00.8 que divididas pelos outros
iltiu icipios da provincia tocavão

() mi. C. ou: ()u,mveiuis:-10 para cada liluniei-

O Sim. H. l'mN'ro:—Ous 11.
O Sim. CErANo (;sami:—... 10 pracas. e VV.

Cxs. umtendaun não só que estas praças não
erão siillicientes pari o sere iço de cala uni ter-
no

O Sui. C. DE ()m,ivimiii:—Eiii iiiuitos untos não
são.

1) OR. CAETANO ('j Á iA — ....omiio alem disto li-
ana faltando a força precisi para occurrer
te l.geuicias por casos de perturlia:ão da
dciii publica, etc., e que mia séde da circmmlmi -
senipçàu mlii) pernamiecenia a força precisa para
li	 ulttmmi:iflhlalla ter um capitão.

'si o'e:isià notei a S. Cxc. que a sua cuui-
ta mão eslava exacta, que S. Exc. fazia Omiti
(ouli, cotou se diz, mie chegar.

O Sri. C. ne (tvmv E mmu .s:—Vaunos a dia,
4) 	 R. Cmeimit faãit:—l-ui vou deniomislr:mi,
V. Cxc, dividiu a provimicia e disse que ellt

smiliimli:i '12 mios, e para mstes'12 feu'uios ulis-
ti il;iio 800 piara': é exacto ou nàj?

4) Sim. 	 :. mui: 4 i,ivEuImA:—1,'
0 Sim. (,AETAN0 GAMA:--Bem; deiuzm 400

Inici e pua a cmpi aI. ((a, V. Cxc. esqueceo-
que as 400 para a capital são para a cm-

utumnci'i pç l:m es }li tal v que a clrcuui:scripcãi
di capital lia 0 ., ler, pelo menos, 14 terimios;
porque, liu ididos is '1 	 ternos eun 5 pontos,
-almr:ii 14 termo ii para cada 	 tina eirumcuscrip-
co. iesl:mnl 	 l)is, pIta que duas cireuumiscrmp-
às irão mais liii,

'mm. C. um: ()m,uvEmmtA:—l)izeln que 5 cireimiis-
c'u'i peões umal chegao.

0 Sim. CIE-rallo (AMA:—Quero mmoslrar que o
sCO aicIil,i não é exacto. V. Cxc. na distribui-
co de 800 pra.-as devia eliminar peio itt enos

11 lermosl:i capital.
0 Suo C. os llu,mvEmRA.—Nào apoiado, São só

a capital.
4) Sim. (:AETAN GAMA: — E' certo que o projee-

1 fixa 400 l)r:4:as para a circumemscripcão da ca-
li t ti.

Portanto, V. Exc. dê as 400 parti a capital
esua eirc ilmsm'ripção, elimine 14 miiunicipios, di-
vida as 800 praças, nào por '12 mmtumiicipios. luas
pelo restante dos mnunmcipios, e cii sou denions-
trar qual ser) o rsuttado,

iJiididos os '12 termos cmii cinco partes, te-
mitos 14 para caia curcumnscripçào; dedusidos os
14 termos da capital, licão 58 para as 800 pra-
ças; tlividiuia: as 800 praças pelos 58 termos, eu-
tisni 13 para cada um e ainda sobrão 46 para
serem rateadas.

ia st' que .1 conta miào é exacta nesta parte.
As 13 pr.ças são muito suificientes para o

serviço de cada ternio,e substituirão a guarda mu-
11icipal com muita vantagemia, porque o presidente
da proviucua tem de designar a sede das emilio-
sirmpções, e nesta parte peço permissão ao Sr.
Druimmond, que censurou a comniissàem por uião
Ler designado as sedes, enxergando n'isso una
arhmtrio deixado á presmdemicia.

O Sim. l)ecamoren:—E uni arbitrio perigoso.
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0 Sim. CAETANO GAMA — - . . e mii arijitri pemi-
goso,—/ufe aeyuus—expressào las omita de \
l':xu:. . -

1) ium. l)mmr:uioso:—Semn du\ iJa neuihinii:i
(t Si. CAETANO GAMA: — . . . pari oppur à sua

opmnlao a do Si. Candido de Oliveira, e cumn to-
la rasào,poisque 5. Exc. declarou que o projecto
"'constituc ional, porque usurpa a tirmbuuçóes do

Podei- execu tis o, entuetati tu q mm o miohre depmt-
lado vai alemn e emltLnde que n'cIte deviào-se
designar as sedes, o que ahsolutamiiente i:ào
poda ler lugar, porque a desmgnacào da sede
depende de umaa conjuicto de circutuistamicits que50 a admni:uistraçà0 pule e deve avaliar, e mi-
porta niinudemtcias da distribuição e eimuprego
da - força, o que nau é da competcneia do poder
Iegislatmu o.

1) presidente deve escolhem' para cedi da cii-
cumnseripeão o ponto muitos ou milemuos CentraldeIta 	 ara facilitam' as operações da força um
r uuiipm'mmuieulto de sCUS deveres, a execução das ,pr-
deite do capitão, que as receberá do cmii-
lilaildante ou do presidente da pros lacia e a
Lvii te lnaiisinm ttmr aos di' e rsos desi icanientos
da circu mscripcào.

Alem dissodisso deve ser escolhido o lu gar onde
houver Omita cadêa unais fonte, quC c.ormiporte ti
m'euniào dos presos, ao muiemios dos de mtiakor ilmi-
portmncia da respectiva circumnscripeão.

Ora, bem vê, o nobre deputado que a asseio-
hlea ilào só não é competente, Como não temn mis
mIstos precisos pira fazer essa escolha, mulas o
Presidente da provi macia.

1:' vxacianicule a realisac'ão dessas providen-
cias que tornara desnecessaria amua força de 13
pracas em cada um n_ termos, porqmue suutão
serao htmslammtes parti guardar cada Imilma das ca-
dêas onde houver pm'esos titimito poucas praças,
e Cmii muitas, principalinen te mias que forem Ira-
cas, não Itis cri) presos, porque tear:) uni desta-
caimtento furte na séde da cireuunscripão, cuja ca-
(`a servil a de deposito dos presos á tOla perten-
centes.

Sendo assim, vê-se claramente que hão é pri-
elso ummi a forra de 13 pm'aas cii m cada ulun dos
termos para guardar presos rias calêas cio que
os houver, porque restanjão poucos, visto que
sentiu remnettmdos para a séde da eiretumilscrmpção;
bastarão para isso 3 ou 4 pratas, ficando as ou-
tras para as dilmgemtcias polieiaes. Por essa fornia,
flào só ficará na séde da curcnuiascripçào uni des-
tacamento maior para guarnecer a Cadèa, como
ainda restarão praças para as diligencias poli-
elites nos dmflereutes [ermos da cmrcmumuiscripção.
Se houver algum facto extraordinarmo, alguma
sedição ou rebeltião, eunfimia grande perturbaçau
da ordem publica eni una circumimscripçào, e 
forca aiim existente não for bastante para acudir
a essa eniergemicia, nada impede, neun unesmo a
condição permeiittmda no art. 1.0, que seis requi-
sitada a força da circunisemipção vmsumiha para au-
xiliar esse serviço especial, e que por sua tatu-
reza está fóra da disposição que perunitte a con-
dição do guarda não sahir da circiumuieermpeào,
porque cita se refere á prestação dp servicos or-
diuiarmos e permanentes, e não extnaordmnarmos e
imprevistos, corno este.

Fica tambeun nesta parte respondida a objecção
feita pelo Sr. coronel À nitral, quando autalsoui
o art. l.° do projecto.

Sr. presidente, creio que os propniems nobres
deputados da mmiimioria da casa reconhecerão ciii
suas conscieuicias que, prescindindo das armas
de opposmçào de que queremlamiçar mão como
infensos à aduministnaçtio, a medida contida no
projecto  a mais util e reclamada pelos interes-
ses publmcos.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
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() SR.
0 Si. CETN0 ;AsI: —Fica tauibeiii uiiiiuiis-

traio que a cieaçao do corpo policial nau e unia
medida lemumbrada e mimipota pelo actual pEcam-
Imite da pi ovincia ã asseuddea pro meia!, com
quebra da a utomionhma e ind epe ndc lema deila, co co
disse nobre deputado; que, pelo contrario, e
unia mimejida recunhecida colou necessaria por
nós prtiprios e por muitos outros administrado-
res da pro meia, antecessores do actual, e entre
cite; o sr. Pedro Vicente, que pretendia distri-
buir a for, * a  mio corpo policial, ao mimeiios por dons
ponto' iapio meia, pois que, a que então lia-
ia iiài daa para mais, o que foi immUito aceito

e applmudido pelo Sr. coronel .iihiral; portanto,
que o actual presidente nio quer sieliSo os miiCiOS
iiem:ess:mrLos para mantem' a ordeni publica e a se-
gurmim , a mimlivimiuml, cimdiçiies irmdispensaems
pari o prgreso da )ru\ mimcia.

S. 1''c. não desconhece que é preciso tammm-
li im liroimover cuiadosainente a educaeao
nioral e inleilectual do poN O, que igualmente sã
m'l(ueiilos mmd ispemisa% eis para a ordem publica,
e uos pidio providencias im'es'e sentido.

ii sim. 1 )ituaioD:—( )s prmucipaes
ii R. CAETANO (AMA:-0 nobre deputado en-

tendeu que erão os unicos.
(1 Sim. I)iuioNo:—Os prmncipaes.
0 SR. CAETANO GaMA—l'OiS então estamos de

arEjo: se são os principies, uao se segue que
a força publica não seja precisa.

- historia e a expericmmeia mios mnostrão que
nos paizes mais adiantados e ci\ mlisados, ciii que
o povo é instruido, é onde os cumes su, reprodu-
ieiii ComO iiiaiS frequenema. E' verdade que Lo-
meio outra feição. Não é o assassino que saime

da emboscada para acoummnetter a victimima, do-
minado pies instiuctos de ferocidade, mimas o ve-
Ilimeo e criminoso astuto, trajando casaca e lu-
'as de pellica, que passeia nas praças publicas,
que coo'. ive tias aitassociedades,e que, se não com-
prega o hacarnarte, propina o veneno, falsmiiea lii-
mimas, e faz quebras fraudulentas: portanto, e
visto que a civ ilisação só por si não impede os
crimes, nem mesmo os diminue dispensando a
força e a policia para repriinil-os e pie'. eni-los.

1) Sim. C. DE OLIVEIRA dá um aparte.
O .R. CAETANO GAMA:—E tanto isto e verdade,

que o nobre deputado que me honra comi' seu
aparte, quando discutio a reforma regimental,
reconlieceimdo o patriotismo e mrmteliigencia dos
nobres deputado previnciaes que organmsai'au
o nosso regimento, dcclvi ou entretanto que cite
precisava do retoques, porque a sociedade tem-
se adiantado na umalicia que aquelies legislado-
res não podiào prevenir.

Não é somente a insti ucção que evitará os cri-
mes, é sobretudo, como disse o nobre deputado,
a educação moral, é o elemento religioso, e a
religião ensinando ao individuo que cIte pudera
se subtrahir a justiça liuniamia, porem nunca á
justiça celeste.

1'.' exaitaumente por isso que o presidente da
tiro'. meia nos pede não só a iiistrucçãu iiiteIlee-
tmial, colho principalmente a religiosa, que pre-
para o Curacão do homem para a virtude.

O Sim. DRUMOND lã uni aparte.
0 R. CAETANO GAMA:—Portanto, o proprio

presidente reconheceo e assignatou, como uma
das causas dos numerosos crimes que se dão na
provincia, não SÓ a falta de força publica, corno
de eduea'ao civil e religiosa, principal mente
cala, como bom disse o iliustrado Si. C. de Oli-
veira, porque só a consciencia de que o indivi-
duo não se poderá subtrahir á justiça de l)eos
fará com que cite deixe de eoinmetter crimes.
V. Exc. sabe que na sociedade adiantada o
ciimmiinso que dispuzer de alguma educação e

itiilmaçào pumleiá larilmmmenle furlam'-se acção ml
justiça pelos nmmmos e ardis que lime smmggere a mm'.-
telligimmcia esclarecida. Eum nosso imaiz o tio-
me mmi que não tem imite! lmgenc ia e nem educa-
cio para, por meio di astucia, s'jbtratmir-se
ac;ão da justiça, tem o recurso de fugir para os
confins de numa p roviimcia vasta como a nossa.

E' preciso por tanto o elemento moral, é pre-
ciso aquilio que o Evangelho clmammia o princi-
pio Ia sabemiori a —ft'i/sum sapienhie leu or Do-
sujei.

Não se segue disto que não seja m'.eei'ssaria a
força publica e (lime só devaimus, como disse
nobre dputamlo, promover a mnslruc m :ào e a mio-
raiiSção do poso, e que possamos mimam ter a tu'-
dena publica e a segurança indivduat com
nmeis smlasormos.

1 Sim. Dmmmamorsn:—Eu disse que é muito mais
vantajoso.

O CAETANO (;AMA: —Esses meios poderão
ser smpplicados comi mais vantageum, depois que
a pros mmmci:'. sumir do cabido amiormial em que
se acha por causas especimes, entre cItas a exe-
cução tia lei do ree o Li moeu to. Se pos tem mormneml -
te, desappaiecemmlo essas camisas e os seus s!lèilos,
a assemmmbiéa entender que pode diminuir a for-
ça, certammmeimte o Cmrim; 	 mias arlualumemite mmão e
p1 s1ve 1.

Vou concluir, Sr. presidente, Com numa opi-
nião autorisalissimima pia os nobres mlepmilauios.

Quando os factos, os documentos e a e\pe-
riemicia miada s :illmào na opimmmao dos nobres de-
putados para demiminstrar (Inc O corpo policial
é muito preferi'. eI á guarda municipal, venha
cmii nosso auxilio a opinião eelarccmda de iii
eumimiemite estadista brizileiro, ismispeito à S.
Exes. Creio que os nobres deputados não mies-
conhecerào a immmpomtancma e o inerito do itlus-
trado estadist:m di seu partido, o Sr. Visconde
de Abaeté, então Àmmt nio Pauhimiu Limpo de
Abreu.

Pois be'mm; é S. Exc. que nas sabias instrue-
1. dv 9 de Dezembro Je 1835, dadas aos pie-
silemites de pros immeia, e que tem o cunho da
experiencia e da sabedoria, disse mio 11 o se-
guinte. (Li).

E' o Sr. Visconde de Abacté, que já mi'aquelie
tempo achava umima instituição muito mitmi, e acon-
selimasa aos presidentes de provincia a lança-
rem mão d chia, a creacão dos corpos de policia.

Li Si;. C. DE ()m.mvEmiiA:—O nobre deputado comi-
funde isso Comi mm que se chama policia das loca-
lidades.

O Si'.. CAETANO GAMA:—Elle falia em corpos
polmciaes organisados pelos presidentes de pro-
vincia e diz que é urna instituição muito vanta-
josa de que elles devem lançar limão. E é exacta-
milemi te isto o que temem sido reconhecido pelo par-
tido dos nobres deputados.

ii 514. C. DE OLivEumA—Não apoiado.
o Sim. CAETANO GAMA:—EU já referi o facto mie

ter sido creada emn 1808 a guarda municipal, e
quando dIa coimieçava a ser organisada pelo Sr.
Saldanha Marinho, nu amico seguinte, estando na
admiministração o Sr. Machado mie Souza, foi alio-
lida e substituida pelo corpo policial, por unia
assemmbléa liberal, sem que se tivesse colhido a
uiinimmma experiencia a respeito: a lei apenas ha-
via entrado eni execuçeo; somente se timilma feito
a distribuição dos contingentes da guarda mmm-
nicipl pelos diversos termos, quando no anuo
seguinte vosso partido revogou essa lei, e res-
tabeleceo o corpo policial.

Sr. presidente, tenho algumas emendas a offe-
recer ao projecto, porque, não obstante ser ela-
borado com cuidado, mmào deixarão de escapar
umas pequenas faltas, que podem ainda ser cor-
rigidas; e coumo está em iliseiissão oart. 1 .° e as

eiimiimmli .. m'elermum a lhe, eu. vim otl'mre'er as
que a cmmiimiima51u ei'.teimmismi precmas e d'mi emim
poucas palavras a razão dcl lis.

« Ai) 5•o do mm t. !.--depois da ultima pa-
iavra_capital_aci'ri'scemiie- se—e moa casos mie
mtihictos que temmlmàm til, ser processados em virtu-
de de d ispoim'm's regula mmmemmlares mm

Já demnoituem, qimamido faltei a primeira xez, a
necessidade mi'esta mi'.olillciÇàO, (inc escapou á
coummmiissão: que os soldados tio corpo policial
que tiverem cciii rmmeltido delictos e qe tiverem
por isto de ser reumettmdos á capital para serem
submettidos a conselho, não poderáó perma mie-
cor mias circo mmmscripçóes; deveu'. '.ir para a capi-
tal. Si bem que fosse isto um caso excepcional e
se podeese dizerque não estava comnprehendido
na lei para prevalecer a condição imposta no
engajamento, entretanto julguei conveniente,
para evitam duvidas futuras, tornar esta disposi-
ção bem clara, accrescentando esta excepção.

A segunda emenda é a seguinte:
« A' tabella n. 1. Eni vez le—tenente curo-

muel—diga-se---coronei. 1)

E' uma eles irão de posto, que não importa
enão honra devida ao cmumimmuandante de numa

força de 1200 praças.
A' tabelta um. 2. Em vez de—mmmemmsalmdade de

100$000, de gratificação de 30$ e de 20$ de ex-
erricio—diga-Se:--15O de immensaiiduIe, 308 mIe
meratiticaçào e 20$ mie exercicio: total 200$. e

0 Sim. C. DE OLmvEmRA.—Atn é que divergimos.
0 Sim. CAETANO GAamA:—E' um am.gmento de

508000 nos vencimentos mio commimandammtc do
corpo policial. Não ha quem desconheça que
1508 para o m-ommmmum:mndante de unia for ça de
120(1 praças, e ainda mesmno qrme mimo fosse
de 1200 pra ,'as, é por demais insignificante.

E' Rima vencimimento que tona qualquer funccmo-
nario de mimmma repartição desde que passa de
amumummuense. 0 curimnaamidante da importante força
publica mia prs mmmia não poderia continuam' mi ter
150$, que iiàmm rimegão, porque todos nós reco-
mihet'emuios que cada vez vai se tornando a viria
mumuis cara principalmente na capital.

mimesmua tabehia mi. 2, na epigm'aphe—ca-
valgad ura— mlepois da palavra— eirmmrgmão nmór--
ar'eresceflte-Se—unia. e

Esta emimenda tem por flua dar unia cavalga-
dura ao cirurgião mói-.

VozEs: —Muito bemmi, muito bem,
E' lida e entra conjuntamente em discussãodmscussão a

seguinte emenda.
Am § 5,0 dl) art. 1.°—depois da ultima pala-

'e ra_ca pita l—accresCefl te-se: —e nos casos de de-
lictos, que tenhão de ser processados cmii vir-
tude de disposições regulamentares.

A' tabella ti. 1. Eu'. vez de—tenente coronel-
diga-se — corone l. -

A' iabelta ri. 2—Em vez de—mensalidade de
1008000 1 de gratificação de 308000 e tio 20$000
de excrcicio, diga-se:-1508 de mensalidade,
30$d e grati!ie m ção e 20$ deexercicio: total 200$.

A' mncsuna tembella n. 2, na epigraphe—caval-
gadura—depois da palavra- -cirurgião . mor—
acrescente- se—U mula. -

Sala das sessões, 9 mie Junho mie 1876.—Caeta-
,uo Gama._Ap/.'.resefltaçáo.

Não havendo mais quem peçapeça a palavra, en-
cerra- S e a discussão, ficando a e'otaç'io adiada
para a sessão seguinte, por falta te quorum.

'lendo (lado a hora, o Sr. presidente marca a
ordena do dia seguinte e levanta a sessão.

38. a SESSÃO ORDINARIA AOS 13 DE JUNHO
DE 1870.

PRESIDEEcIA DO Sim. CAMARA.
SUMM ARIO: — F \PF.DmmsNTrP—areceres de com-

missões. --- Ormiema d mlia . Jioraloria m' M. J
Gomes mie Fi(/ueiredo.—Paqaiflewlo a J. Theo-
doro j/ 0 ejra._1ndemniSaÇã0 a Torquato J.
de ,lloraes.—Ájsmm/a de ereto a F. A. do Car-
mo —Di,çcm'rsor dos Srs. C. de Oliveira e Cae-
tano Go rua .—Força publica.—Discurso mio
8v. C. de Olireira._A/JreSentaÇãO de prnjec-
los.—Diseur.çc 's mios 82-8. B . Pinto e JI. Fui-
('enfio.
A's 11 liii as da manhã, feita a chamada,

aclmàmm-se imm'esentcs 33 Srs. deputados; faltando
como participação os Srs. C. All'om'.so, Joaquim
Pemailo, X. da Veiga, F. da Veiga, P. Ramos,
.4 mumiami mas.

Alume-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
Li SR. 1.0 SecimETaRmo lã canta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
Of'//'icio.

Do secretario mmm governma, enviando uma pro-
posta da carmiara rnuuemcipai d'esta cmpmtal, so-
bre mmumditicações mie imi'.postos.—A' comm'.uuissào
mie propostas.

Petiçlo.
1)t João Urico S. Chreu, residente enm Juiz

mie Fora, pedindo isenção de direitos somre os
nualem'iaes necessarios á sua fabrica mie imistru-
imeotos de lavoura estabelecida n'aquella cmmla-
de—As counnmissões 1.a e 2.a de fazenda.

Pareceres de commissôes.
(1 Sim. J. Euvm'.ozmNo, pela de pontes e estradas,

otl'er. cc pira a2. a discussão o projecto n. '79, que
fica sobre a mesa para a mrdeumm dos trabalhos.

O Sim. 1'. BRANDÃO offerece por parte da de
redc ç ào a !inai dos projectos na. 14, 49, 94, 61,
103, 104 (de 18'73) e 166, que sendo approv ida.,
vão a copiar-se.

O MESMO Sim, otiérece mais para a 3.a discus-
são os mie ris. 37, 54, 92, 121, 131, 132,108 e
109, os quaes licão sobre a mesa para entrarem
na ordem'.'. rios trabalhos.

O Sim. O. VALLADÃO, pela de mnstrucçào publi-
ca, oll'erec' para a 2.a discussão os de mas. 5'7 e
165, que tom o mesmo destino.

O Sim. CAETANO GAMA, por parte da comrmiissão
especial encarregada de examinar as proposições
não sanccionadas, otl'erece o seguinte:

Parecer ar. 50.
A comimmissão especial, examinando accura-

damnente a proposição me. 2231, não sanccionada,
e as rasões da denegação de samucçào, con-
stantes do despacho da presidencia, que a acom-
panha, e:

Considerando que não de%eiD citas prevalecer,
porque, não obstante Imaver sido contratada pelo
cidadão José Joaquim (1om'.salves Simões a
constm'ne;ào da ponte do Funil n'esta cidade,
pela quantia de '7:05'7$, todavia, foi logo mio
começo da obra reconhecido pulo proprio di-
rector geral da repartçào mie obras publicas o
grave erro de orçaunento, desde os alicerces da
obra, pelo que foi autorisado ao empreiteiro o
augummento, como se vê dos documentos como
que instruio sua reclamação'

Considerando que, ainda no correr da obra,
forão reconhecidas novas faltas no orçamento,
que iniportavão graves prejuizos ao arrematante,
pelo que requereo cite exame da obra ja feita,
e autorisação das accrescidas ou rescisão do
contrato, de conformidade com as condições es-
tabelecidas no mesmo, pelo que foi ordenado
flmmvO exame pela presmdencia:

Consideran'Io que n'esse exame feito pelo en-
genheiro da repartição e o proprio director
d'ehIa, foi reconhecido grande augmnento de obra,
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não previsto ou ,rcamento e planta pci unI i-
:nuo consta te seus pareceres, e por iss))

a lwruvado pela ripatiçào o rovo oiçaineiito
1e antado, do qual, confrontado coro o pri 01-
tivo, se verifica que lioue na parte mais impor-
tante cia obra mais (lo duplo de augitienlo,
por isso que na escavação para os alicerces o
volume smibio de 1 00 ,000m3 metros á 250,000113;
na alvenaria para alicerces de 99,150 a 1(13,160,
nas cortinas de 2(1,950 á 43,980, alem de outros
aecrsscimoS:

Considerando que, ainda posteriormente ate a
crmclusão tia obra acerescerão trabalhos e de ,-
pe s , a inda que não previstas , reconhecidas
pelo proprio engenheiro cio seu parecer, corno
seja o grande aterro da ponle,uiecsssario para que
ell:u pudesse dar transito:

COnsiderindi) que a obra foi feita com toda
solidez e perfei ção, couio asseverão os engenliei-
ro em seus pareceres e entre elles o proprio di-
redor geral da repartição; havendo o arrenia-
liulte empregado nas faces lateraes do arco can-
taria de optiirma qualidade e perfeitamente lavra-
la, como asevera o engenheiro, quando só era
obrigado a empregar cantaria tosca, o que, não
obstante, não levou en conta:

Considerando finalmente que, pago o auginento
de obra, que lede o arrematante, avaliado em
6:244000,importara a obra ciii 1330ã000,
'1 uanhia recontiecidamente insutliciente, na opi-
nião geral e de pessoas insuspeitas, que assistirão
á sua construcção, corno consta de documentos,
rIem de que o arrematante teve de lutar com osos
graves embaraços creados pela epidemia da va-
riola, que por longo tempo grassou nesta capital
eu orcasião ciii que era feita a obra, cumuli) asse-
'era O proprio director geral da repartição das
obras publicas em seu parecer, pelo que, ainda
recebendo a quantia que pede pelo accrescrrruo de
obra reconhecido, terá o arrematante grande pre-
juizo devido á essa circumstancia imnprevistu; e
de_parecer—que esta proposição entre de novo
em discussão para ser approvada por 2 terços,
na forma do disposto no art. 15 da lei de 12 de
A g osto de 1834.

Saia das conunissÔes, 13 de Junho de 1816.-
(aetano (arna.—J. Eufroziseo.—Y. Peixoto.—
R. Silva.

Fica sobre a mesa para entrar na ordem lo dia
4.

ORDEM DO DIA.
ikioratoria.

Entra em 3 a discussão e é sena debate adopta-
do o projecto n. 15, que concede mnoratoria a
M. J. Gumes de Figueiredo para pagar o alcance
do ex-collector de Pouso Alegre, J. X. de Paula
Ramos Horta.

Pagamento a J. Theodoro 1Ioreira.
Entra em 2.a discussão e sena debate passa para

a 3.* o projecto n. 101, que au torisa o governo a
mandar pagar a este cidadão, emprezario da ponte
sobre o rio Bagagem, a quantia de 4:862500.

Indemnização.
Entra em l.a discnssáo e sem debate passa para

a 2.1 o projecto n. 184, que autorisa a despender
at a quantia d :3:517 . 890 com indenanisação
a lorquato José de Mora , s, pelos prejuizos sof-
fridos nos concertos da estrada de Marianna.

Ajuda de custo.
Entra ciii 2.i discussão o projecto n. 16, que

concede ai) capitão Francisco Antonio do Carmo
a ajuda de custo de 900000, pela commissão de
vedar o extravio de bestas novas.

O Sr,. andido de Oliveira
(Não temos este discurso).

O Sr. ()aetaiio ama (Idem).
A discussão fica adiada pela hora.

Força publica.
Continua a 2 . i discussão do projecto ir. 93, que

lixa a força policial para os exercicios de 187t5—
TI e 1811-18.

Procede-se á votação do art. 1.0 e da emenda
cuja discussão ficara encerrada na vespera e sua
approvados.

E' sem debate approvado o art. 2.0
Segue-se cm discussão o art. 3.1
<_> r. and ido de Oliveira:

—Sr. presidente, pela 2.0 vez nesta casa discuto
a materia do art. 30 No anno de 1874 causou
certo reparo a analyse dessa disposição commoniu
de todas as leis, ao meu vcr dispensavel, porque
o texto da lei nioderna ciii antinonuma como a ante-
rior revoga-a implicitamente.

Estou no entanto certo que a nobre maioria
não levará a mal o facto de ver-me hoje forçado a
(leinorar-irme com o exame desse artigo, cuja frase,
se for meditada, não é tão tabeliõa, tão sediça,
como as que em iguaes circumstancias são encor-
poradas a outros projectos. Em contrario, bem
serios problemas podem ser suggeridns.

Ha, Sr. presidente, desse art. 3o duas partes
distinctas, que demnandao reflectido exame, e que
poderão provocar embaraços na execução. E' as-
,,im que antes de tudo ahi se manda vigorar o
novo systemria de força policial nos dous exerci-
cios mie 1816-77 e 1877-78.

E de extranhar-se, meus Srs., que a nobre
counniissão, composta de distinctos jurisperitos
versados nas tlmeorias constmtucionaes, tão singu-
larmente se tenha afastado desses principios e
normas, e rompesse coro as tradicções do re-
giruren parlamentar para enxertar em seu pro-
jecto essa clausula dissonante e perigosa.

Sr. presidente, não é extranha á V. Exe. a
disposiçámm do nosso pacto fundamental, consti-
tuição ou curta outorgada, (o nome é indufliente)
qu, creando os parlamnentos ge'aes, e erigindo
as cantaras legislativas em um alto poder do es-
tado,mleo-lhes fuocções espeeiaes e delinidas, atem
daquelias que S€ prendem meramente á confecção,
e revogação das leis.

E' assim, Sr. presidente, que, alem dada dispo-
sição generica da constituição,que dá á assembléa
geral o direito de fazer leis, interpretal-as, sus-
permdel-as e revogal-as, ha outros textos, em que
se consignão faculdades especiaes e referentes á
outros actos que não a pura elaboração das leis.
São os assumuptos politicos, as medidas gover-
namentaes, que se comprehendem nessas dispo-
sições peculiares.

E' assim que diz o arl. 15 1 da cnnstituição:
compete d azsembléa geral fixar annualnu ente so-
bre informação do governo as forças de mar e
guerra ordinarias e extraordinarias. Este arti-
go temia sua repercussão, em relação aos paria-
mentos provinciaes,no acto addicional art. 11 §
2 1 , onde se diz ser da attribuição dos parlamen-
tos provmnciaes: fixar sob informação do pre-
sidente da provincia a força policial respectiva.
Confrontando-se esta disposição do art. li §
2. 0 do acto addicional com a que lhe é co-re-
lata: o art. 15 § 11 da constituição, vê-se, Sr.
presidente, que, pela indole do systema repre-
sentativo, a assenabiéa provincial deve annual-
mente fixar a força policial, pela mesma razão
porque a assernbléa geral fixa todos os annos as
forças de mar e terra.

O Sim. R. SILVA:—O Sr. visconte de Uruguay
discorda.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Sei que existe a opi-
nião do Sr. visconde de Uruguay em contrario.
Mas, além de ser para mim autoridade sus-
peita...

O SR. R. SILVA--E' poderosa em materia de
Iheoria constitucional,

() SR. E. ur t)Livf:rurA:— ... POrqUe 0 Sr. vis-
conde de Urumiuiar nos seus estudos sobre as
assemuhléas pros imu:iaes srogularrrienteamnesqui-
ruia a iusti tuiçào,uiegarido-Ihes até o caracter po-
liticu, que não pode ser contestado, é certo que
tal modo de ver não é partilhado por todos os
publicistas naciomuaes, e item temtem  unanime as-
senso da escola conservadora. Accresce que o
elemento laistorico vale muilo para a interpre-
tacão, e as tramlrçães desta casa tem a tal respei-
to fumado a verdadeira doutrina.

Todos os aumnos nos reunimos e desde o prin-
cipio ternos um grande empenho de que logo
cogitamos: a concessão dos imieius mIe vida ao go-
erno, isto é, a confecçao da lei annua do or-
amnento e da força policial.

Tudo isto porque? Porque entendemos ser de
alta politica, ser inteiramente conforme ás re-
gras do systemrma parlamen til a revisão constante
e successiva d'estas leis especiaes pelas forças
visas da nação ou da provincia representadas
por seus escolhidos. E se não fosse esta a in-
terpretação jurudica, a interpretação contitucio-
uual do texto do acto addicional, bem certanren-
te poder-se-lira dispensar esta reunião annuaa dos
parlamentos pros inciaes, pois que logo que se
lizisse a lei do orçamento e a lei de forças com
unia indefinidaida duração, com um permoilo illiini-
lado para a sua tibrugatorielade, a asseummbéa te-
ria ciii grande parte perdido sua razão de ser,
e esta periodicidade de suas sessões seria pre-
sciridivel.

Assim, por isso mesmo qoe é da índole do
svstemiva representativo o exiurie. repetido e con-
stante, rias I p is que concedem aos governos meios
mie vida, por isso que o acto addicmonal or-
dena que as sessimes das assemnhféas provinclaes
sejão anonas, e é tão cauteloso, que dando ao
presidente a iculdade de adiar a reunião nos
casos graves,quando o exigir o bem da provincma
regrnlarisa este direito de niado que não possa
emobararam o seis iço legislativo bimen sal, é fora
Is duvida, considerando-se esse todo harnmo-
muco da lei mie 1834 e a natureza do systenua me-
t i) esentivo,ujue enu ultima analyse é o governo
li l"'° pelo povo, é fora de duvida que as une-
lidas que cnvolvern o sacrificio da fortuna pri-
vada do cidadão, ou da sua pessoa, que se preia-
demui á decretação de impostos, quer pecuniarirs,
quer de sangue, devem ter sempre uma duração
annmra, cumprindo que sejão constantenieimte me
vistas e alterroas.

Comur bons fundamentos conseguintemente aba-
lanço-rue a pe;isar que o art. 3° do projecto im-
porta uni precipitado desvio das lm-aliçães desta
assenubléa, e rui autorisar uma perigosa disso-
nancialos preceitos parlamentares, á que tão
intirrianiente vinculou-se o espirito do acto ad-
dicional.

0 Sri. CAETANO Gaama 	 j:—l-irtào agora á é (i
 e imã!) é a letra?

tI SR. C. mau OLIVEIRA:—Litteralralente está
s  pprinrida a palavra—annual mente—mas cita
existe virtualmente.

Creio que repugna ao espirito, ao pensamento
primordial do acto addicionai este art. 30, que
miranda vigorar por dons exercicios a nova orga-
nisação da força publica, revogando-se a lei,
para a qual coliaborou tão efficazmnente o meu
nobre amigo deputado pelo 3. 1 districto, e que
tem a infelicidade de não ser posta em execu-
cão nem um só dia. A estes extremos nos tem
atirado a versatilidade parlamantar!!

E' um facto grave! A assemhléa dedicou gran-
de parte de sua sessão de 1875 á discussão do
projecto de fixação de força, apresentado pela
respectiva commissão, de que fazia parte o ultus-
tre deputado pelo 3. 1 dislricto; esse projecto foi

convertido em lei, esta foi sanccionada e prmbt -
cada; ruas rio dia em que deve entrar em cxc-
curto, dum que delta se ia começar a colher os
bons froctos conjecturados pelo legislador de
1875, que não pode ser considerado menos pru-
dente, moermos sensato e menos amolgo de sua pro-
vincia, do que os actuaes, eis que bruscamente
se a revoga e se a substituo por outra, estabe-
lecendo novas regras e novas instituições!!

lia nisso por certo uma lamurentavel anomalia;
seria degeneração dos principios, e sobre tudo
prova da incessante mutabilidade desta casa,
que assim ãutorisará a suppor-se que não tem
em vista acima de tudo o interesse da província,
quando legisla, porem as suas opiniões alterão-se,
varião e modificão-se conforme o sol que luz
em palacio!!!

Assim, esta ampliação decretada rio art. 3.1,
atem de importar um ataque á dignidade da as-
semhléa, porque revoga uma lei delta que ainda
não foi executada, importa firmimal contradiccão
coam os principio ,; de nossa olganisacção parta-
mnentar, mmiandaumdu vigorar durante dous au rios
a lei de força, quando, pelo direito costumeiro
d'esta e de todas as assennhléas provinciaes do
imperio, estas leis são confeccionadas annual-
moente.

Srs., porque este açodamento? porque esta
fascinadora vertigem em que os leva á smippressão
da guarda niuinicrpal, antes de ser dIa experi-
mentada como o cunho peculiar que lhe deo a lei
de 1875?

Não vos achaes amatorisados riem pela experieri-
cia, neni pelas deduções sciemmtiticas, a condem-
miar assim tão absolutamente a essa instituicão.
Si dIa foiipenas bosquejada em 1873, e íogo
revogada em 1874, se foi restabelecida em 1875,
e ainda não se iniciou a sua execução,conao e (lime
quereis condennmnal-a tão previamente, erguendo
sobre suas rumas o luxuoso exercito policial do
projecto?

Nem se diga que essa guarda já foi experimen-
tada em annos anteriores, não se venha allegar
que a guarda municipal á que se refere a lei ela-
borada o armo passado seja a mesma mandada
observar no domrrinio das leis anteriores, por
quanto lia urna diferença bem uotavel. A lei
votada o atino passado adoptava o systema mnysto,
tinha disposições especiaes que ainda não forão
experi mim entadas.

Não são sinceros os que asseverão que seos re-
sultados forão funestos quando nem os factos
nem os tempos a tem condemnado.

Não seria mais curial, mais conforme á razão
humana, que tudo se mantivesse no statu quo,
jue a lei de 1875 fosse executada, e depois, con-
forme os seus resultados, se tratasse de modificar
a organisação da força nu sentido do presente pro-
jecto ou em qualquer outro que mais conveni-
ente parecesse ? Certamente que assim tudo ca-
mninliaria regularmente, e nao presenciariamos
este facto doloroso e extranho, de, pela primeira
vez n'esta casa, mandar-se vigorar por dous annos
muna lei por sua natureza annua, revogando-se
outra antes de ser executada.

I)eriuncio á provincia este açodainento,este cu-
rioso phenormieno no mundo politico, que prova
como canainliamnos para um desconhecido som-
brio, quebradas as franquezas representativas,
quem sabe se de proposito, para sobre suas rui-
nas levantarem-se novos templos e adorar-em-se
outros deuses.

Não é porem sob esta face unica que se paten-
Leão os graves inconvenientes da novidade con-
signada no art. 3°

Ahi desembaraçadamente desrespeitão-se os
direitos adquiridos, violando a theoria dos con-



é
1.-

trat, a que LautItelil suburdi 	 -í a ad: iiis-
tração que não é ouifl 1 potente.

O nobre relator da comutissãO de forca pu-
blica, que ainda hoje deo prosas de tati tu res-
peito pelo direito de petição, que ainda hoje in-
vocoli o texto constitucional pala autepor a Vou-
little de uni particular á decisão da administra-
ção ciii nia teria contenciosa, cm que elia julga
soberanamente, se contradiz com as normas que
aceita e apregõa, e com uni simples rasgo de
peli na coiii a inserção destas poucas palavras do
ai 1. 3.°, invalida contratos firmados entre pai-
ticulares e a adiiiinistraçãO 5 e a respeito dos
quaes jamais poderemos resolver, senso obser-
saudo as regras itilierentes a todo e qualquer
contrato, isto é, Gui!! previo accordo mutuo dos
contratantes.

Sr. presidente, dizia Daloss que em regra ge-
ral a aceitação de Dui cargo publico importa um
quasi contrato entre a administração e o parti-
cular, quasi contrato que pode ser alterado ou
itiudilicado pela administração sempre que a
itistituiçào se reformar por motivos especiaes.
Ista doutrina que refere-se a todo o empregado
publico, porque a este respeito deve-se suppor
que predoinina o bem social, e não a vontade
particular, no caso presente não é applicavel,
porque o contrato que a administração fez com a
guarda municipal é directo e positivo, e nelle
concorrem todos os requisitos geraes da theoria
dos contrates, isto é, lia convenções bilateral-
incute estipuladas. A administração, representada
pelo delegado de policia ou por quaesquer outras
autoridades, entende-se com o cidadão, e regula
com cite as bases do contrato do serviço poli-
cial, que não é emprego publico no sentido juli-
tI ico-ad iii inistrativo.

O guarda municipal obriga-se a prestar á pro-
iiicia os serviços designados na lei pelo liraso

de dous aiiiios, e a adininistraçào,pol seu turno,
1roinette e garante uni salario permanente e pre-
lixado em lei

1-Ia ciii tudo isso, pois, verdadeira locação de
serviços, sujeita á todas as regras e preceitos dos
contratos dessa natureza, alein dos que são espe-
cialmente definidos na lei. As consequeneias que
dinianào do contrato, de que tratamos, são: 1.0

a sua duração por deus annos, 2.a que os guar-
das não gozarão de mais favores alem dos esti-
pulados no contrato; não lia direito á reforma,
não ha direito a accesso, não ha direito a ne-
mihum outro beneficio da provincia, senão aquillo
que explicitamente foi declarado na lettra do
contrato.

Esta é a doutrina geralmente aceita e neila
firma-se uma das grandes dilTerenças entre a
guarda municipal, o corpo policial e os demais
empregos publicos. O emprego publico no á
um verdadeiro contrato, será quando muito um
quasi contrato em que, porem, as convenienciaS
publicas estão superiores aos interesses indivi-
duaes e por isso entende-se explicitamente existir
ciii relaçio ao emprego publico a faculdade da
sua eliminação ou modificação, embora provido.

Coro a guarda municipal nada disto existe.
Por isto mesmo que é urna instituição de ordem
secundaria, e que a sociedade não soifre pelo
cumprimento rigoroso do contrato, a lei prefixa-
lhe um prazo de duração, e estipulado bilateral-
mente firma direito para os contratantes.

Assim, extranhei grandemente a argumentação
do nobre deputado, que, respondendo ao meu
distincto amigo, o Sr. Valladares, quando bri-
lhantemneiite discorreo neste terreno, disse que
não havia direitos adquiridos da parte da guarda
municipal.

O Se. VALLADARER: —Até disse que o estado
não era obrigado a cumprir.

ti 5m. C (iitvEiRA:— .. e que o estado nào
era obrigado a cumpr ir as clausulas a que se
tinha livremente obrigado.

0 Se. CAETANO GAMA:—Não disse isto.
ii Se. C. mie O LivEmimA:_I'lxtraIlhei esta doutri-

na, Si.. presidente, porque os perigos que dalti
nensos. Onde está a boa fé,podem provir são inim 

essa virtude que deve presidir a todas as te-
tacões, quer affecteni citas ao governo, quer ao
individuo?

A aceitar-se a doutrina perigosissilfla do meu
nobre amigo, perguntarei: quem mais quererá
contratar com o governo, se é cite sempre o su-
preuto arbitro da execu ç ão do contrato, se lhe
assiste o direito de cassai-o conforme seu alve-
drio, conforme as conveniencias da occasiao?
Qucui é que quererá tratar coro cIte a realisação
de qualquer serviço au de qualquer [ornecimnen-
to, se ao governo assiste a faculdade de jiludir
a fé dos contratos deixando de cumprir os onus
livremente assumidos?

Mas, se o nobre deputado recua de sua ar-
guutentaçãO quando se trata de fornecimentos,
quando se trata de construcção de obras, quan-
do se trata de actos cmii que a administração iii-
terveui como parte e estipula coto o cidadáo,hade
tauibetn recuar tratando-se da appticação dos
principios que regem os contratos aos engaja-
mentos muntcipaeS.

O Se. CAETANO GAMA:—l)eiutalS, esta questão
não tem realidade nenhunta pratica Jádemons-
trei que a guarda municipal está acabando e
que não existe nenhuma reclamação.

O Se. C. DE OLIVEIRA—O tempo do engaja-
imien lo não está vencido cnn toda a provi ucia;
são precisas algumas providencias tramisitorias.

O Se. CAETANO GANIA:—Mas a lei diz que será
substituida por praças do corpo policial, a
proporção que se forextinguindo, a guarda moo-
niei pai, e cita está se extinguindo.

Ainda que procedesse a argumentação na nu-
nua opinião, não havia inconveniente nessa sub-
stituição.

0 Se. C. DE OLivEimsa:—EU mostrarei depois
que não está isso no artigo da lei.

O Se. VALLADARES: —O que a lei diz é que, á
proporção que se for organisando o corpo po-
licial,vào-se despachatido os guardas municipaes,
quei queirão, quer não. AIim é que está a iii-
fracção do contrato.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—L' corrente cai juris-
prudeiicia que o estado assume por sezes o pa-
pel de parte, nesse caracter contratando e esti-
pulando com os particulares.

O Se. CaSARIO GAMA:—Apoiado, esta é que é a
doutrina sã.

O Se. C. DEOLIvEIRA: —Quando o governo con-
venciona com o individuo A ou II a construcção
de unia obra; quando procura obter o forneci-
incuto de niateriaes para edificação, quando curti-
pra armamentos, quando arremata animaes para
o corpo policial, por exemplo, cite é verdadra-
mente parte e subordina-se ás regras do direito
coma nuto.

O Se. CEsacio GANIA:-
Apoiado-0 se. C. DE OLIVEIRA:—.. . não pode furtar-se

aos principios geraes que domninão estas relações
juridicas.

O Se. CAETANO GAMA:—Não contesto este prin-
cipio, nào.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—lletn. Logo, semnelhau-
teinemite qnando elle loca os serviços dos cida-
dãos, e põe á seu cargo a prestação do trabalho
pessoal, como auxiliares armados da policia com
o fim (te prender criminosos, guardar cadêas &,
o estado ou o governo está na mesma posição de
parte..

O SR. CEsaRio GANIA:—fla toda identidade.

ti Se. C. nt: )Ltvnetoi:— . 	 lt , :: O liii o
direito de, sito accorlo tOifl!tllhlti, 	 a
convenção...

O Se. CAETANO GAMi: — Nã preciso eonitetar
este principio pala sustentar :m iiiinha opinião.

0 SR. C. DE 0LmVEiIiA: - ..e as estiputaçe
feitas de lado a liii les elo ser respei tidas,
porque houve a lis rr votitale (te iitttitüs e o
pact escripto que frui valor te caso julgado
Uta é a regra. Ora, sendo assumi, pergunto: o
que poderá o presidente da provinema fazer diante
do soldado utunu:ipal que, cútis seu titu!o de
contrato cnn punho, vier leite reclamar o cuni-
Itrititento ? I)eclurar-se-la fraudulento?

O Sim. CAETANO GAMA:—Não lia perigo, não.
O Se. C. DE OLmvEmmmA:—Será o primeiro a acon-

selhar á sociedade a violação das convenções
e o desrespeito á palavra ? Por certo que não.

Uda projecto de lei, os, Si residente, atem
te ser unos culantidade para a provincta, porque
creia tini exercito luxuoso, esbanja COtb a fonte
iinproductisa da força policial grande copia tIo
srario publico; é uma triste mutilação dos pre-
ceitos geraes do direito, porque manda não se
is peitar contratos feitos e estipulados livre-
mente e a respeito de citja inolseervancia só
tina accorlo pr€s o é efficaz.

ti Se CESARI0 GAMA:—A poiado
0 Se. CAETANO GAMA: ---Interpretado como quer

ti nobre deputado.
ii bit. C. DE OLIVEIRA:—Mas, diz o nobre de-

1tutsdo, nada disto se dará; a lei prudentemente
providenciou a respeito, porque tensa unia parte
tjUe pode se considerar tramisitoria, que tudo
previne.

Un tive a cautela, Sr. presidenta, de, eoimt
tolo vagar, uma por ama, examinar as diversas
plirases do projecto, e não achem esta tangente
a que se apega o nobre deputado, espavorilo
e sorprehendido pelo perigo das extranhas dou-
trinas de que constituiu-se interprete.

ti que acho, Sr. presidente, é a disposição
tio 1.° que justamente veut condenunár tudo
o que o nobre deputado disse e beta claro
deixa ver que o seu pensamento é não respeitar
os contratos tiritados coo a guarda municipal.

O Se. CAETANO (iA mi:—A couanitssão fez o
projecto considerando o estado da guarda.

li Sim. R. SILVA:—Ustá discutindo o art. 1.0

O Sim. C. DE OLIVEItIA:—Este arti go presta-se
oá discussão do tolo, porque revoga as disposi-

ções em contrario.
1hz o art. 1 1 : (lê(.
e A guarda municipal ir-se-ira etinquindo

á proporção que for se completando a força
policial. »

(Ira, Sr. presidente, quando a nobre comntnis-
são tinha diante de ei uma valvula tão acces-
sivel e facit de tudo sanar, de manter a fé
dos coutratos, rejeita-a ilesastradaimteitte e revela
o seu tensattiento occulto, o seu odio violento
contra a guarda municipa l , inanilando extin-
uit-a, não à proporção que os contratos fos-

seu) expirando, nau á proporção que o periorio
da duração de cada uni deties desapparscesse,
tuas sino cnn rasão tio augt:usmto numerico do
corpo polcmal.

O Se. CAETANO GAMA:—FIei de mostrar que isto
lá-se comia a maior suavidade.

O Se. C. DE ()LmvEimn1:—E' verdadeiramente o
desrespeito da lei e dos contratos que da parte
do pod er !ekIativo é inspc'sto á provmncma.

E, Sr. presidente, V Exc. bem pode prever
que serios ermtbaraços terão de provir de taes
disposições emas diversas circunncripÇOe5.

O Sim. CAETANO GAMA:—Não; si dIa está aca-
bada.

ii Sim. C. De OLIVEIRA: —uppiittha-se que na

ciciitcripco imtilitar lO marfe lia tanta atflmmems-
cii de pr:ias do corpo policial qut imnumeiliata-
uitemite. depi ii posta co c\ecuço a lei, pri-
encitu-se o total mlii respeclisi ctnnpamihia ainda
perhiuáõ os contrate feitos ahi comia o guardas
mumalei1sas.

ii S. CAETANO GAMA:—So por hvpotiaese
Sin. C. DE tt LiFmRA--. . - e a administra-

ÇO, li(, (lia cii que se completar o numero de 200
praças, ha de ser forçada a conservar os guardas
iiaumaictpaes, porque o text (ia lei assim manda,
ou despedil-os ii legal e arbitrariamente.

Sr. presidente, ouço dizer que a guarda nau-
nmcmpal está extincta

'
que dIa está quasi desap-

parecida da provincie.
Isto (li-se, mas não se prova. 0 n-bre depu-

tado apresentou hotitem 5 ou O offlcirus de au-
toridades de alguns pontos da provincia; mas
não quiz reflectir que temmios ?2 itaunicipios.

O Sim. CAETANO Gsii:—Fu pod ria apresentar
diversos offlurios de amstortdades da pn ovineia de-
clarando extimacta a guarda municipal cmii seus
miam fiei pmos_

tI Sim. C. DE OLmvEmmmA:-1 ,"u desejo que a luz
se faça sobre íto; é até especial favor.

Quero que retlictamos que temos '2 munici-
pis, e, pois, não será a declaração relativa a 4
OU 5 mnttnicipios que poderá justificar a asseve-
raçao que se nos itnpÔe como axioma, (te que a
guarda municipal está extincta.

0 Sim. CAETANO GAMA:—Nena cmi disse isto.
ti Sim. C. DE OLivEmmim:----Vejo cima contrario

que é o proprio nobre deputado que mio armo
pms:mio, no retatorio da policia, declara existir
cerca de 500 praças municipaes...

O Sim. CAETANO GssmA:—Isto era o atino pas-
sad o

0 SR. ii. m)e OLlvEmius:—Ha menos de num armo.
o Sim. CAETANO GAMA:—Mas desde que os de-

legados não se esforçãc para obter possoal, cmvi
poucos mnezee cita se acaba.

O Se. C. DE Om,ivEmRA: — . .numero que deve
se ter augtiaentalo d'alii para cá, e por unia ra-
zão altamente procedente. Se o anno passado,
em que antes da reunião da assanaabléa estava
con!emnada a guarda municipal e tinha sido
aboljIa, existião 500 praças, é natural une se
tenha elevado o seu numero, unia vez que a ul-
lima lei de forças restaurou a gitarula municipal.
As autoritades policiaes, interessadas na acqui-
siçào de forças, devem ter empregado todos os
meios para augmnentar ou completar seus con-
tingent's.

0 SR. CAETANO GANIA:—Istn é cousa mitificO.
O Se. C. DE ()mIvEiRA:—Pertlóe-ftie, o argu-

mento do nobre deputado é que é contraprodu-
cente.

O Se. CAETANO GANIA: —() nobre deputado está
argumentando como um falso supposto, eu de-
Imiomis trarei

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Se estou arguomenlan-
lo como uma falso supposto, quem respoutule pelo
erro da opposição é o governo e a maioria

11 Se. CAETANO GAsra: —Ora! não apoiado.
O Se. C. DE OLivEmeA:—TiveSSe-Se tiistrihnido

em tempo as informacões das repartições de po-
licia, obras publicas, instrueão publica e the-
souraria provincial, que por certo failariamos
com conhecimento de causa e não invocando re-
latorios antigos.

Mas se não temos esclareci mantos, se a assena-
bléa nesta reunião não pode ser mlluniinada com
as informações officiaes, força é que tenhamos
em vista os relatorios dos mnaos passados para
poder discorrer sobre o estado da provincma; e
se estes relatorios são que nos dizem que cerca
de 500 praças do corpo policial estavão activa-
mente funcciomiando na provincia, necessario é
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que o nobre deputado, quê priv
a com a -

nisiracàu. ao Ilienos eiii eonlidiieia obtivesse
delia ,uras iiifuriiia,ies e do alto desta tribu-
na, á que ascende constantemente, nos mos-
trasse que este não é o verdadeiro estado das
Cousa'..

0 Se. CAETANO GAMA:—Obrigado pela nobre
minoria, porem contra a vontade.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — ... demonstrando que
a guarda municipal está de facto extincla.

Cunho muito na palavra honrada do nobre de-
putado, não sou capaz de duvidar de suas asse-
verI;Ões, luas em questão de algarismos a fie-
m ria é infiel e fugitiva. l)eniats S. I'xc. não
preisuu o numero dos guardas existentes na
actualidade.

ii Se. t;AETANO GAMA:—Como não me contesta-
rão, não tratei de determinar o numero, luas
me couiprometto a fazei-o.

O Se. C. DE OLIvEIRA:—. . . diz apenas que dia
vai se extinguindo pouco a pouco. E' simples-
mente unia apreciaçio, unia upiniao tola indi-
vidual e o nobre deputado sabe que as opiniões
podem divergir muito com a intelhgencia de
cada mIm. S . l'xc. pode euii sua opinião entender
que a guarda municipal está extinguindo-se, eu
posso pensar inteiramente eia contrario; de tua-
neira que só pela apreseutm:ao de una quadro
dessa torça, quadro este que deve existir na se-
cretaria da policia, é que saberemos com segu-
rança se a guarda municipal tem ou nao diiuii-
nuido e se está prestes a extinguir-se.

Mas, tal é o estado de desordem e anarchia a
que chegarão as cousas publicas, que em as-
sumpto tão importante, como o que diz respeito
á rganisaçào da força da provincia, a aduuinis-
tração ilauta sabe de positivo, sendo incapaz de
dizer a quanto monta o pessoal effectuvo actual-
mente.

O SR. CAETAMO GAMA:—Então o nobre depu-
tado desde ja declara que não aceita os escla-
recimentos que eu der.

O Se. C. DE OLivEiRA:—Não é essa a conse-
quncia.

O Se. CAETANO GAiA:—Ainda que eu deter-
mine o numero, o nobre deputado dirá.—Náo
é exacto, porque tudo isto anda em anarcliia. -

O se. VALLADARES:—E anda mesmo.
ti Se. CAETANO GAIA:—Entáo dispensão-mne.
O Sit. C. DE OLivEiBA:—ão dispenso
Sr. presidente, creio que emquanto uma pro-

va completa não for apresentada a esta assem-
bléa sobre o numero de guardas municmpaes
actualmente existentes, não só iiào podemos
saber se ella está ou não se extinguindo, como
também não pode subsistir a disposição do art.
2. 0 1.0 ; porque esta disposiçao, como tive•
uccasiào de dizer, e creio que de demonstrar, em
face dos priiicipios jurilicos contradiz com as
regras geraes do direito.

Não podemos nós, legisladores da provincia,
autorisar o administrador a cassar os contra-
tos que bona lide os particulares firmarão, por-
que a tanto não chega a omnipotencia legisla-
tiva. Esta disposição será mais uma válvula para
o arbitrio, mais uru meio de illudir a lei, de
vuolal-a impunemente.

Quereis uni exemplo?
A maioria da assembléa em 1874 abolio a

guarda municipal. 'esse temo se achava con-
signada a provincia ao Sr. Jreitas Henriques,
que levantou-se contra a guarda municipal crea-
da em 18'73, como o faz o Sr. da VilIa da
Barra. As conferencias repetidas que teve S. Exc.
com os mambros da comninissão e da maioria
que o apoiava forão na realidade bem apro-
veitadas.

Crenças inabalaveis quebrantarão-se, e nas

eínfidenr.ias e expinsuies intimas magicarnente
i!lnnuivar,uo-so as imiteltigencias d'aqnelles que
tinhào fé nos lioris exitos da guarda munici-
pal que havião decretado em 18'73.

0 Se. CAETANO GANIA:—MesmO assim não ha
nada de extraordinario.

ti Se. C. DE OlvEie.t:—SAbe V. Exc. de que
modo a discussão foi sustentada: a opposição
com a energia das convicções e patriotismo
atacou o projecto; uru silencio syatematico, Um
mirutisumio de antemão deliberado, foi a resposta
cont que a illustre commissão recebeu aqueltes
que se manifestarão contra a proposta reforma,
que rep•sentarào attentatoria dos prmncupios jiu-
ridicos, prejudicial e ruinosa para a proviocia.

O SR. CAETANO GAMA :—t)esta vez não se pe-
lena queixar.

) Se. VALlAflAeEs:—Não.
(1 Se. C. DE OLIvEIIIA: —A lei passou aqui de-

baixo dos ataques da opposiçào; porem sem a
menor defesa, sem a menor justificação exter-
nada 1 meia iltustrada maioria, quaado é bem sa-
bilo que é nos embates cia palavra, no choque
das opiniões e dos argumentos, que está unia
das heliesas e superioridade do regmmen repr-
sentativo. Tudo olvidou-se, porem, a digna maio-
ria, corno os antigos senadores romanos, co-
nhcmdos debaixo do nome de pedaneos, que ape-
nas se distinguião pelo voto syrnbolico, só pela
votaç ão tambern revelou-se.

O resultado foi a confecção de uma lei absur-
da, e tão imprevidentenienle elaborada que se
tornou inexequível, e sua violação impoz-se conto
acto natural e norrnalissimo.

O Sr. Pedro Vicente, que estava na adminis-
tração em 18%3), teve de assumir a dictadura e
mandar perdurar a guarda municipal, não obs-
tante entrar cmii execução a lei que a extinguira.

Nessa occasião interpellei desta tribuna o
governo por esse acto anormal e o tilustre de-
putado, representante do 3.° districto, em defesa
confessou a dictadura e procurou justitic.al-a...

O SR. CESAIIIO GAMA:—O salus populi.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—.. .reconheceo que a

lei foi violada, porque era absurda c imprevi-
dente...

(1 Se. R. SiLvA:—Não usei desses termos.
O SR. C. DE OLIVEIRA: —Deo-mnealiberdade de

muferil-o de suas palavras.
Aceitei a explicação, Sr. presidente, porque

realmente não havia outra sahida para o admi-
nistrador. Houve tanto açodamento na confec-
iio da lei, que nem ao menos essas disposi-

ções de transição, indispensaveis para se evita-
rena os abalos inesperados e bruscos, forão admit-
tidas e indicadas!

Se na historia modernissima do direito pro-
vincial ha esse facto caraeteristico para mostrar
como devem estas questões ser encaradas seria-
mente e não só pelo prisma das conveniencias ou
adlaesôes presidenciaes, corno consente o nobre
depu Lado que no seu projecto se infiltre o mesmo
vicio mandando desrespeitar os contratos, e im-
pondo por soo turno á admiiinistração a necessidade
de violara lei? porque, Sr. presidente, eu não
comaiprebendo que um administrador criterioso e
prudente mande rasgar contratos celebrados entre
a admimiistraçã o e particulares, isto é, que man-
de extinguir a guarda municipal naquelies pontos
em que não se tenha ainda completado o tem-
po de serviço estipulado.

Ainda é tempo, Srs., de remediar este defeito,
de procurar amoldar a lei á verdade dos princi-
pios e ás cireumstancias da provincia.

O nobre deputado, ao inverso do seu illustre
coilega que senta-se ao seu lado, não é muito
docil, e recusa acceitar is observações que partão
destes bancos.

Na sessão de IS 	 tive o prizer (Ia ver parti-
1 badas pelo nobre (], , pula io repmeseii ta ii te d
3. 1 listricto muitas idúas nossas, tanto que no
sentido deitas algumas inoIimica;ões forão feitas
ao projecto de lei de força, porque S. Lxc. com-
prehendco que a todos nós domina o mesmo
peimamento, o interesse pelo bern -estar da pro-
vinema, o a:uom' por este terri torto e o desejo de
seu engrandecimento. Os tenpos, pomn, iuiuda-
r,:o-se e hoje a repulsa irimuiediata e severa é o
acolhimento que sempre encontra a opposição.

O Sim. CAETANO GaMA:—Os nobres deputados
nau concedem macia o ponto principal.

O se. C. DE OLIVEIRA: — . . . não se adinitte o
retoque mais tenue.

ti Sim. R SILVA: —Já declararão que não apre-
emitavio emnenda.

O Se. C. DE ()LmvEimmA:—Para não vel-as rejei-
tadas pelo espirito intolerante da iiiaiorma.

0 Se. VALLADARES: —Se ac1Iareir. a idéa boa, a
converfão elo emenda.

O Se. CAETANO GAMA:—Se o projecto é incon-
stitucional, commmo emnendal-o?

O Sim. C. DE (ii.ivEiRA:—Nada se acceita da op-
posição, embora esteja a nobre mumaloria cunven-
cida da curialidade de muitas de suas obser-
vações.

i'orquu a nobre comumissão não faz suas ai -
ganias considerações da minoria, e nesse sentido
não mitodilica o semi projecto de harmnonma coin a
erdicle resultante tos debates?
O nobre deputado, pois, vê que nadava 1 para

sua defesa o argumento que invocou de que não
apr, sentamitos emendas. Na sessão de 15Õ fumos
tia mmmesu:a sorte cautelosos na formulação de
tmrmcncias, mias tivemos o prazer de ver muitas de
nossas idêas partilhadas pelos nobres deputados,
que depois da discusmmo otlerecmao alteiaçoes aos
projectos no sentido das ii.téas expostas pela (,p-
posição.

À in tolerancia tem agora desconimiaunal mente
recrudescido, este armo tudo está mudado. O
irjecto parte do seio da cummmsãO como su-

prema verba, coumo a ultima palavra: traz o eu-
titio da perfeição que não admnitte retoques.

0 Sim. CAETANO ;AstA —Nao, senhor.
0 Sim. C. DE 1tLmvEmRA: — ... e qualquer reflexão

destas bancadas enunciada é considerada como
frmicto dapaixão partidaria, produzida só graças
ao espirito de systemnatica opposiçio.

O Se. CAETANO GAMA: —Se assim fosse, a comn-
missâo não procuraria justificar os seus actos-

O Se. C. DE OLIVEIRA —Todos os dias vejo o
nobre deputado subir á tribuna. E' realmente unta
leader imicansavel, mau espirito laborioso. Mas
S. Lxc. sempre levantar-se prra que? Para con-
testar voiii todo esforço, com todo o denodo tudo
quanto dizemos, jamais para acceitar uma idéa
nossa.

O Se. VALLADAmmE5:—Contesta as idéas que a
upposição suLenta e tio dia seguinte o Sr. Barão
da Vitla tia Barra as adopta: haja vista a portaria
publicada no Diario da lfivas de hoje.

1) SR. CAETANO G3MA:—A decisao é sobre
caso diverso.

O Sim. VALLADARES: —NàO muda o effeito.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—A intolerancia da no-

bre maioria tem-se apurado a tal ponto de não se
acceitar a mminimmia das observações da opposição..

O SR. R. SILVA:—NO apoiado.
O) Sim. C. DE OLIVEIRA: — . . .não obstante se ré-

conhecer que estas observações se fihiào ao bom
senso e que retoques são necessarios no sentido
deltas.

V. lixe. sabe, Sr. presidente, que abrio-se unia
discussão nesta casa a proposito da organmsação
dos institutos dos itienores artiflees, cujo pro-
jecto foi apresentado pelo meu nobre amigo de-

pulado iedo 5. 0 distmicto. Por essa occasiào fo-
rio julgadas prn:eI entes aI gim ias das lembra n-
ças que a iiinoria liberal suggerio. Entre omitias,
todos convencerão-se que era necessario dar-se
maior elasterio ai) ensino profissional, e que crio
mal remumimierados os professores.

O Se. CAETANO GAMA:—Foi unia pequena ruo-
dmficaeào.

0 Se. C. DE OLIVEIRA:—No entanto não vi ne-
nimurna emenda ser apresentada, o projecto foi
evado á saneão e 5-rã convertido ermm lei, sem

o mnininmo retoque, semi) a substituição de unta
vmrgula.

(1 Sim. CAETANO GAMAn—AceitoU-se a creacão
de unia. cadeira de geometria, que foi a uuca
cousa que o Sr. Vatladares achou conveniente.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:-0 que occorrera em
relação a este projecto, de nenhuma sorte p0-
lmtmco, da-se com todos os outros. A niaioria
não aceita as reflexões da opposiçào; ou porpor sys-
temmma ou por exageração tio espirito de inlole-
rancia ou porque o grande phamutasmna dae pro-
ximmmas eleições a preoccupa, o que é certo é que
só Lemu repulsas pala nossas considera:ões, sendo
as mais immnocentes.

() Se. CAETANO GAImA:—Nào é exacto.
ti Se. C. DE ()LIvEmeA:—i-la nesta sessão numa

inmconcebivel rejeição de tolas as iilóas (lime aqui
apresentamos.

O Se. CESARIO GAMA:—A dictadura a mnais fer-
renha.

0 Se- CAETANO GASIA—Tudo isto é prevenção.
O Sim. C. DE OLivEimmA:—E' verdade que o anmlo

é de crise. E verdade que aluo-se as armas para
o cri mmm bate. Mas, Sr. presidente, resmrvemmmos o uso
deltas para os tempos e arena propria, e neste re-
cinto solervmne só nos deixemos inspirai' pelos
santos i nfluxosfluxos II) )atriO ti suno e amum o r mm este glo-
rioso torrão que tios é conimuiim, que a todos o-
briga, e para cujo engrandeci meti todos col-
laboramos.

O Se. CESARIO GASiÂ:—Apoiado.
O Se. C. DA OLmvEmeA:—Penso que a nmaioria

ainda temn teia lo. 0 projecto na., está ainda
convertido em lei. O pronunciamento da casa
pode ainda ellicazmmmente revelar-se, já aceitan-
do-o totalmente, já modificando-o no sentido de
serem resguardados os ilireiltis adquiridos e a fé
dos contratos,lmme não deve ser esterilmente vio-
lada.

O Se. VALLADARES: —E' de moralidade.
O Sim. C. DE OUvEIRA:—Extinga-se a guarda

municipal, acabe-se com esta bella instituição que
era o compleimmento da vida municipal.

0 SR. CAETANO GAMA:—Feito este retoque, o
nobre deputado acha bom este projecto?

O Se. VALLAUARE5:—Acima-o mnenos ruimmi.
O Se. C. DE OLIVEIRA: — ., que era uma gran-

de passo para a decentralisação... 	 -
O Se. VALLADARES: —Conto disse o Sr. Rodri-

gues Silva.
O Sim. C. DE OLivEiRA: -. . -C o meio mais ef-

ficaz pala a manutenção da segurança indivi-
dual.

O Sim. CAETANO GAMA:—Será ainda em outros
tempos.

O SR. C. DE OLIVEIRA: —Mantenha-se esta ap-
paratosa brigada eomn banda de nmusica á fren-
te, bandeira desfraldada, officialidade numero-
sa e ricamente paramentada. Ao som dos clarins
e pifanos faça-se a prisão dos criminosos e eon-
duzão-se os seus....

O Se. CAETANO GAMA:—Ah! Ali! Não é assim.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Faça-se tudo: osten-

te.se,em vez do regímen simples da guarda cida-
dõa, o custoso exercito policial, mas era nome
dos principio,; empereciveis mantenha-se a san-
tidade dos contratos e a boa fé dos governos tão
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o 'es.arit e s:iín'aila, cotou a boa ti mdix i,luaL
1'. eiiiquant , —Sr. presidente, ain da perdurar
Uli iinfto contrato colO a guarda iouiiicipal, um-
1 1 itt lo o u titio lia do li meiinio não tiver expi-
rad o,ás não tendes o direito de co ti um tra'u
de ponHa eliminar o mune da provincla, compro-
nieltiti') 005sf' pacto que seus agonies assignarão.

[etilio cumicluido.
5 ozs:-Muito bem, muito bem.

io 'havendo mais quem peça a palavra, eu-
terra-se a liscussão. e, procedendo-se á votação,

1pprot,ado o art. 3°.
1 projecto e cimiendas passão para :i 3,a

vuss,ão.
() r. Va11ada1e (Não temos este

di ir urso)
Apresentação de

Requeu'inzeatOs, projectos e iedicações.
1) Se. J. FuFeoziNo fundatuienta e manda à

ma o segui nt's projectos:
N. 244.

Ari. L, Fica pertencendo á freguezua do (Ia-
p1t urv, do M unicípio do l'araiso, o territorio
e. iii preliend i lo dentro dos limitestes segu! o tes : co-
occando no ruo Capivary na divisa da fazenda

de .1 tive tino Jo sé Barbosa, por esta acitua, ri ruo
direilo, á divi sa tia fazenda de Francisco Custo-
diu dos Santos, vol tanilo por esta no alto es-

e tI a a passar no morro do Chapéo pela fa-
zenda di., 1). Anua Rodrigues de jesus, seguindo
lea un'siil:l divisa até as contraerteuits do ri
beoã' do Parv, do listricto da Conceição das
Ouros, e assutil revogadas as disposiç ões em coa-
1 rari

Sala das sessões, 13 de Junho de 18'76.-J.
Eofrozieo.-O. Vailadão.-F. Pejf010.-?. de
Olireira.-D. Viotti.

N. 245.
A asseuiblea legislativa provincial de Minas

Gerae'i deoreta:
Artigo. Fica o presidente da provincia au to-

risado a mandar aduiittir a exame do 3.° anuo (te
pharmacia a Francisco Pinto Coelho, depois te
approvado nas inatirias do 2. 0 ; revogadas as dis-
posirões cm contrario.

Sala das sessões, 13 de Junho de 1876.-J.
Eufrozino.-R. Silva.-B. Pistlo. -Tayoba Ju-
ator. 	 de Campos.-D. Viotti.

O Si'. 13aptista »in.to:-Sr. pre-
sidente, roinquatito a pasta de V. Exc. esteja
cheia de projectos, e eu não tenha esperança
nenhuma de que estes que vou apresentar à con-
sideração tia casa ainda possão passar na pre-
sente sessao, todavia, cumpro um dever de
representante da provincia, oflèrecendo-os, em-
hora tenha quasi certesa de que por falta de
t:iiipo 1:10 serão convertidos em lei, porque
entendo que são de utilidade publica, e em-
quanto houver um dia de sessão, devemos mi-
ciar as uriel idas que estiverem n'essas condies.

No 1. 1 d'estes projectos trato de crear uni
externato na importante cidade da Diamantina.

V. lixe. sabe que não menos de 5 cidades
tia prvincia, alem dada capital, gosão dos be-
nefirios de semelhantes estabelecimentos, e não
sei o motivo porque a da Diamantina esteja
d'elies privada, quando é certo que aqueila é
uma das cidades mais importantes da provincia.

O SR. \aLLADBRES:-Tenl lã um boni senlina-
rio.

O Se. '[AYoua Jursion:-() seininario não é
instituição provincial.

O Se. B. PINTO:-Não lia duvida, e de mais
este seuminario, apezar de muito bem dirigido,
não satisfaz completamente, porque não rece-
be meninos,   externos nem niemo-pencionistas.

() Se. VALLADA'IES. --A ' é l'ub"nCiolla(b1 pela
pruvincia para recebem' aluinnos pobres.

() Se. B . PiNT0:-Recebe unicamente alumunos
internos, nas ciii OUtilefO tio duniiu to são re-
cebidos aili os pobres que pode-se affirmar, seio
receio de conteslaçá ri, que só a classe mais fa-
vorecida da sociedade aproveita :tquielle estabe-
lccivaento, isto é, os ricos, (apoiados): portanto
nopreenche as nossasvista s que é dissenumai'
a miislrueção tatobein nelas classes pobres, quasi
seimiltri mais lavurecluas de mntelhgencia.

(1 Se. VAILADABES:-E ' subvencionado pela
pros i ucia para receber loeiliroS pobres.

0 Se. B. PINTO: -1111,C! AO S 5h, porco! recebe
em pequeno numero, como ja disse, de mineira
que os polares não podem aproveitar tal bene-
ficio.

Portanto, Sr. presidente, havendo ja cinco ci-
dades, S. João, Campanha, Minas Novas, Para-
caiu e Ouro Preto, que gosão d'este beneficio
na provinca, proponho que igual estabeleci-
mento se c ée na iIooi taim te cidade da Diaimian -
titia, que iispõe de muitos elementos de eu-

gra, i deeiu.mio, e para a qual foi a naloresa la
prodiga, ião só recainanuo o seu solo de jazi-
das de pedras preciosas, como fadando a seu
naturaes comum brilhante niteiligencia.

() Se. 1. ai: CAsi p os:-Muito bem; e a 1 )iaiulaii-
ti na e o enipocio ou norte.

0 Se. B. PINTo: -J ris tainen te.
A cidade da I)iaiiiaiilina está a 54 leguas

d'esta capital, para onde teiu necessidade d'
inaud,mi' seus filhos o.tudareai e poucos são os
que podem assoberbar os sacrifícios necessarios
a esta viagem e perimiaflenCia n'esta capital.

0 Se. C. DE OLIVEIRA: -E' muito digna de
po-suir una estabelecimento d'esta ordem; é a
capital do norte de Minas.

mi Se. B. PINTO:-Sem duvida, pode-se dizer
que é a capital do norte de Minas, e como t-'
deve gosar d'esse beneficio que ja tona outras
cidades, que não estão cmli melhores condições:
antes de tudo, Sr. presidente, somos mineiro,
e devemos distribuir os beneficies com toda
a igualdade (apoiados).

Atem d'isso, existindo ja n'aquelta cidade
duas ou mais cadeiras avusas, e podendo estas
ser reunidas ao externato, a despesa que accresct'
cmiii este será nmuiio pequena (muitos apoiados).

0 Se. YALLADÀISEs:-lStO é exacto.
O Se TAYOBA ,ivaious:-O nobre deputado aca-

ba de prestar uni boto serviço á Diamantina.
O Se. B. PINTO:-Tenho ainda outro projecto

e é o seguinte (ti'.
ar presidente, o atino passado a assenabléa vo-

tou unia subvenção de 2:000 para o collegio de
insirucào do sexo feminino dirigido em Itajubá
pela Sra. D. Francisua da Silva e Souza. Não
liaveimdo, porem, tempo pata se approvar a re-
dtmcçau da lei, ficou aquelle coliegio privado
dessa subvenção.

Esta senhora reune todos os predicados para
boi dirigir a educação das meninas, entretanto,
sendo a vida cmi ltaj nbá algum tanto cara, cita
lula oomn diiliculdamtes tar a manter o seu collegiri
e continuar a prestar serviços à instrucção, como
é seu desejo, e por certo não poderá fazei-o sem
que seja auxiliada pela provincia com unia
pequena quantia, e é nesse sentido que offereo
a presente projecto, para o qual invoco a bene-
vulencia desta casa.

Tenho outro projecto que é o seguinte (lê):
Sr. presidente, o arraial de S. Sebastião ex-

periuemita grande falta deste elemento necessario
á vida, e tanto esta casa já reconhe:eo a necessi-
dale que ris habitantes deste arraial teii de agua
potasel, que lia dous annoa votou a quantia de
2:000$ para esse lii. Porem, apesar das recla-

inações feitas em tempo da entrega dessa qrm:mmi-
tua, fui-se protelando o pagamento comas do-
\ idas e olices eroatios pelas repartições desta ca-
pital, sempre que se traI ' te pagaru'umtos que
não são para esta cidade, até que cahmo cio exer-
cicio titulo, te inaneira que cuntunuà ((5 mo-
radores d'aquella freguezia a soifrer esta falta,
porque, para não padecer sê-te, vão buscar :igua
fluiu mui lo trabalho á di s tancia muito grande.

Aquella freguezia, Sr. presidente, é digna los
aumxilios(Ia assenhléa, porque apesar da falta
d'agiu, sai prosperanlu a õlhos vistos, e desde
mui lo se teto distinguido pelo amor às nossas
instituições, pela itudole de seus habitantes e pela
tirmneoa de seus primmcipuos politicos. E' uma bo-
nita povoacão, qrie em breve poderá ser urna das
muiel m i,res sultas da provincia, se lhe dermos agua
de que tanto precisa.

Tenho por uiti moo este projecto (lê).
Esta tem foi votada o anno pa s sado e prejudi-

toma ultimamente a freguezia rio Desemnhoque,
muito antiga e importante.

Por est projecto não se faz mimais do que res-
tituir-Ilie o une lhe perteiceo desde muito tem-
po; é uni acto de justiça que esta assenibiéa não
pode e nem deve negar á antiga e importante
freguezia do 1 )esemnboque (apoiados).

O Se. ÀPPuESENTAÇÀ0:-I,' uniu acto dejustiça
que não poderimus negar ao 1 besemeboqu' (apoia-
dos).

São lidos e licão sobre a mesa para terem 2.
leitura os seguintesprojecto:

N. 241.
A asssemubléa legislativa provincial de Minas

(oraes decreta:
Ari. uumh'o. Fica u es- gado o art. 3. 1 da lei

u. 213) lo 21 de Outubro tIo 1815, marcando as
divisas enIra a treguezia mma cidade (lo Sacranien-
lo com :s tio lleseimiloque, prevalecendo as divi-
sas ao tenores à referida lei; revogadas as dispo-
sicões ciii contrario.

Sala das sessões, 13 de Junho de 18'76.-JIou-
Fiotti.-JI. da I?ocha.-G. de ilen-

(louça.
N. 248.

A assernbléa legislatis a provincial do Minas
Geracs decreta:

Art. 1. 1 Fira subvencionado como a quantia
te dons contos de réis annuialmnemite a collegio
te inuruoção do sexo feimumnmno dirigido na cida-
de do 1 taj uhá pela Sri O. Ftamicmca de Paula
Souza -

Art. 2. 1 lievogão-se as disposicões em con-
trario.

Sala das sessões, 13 de Junho de 18-W,-B.
Pinto.-R. Silva.- Tolentino.-I. de Campos.
-J. Eis frozisro.

N. 249.
A asseuabtéa i gislati'a provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.° Fica creadua na cidade da Diamnan-

titia uni externado com as seguintes cadeiras:
Latim, Francez, lmiglez, Geographia, Historia,

Mathemnaticas elementares, Portuguez, Ilhetorica,
Ptii losophma.

unico. Ficão appticaveis a esse externato as
rlisposiçtàes da lei e regulamentos em vigor, re-
ativos aos outros externatos da prosincia, ven-

cendo os professores ordenados iguaes.
Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em

contrario.
Sala das sessões, 13 de Junho de 1850.-I. de

Campos.-Pedro .Brandão.-C. de Oliveira.-
T. de Gouvêa.-JJ. Fulyencio.--A. Pe'uido-B.
Piszto.-IVoyueira Jiítior.-R. Silva.-F. de
Oliveira.-G. de z}Iersdonça.-D. Viotti.-Eca-
risto Machado. -11. Caldeira. -Theophilo.-
Tolentino.

N. 250.
A assemuahléa legislativa provincial de Minas

Geraes derreta:
Art. 1.0 Fica o presidente da frovincia,

dedo já, creditado na quantia de tres cintos de
réis, pira a cana lisação da agua potavel para o
arraial de S. Sebastião do Capituba.

Art. 2. 1 Revogàu-se as disposições em con-
trario.

Sala das sessões, 13 de Junho de 1810.-E.
Pinto.-P. de oliveira.-R. Silva.-T. de fiou-
cêa.-31. Pacheco.

0 Sim. 1. ne CAMPOS, por parte da conimissari
de propostas e representações das cauuaras, offe-
rece os seguintes projectos:

N. 251.
A coniutissão de propostas e representações

das caniaras rnunicipaes, a quem foi prosemite a
proposta da camnara municipal desta capital, re-
duzindo o imposto sobre rezes, e cle\ ando o da
aguird nte, ( te-parecer-que se adopte o pro-
jecto junto.

Sala das crmnmissões, 13 de Junho uI' 1816.-
1. de Campos.-Tayoba Junior.-Eraristo Me-
citado.

A assembléa legislativa provincial de Minas
Geraes, sob proposta da cameara miiunicipat da
imperial cidade tio Oiro Preto, resolve:

Art. L° Fica reduzido, desde já, a 100 réis
o imposto estabelecido pela resolução provincial
mi 1910 de 8 mie Novembro de 1813 1 por cada
imna rez que for morta para se vender ao talho

nas acotm gues desta capital.
Art. 2', Fica elevado a 000 réis o imposto de

500 réis,estabelecilo no § 1 0 do art. 4." da reso-
lução provincial n. 1338 de 5 de Novembro
de 1866.

Art. 3." Revogão-se as disposições em con-
trario.

Sala das cotnniissÔes, 13 de Junho de 1816.-
1. de Campos. - Tapoba Jnnior.

N. 252.
A comnmissão de propostas e representações

das caniaras muuni('ipaes, a quem foi presente a
proposta da camnara municipal da cidade de Ita-
julá, para que sejao reforeados alguns artigos
de suas posturas, é de-parecer-que se adopte
o projecto junto.

Sala das commnissões, 13 de Junho de 1816.-
1. de Campos. - Tayoba Juuior.-Evaristo 31a-
c/iado.

A assemhléa legislativa provincial de Minas
Geraes, sob proposta da camara mrmnnicipal tia
cidade de Itajubá, resolve:

Art. 1." Fica reduzido a 100 réis o imposto
de 200 réis estabelecido no art. 3. 1 da resolução
n. 1771 do 20 de Setembro de 1811.

Art. 2. 0 As estradas municipaes e caminhos
particulares serão feitos pelos pnoprietanios mias
tenras por onde etlas atravessarem, pelo modo
estatuido nos arts. 81 do codigo de posturas e 13
da mesma resolução n. 1771. Multa de 20000
aos infractores.

Sala das eommissôes, 13 de Junho de 1816.-
1. de Campos.-Tayoba Junior.

Sendo dispensados de impressão e copia, ficào
sobre a mesa para entrarem iii ordena dos tra-
balhos.

O Sr. Ianoe1 Fulgencio (Não
Lemos este discurso).

E' tido e fica sobre a mesa para ter 2." leitura
o seguinte-

Projecto is. 246.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
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rtigo unico. Fica, o presidente iLi pro1niii
autorisado a in ileiiisar ao capitão iosi Bulcão
de Souza Meira tios prejuizos que soffreo na
eonstruc:.ào da ponte sobre o rio—Lagoinha--
na estrada da Januaria, devidos ã mudança do
piano de obras, não e\cedendo porem a referida
iiitleninisarão a quantia de um conto de réis; re-
vogadas as disposições eni contrario.

Sala das sessões, 13 de Junho de 186.—M.
Fulgencio.— Theophilo.

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem
do dia 14 e levanta a sessão.

39a Si:sSÃO ORl)IN.-RlA AOS 14 DE JUNHO
l)l' l86.

PIIESIDENCIA DO Se. CaMaira.
SUMMAIIIO:—EXPEDIENTE.—Ordern do dia.—

2. 1 leitura de projectos. — Desmerabração de
terreno. —Desmembra ção de fazendas. —Eu-
corporação de fazendas. -- Cadeiras de 1.as le-
tras. - Concerto de pontes. - Trans ferencia de
fazenda.—Cadeiras de latim e francez.—Res-
tauraçtio de districto.—Auxilio a matrizes.—
Pagamento ao coliegio Providencia.—Assne-
ração de territorio.—Estrada de ferro do Rio
Verde—Estudos para uma estrada de fzrro
desta capital ao Porto do Souza.—Categoria
de /ieguezia. ---Additivos.—Hospital da lIa-
bira —Subsidio e ajuda de cinto aos Srs. de-
pu/ados.—Epoca da installação da asemblia.
- Terrenos municipaes. - Proposições não
.sa-nceioeadas.—Sede de parochsa.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achão-

se presentes 35 Srs. deputados; faltando com
partiripaao os Srs. C. Alionso, J. Penido, X.
ti Veiga e E. da Veiga.

Abre-se a sessão.
E' lida e aoprovada a acta da antecedente.
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S
R. 1." SEL:RETA1II0 dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
Um ollicio do secretario do governo, enviando

as inforiuiacões, que por inteririedio do Exrn. go-
erno forau pedidos ao inspector geral da ins-

ti ucção publica, acerca da petição em que o pro-
fessor publico da cidade do Mar de 1-tespanha,
Ricardo Peregrino de Queiroga, solicita d'e .ta
asseuibléa seis meses de licença para tratar de
sua satide—A's eorninissôes de poderes e ins-
trucção publica.

Pareceres de commissões
O Se. F. DE OLIVEIRA ,pelasde poderes e 2. de

fazenda,otléreee para ser subrnettido à 2.0 discus-
s to o projecto n. 154, que versa sobre a aposen-
tadoria de una empregado.—Fica sobro a mesa
para a ordem dos trabalhos.

(1) Se. 1-'. BRANDÃO, pela de redacçàc,apresenta,
redigidos para entrarem em 3,1 discussão,os pro-
jectos seguintes:

N. 1, creando uma cadeira de francez e por-
luguez na cidade do Mar de ilespanha;

N. 93, fixando a força policial;
N. 107, auto risando pagamento a José Theodo-

ro Moreira;
Ficào todos sobre a mesa para a ordena dos

trabalhos.
O MESMO Se., por parte da mesma comDmissão,

otYerece a redacção final do projecto n. 75 que
concede moratoria a Manoel Joaquim Gomes.

E' approvado e vai à secresaria para passar-se a
lin p0.

O Se. 1. DE Cai pos, por parte da commissão de
propostas e representações de cariaras inunici-
paes, otlèrece para ser adoptado em 1. 0 discus-
são, o projecto n. 251 contendo posturas da
cantara municipal de Ouro Preto, e bem assim

de ir. 252 entendo igual matei'ia relativa ã
municipalidade de itajubã: ambos estes projectos
licão sobre a uiesa para entrarem na ordem dos
trabalhos.

ORDEM 1H) DIA.
2. 0 leitura de projectos.

Teem 2. 0 leitura, são julgados objecto de de-
liberação, e, resolvendo a assemblea que irão
seJao impressos nem copiados, ficào sobre a
iresa para entrarem na ordem dos trabalhos, os
projectos ns.169, fl9, 198, 21 -4, 207, 220, 221,
222, 223, 224, 225 e 245.

Desmembra cão de termo.
Entra em 1. 0 discussão e sem debate, passa

para a 2.a o projecto mi. 41, que desiuembta da
freguesia do Carmo de Pouso Alto e aunexa à da
Virginia os terrenos que fazem parte das fazii-
das do Rosario, Pintos Pouco, Frio .

Desmembração de fazenda.
Entra em 1.0 discussão e sem debate passa

para a 2.0 o projecto ri. 48, que de ' niembrt do
districto do Curral Novo e encorpora as de João
(;oiies a fazenda denominada dos Geraes da Ca-
choeira, pertencente ao capitão José Pereira
Martins.

Encorporoção de fazenda.
Entra cru 1 . discussão, e sem debate passa

para 2.0, o projecto ia. 81, que encorpora á fie-
gnt-zia dos Ssrranos,uiiinicipio da Avurrioca,a (a-
senda dos Tabuões da freguezia de S. Vicenle
Ferrer, município o do Turvo,, perlencenl e ao ca-
pitão .1. t:. Vieira.

Cadeiras de 1.L1 letros.
Entra cio 1. 1 discussão, e seu debate passa

paia a 2 1 , o projecto o. 83, que crea urna aula
de instruccão primaria no Fonseca, povoaçào
dafreguesia do Inficcionado.

Entra em 1 . a discussão, e seio debate passa
pari a 2. 1 , o projecto n. 90 que crêa uma segun-
da cadeira de instrucção primaria do sexo mas-
culino na freguezia da Cachoeira do Campo, mia-
nicipio de (duro Preto.

Concerto de ponte.
Entra eia 1.0 discussão, e sem debate passa

para a 2.0, o projecto o. 99, que credita o go-
verno na quantia necessaria para mandar fazer
os concertos de que precisa a ponte sobre o rio
das Velhas, na freguezia de Jequitibã.

Transferencia de fazenda.
Eira ciii 1.a discussão e sem debate passa

para a 2. 0 , o projecto n. 110, que transfere da
fregriezia de Santo Antonio da Olaria para o
districto de S. Domingos a fazenda lia Boa
Vista.

Entra em .° discussão e sena debate passa
para 2.a, o projecto n.° 113, que transfere para
a fieguezia de S. Thomé das letras as fazen-
das Narciso e Candã.

-	 Ponte do Saco.
Entra em 1.a discussão e sena debate passa

para a 2.0, o projecto n. 119, que autorisa o go-
verno a mandar fazer os reparos de que neces-
sita esta ponte.

Cadeiras de latim e franccz.
Entra em 1. 1 discussão e sem debate passa

para a 2.a, o projecto n. 124, que crêa uma na
cidade de Queluz.

Restauração de districto.
Entra erra 1.a discussão e sem debate passa

para a 2., o projecto n.° 133, que restaura o
districto de Santa Rita do Gloria, termo de S.
Paulo do Muriahé.

Desmembração de fazenda.
Entra em La discussão e sem debate passa

para a 2.0, e projecto o. 135, que desmembra da
freguezia do Inticionado e encurpora à de 8.

Miguel do Piracicaba a de Antonio Joaquim Bit-
tencourt.

Auxilio a matriz.
Entra coa 1.0 discussão e seria debate passa

para a 2.a, o projecto ia. Y72, que consigna a
quantia de 2:000$ às matrizes de S. Domingos
do Prata e de Jaboticatubas.

Cadeiras de 1.11 letras.
Entra em 1.a discussão e sem debate passa

para a 2. 0 , o projecto n. 191, que cria urna para
o sexo feminino na freguesia de Maravilhas.

Pa,qa'inento ao collegio Providencia.
Entra em i.0 discussão e sem debate passa para

a 2 a o projecto n. 199, que manda pagara es-
te colhegio a quantia de 316S366.

Auxilio a matriz.
Entra em 1.0 discussão e sem debate passa

para a 2 O o projecto n. 210, que concede uni
auxilio a varias inal,rizes.

Annexaão de territorio.
Entra em 1.0 discussão e sem debate passa

para a 2.° o projecto o. 213, que annexa alguns
trrenosa S. José d'l'.l-Rey.

Auxilio.
Entra em 1." discussão e sena debate passa para

2.' o projecto o. 214, que concede alguiiias quo-
tas às obras tia Diamantina.

Cadeira de latim e fsaucez.
luitra em 1. discussão e, sem debate passa

au a 2.0 o projecto ia. 218, que restaura a ca-
leira (li ,. latim e francez da Januaria.

Auxilio cl matriz da Boa Esperança.
l-:iutra em 1.0 discussão e seria debate passa para

a 2.0 o projecto o. 228, que concede uni auxilio
ule 9:000 a esta iiatriz.

Estrada de ferro do Rio Verde.
Entra cm 1. discussão e sem debate passa para

a 2." o projecto n. 231, que modifica o ponto
terminal desta estrada.

Estudos de estradas de ferro.
Entra em 1 . discussão e sena debate passa para

a 2." o projecto o. 233, que manda proceder a
estudos para a construcção de estrada de ferro
desta capital ao Porto do Souza.

Categoria de freyuezia.
Entra coa 2." discussão o projecto o. 1'70, que

eles a à parochia o districto de Santo Antonio da
ldõa Vista, cria Montes Ctarus.

O lSo r. Fraicisco IeioLo:-
Pedi a palavra, Sr. presidente, para olTerecer a
este projecto unia emenda alterando as divisas
aflui de que não tique comprei rendido nas que
marca o projecto o territorio de algumas fazendas,
cujos proprietários não quereria pertencer à fre-
guesia do Pomba, e sim continuarem a fazer pai'-
te da do Paraopeba, do ruiunicipio do Ubã.

E' apoiada e entra conjrinetanaente em discus-
são a seguinte:

Emenda.
Depois das palavras—Serra da Bernardina—

accrescentc-se—excepto o territorio denominado
—Beija-flor.

Onde s» diz—João Ferreira Barbosa—diga-se
—Francisco Ferreira Barbosa.

Sala das sessões, 14 de Junho de 1876.—F.
Peixoto.—R. Silva.—P. Ramos.—Horta ias-
nior. —J. En/rozino . —P. Branduio . — Evaristo
Jfachado.—Tayoba Junior.—F. de Oliveira.
—Mourão.

São apoiados e entrão em discussão, cada um
por sua vez, os seguintes additivos:

N. 1.
Olïerecenios corno additivo ao projecto ia. i'7()

tu de o. 2013, já approvado eni i.a discussão.
Sala das sessões, 14 de Junho de 18'76.—F.

Peixoto.—iVo-urão.—ãf. da. Rocha.—P. Bran-
uião.—F. de Oliveira.

N. 2.
Offerecemnos corno atiditivos ao projecto n. 170

OS de ris. 81, 136, 190, '78 e 44, approvados em
1.0 discussão.

Sala das sessões, 14 de Junho de 18-6.—dose
Eufrozjno.—O. Vailadão.— Fiotti.—P. Baan-
dão—E, de Oliveira.

N. 3.
()llereco como addítivos ao projecto o. 170 os

seguintes: o de n. 135, que transfere ula fregui'-
zia do inficionado para a de S. Miguel do Pira-
cicaba a fazenda de Antonio Joaquirat Bitten-
court; o de n. 118, transferencia da fazenda da
Olaria para a Villa do Para

Sala das sessões 14 de Junho de 18'76.—A.
Penam.

Não havendo mais quem peça a palavra, cocem'-
ia-se a discussão, e procedendo-se à votação são
approvados o projecto, a emenda e todos os ad-
ditisos.

Hospital da Ilabira
1-mitra em 2. 12.0 discussão o projecto ia. 9'7, que

autorisa o governo a conceder a este hospital o
auxilio de 4:000k'.

tI 5K. J. EuiomsoziNo olierece como auhtitivos a
este projecto os de ias. 63 e '79.

São apoiados e entrão em discussão cada uni
por sua vez.

Nao havendo mais queni peça a palavra, en-
cerra-se a discussão, e procedendo-se à votaçào
são appruvados o projecto e os dons adilitivso.

Subsidio e ajuda de custo.
Entra em 2.0 discussão, e sena delu:ate passa

para a 3., o projecto ia. '73, que marca o subsi-
dio e ajuda de custo aos Srs. deputados na
legislatura de 18'78 e 18'7P.

Epoca da zacstallação da asserab lIa
Entra em 2.3 discussão e passa para a 3,3 o

projecto n. 102, que marca o dia '7 de Setembro
de cada anuo para couuieçareun as sessões da as-
sembléa provincial.

Terrenos nursnicipaes.
l';uitra em 3." discussão e é seria debate adopta-

do o projecto mi. 53, que autorisa a camara de Ubiu
a permnntar com Ignacio José de Barros unia ter-
reno de sua propriedade por outro.

Desmembração de fazendas.
Entra eira 3." discussão e é sem debate adopta-

do o projecto ia. '768, que desmembra tia paro-
chia de S. Doriringos para a cidade tia Conceição
as fazendas de Jeroninao Augusto da Silva e Se-
bastião .losé Ferreira.

Proposições não sauccionadas.
Entrão cria discussão e fica euacerrad , não

se votando por falta de numero, os pareceres mis.
49 e 50 sobre as proposições não sanccionadas
as. 2204 e 2231.

Sede de parochia.
Entra cor 1.0 discussão o projecto n. 60 que

passa para o districto do Papagaio a sede da lua-
rocha do Morro da Garça, ficando este districto
pertencente ao Curvelio.

O Sim. C. DE OLIVEIRA justifica e manda à mesa
o seguinte:

Requerimento.
Requeiro que seja ouvida a respeito ria altera-

ção proposta no projecto ia. 60 a cantara muni-
cipal do Curvelho, adiada a discussão a este res-
peito.

Sala das sessões, 14 de Junho de 18'76.—C. de
Oliveira.

E' apoiado e entra em discussão.
Depois de algum debate,o Sr. Camudiulo de Oli-

veira pede a retirada do requerimento.
O S. VALI, ADARES (pela ordem) adopta como

seu o requerimento.
Proseguindo a discussão, o Sr. Francisco de
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Oiieira requer o encerraintnlO da I5(i1A5iO do
réq ueriunento.

E' approvado o requeri euto de encerramento
e rejeitado o requerimento do Sr. Vailadares.

Fstaudo Iluda a hora, o Sr. José Eufroziuio re-
quer e obtem que a sessão seja prorogada, aflui
de continuar-se na discussão do projecto ri. 60 e
tenha lugar sua otaçao.

Prosegue a (IISCuSSaO.
O Sul. VALLADARES justifica e manda à mesa o

seguinte—
Requerimento.

Requeiro que sejão ouvidos sobre o projecto
o. G3 o Ordinario e o respectivo vugario da tre-
guezia.

Sala das sessões, 14 (te Junho de 1816,— Ia

1.' apoiado e entra eui discussão.
Depois de uru prolongado debate, o requeri-

incuto é posto a VUUS e rejeitado.
l;cerriIa a dirussão do projecto, e elie ap-

provado para passaí Li 2. 1 discussão.
ti Se. PEIIsIOENTE luialca a ordem do lua 11$ e

levanta a sesao.

40 a SESSÃO ORDINARIA AOS 16 l)E JUNHO
1)E 1816.

PIIE1DENCIA Do Se. CÂMARA.

SUàIMAIIIO:—EXPEDIENTE.--0rde111 do dia,2.0
feil era iie proieetO. — Transfes'encsa de sede.
—( o,tsIr?iCçãO de ponte. —Diinsas.—Anne.ra-
çro de /a:enda.._Pr01 osiçõeS não sancciona-
las.—Cadera de 1 . 0 letras.—OrçamentO sua-
.uicipal. —Discursos e emendas dos ,Srs. Á.
Pessna, Drumond e O. Vatladão.—Loterias.-
Força policial.— Discurso do Sr, Dromond.
—Apresentação de projectos.—DiscUrSOs dos
Srs. M. Caldeira e Toleutino.
Â's 11 horas da manhã, feita a chamada,

achào-se presentes 35 Srs. deputados; faltando
coro participação os Srs. R. Silva, J. Penido, X.
da Veiga e F. da Veiga.

Atire-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
II Sim. 1.0 SECRETARIO lê o seguinte:—

EXPEDIENTE.
Petição.

De Fortunato de Magalhães Queiroz, professor
aposentado, pedindo que se lhe mande contar
dous anuos e tanto que lhe forão glosados em
sua aposentaeioria.—A' comrnissão de instrucção
publica.

Pareceres de cornmissões.
O Sim.... EuFuozlNo, por parte da 1.a de fa-

zenda e de pontes e estradas, offerece para eu-
trareimi em 2 . 0 discussào os projectos ris. 231
p,214.

O Sim. P. BIIANDÃO, por parte da de redacção,
offerere para eutrarerii ciii 3, 3 discussão os pro-
jectos ris. 13 e 9.

O Sim. TOLENTINO, por parte da 2.a de fazenda,
offerece para entrar em 2,0 discussão o de
n.184.

Todos estes projectos ficão sobre a mesa para
entrauein na ordem dos trabalhos.

OI11)E31 DO DIA.
2. 0 leitura de projectos.

rern 2. 0 leitura, é julgado objecto de delibe-
ração, resolvendo a asse,nhtéa que não seja im-
pr^e.s,o nem copiado, e fica sobre a mesa pala en-
trar na ordem dos trabalhos o projecto n. 249.

Transferencia de séde.
Entra em La discussão, e sem debate passa

para a 2.°, o projecto n. 95, que transfere do

miii niri pio de S. Francisco das Chagas a povo q
-(,

à4j povoa-
(,à dor arraial do Carmo Novo.

Goustrecção de ponte.
Entra cru l.a discussão, e sem debate passa

para a 2., o projecto n. 105, que autorisa o go-
verno a mandar construir a ponte sobre o rio
Sapiicahv, em Itajubã, e a concertar a estrada.

Divisas.
Entra em 1. 3 discussão, e seio debate passa

para a 2 a, o projecto n. 156 v que estabelece as
divisas da freguezia do Passa Vinte.

AnneaçãO de fazenda..
Entra em 1.0 discussão, e semri debate passa

para a 2.0, o projecto o. 221, que annexa Li (,on-
reição da Boa Vista parte da fazenda de Antonio
Tavardo da Costa Junqueira.

Proposições não sonccionadas.
Procede-se à votacão, e são approvados os pa-

receres os. 49 e 50, sobre as proposiçõ5 não
saurcimodas ris. 2201 e 2231.

Ficão solire a mesa para entrarem na ordmrn
do dia 1'?.

Cadeira de 1.00 letras.
Entra em 2.a discussão, e sem debate passa

Para a 3a , o projecto o. 98, que crâa uma para
o sexo feminino no districto da Vargem, fruiu-
ci pio da Tres Pontas.

Orçamento municipal.
Entra em 3.a3. discussão o projecto o. 80, qoe

orça a receita e lixa a despeza municipal para o
* x'rcicio financeiro de 18111818.

Se. A. PENNA justifica e ruanda à ruiesa a se-
gim imite—

Emenda as. 3.
Ao 36 do projecto que orça a receita e de—

peza das cauraras rnunicipaes:
Ao secretario500i00 de ordenado e (30$000

de gratificação.
Reduza-se a verba para caminheiros a 40000,

e para obras publicas a 1:695000.
Saia das sessõe, 16 de Junho de 1816.—A.

Penam.
E' apoiada e entra conjuntamimeute em discus-

são coro o projecto.
O Sr. iuiiiond:—Pedi a palavra,

Sr. presidente, para occupar a atterição da casa
por poucos muourentos.

Folgo de ver que a discussão do orçamento
municipal tenha convidado à tribuna diversos
oradores, prestando os mnemos por esta forma,
a uni assurrrpto por sua natureza importante
aquelia consideraçào de que clle e digno

Sr. preside-te, 'vou offerecer urna emenda ao
§ 6. 1 deste projecto, determinando que, onde se
diz—estafetas 150$—diga-se-200$.

Tratando-se do orçamento da caniara ununici-
pai Ia Itabira, eu, na qualidade de vereador
daqimella municipalidade, moe acho perfeitamente
habilitado para explicar os motivos que mime le-
vão a propor esta alteração.

Com effeito, Si'. presidente, 150$ para paga-
incuto de estafetas que conduzeuii oílicios para
diversas freguezias do mnunicipio, remessa que
hoje tem-se tornado mais frequente em virtude
da aliluencia de serviços que pesão sobre as edi-
lidades, são unia quantia muito insignificante.
(Apoiados).

Posso dar testemunho de que a camara da Ita
bira muitas vezes tem se achado cru difficuldailes
para cumprir ordens (la presidencia, p01' flO eu-
conlrar na verba respectiva naargeur para paga-
bento de estafetas.

Acredito que os meus illustres collegas, pres-
tando Lis minhas palavras a devida alteação, e
alein disso conhecendo o serviço que pesa sobre
as municipalidades, não negarão o augniento mie
,50$ na verba a que mime tenho referido.

	

ieein) , urde se 	 is—obras publmcav
propu li ( 1 11o,, se orce rescen te—as sobras taro hei o
de quaesquer das outras verbas—.

Sabemos que o scm'vnço que iriirh pe:a sobre
as muunicipalilades é (;que diz respeito ris suas
obras publicas. Os orçarire mitos nrunncn paes sào
por sua na! ri reza acaur trarIas, e não com ir portào a
satisfação de muitas necessidades que, embora
pequenas, dcl! ,rs (levem curar as ri unam pa ti-
dades.

Assini rire parece de grande convenmencma de-
termuimiaruros que a sobra que realisar-se em
quaesquer das outras verbas seja applmcada Li de
obras publicas, uni dos r,imrmos à que as cantaras
devem attenuer com mais zelo e dedicação.

Sr. presideri te, taurriseru proponho que ae re-
duza o vencimento do secretario da cansara de
650$ a 600$ por ammno.

V. Exc. sabe que as causaras usunicipaes, fnc_
cionamido regularinente quatro vezes por muez,
600$ são urna remuneraçino mais que suficiente
para os seus secretarmus, cru lu.gares corno a lIa-
biri, e portanto rito ha grandes motivos que ex-
pliquem a elevação de seus vencimentos à mais
50$.

0 Sim. M. Fcr.m;Escmo:—Nào houve proposta da
cainara?

Se. Dmmmisnoxn:—ilouve, oras o secretario an-
tigo, ilUC infelizmente é failecido, e que alias
liii Ira funil ia miuinem'osa, satisfazia-se Corri a quan-
tia ole 600$ consignada na lei de or'arirento da

minara, e eu mOo sei realmente quaes os motivos
que levarão ureus dignos companheiros da ca-
mama a auguiemilareur essa verba como rurais 50$,
quando Erre pa rcee que esse furiccienario fica pci'-
l'eitaureuite consultado corri 600$, tanto quanto
vencia seu ai tecessor.

O Sim. M. FuLcExcio: -- As circmr mmrst:rncias p0-
derma ter muda k.

0 Sri. DmruboxD: —Eia fallo com comihecirroenLo
de ei usa, sei qual o trabalho que pesa sobre este
funiccionarmo e que coro 600$ fica sutfmcientemneirte
re rir unerrrd o.

Por estas razões, proponho que se dirurnua
desses vencimentos a quantia de 50$, devendo
estes ser applicadus Lo. obras publicas.

As considerações que iemrli, feito rue parecem
sutliciermtes para deterirrinaremn a casa a votar
pelas emendas que ofiereço.

E' ap1rovada e entra conjummctamemite emdis-
cussão a segrmirmte-

Emenda:
Ao § 6. 0 : Onde se diz, estafetas 150$, diga-

se 200$;oonde se diz obras publicas, accrescente-
se: as sobras tarrahemn de quaesquer rias outras
vertias; onde se diz o secretario 650$; dica-se
600$.

Sala das sessões, 16 de Junho de 1816.—Deu-
mond. —Ferraz ,Junior.— Valladares.—Jlourão.
—&'. de Mendonça.

O Si. Otimpio Va11ado (Não
ternos o semi discurso).

E' apoiada e entra conjunctamente cor discus-
são a seguinte

Emenda:
No § 46 liga-se:-

	

1 Como o pessoal da secretaria. 	 2:100$000

	

2 Expediente da secretaria. . 	 80$000
3 Corrr o jury e custas judiciarias. 	 400$000

	

4 Publicação mie trabalhos. . 	 240$000
5 Cventuaes, inclusive porcenta-

	

gero ao procurador . . 	 2:500$000

	

6 Festejos nacionaes e eleições 	 200$000
1 lllummnaçào publica da cidade e

	

interna mia camJêa . 	 .	 . 	 1:000,5000
8 Obras publicas . 	 .	 .	 .	 . 	 . 6:830$000

9 Papel e livros para menu ruas po-
bres ........300$000

10 Pagotinemuto(Ia divida passiva. 	 . 5:000$000
Sala das sessões, 16 de Junho rio 18113. -O.

l'al/or,ião._F. de Oliveira. — .11. I"elyeaicio.-
D. l'iotti. -- jjourão.

Não havendo mais qnemmr peça ri palavra, encer-
ra-se a discussão e, procedendo-se à votação, é
approvaulo o projectou e bem assimu as emendas,
excepto a de n. 2 que supprimriia a vertra vota-
da à camara de Saharã para pagai' ao secretario
licenciado e aposentado.

Loterias.
Entra em 3a discussão o projecto o. 131, que

concede loterias para a matriz do Mar de lies-
paiOis e outras.

O Sim. A. PENXA justifica e rmianrla Li mesa a se-
grrintc—

Emenda.
Ao .-trt. 1.0 Cru vez de 5 á matriz rle S. Do-

mmnrgos do Prata, diga-se 2, ciii vez mie 3 para
a rumatrmz de S. Miguel do Piracicaba, 2, em vez
de 2 para cada urna das matrizes de Santa Bar-
bara e de Montes Claros, diga-se 1.

Accrescemitc-se 6 a beneficio da camnara muni-
cipal de Iirrbacemra, para canalisacão riagua po-
tavel na cidade do mesmo rrommie.

Art. As loterias concedidas serão extraluilas
de u:onfornuidade cana o plano anrrexo á presente
lei, ou segundo o plano o. 2 mia lei ir. 2108 mie
1 de Janeiro de 1815.

Sala tias sessôes, 16 de Julho mie 1816.—A.
Pe'zna.

E' apoiada e emitia conjumietamente cima discus-
são corri o projecto.

O Sr. Évaristo
Quando, Sr.Sr. presidente, formulei o plano que
acompanha o projecto que se discute, calculei e
nelle inclui, a cifra de 210000$ para as despe-
sas da extracção de cada serie mie loterias, e,
prevenindo a hypothese de que essa cifra po-
deria alguma vez ser excessiva e produzir sobra,
tamnbein preveni a applicacào delia, isto é, is-
laborei a nota constante do final do plano, de-
terminando que quando tal sobra se desse, fosse
addicionada à cifra do beneficio.

Melhor consultado agora, Sr. presidente, vejo
que unia disposição destas deve tir:ar contida
articuladamente no projecto, porque alui irá me-
ihormnente decretada; assim, queira V. Cxc. re-
ceber a cmena, que offereço e peco que, sendo
approvada, a nobre comrnissào de redacm .:ào a
attemrda com lugar conveniente quando elaborar
a redacção final dor projecto.

E apoiado e entra comajunctmniiermte em discus-
são como o projecto a seguinte

Emenda:
No final do plano ofierecido junto ao projec-

to, supprirna-se a observação final e adumitta-se
a que nelta se contem (:orno disposição articular
do mesmo projecto cru lugar conveniente.

Sala das sessões 14 de Junho de 1816.—Eva-
rislo Machado.

E' apoiada e entra conjunctamente em discus-
são coro o projecto.

Não havendo mais quem peça a palavra, cri -
cerra-sos a discussão, e, procedendo-se Li votação,
são approvados o projecto e as ditas empriulas.

Força policial.
Contimamia a 3a discussão do projecto mi. 93, que

lixa a força publica para os exercidos de 1816 a
1818.

0 Sr. Drumoncl:—Sr. presidente,
segundo os estvlos mia casa, é perna ittido na 3a
discussão dos projectos de força publica e or-
çaine n to provincial fazerem-se considerações so-
bre política geral e outras que digão respeito tam-

IVA
	 1)11 14 li 16 1)1 JUNHO l)F 11416.
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hero propr arnenle iiiai1miniI1'açã 0 da privilicil.
'r. pr'siietïte. se nós não devemos presciodii',

n'ai tileitios fazeI-o, do direito que nus as-
siste de apreciar a marcha dos flegicios publi-
es em qualquer epocit, é fórã de iiu'tIa, que
iiij nós, os ueuiljros da opposição, os unicos
que aqui representão o grande partido li beral,
qio s acha proscripto e lançado ao ostracismo,
lo maneira alguma podereiius deixar de vir a
tribuna para fazer valer os nossos direitos, fazer

O\ ir mossas queixas. (Apoiados da minoria).
E' mmiconlestavel, Sr. presidente, que infeliz-

mente na provincia de Minas, o partido liberal
o' acha fora da lei. Intititimeros saO os actos de

uoleitcia praticados contra cIte, não por uni pre-
sidente, niais por todos aquelies que, (le 1868
pira es, leio administrado esta bella provincia,

iia lo talentos e digna de melhores aluummiistra-
:5! Srs.. [Ião sei realtimente que fatalidade nos
prsegUf, que só temos tido como presidentes
louiiíns, que não se achão perfeitamneilte identi-
Vetos comi as nossas cousas publicas, que não
tuul u mil ler interesse pronunc i ado . e exiremimailui
juulo Irugrsso d' esta infeliz provncial

Por ventura, falteceni entre os 101 Tiei ros talu'n-
assignalados, caracteres circutrispectos e ta-

hilos para Is eminentes posições socIaes, que
fliu ioss:to prestar o concurso de seu patriotis-
tio e de suas luzes, para erguer-se a provinema
1 estado de decadencia e abatunetmto, cmii que
iloegraçadameile a teen coliocado - as ultimmm:s
:nlu inmstraçóes conservadoras?

Sr. presidente, a causa está em nós ÍitCSiiiOS.
os mineiros, somos os unicos culpados, e

cig:mmuis justamente o ci ime que temos commmumet-
luto. Se nós erguessemos esta desditosa pro\ in-
cia ã altura que a providencia lhe destinou,
se, antes de sermos políticos, considerasseinos
que somos mineiros, se, cio lugar de seguirmos
os sen ti neo tos pol 1 ti aos, rei mdessenios a iioume-
nageim devida aos nossos patrictos, eminentes por
suas qualidades e itlustra çóes, por certo que, no
festitmi do progresso, do adiantamento, rio res-
peito das garantias, a provmneia de Minas occu-
paria(i posto de honra que de direito lhe per-
tence. (Apoiados).

4) Sim. J. AuGuTo:—Que ja occupou outr'ora.
0 Sa. I)RuMoND:—r. presidente, volvendo os

olhos para a alta politica do estalo, vejamos
qual o papei inglorie, seni significação politica,
sem prestigio, que desgraçadamente m'epresentào
na caniara leomporaria os filhos da provincia de
Minas! Porque é que nossos iilustres comuprovin-
danos não tecto cooperado coto todas as suas
forças para que os negodios da provincia sejào
devidamente curados, e não entregues a direcção
d'aqueiles que não podem como nós, os minei-
ros, ter uni amor tão extremado por elia? Porque
não leu cites occupado na camara o posto de
honra que seu patriotismo lhes assigrialava? Está
assentada n'esta casa a triste convmcção de que
a provincia de Minas representa nos negocios
publicos um papel bem secundarmo, devido isto
á posição ile verdadeira humiliação, em que são
coliocados seus filhos, alias distiuctos. (Apoia-
dos, muito bem).

Srs.! reajamos contra a presente ordem de cou-
sas, elevemos a nossa pruvincia ã altura que lhe
compete, façamos com qu' não sejamos trata-
dos perante o governo geral corno verdadeiros
servos d' gleba e occupemnos um lugar distincto
entre os mais distinctos brasileiros. (Apoiados,
muito bem).

E, Srs., não é so para a alia administra-
ção da provincia, que são mandadas pessoas de
fora. Infelizmente para um cargo tão eievauio,
de tanta miistincçào, em uma provincia tão rica
de patrioti s mo e talentos, não se depara uni se

ule seus lutos que possa ser aproveitado, que
pisca com uleilica'ão esposar os sentimentos
iiobi'es que se aninhào cmii seu colação. ia
não falto somente da alta administraçào, da ca-
deira presidencial, descerei ainda á outros car-
gos importantes da provincia, que se achão oc-
cimpados por pessoas vindas de fora, visto que
os mineiros podam ser tudo, menos aprovei-
taveis por seus dotes, por sua dignidade,por
seu patriotismo, para os atus cargos publicos.

Ilmeirmos mesmo para a repartição de instrucção
publica e vejamos se entre essa mocidade, ciosa
de pretençóes, rica de talentos, cheia de es-
peranças, e que faz o uurgulho da provincia,
SP encontra umas so occupando esses postos de
lio ira! Nào, os mineiros não si' ii is ti ngue iii.
(diz o alto governo), mcm 	 pelos talentos, mui
Iw, lo patriotismo, nem pela i llustraç:io; tuami-
deumios para lá indimdmios de fora, que vo lhes
mostrar o que sej io esses dons, que vão apre-
ciar corno infelizmente aquelEs provincia Si,
asseutmelha a nina sociedade de selvagens

Mas, Srs, é uuaa injustiça dos altos poderes:
nós teiuos abundancia de homens notaveis, e,
si' não oceupaumuuis esses lugares de lmuumii'a, é por
que nós rnsmos rios temos annultado pelo es-
tado ule attatiimmento em que mios temos col lo-
cado (Muito bem, muito bem)

Ma, Srs., nas altas repartmcóes d'esta proviu-
cia só oecupa um lugar eminente um dmstincto
!illmo da provincia, o mmi imito digno inspector ria
tluesourarma geral. (Apoiados).

E' a unmea excepção n'essa esteira lugmihi'
de fuuccuomiarius, que se achão nos altos cargos
da provincia, quando seus fimhos distinctos es-
tio atirados ao esqueciimmento, ao dsdein o mais
revoltante. (Appiausos).

Quando, Srs., empregamos palavras tia força
d'estas, quando eu assim inc enuncio deixando
de ser piulitmco para time tenmhrar que sou mii-
neiro, emitindo que devo ser acompanhado por
iod'us que aqui se achão, porque a respeito de
rI ignirlade, de foros de putriotismnis e do posto
de honra que está reservado á provinu'ia riu'
Minas, nossas vozes devem ser unanumnes, lis-
veuii bolas se confursil r cio uni só pensa-
mnenho, erguei' a nossa provincia do estado sIm'
prostração em que cita se acha. (Applausos,
muito bem).

II SR. M. FuLGuNcmo:—Apoiado.
O Si'.. CEStitio GAMa:—N'esta situação é im-

possive 1.
0 Sim. DmivaIoND:—Sm's., quando se trata (Ia

digimirlade da provincia de Minas, deveumos nos
esquecer dos matizes politicos que aqui mios
separão e antes de tudo nos lembrarmos que
somos mineiros e que devemos cooperar com as
nossas forças unidas para o exaltamento de nossa
tao mal considerada pm'ovirtcia. (Apoiados).

O SR. CESABIO GANIA:—E' tarde.
O Sim. DmiNIoND:—,Nao é tarda. Se nós ainda

hoje reagirmos e reagirmos cheios de nobresa:
se reagirmos tias forças de nosso patriotismo,
faremos com que as cousas se precipitem para
um desenlacedesenlace brilhante. . .. (Apoiados).

O Sim. CESARIO GAaiu:—() ostracismo seria maior.
O Se. I)mu'moND:—. . .faremos como que esta

prcvirmcim, que ja representou tão saliente papel
nas cousas publicas.

O SR. J. AuGU5TO:—Apoiado,
O Sim. l)iluaioND:—. . . nos tempos dos Paranás,

dos Ottrunis, dos Vascunceilos, dos Marinhos e
de outros itlustras mineiros, que repousão sob
a louca do sepulcro, cuja memoria a patria agra-
decida venera, ainda eccupe este posto para
que se acha habilitada, porque tem um pessoal
rico de todos os dons eminentes e enuobrecido
de vivismaao (Muito bem, muito bem).

O Sim. CESAF'mo Gana:—Mac o mhurto u'uo quer,
e o norte é quemui governa.

O Sim. 1)mmuMoNO:—Conviui0, pois, os un:us dis-
timictos coilegas, quer da maioria, quer da mmmmtmo-
ria, para que mios esque ç anio ' iii pouco de que
nos achamos s'gregidos pclos sentimentos p01!-
ticos, para nos L'imibrurmnos subis tudo da
pros inala de Minas, e fazermmios coumm que de nos-
sos actos transpareça a coo'. mcção proiumida de
que emiviilam'eniio belos os esforços para que se
obtenha este desideratumu.

O Se. CAETANO GAMA:—Para isto não lia dis-
tincçáo de partidos. (Apoiados).

O Sim. I)isualoNn:—Reaiuumeilte quando fatia da
provi teia de Minas suifucada cmii seos direitos
sagrados; qmmandu falia àsaiu dignidade esquecida,
I lriamido fui Ia o seu patriotismo ludibriado, enten-
do, Srs, que miro apparecemii estas nuanças poli-
Ii'as,iorque só falia a voz para nós muito auto.
risada da provimicia que nós estremecemos, e
cujos gemidos nos cluocão; porque nossos co-
rações vilumão os mesmos sentimentos. (Muito
bem).

O Sim. A. PEN100:—Apoiado.
0 SR. B. PINTO—Muito bem.
0 Se. DncsioaD: — las,ISr . presidente, se as

cousas continutaremmm no estado de decadencia cmli
que as i emos, se em nossos actos transparecer
o aviltamento OU esta falta de reacção contra a
prepolencia, com que se nas quer brindar, então
é mnelhcr que nós ci'usemos , os braços, seumelhun-
bis ao mimarmijiu, que, não temido mais esperanças,
deixa o batei vogar à tiuercé das ondas. (Aleito
bem). Mas não quebremos o rumimo.

O Si'.. li. PINTO:—Não, vamos lutar cmii a cor-
rente.

O Sim. DhmuamoNo:—Volvamos os olhos para a
providencia, e,conscios de tmossos direitos, assu-
moamos perante (i governo geral urna poSi.'ãO
sobranceira, de vem'daulemro 1 iatriotmsino, de ver-
dadeiro mninei'isiiui. (imito bem).

0 Sim. A. Puamno:—Por mais que ruja a temo-
pestade,não Imivemimos de deixar os nossos postos.

4) Se. DmuuauoNn:—Sendo estas as considera-
ções, que pmilluião em meu espirito, quando
volvo 05 olhos pata is cousas publicas, eu deixa-
ria rlB cumprir exuctanuemite 5) mandato, que me
foi imposto, se não inc prevalecesse hoje da dis-
cussão para externar estas queixas, tu r ra fazer
ouvir estes genuidis, que são compartilhados por
todos nós. (Apoiados ,qeraes).

1,avm'adta este pequeno protesto contra o modo
desattencioso como que somos tratados por aquel-
les que devião querer o nosso concurso para o
engrandecimento do paiz, externadas estas quei-
xas, que naturalmiuente veiu pesar cio uimeu cora-
ção, quando vejo nossa imafeliz provincia perfei-
Eminente ludibruada, occuprmmdo um posto insig-
nificante, tmmmi '.erlrmdeiro ponto sem valor entre
suas iruuuàs do irmuperio do Ili'azii; quando vejo
que esta estreita do diademiva brasileiro não fulge
com aqmiellc brilho de outras éras, e vai se eu-
panando pouco a pouco..

0 Se. II. PINTO:—Muito bem.
O Se. I)RcaiuND:—...flào posso,Sr. presidente,

deixar, na força do moeu patriotismo, tia força
de minha indignação, na força do serutirmiu'nto,
que esposo, de queixar-me e queixar-mime amarga-
mente do governo geral, que procura comprimir,
amnesquimihar esta previncia, digna da maior con-
sideração.

O Se. B. Pmaro:—E' a explosão de seus senti-
mentos patrioticos.

O Se. CE5ARIo GAMA:—Só deite?
0 Se. B. PINTO:—E que nós acompanhamos

comia todo o enthusiasmo.
0 Si'.. CESARIO GAMA:—Muito bem-
0 Se. ORuMoNn:—E acredito, Sr. presidente,

que nossas vozes serão imnprolicmmas nesta tribuna,
que clamiareum is sempre no deserto, porque, Sr.
presidemitc,estes gemumdusj[r não ecohouio,puuis que
cio diversas legislaturas, distinctos mineiros os
tem feito aqui :ippuim'ecer, seu) que chies tenhão
sido recebidos como um mmm olhar paternal pelo go-
vermio geral (Apoiados).

Mas, Srs, agora que se approximima o pleito dei-
tomaI, agora que nossa proviieia pode recomaquis-
lar nos negocios pumblmcos a posição hommumrifica
de que é digna, agora que nós podemos perfeita-
mente demonstrar ao poder geral que não tole-
ramos ser tratados com tanto desdemit, como essa
especue de aviltamento, em que nos achamos col-
locados, é mister que antes de tiidua nos lembre-
raios de que somos mineiros para nos esquecer-
mos de que somos politicos. Mandemos para a
camnara qumuutriemmnal distinetos patriotas, que
pelas suas luzes, pela dedicação ao 0011), diii que
nascerão e pelo conhecimento dos negocios pu-
bReus, possão devidamnente representar um gigante
que se chama pros incia de Minas.

()s Smms. FERRAZ luNloR El. AUGUSTO:—Apoiado.
O Se. B. PINTO:—Muito bem.
O Sim. CAETANO (;.'.ama:—Para isto é quit' é pre-

ciso uppellar para o patriotismo mie um e outro
par tido.

0 SR. 11, PINTO:—Para que mande a flor de
sua gente.

O bis. I)m'.uMoNo:—Deixemos á mar- ,em a satis-
fação de vomitades, aliás respeitavems, mas que
podem sem' satisfeitas emu epoca mais imuuruimal. Es-
cothammmos entre nossas fileiras aqueiles mais dms-
flmictos pelas qualidades, que as teem mosignala-
do á gratidão publica e façaimuos coro que elles
representem a sua provincma tào dignuuirmente como
é de se esperar. Não falta ciii amnbos os tailos po-
Imtieos pessoal idoneo para representar digna-
incute este papel. (Apoiados). Nas liteiras conser-
vadoras se destacão vultos dmstinctos...

O Se. AMAmIAL:—Apoiado.
O Se. L)RUM0ND:—. . .verdadeiras intelligen-

cias, dignos mineiros para seremmi enviadas pala
a representação quatrienmitl. Nas tilemras litmraes
tambemn felizmmiente existem caracteres mia attmmruu
cmii que ot temas os coaservadores. Aqui miesmno,
meus Srs., neste reci nto, nesta pequena minoria
existem mineiros riistinctissímmmos (apoiados) ca-
pazes pelas suas luzes, pelo seu patriotismmio, pelas
suas idéa, de sustentarem os foros de nossa pra-
vinda. (Muito bem).

Sejão cites os enviados, sejumia cites os anjos de
paz que, ao regressarem com o ramo de oliveira
Coa não. venhão anoundiar á proviuicia de Minas
o restabelecinsemato de sua autonomia e muitos
dias de ventura e felicidades. (Jfuito bem, mui-
to bem).

O SR. CAETANO GAMA:—Esta é a posição mmiams
importante, iimfelizumente a mais diflicil de se
realisar agora pelo estado de abatmmmueeto, em
que nos achamos, porque importa ri sacrmticio de
interesses pessoaes, e muitas vezes tia vaidade
tios individuos, para attender somente aos in-
teresses da provincia

O Sus. DeuomoNn:—Mas, passemnos,Sr. presiden-
te, á outra ordem de idas e ahr veremos ainda
que desgm'mçadamri€nte os milineirus são preteridos.

Olhemos para a ma gistratura da provuncia e
examinemos se no seu quadro os mineiros oc-
cupão essas cadeiras altas reservadas aos verda-
deiros talentos, á esses caracteres talhados para a
alta magistratura.

Sabemos que a assenabléa provincial no ex-
ercício de suas altribuições, para beni correspon-
dem' ás necessidades pnblicas, Lem julgado Ele-
cessaria a creação de diversas comarcas. A as-
seunbléa provincial tem cumprido o seu dever e
o lena satisfeito.



Tiilretauit , p se iaiiíenlar que estas co-
ureas creadas, que o furão o anuo passado, não
titliào ate hoje sido providas, não a mingua de
i e ua 1 uiiueiro ido ico para preenchei -as, irias
p .Ii°(tie, Sr. presidente, parece que ha este ca-
incho e capricho aliás condeirinavet do governo
geral, de nau querer marchar de accordo com a
asiiibléa provincial a respeito dos negocios pu-
ldies, satisfazendo as suas vistas. (Apoiados).

Ainda este anuo, Si'. presidente, julgamos ne-
cc sa rio fazer passar pelos dous terços a creaao
de di ersas comarcas, à que o anuo passado o
Sr. Pedro Vicente de Azevedo negou sancção.
Llhas se achião creadas, fazem parte da collecção
de nossas leis, e eu garanto á casa que ficarão
mio Loino letras mortas e o governo nau se apres-
sara a provei-as, porque cite de motu propnio
imão quer corresponder aos desejos da provuicia
de Minas. (Apoiados).

ti Sil. (aeaso fiai'.:—Entretinto apparecemo
hmneiros que eu creio que não poueião deixar
mie ser umesmno da capital, que escrevem para o
Juncal do Cor%mercio, como appareceo agora lia
piiucm, que os deputados provinciaes, prten-
dentes ás comarcas, são justauiiente mis que ira-
ao de as fazer passar n'esta casa, quando, como
V. Exc. mumeSimio reconhece, estas coumarcas forao
ereadas' o anuo passado por uma assemnbléa de
que não fazião parte ires membros da assembfea
actual que são candidatos ao juizado de lireito.

II SR. M. PACHECO:—A isto não se responde.
II Se. t)nc1oND:- 15r. presidente, a asseimibia

provincial julgou necessania a creacão de diver-
sas comarcas e, votando-as unaniinemnenle, faz
crer que na realdade se deixou levar pelo verda-
deiro conhecimumento dos negocios 1mubhicos e não
para satisfazer à vontade de 0111 OU outro de seus
mnerumhros (apoiados); porque, Sr. presidente,
forca i contesar, que os diversos imiemnoros d'esta
casa, que pretendem occupar estes cargos tia moa-
gi.tiatura do paiz, o merecem nau so pela sua
tilusiração, pelas suas iiitnhligencmas, como ainda
pelo seu espirito de patriotisIoo e pelo seu ca-
racter de mineiros.

li Sim. J. Au(;USTO:—Apoiailo.
ti Se M. PACHECO:—Pela winlma parte agrade-

ço ao nobre deputado.
O Sim. l)RuMoNu:—E' esta a occasiào, Si'. pre-

sidente, cio que nos devemos cunfundn', corno
nos confundimos, prestando, corno prestei de
muito boui grado, de que não nie arrependo,
minha assignatura á utna representação ao go-
verno geral, como uni protesto ao modo de desat-
tenção, coro que são tratados os mineiros, muos-
traiido que tia nossa provmmicma existe pessoal suf-
ficiente para desempenhar na devida altura estes
postos de honra. Concorrerei sempre, Sr. presi-
dente, de muito bom grado como minha assigna-
tura para que meus patriclos occupemn nos mie-
gocius publicos a elevada posição que devem
occupar; para que os cargos da magistratura não
sejão somente dados á pessoas do norte, enten-
dendo-se que a provincia de Minas não deve par-
ticipar das cousas publicas.. . (Apoiados).

O sim. J. AUGUSTO:—Seus filhos são sacrifica-
tios.

O Sim. DmmuaIONn:—São sacrificados, Sr. presi-
ilemile, por falta de reacção da nossa parte, por-
que se nós reagirmos e reagirmos como temos
leito este aimno, confundindo nossos sentimentos
politicos, para nos lembrarmos de que somos
mineiros, pedindo a reparação desta injustiça,
que nos tem sido feita, estou certo que seremos
tratados com uni pouco mais de attenção e
mais cortezia, porque a nossa provincia irá oc-
cuparcomum vantagem o lugar, que sempre lia oc-
cupado, e seus filhos serão lembrados para os
cargos da admniimistraçàoe judicatura. (Apoiados).

Sr. presidente, f 'i las c'st Is policas, considera -
ões sobi'e a pulitica geral, V. Exc. e a rasa,

inc perummttirió que adriusa outra, referente',
propriamente a ailimmni'traçào provincial, apre-
ciando actos de diversas, autoridades para provar
á caem que, direitos sagrados, corno sejão o de
propriedade, de vida e de segurança, Icem sido
preteridos por essas autoridades

0 Se. B. PINTO:—Venhmão os factos.
ti Sim. Dmiusiosn:—lla poucos dias, tratando eu

em, geral da adinínistração da provincia, miiui
perftmnctormarnemmte inc referi a actos praticados
pelo juiz imuinicipal da Ponte Nova, o r. Dr.
Rego Cavalcante.

l'ntào, não podia precisar esses actos e nem
a sua natureza, pois não me era dado ter pci'-
feito m'ommliecinemmto de todos chIes, de sua na-
tureza e das bases, cmii que se lirniavão. Ainda
hoje uào poderei commmpm'ovar lodos estes factima
com dom'mi mnemltos, porque esses furão caprichosa-
miente negados, retirando-se as autoridades da

C (Imi niurmicipio, quando as respectivas cer-
es 1hies erão pedidas. Todas ia apresentarei ai-
s desses doeummieimtos, que hão de liahihtar

naa para forimar o devido juizo á respeito do
Sr. l)n, Rego Cavalcanti, e mostrar ainda que
no miunicipio da Ponte Nova o governo provin-
cial[em sido mnfelicissimimo na escolhia das ai-
Cidades pohciaes, por quanto alhi limimiens, mmm-
jtms miormies devião estai' escriptos mio rol mios cul-
pados, ciii vez de sere,ui pmimi ido,, envergám as
fachas da autoridade.

Sim. CAETANO GAMA:— Não apoiado.
O Se. l)mmuMoNo:—Prn\ arai opportunamente, e

e nobre deputado encontrará mia repartição da
policia documentos relativos a esses factos.

1) mm. A. PENmD0:—O Sr. Rego Cavalcanti
autoridade al!i, e ( nulo distincto e homirado.

0 sim. Der'smosn:—() nobre deputado assim se
exprime, imaturalumiemite porque nós não jmodemiio,
deixar de acreditar que, cmi negra, a rnagistra -
tora da pros incia de Mimas é digna de fltmssu
emicuuimios; inas a apreciação de factos, que r fe-
rirei, por certo lia mie levar o nobre deputado
a reformar seu juizo a respeito do Sr. Rego (a-
valcante.

Sabemos que na Ponte Nova, de lia muito,
não reina aquehle espirito de justiça que dee
sempre acompanhar as autoridades; aquelle ruo-
nicipio, por circo instancias que não quero apre-
ciar de mmmounento, se lia coltocailo cli un'a posição
ece cional, de maneira que seus habitantes se
divh eu em dons cammipos, uru de vencedores e
outro de vencidos. Vencedores são sem duvida
aquelles, que ruo gozo das graças do poder, cer-
cados do prestigio da autoridade, não trepidào
emmi sacrificar a toga, de que se achão revestidos
para satisfazerem desejos e caprichos pessoaes.
(Apoiados.

0 Sim. (IETANO GAamA:—Vencedores alhi são os
hm'meraes por todos os motivos.

0 Sim I)mmusmoND:—Vencidos são os pobres e
infelizes l"meraes, que no mumiicipio da Ponte
.Nova, como na pros imacia e em todo o impo-
rio, estão coliocados fora da lei, são tratados
como verdadeiros pariás, coroo figuras fora de
numero cru relaçào á comnmunhão social.

O Sim. A. PENmD0:-0 nobre deputado é liberal,
e no entanto é considerado por muitos conser-
vadores. (Apoiados da maioria).

O Sim. 1)RUsmoNn:—Fu não sou da Ponte Nova.
O Se. A. PENmD0:—Mas pertence ao partido.
O Sim. CAETANO GASI s:—Vamos aos factos.
O Smi, l)imusiosn:—Srs., sabemos que todos

aquelles, que fazem parte de qualquer socie-
dale, assim contocorno estão SUjCitm)S aos onns que
(, lia lhes impóe, tamb::mi devem gosar das re-
ga	 . e do prestigio ' 'merentes á seus foros.

E' de foros mio 'Imlamijo hmra,il'iuo que cite seja
imolado cmiii m'spemt, sm':mi violencia, mlii)
timido cii mmii ememelil' ei miisamla; emmtretamito
tio mmmumnicmlmi 	 da i'uimt' Nova e'sas cmmsidera-
yaes, almas pmhpasms a i ualqimer intm'lligemicma,
são esquecidas. 1 1 is liberace são mI'm'mntados
uetamiieim te por aquelles que, mia qual idade de

i m i agmetrados, deviào er os pci mmmeir'e a serenam'
is cSpm mitos e restabelecer a um' leui, que ali i si,'
acima .lais ou mimemios agitada, (Apoiados).

t) Sii. CE5,smmio GAMA:—A lii meto se fuInimma o
• 	 pecaumiento por que é cousa muimpalpas ei.

ti Sim. Dui'sioND:—Sr. pm'esmdenle, mia Ponte
\mva o anuo passado, muito eflectuar a pri-
são dm' ummm criminoso omita escolta composta de
graimile mmulmmero mie prai'as, estas se portarAo tão
hemim que o resultado da dilmgemicia foi a mimou-
li mIo criminoso! E, Sr. presidente, com  nau-
tu o Dr. juiz nmummmcipal diga em seu despa-
cli, mpme essa inorte foi comisequeucma de resis-
ti,' ia oppusta pelo cri mmm noso, todavia, mesmo
das, palas mas, com que este mumagistradma fun-
ti, mmcmi iii sua sentença de não pronuncia,umicia, se

mv imlmmieia que miáo se dera o caso de rm'smstemmcma
ml qmu' autorisasse por parte da escolta o assassi-
mato ml'estm' mmml is mdumm.
0 Sim. CAETANO GANIA:—Sabe o mionie do cri-

mmii no'io?
0 Si. l)mmi'imo\im:—Mamioet Àimtomiio Machamlm,.
A m'c ol ta, t:m Is 'z para forrar-se ao tratam lImo

lis diligencias que devia empregar para captu-
ra (lu m'rmmiii mios, precipitou as rimusas e sermi mpme
Immlmvesse imiotis o algumi que aum iurizass O coa-
prego mie moemos energmcos, taes como aquelles
que. t ode um produzir a nu mrte, 1 ogm'o u inalai esse
imifeliz, lesfenlmmmiml-tlie uni tiro laumia das praças.

Eua (reta mihm,mes.:m praça :ao tom proimuuiemada pelo
Dr. juiz miummmcmim.ml, sers mulo-se 5. S. da evasiva
mie mine se dava a justilicativa do crime; juado
é cri , que temido-se dado ir mimurte Ima occasmão
'iii lume a calmtumm'a se devia ellm'ctumar, ccii duvida

que qmm:mumhm á justificativa que :mcorimpammhiou 00cm-
lime iuiO era da eorimpetencma do juiz furumiador da
culpa, porelii simm, do tribunal do jury,corihecel-a.

1 Sr. 1) r. II ego Cavalcante, porem, q uem'e md o
fas,m'eeer a [mm'aa criminosa, julgou-se habilita-
do a funccmormar conto juiz detimimtivo mia orgamii-
sacãdo processo e a meto pru:ummciar o crummm-
rmosm, pia o que fio tinha cotmipeteuicua

tiui CÀET.;NO GAMA da uimum aparte
ti Smm. ljmst'smoNn:—Não é,

1 Sim. (m5Ts\(u Gsm:—Hei de mostrar.
II Se. h)mmm'smoND:—, . .até umesumo porque S. S.

mim semi despacho reemanlmeceo que a morte fora
miada pela lmrrmça da escolta ('mmm acto continuo,
não mega e saie' que a aprecimçao da justificativa
ml'ese» crime fica reservada ao tribunal co;upe-
lente, porque mm crime de morte Ciii virtude de
m'esist'mieia é dividido em duas classes, mmmmia que

da definitiva e ultima apreciação do juiz mie
mlireitím e outra que é da coummpetemicia do tribu-
mmal mio jury. No caso de qu e se trata dava-se uni
crime do caracter d'aqt.e les que devem ser
apre ma(iOS pelo tribunal mij jury.

Pergunto cmi, a morte do criminoso, dada pela
escolta a pretexto de resistencia, importava ou
meto a nececsiui ide do processo?

Certamente- Formado o processo e reconheci-
mia ii criminalidade p01' pi-te da praça, mm juiz
municipal se achava haim litado para eec vi rias
leis, m lue regeu, a immaterma, j algar definitivamente,
ou devia dar a pronuncia, recorrer para o juiz
de dirieto, e enm occasiào asada o tribunal do
jury apreciaria a nmateria da justificativa?

tI S. CAETANO GAMA:—E' wija questão de di-
reito, e a opinião do juiz municipal é perfeita-
mente justificável.

0 Sim l)Rl'MoNLe—Nao é

O Sim. t;AETA'(O ( ',CSra :— Eu o mleuuouistrarej.
0 Sim. T)mmu'amoNn:—Lerei 1) despacho mio Sr.

Rego 1 :avatcami te, e o muobre deputado cmmuiipre -
henderã (lime ellmi procurou satisfazer inmlemesses
que eu não quero examuimiar, deixo de ser rima-
gustn.m(m pala esposar sentil(emits de parte

ti SR. LAETiNO GAsmA:—Pois leve examinar
para se poder responder.

ii 5u1. A. PENmn.m:—Querenrmos discuss'ao atuipla.
ii Sim. 1 )umurorsD: —Eis aqui a sentença. (Lei2.
« Vistos e exaumiinados estes autos etc. l)elles

'mmmista que mio dia 5 de Novembro do anno prmm-
xmumio passado Luiz Antonio Fagundes, fazenlimi
parte da escolto em dili gencia da prisão diu cri-
inmumoso Manoel Machado de Oliveira, desfecha-
ra sobre este um tiro de esummigarmla, do que re-
sultou-lhe mnstaru tammeammiente a morte.

Até amiumi vê-se que :mquelle magistrado me-
cunheceo que a escolta, emmcummti'ammdo o crimi-
noso, disparou-lhe immmuiedmatammmemmte uni tiro, mie
que resultou a morte inmstantamiea, até aqui não se
aprecia se houve ou não resisteucia por part do
criminoso que autorisasse umacto detanta fero-
cidade, só :mdmmimsmiel ciii casos espem:iaes.

0 Sim. 1 :AETANO (;AMA:—Garant,m que hou ve
r'sm temmcma.

ii Sim. l)micIoNn (continuando a ler):—Apre-
ciando as cm rcummmstamicias deste facto,m'videimcia-se
ilo surimrmiarmo, q ue Manoel Machado de Oliveira,
a quem o oficial lhe justiça José Pinto de Car-
alIio, encarregado da execução do riiauidado

a lis dita, e depois de dar a conhecer e lime lia-
vem' i liii mnal o a prisão, resisti o ã nesmaia op-
pommrlo-se com tini cacete, com mima pistola, ml'ie
disparou sobre a escolta, me tinalinemite no acto
de socorrem-se de ummia faca, que taumibem trazia,
recebera o limo desfechado por Luiz Antonio Fa-
gundes (!tildefesa da escolta, e couumrm cmii tal 'ruim-
,j ummictura a morte (li) reo é justulicavel, visto que
de outra maneira corria rmscmm a exusf 'ncia do
executor da (liligeumcla e dos guardas, que com-
purihào a escolta, pelo inanmminemite perigo do uso
rIa faca a que se socorreu o criminoso, por isso
e pelo [riais que mIos autos consta, julgo imnpro-
cedemmte m precemmte suiimiummario 1emra não pronun-
ciar comoo não pronuncio, &

0 Sim. A. Pieiuo'—A resistemicma está provada.
O Se. l)ecmorsn:—Mas não está provado que

fosse de natureza tal que a captura [ião se pmm-
desse reatisar sem o emprego desse numero extra-
ordimmario 2 que mmmii mmmagistrado, cumno vós some
meão pode amitmirisam' .4 lumorte eumi casos mie prisão
só é adumimssh', cl ciii eircumstanm,'ias muito excep-
cmumiaes, quando realmente não possa efi'ectiiar-se
a diligeumema cciii o emprego desse mero extnm'uiio.

O Smu. CAETANO GAMA dá mm mmi aparte
O Sim. h)mmtmo:—Eu estou argumentando

comi, o despacho do juiz municipal Podia-se dar
a rmesistemicia, inas, o ponto capital da questão
não é este, é a mmicotn1uefencia do juiz mimunicipal
pariu julgar o crime.

() Se. CAETANO GAMA (lã una aparte.
0 Se. DeuamoNn:—ii nobre deputado lia de

vir me responder que o Sr. Dr. juiz municipal
da Ponte Nova podia, em virtude das leme que
regem o processo a respeito nesta iiiateria, jul-
gar-se habilitado a pronunciar uni crime cuja
evmd » rmcia ema pmtluavei, cuja apreciacmo defini-
lisa estava reservada ao tribunal do jurv!

O Se. CAETANO GAMA:—Qual é a razão que
deu m juiz municipal?riicipal?

0 Sim. I)RCMOND:—Não deu nenhuma: enten-
dendo que éjustificavel, não pronunciava

0 Sim CAETANO (;AMA:- 'Pois é isto,
(1 Se. l)RUM0ND:—Mas, eu entendo que a jus-

titicativa do crime não compete ao juiz munici-
pal, mas si iam ao tribunal do jury. S. S., para ter
cumprido o seu dever, devia ter procedido de

4:L
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qup o .1 niz fizesse .1 ist iça, até porque,
como ilustre deputado sabe, no iiibunai do
jury as provas podeiii ser ventiladas com muito
iiias lirueza e fazer-se justiça inteira;entretanto
que a apreciação individual de uni magistrado
eivado de sciiliiuieiitos pequeninos (uão apoia-
dos), como se conhece do que se dá a respeito
desta uiniteiia, é muito mais sujeita a apreciações
injustas do que o verdici applicalo por 12 jui-
zes de facto.

O Se. CAETANO GAMA:—NàO apoiado; não tia
razão pari se entender que fui parcial a decisão,

O Se. l)RuloND—Não é só isto. Vou mostrar
á casa como se acha o ununicipço da Ponte Nova.
corio os criminosos lã puilulão e passão inipu-
fleiieite, sem que o juiz municipal cumpra o
seu dever abrindo processos sobre que já se ins-
taurou iiiqueritos. Vou expor alguns factos que,
corou muitos outros, prvao a inercia ou condes-
centteiicia da parte do juiz munic i pal para com
os criminosos.

O Se. CAETANO GAMA—Estes factos ainda quan-
do sejão reaes não podem recahir sobre o juiz
iiiuuicipat só.

ir. l)imcMoNn:—Crimprindo sentença, Sr.
presidente, ria Ponte Nova, João Itaptista de
LI, e,onervittur e residente em S. Caetano,
sentença que lhe fira imposta pelo tribunal res-
pectivo, ese criminoso se acha cru liberdade e
apenas conserva na prisão a sua carria, e isto
por perinissào do W . juiz municipal, quan-
do é sabido (lu,-, depois de condemnado um
individuo, a autoridade, qualquer que ella seja,
não leio faculdade para deixai-o conservar em li-
herdade affron tanto assina o decoro e a mages-
tade do tribunal que o tenha condemnado.

0 Se. CAETANO GANIA:—Que documentos tem
o nobre deputado pira provar estes factos?

O Se. I)isuloND: —Tenho aquii cartas de pessoas
sisuilas, posso remettel-as á V. lixe. para vér e
apreciar se são ou não dignas de credito, se este
testerriunho é ou não poderoso.

0 Se. CAETANO (aMa:—GarafltO que são de
pessoas adversas ao juiz municipal.

0 Se. l)RuMoND:—Sr. presidente, disse a prin-
cipio que esses documentos não podmão ter vin-
do todos, porque o Dr. juiz municipal que é
autoridade competente, de proposito se tinha
retirado do municipio da Ponte Nova para não
birnecir as certidões exigidas.

Mas não é só este facto; ahi vai outro.
Uni escravo, Sr. presidente, no municipio da

Ponte Nova, tratou de libertar-se por meio de
peculio. Sabemos que o juiz de orphãos é com-
petemute para apreciar a questão de liberdade ga-
rantida pelo peculio. Entretanto este escravo a
pezar de a ter pedido por esse meio, devendo
na forma da lei remir o resto do captiveiro com
jornaes por certos annos, se conserva até hoje
na escravidão, em poder de. Manoel José de tal,
do Abre Campo. Mas porque? Porque este Ma-
ii cl José, pessoa que se oppõe á liberdade deste
escravo, que tem direito santo á mesma, é se-
brinho do coronel Domingos, chefe do partido
conservador da Ponte Nova.

O Se. CAETANO GAMA:—Nào apoiado.
O Se. 1)liuuioND:—. . . entretanto que o Sr. Dr,

Rego Cavalcante, para satisfazer a uma influen-
cia de soo partido, sacrifica uru direito santo,
um direito innato ao homem, gravado em seu
coração, o direito de liberdade.

tI Se. A. PENiD0:—Elle é incapaz disto.
O Se. M. PAcH ECO: —Apoiado.
0 Se. CAETANO GAMA dá um aparte.
O Se. 1)RLMoNn:—E' ainda mais extranhavel

que esta liberdade por meio do pecubo, e peculio
suficiente para que elta se desse, foi requerida
lia mais de tini anno, o que consta dos autos nu

re;peetiru cartorio, entretanto que o r. Dr.
Regi Cavalcante até b u le, tia iiiii anno, não tem
lado nitimatacm a urna causa desta ordem, que é
por sua pruupria natureza sunmarissirna e que
prefere a outras quaesquer, tanto assim que pode
ser tratada ate ciii occasià° de ferias.

0 Se. CAETANO GANIA:—Portanto,era muito ne-
cessario e até indispensa vel que V. Exe. apresen-
tasse tinia certidão que provasse que estes factos
não são filhos (b , una engano de informações.

1) Se. l)RuJMoNu:—V. Exe. insiste pelos doeu-
mentis. Eu tenho (lado as razões que existem,
para que estes documentos não pudessem appa-
recir, apezar de pedidos e solicitados com muita
in4ancia; mas a autoridade capciosamente lançou
uiO de uiieios e evasivas para burlar o intuito

dos requeririienlo.
II Se. CAETANO GAlA:—Não lia tal. V. Exc. sabe

que as certidões podem ser passadas independen-
te de despacho do juiz.

II Se. l)iiuMoND:—llesponderei á V. Exe., e a
respeito mesmo de urna questão de liberdade que
ficou dependente de despacho do juiz de orphaos
o Sr. Dr. Rego Cavalcante.

Uni escravo pretenico libertar-se no acto do
ins emitario. (Is nobres deputados sabem que a
nova lei do elemento servil permute aos escra-
vos libertarem-se no acto dos inventarius desde
que nlrern com a quantia necessaria, que é  de
suas aval iaiues. Entretanto um escravo do mui-
nicupio ula Ponte Nova ruquereo ao juiz te or-
phàos a suja liberdade, depositando a quantia
necessaria para a mesma, (, S. Senhoria negou ai
escravo a expedição da carta e, ainda mais, não
recorro do despacho, que a negara.

O Se. CAETANO CAauÀ:—Negou, porque? E' pre-
ciso saber.

1) Se. l)KcaroNn:—A parte appellando da de-
cisão do Sr. W. juiz te orphâos, porque na rea-
lidade tinha sido violentada, este magistrado re-
conhecendo que talvez fosse precipitado em seu
acto, reformou o seu despacho, quando já não
tinha competencia para faze-o, porque já se
achava para outra justiça remettida a apreciação
do despacho pela interposição do reurso.

O SR. CAETANO GANIA: —A ser exacto isto, mes-
rijo ato esiã a resposta.

0 Se. DuiuM ND:—Não está tal.
() Se. CAETANO (,ASIA:—O que se pode colti-

gir e que houve engano.
O Sr. l)iumoNn:—O que se pode cotligir dahi

é a ineoherencia do magistrado e a sua iuiabe-
cilidale mettendo afouce en seara alheia. Desde
que esse magistrado tinha dado seu despacho,
de que não recorreu, estava acabada a sua ju-
risdicção, elle não podia mais reforniat-o serii
que esti cesse com a vara superior. Desde que
lia a appellação de unia sentença, a autoridade
Superior é que é a propria para aprecial-a, fi-
cando concluida inteiramente a com petencia do
juiz aquo pelo apparecimento da do juiz ad quem.
Entretanto que ci Sr. Cavalcante quando ja se
tinha pronunciado a respeito, entenleo-se habi-
litado ainda para reformar aquilio, que ja tinha
sentenciado, invadindo attribuições propriamente
do juiz de direito, quando as suas se limita-
vão ás de juiz de orphàos.

O Ss. CAETANO GsaiA:-.--Ein que data foi isto?
Qual é o nome d'esse escravo e as demais cir-
cuinstancias para eu poder avaliar?

O SR. DisuIoNn:—Garanto ao nobre deputado
que os factos são verdadeiros; lamento que es-
ses docmtrnentos não viessem todos por motivos
que ja exhibi. Mas dou ao nobre deputado a
minha palavra de honra que elles hão de vir
e o nobre deputado se bade convencer de que
na realidade não pode defender com vantagem

a causa de um magistrado, que sacrifica ajustiça
para satisfazer a mitras onveriiencias.

O SR. CAETANO GAMA:—i'lnlãu desde já declaro
a V. Exe que aguardo a resposta ira depois
que vierem os documentos, porque só assim a
discussão se travará regularmente.

II Se. Di1c1oND.—.1gra vou mostrar que re-
al neo te os liberaes (lo uiuoidmpw da Pinte Nova
ri:O podem esperar garantia das autoridade.,;
eonstitriidas, que aliás devem velar pela manu-
tuçã de seus lireitrus. Já tenho feito algumas
apreciações e farei airada outras na discussao do
iuicaniento a respeito tio juiz municipal e de
orphãos, em relação a actos praticados por este
magistrado e dignos de censura. Vou agora a-
preciar a escolha das autoridades feitas pelo par-
tido do nobre deputado para exercerem juris-
dicção no uiunicipio da Ponte Nova, e ereis que
aIIm existem individuos que, cmii vez de cimigi-
rerii as fachas, deviào estar em prisão e punidos.

0 Se. A. PENiD0:—Hei de fazer a defesa de
lodos cites.

O Se. A. PENNA: —Queira me apontar o nome
de alguns deiles.

0 Imi. A. PENiD0:—Conheçuu muito o juiz um-
nicqal Dr. Rego Cavalcante.

II ' R. CAETANO (;AMA:-0 nobre deputado pres-
tará relevante serviço ao governo geral e tiro-
vincial se provai iuerfeitamente ele tacto.

tI Se. M. PACHECO: —Apoiado.
\o) Sui. tJRuarOND:—Srs., una das autoridades
cio rnuoicipio da Ponte Nova, que icaluiente
urro governo mnoralisado, uni governo que se pre-
za, que se estima, uso pode conservar por ulais
tempo, o cidadão, parece-une que .loao Gual-
lierto, delegado ou seu supplente. 1: uni su-
jeito contra quem, lia pouco, se deu queixa pelo
erimime de furto de um ui boi do padre Godov.

ti Se. M. PAcuiEco:—Sunptes queixa.
II SR. A. I'ENNA:—lsto é grav issrino.
0 Se. l)RuaioND:—Alemn disto, ainda foi citado

para o pagamento de 20000. (Ira, unia autori-
dade, que chega ai) ponto de desprestigio de
coinnaetter crimes da natureza deste, inesqui-
ia tios.

0 SR. CAETANO GAMA: —Nào está provado que
elie cumnmueltesse estes crimes.

II Se. M. PAcuuEco:—l)eu-se queixa contra elIe.
tI Se. I)muurimorsD:—. . . e que ainda se deixa ci-

tar pela limitada quantia de 20000, realmente
riso pode continuar a ser conservado enu seu car-
go por uru governo nioralisado.

O Se. CAETANO G A M A :—Qualquer de nós pode
ser citado para pagar 20000 e não pagar; tal seja
a questão.

O Se. DeuaroNu:—Perdóe-:ne, os homens que
se urezão e se estiuiião não se simjeitão mi este pa-
pel; entretanto que, além da pecha de criminoso,
asta autoridade ainda incorre em falta de força
mural, entretanto que é conservada ahli corno
garantia ulus direitos dos cidadãos!

ti Se. M. PACHECO:—V. Exc. não pode tirar
esta consequemicia pelo facto de ter sido citado
para pagar 20000.
ti R. l)uiuiiu)Nm—OtiLI-O cidadão tambemn sub-

delegado alli, Antonio Lopes, lia pouco tempo,
foi deuaittido de agente do correio por denuncia
de extravio de dinheiros. cqriu o digno Sr. ad-
miimuistrador geral dos cor cios da provincia, o
muito honesto cidadão Sr. Antonio Dias ltilu
rol . 

,
(apoiados) ,

O S R . AMslmau.:—E' uuia empregado modelo.
(Apoiados).

0 Se. 1 )euaioNu:—. . . eu, t, ista de denuncias
contra Antonio Lopes, o dcinittio de agente do
correio: porque? Por subtracção de dinheiros.
E entretanto, Si. presidente, este cidadão, que
foi demiltido pelo auluiaiumstrador dos erremos

SESSÂ()

ula provincis pou muni unitivo tio ignominioso,
contiurula no rnunicipio mia Ponte Nova corno sub-
delegado e ã sua sombra repousão ti reitis sa-
grados, corno os de vida e propriedade- E para
se lastimar, Sr. presidente, que as administra-
coes não olhem uru pouao mais pais a escolha
de seus subalternos, que direitos tão sagrados
sobre os quaes nos cumpre velar e vetar comia mIe-
dmcaçao s(j tO porte  tamnente sacrificados, (apoia-
dos), e se escolhão autoridades da categoria
d esta que foi demimittida mIe agente mio correio piar
suhtraccào de dimmheiros!

O Se. CAETANO GAMA:—() nobre deputado não
está bemim informado.

O Sim. l)RuIoNo:—() nobre deputado me trará
a luz.

ti Sim. CAETANO GANIA:—Eu tanabena podia, a
seu exemnplo,pedir documentos, mas esteja certo
d que, independente disso, hei de confessar os
tactos que souber.

li Se. DCUM0ND:—Ainda mais: na fregmiezia di
Jequery, inunicipio da Ponte Nova, José Jmmstiiim
de tal iumatuu a uru fulano Rritto pribtii:auiiente.
o juiz mmmunicnpal alti esteve, um até hoje não se
instaurou o competente processo, quando o cri-
minoso é geralmente conhecido e ha algtmmn tem-
po que se acha cmii poder do juiz municipal o res-
pecinvum inquerito, não obstante a lei preceituar
que, recebido o inquerito, seja remiaettido imiiuiie-
umamnente ao promotor publico para rio prasi
irmmprorogavel de 5 dias cumprir seu dever.

II SR. M. PACHECO:—Mas a censura não ca-
be ao Dr. Rego Cavalcantu', que ha muito tempo
não ( verde a jurisdicão.

II Sim. l)iucnoNo:—E' negocio mais amitigo.
II Se. CAETANO GAMA:—Eii contesto o facto.
(.1 Sus. 1 Iisuimorsn: —lia muito tempo usO em po-

der do juiz mnuimicipal oinquerito que já devia
ter dado lugar á forrumacáo do processo, e no eu-
tanto S. S. conserva-se neste estado de indo-
lencia.

0 Se. CAETANO GAMA:—Está muito mal infor-
mado.

O Smi. l)iuUMOND:—A respeito do Dr. Rego Ca-
valcante eu 1jslit refutar ao nobre deputado comi,
suas primprias e eloquentes palavras, quanto re-
sidente ira Ponte Nova, e de que fez menção o
Liberal de Minas .Âhi está perfeitamente ca-
racterisatlo o Sr. Rego Cavalcante.

O Se. F. PEIXOTO:—Nào rem:mmanios(Ia uliscus-
são da vida do Sr. Dr. Cavalcante, umiagistrailo
integro. (Apoiados).

O Se. CAETANO GAMA: —Eu apenas tratei de
urna questão de direito.

0 Sim. l)eurcoNo—() juizo sobre esse magis-
trado já foi perfeitamente manifestado pelo ilhius-
tre deputado mia imprensa.

O Sim. CAETANO GAMA: --Não fiz juizo nenhum,
amialysei a questão que estava sendo discutida

O Sim. I)iuuMONu:—Sirmto não ter o Liberal de
Minas para ler as judiciosas palavras to nobre
deputado sobre o inerito desse magistrado.

O Se. F. PEIXOTO:—Pode trazer.
O Sim. DeuaioNu:—Ainda no districto de Cara-

tinga foi assassinado, ha bus annos, mais ou
menos, Felix Ferreira da Costa, e até hoje não
houve processo algum.

O assassino é irmão do suhdelegado do lugar,
e atem disso o assassinado tinha o peecamio ori-
ginal de ser liberal, pelo que nenhuma provi-
dencia se tomou.

O Se. F. PEuvoTo: —Era conservador.
O Se. DRUM0Nu: —Não era.
mi sim. F. PEmxojo: —Eu o conheci.
O Se. DeuIoND:—Podia conhecer como tio-

meio, mas não como politico.
O Sim. F. PEixoTo:—Conno politico; murou em

Ubá.
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'il. I;IiMOND:\iO ao Se esses tactia, que
enlio eriuiiierado,qii provão que as autoridades

da Ponte \uvd eelii deixado de cumprir seus de-
ve, e.

tinda, ha seis niezes, mais ou menos, foi esfa-
quado graernente uni escravo de D. Marciana,
pr cedeu-se ao corpo de delicto, até hoje não se
fez processo, porque a opinio publica indigita
como autor do crime o escra\o de uma parente
do juiz municipal. A opinião publica é mui lo
competente para apreciar esses factos, elIa indi-
gita como responsavel por esse ci lilie uni escravo
de unia parente do juiz muiiicipa, e o facto é
que até hoje nenhuma pru idencia se lia tomado.

O SR. CAETANO GaMA:—EU proiiictto ao nobre
deputado descer aos factos e aconipanhai-o nas
censuras que faz ao juiz municipal e á outras au-
toridades, desde que as pros e perfeitamente como
a lei exige para se dar a punição de uni magis-
trado.

1) Se. l)isuxosu:—Apresento os factos.
Sim. E. PEIXOTO dá uni aparte.

() ii. CAETANO (AMA:—Deus nos li te do sys-
tema de accusar magistrados sem docnnien tos, só
por simples alhegacan!

() Se. DeusioNu:— (Com força). Eu explico a
natureza dos factos, e no entanto se diz que ve-
nho inventar!

O Sim. CAETANO GAMA: —Não inventa, mas é in-
formado por pessoas suspeitas.

0 Se. 1)1IUMOND:—Assiii) como para mmi s rão
suspeitas as informações que der o nobre depu-
tado.

0 Sim. CAETANO GAmA:—Eu não du informações.
O Se. l)euMoaD—A insistencia do nobrede-

putado até me parece inconveniente.
Eu referi os factos, contestão, rue comprommietto

a provar com certidiàes que tudo isto é exacto.
O Se. CAETANO GANIA:—POIS bem, nessa occa-

sião responderei ao nobre deputado, talvez moes-
mo concorde com suas censuras, mimas por cru-
quinto não, porque nada está provado.

O Se. I)iiurorsn:—Portanto, não dê como não
existente aqui hlo que digo e que hei de provar.

O Se. F. PEIXOTO:—Não podemos dar como
certo, emiiquanto não provar.

O Se. l)mtualoNn:—O seu aparte não adianta
cousa alguma.

Estes são os factos occorridos na Ponte Nota,
e que nos les ao á convicção de que o governo da
provincia tem sacrificado altos interesses que lime
cumpre zelar, que a escolha das autoridades é tal
naquetle mimnicipio, de que mime tenho occupado,
que mostra que tudo se esquece, menos a satis-
fação de pequenos interesses. (Não apoiados).
E' para se lamentar que em toda a provmncma,
salvo honrosas e mui poucas excepções, a escolha
das autoridades tenha descido tanto!

Este facto explica perfeitamente a reproducção
de crimes, a falta de segurança individual e de
tranquillmdade publica, a que o nobre deputado
altudio ha poucos dias. Se o governo caprichasse
na escolha de boas autoridades, por certo que es-
ses interesses sagrados dos cidadãos não senão
sacrificados.

Mas, infelizmente, como confessa o Sr. Barão
da VilIa da Barra em seuseu relatorio, a escolha das
autoridades não tem sido boa, não sei se por
falta de pessoal no pari ido conservador, ou se de
proposito se procurao instrumentos adequados
para fazerem vingar esses pequeninos sentimentos,
esses interesses uiesquimmhos!

O Sim. CAETANO GAaiA—Nào lia autoridade boa,
sem os meios de cumprir seus deveres.

0 Sim. lJimusmoNn:—A nossa provilicia caminha
em descalabro, a segurança individual, ria plirase
do illuslre deputado,não é um facto, a tranqimil-
lidade publica não existe, não por causa ('essas

eourmlioçoes que se derão por ccasmão o alis-
tamnento niititar; essas causas j 	

d
á cessarão com os

inlersticios do tempo, mas porque tem-se esco-
lhido autoridades que, eni lugar de punirem os
crimes, parece que se corri prazeimm com cites. (Não
apoiados). A escala ascendente do crime que se
assignal-a é devida á falta de força moral, de
respeito, e de outras garantias que devem sectmmi-
dar as autoridades.

() Se. CAETANO GAMA:—A' falta de força, po-
reui mio moral. Mostrem corri documentos.

O Sim. DimuaroND:—Eu tamnbeui arguuienlei
corri docunientos, e pude provar que a trauq uti-
lidade publica, a segurança individual e aordens
na provincia de Minas, graças á 1)emis, á indole
pacifica elos nuneiros e ao seu espirito religioso,
mão se achão neste estado deploravei esboçado
pelo nobre deputaoo.

O Se. CAETANO GASIA:—O nobre deputado pro-
vou referindo-se aos relatorios que são de data
muito atrazada.

O SR. DmsismeNn:—O rememlio está na escolhia
(las autoridades.

O Se. CAETANO UAaIA: — Ifoas, não lia duvida.
Se. DRuaiosD:—. . . só assim os crimes não

se reproduzirão, a sua repm'essáe será uma reali-
dade, a segurança individual poderá ilescansam
tranqmmilla á sombra das garantias que a consti-
tui;,,-to tio estado nos outorga.

Ses., deixemos mie inundar a provincia cont
esse bando de praçasque, cio vez de serem ga-
rantia.

O Se. CAETANO GAEA—Quer os lins, irias nega
os meios.

() SR. DRusmoND:—. . . ao contrario, são ver-
dadeiros perturbadores mia tranquilhidade publi-
ca e seguranra individual. (Não apoiados). Ne-
nhum respeito, nem consideração infunde a far-
da mio soldado do corpo policial, que é uru ele-
niermto mie coiribustão atirado ao seio de unia so-
ciedade pacifica. (Apoiados).

Srs., volvamnos nossos ()lhos para a instrucção
publica, elevenmos o nivel da capacidade inteltec-
imil dos nossos concidadãos.

0 Se. CAETANO Gaimma:—E' umii dos melhora-
muentos que o presidente da provincia pede em
seu relatorio.

O Se. DiiusmoxD:—Façamos com que etles co-
nheçào quaes os privitegios e garantias que lhes
outorga o pacto fundamental, conheção quaes as
penas cru que incorrem, quando tramisgridemim as
leis que mios regem; commheçãu finalmente as di-
versas classes de crimes e a escala das penas.

Então vereis que a sociedade voltará á ordem
natural, e o seu progreaso não se fará esperar.

l)eixemuos essas medidas violentas, que não se
coaelunnào com a nossa iimdole e coto nossas
circumustancias; o que é preciso é que, como
disse a principio, nos esqueamos de que so-
mitos politicos, e nos lembremos de que, antes
de tudo, somos mineiros. Não procuremos votar
nesta casa medidas que, longe de e apoiareu
nesses sentimentos, são dictadas pelos interes-
ses politieos. Ergamos nossa provincia, respe-
temos sua dignidade,onle quer que cIta se ache,
iiào façamos disso urna questão de matiz politi -
co. (Junto bem, muito bem).

Se 'ós representaes a dignidade da provincia,
e se dia fôr atacada cio vossas pessoas, eontae
com moeu fraco auxílio, porque comvosco farei
causa cornrnuum. (Miei/o bem).

O Se. J. Aum;csTo:—E nós todos.
0 SR. l)ecaioxn:—Srs., se por acaso em qual-

quer mie nós esta dignidade for offendimla, teni-
bro-vos que tios aqui oão somos usais do que
uni só homem, e este homemé mineiro, e mui-
neiro que presa mais do que talo a dignidade de
Semi paiz. (Applausos).

CO R. M. Paeueeo:— ii poiado.
() Sim. A. PENiuo:—O araimto ao nobre deputa-

do ti 'mmm tolos os meus actos Cmi moe lembro
ria pruvimicia cmii que tive a honma de ter nas-
cido,

O SR. l)mmurmmoxu;--ssiw, Sr. presidente, se
l e r acaso paPam' ciii VOSSO espirito a convicção
de que a mmminorii, mpm aqui remresent nios, te-
musa c:1pricha(h, cio portam--se te maneira que
triga despresligis á madeira que occuplis, iemmm-
brai-vos dc que estas exigcncims, que ã for-
tiuladas por nós, são feitas ciii mi ,me cios senti-
eMos politicos. Mas se, por acaso se mralmmr de

mima questão de dignidade, cio qmi vossa entida-
decomo persouifica:ai da assemimhiéa provincial
e Minas, e propi'iaiim'n!e da povincia, for ata-
aita, podeis cintar cmli o nosso auxilio nua-

mii mmc rim'sta casa, (apoiados) porque na pessoa
mie VV. Excs., confmmudid:s,iiós nos ieuihrai'ernos
antes de tmil que, ciii vez de politico s , somimos
irmmnmeuros, e que VV. Excs. representão a provin-
eia de Minas

(1 7moiados geroes, muito bem, muito bem).
0 Sim. CAETANO GAMA:—Nesta parte é lomivavel

o procedimento te V. Exe.
(O orador é Vivamente applamrdido por Iodos

os depn/a dos presentes).
.-t mlmscumssãsm fica adiada pela h01-; 1.

 nt:mçào de—
Requerimentos, projectos' e isidicações.

() F. 1Iocteto 	 a1tIeir'a:
Pedi a palavra pira apresentar ii seguinte tir o -
ecto. (Lê).

Si's., ja o muno passado apresentem uni projecto
ilentic. .lrmsqnimmm ESt'vcs dos Santos arremima-

mi, coimforimim' o lmlan) e or(aimiento do engemiliei-
rI de chmsti-mm:to,:t cimislrucção la 1mimle solmm'e o mio
Doura(los. Construi , )a ponte e, quando o enge-
nheiro do distrito cmii sua excursão passava pr
Paracalmi, observou a ponte e mctmoo-a regular,
f.mltiridi algumas retoques, e ach.,ii mesmo exces-
so quanto ao plano tia obra. N' esse sentido othi-
ciou á mepartiào de obras puLhas. Esta remai'-
tmcào, em vez mie esperar 2 a comiiinmimlieação (la
parte do engenheiro, participou si presmmiencia
que o ai-renmatanle havia excemlilo o plano; cmii
'onsequericia do que, S. Exc. o Sr. Pedro Vi-
cente muanilou que o arreimiatante entrasse para
OS, cofres puhlim'os como a 1. 4 prestação já 'ccc-
lula e mimui teu-o; quando o engenheiro regres-
sara Observou 2. a vez a ponte, achou-a re gular e
lirmrmcusente enstrumda. [Oco-lhe certificado n'es-
te semitidu. Remnettilo este certificado para a re-
partição de obras publicas, esta encarregou a ca-
mimara municipal ia Bagagens de mimandeur uma
comimmissão observar a pente .A comumnmssào deu
um parecer f,mvom-avel,no qual até elogiou os ser-
viços do arrematante. Entretanto, dê hoje não
só ele oi til rigado a enermr para os cofres pim-
blicos mui a 1. a prestação, como ainda foi mul-
tado. lto pai cc mmijimstiç. N'estes termos, Llmre-
sento . prese 1 te projecto, que ja foi offerecmdo o
anuo passado.

0 Se. B. 1' mNTO:—E' mmm imito justo.
VOZES:—Muito bern,
E' lido, e á requerimento de seu autor liii cm

seguida 2.1 leitura, é julgado objecto mIe delibe-
tacão, resolvemmdu a assemublêa que não seja mm-
pressu mmcmii copiado, e fica sobre a umesa para
entrar na irdumim dos trabalhos, o seguinte:

Projecto ar. 253.
A assenmbléa legislativa provincial mie Minas
eraes decreta:
Ai-L. 1. 0 O) presidente da provincia umaimelarã

pagar ao cididào.It-)aquiin Estevão dos Santos
toda a imimportamicia pecumitaria porque contratou

e cc,ncl uio a p mie sobm'e 	 ri 	 Dominados, ficais-
mio o i oesuw dlmsi:ido mIe qumar[uer multa em
quis' 	 mima 1 rcoi'rmdm.

Sal i mias essóes, 16 11 ,, Junho dP 1 fi—]J,
Caldeira.—J'oleutiuo —Remaria/o lJac/ea do. -
B. I'í'izto.—F. 1'ei,roto - 11. I?anmrs.

rotetLiflO — Pe,ti a palavra
pana ip i'esentam' o p oj em lo que passo a tem' (/ê)

imite, e cima Um'iiie mie timii povo reli-
gioso, henevolo e cheio de abimegacàa e de p1 trio-
tismiio, é cmii nume de umila mias localidades toais
belas e mais florescentes dl' nossa provincma, e
cru ulone dos hmurad OS 1 ialmi ta n les 3a miii por -
tamile tregueziem do Juiz ml Fora, sede do muni-
mi pio.

0 Se. B. l'mNTo:—Donde é V. Exc. uni dos
lii tios mmiii s dislinctus (apoiados).

O Se. l'oLmiNTmNo: —1'.' MUI ta bondade mie V.
l';xc. Acresce ainda que foi naqimella freguezia
que si pela pniumisira vez a luz mim dia, mumimi,',
uiiemcê mie Deus, valho algo mia cousa.

0 Sr. B. PINTO:—Vale muito.
li 'e. Tcmi.ENTiNO:—Alui tenho grande parte de

uiiimha famnilia e ,mmisigos que mime presão, seio dms-
ti iim:ao de côr imolmtir:m

O Se. À. PENiDo: —Fazemmi justica a,) caracter
li nramhm) do nobre deputado, e sabem dar apreco
as. meles amtes sei-viços que V. Exc. tem pres-
lado, nau só áquelle teriiimm coimio á pmmiviilcia.

O) Sim. l'oLENTiNO:—Nãu é por isso, é por bon-
dade, Jaquellos uiieuis amigos E' por esta r.tão
mime ema d'sri tribuna peço á asseimiblém a amiop-

ml 1 da medida que vou ter a honra de submametter
si sua situstrada coimsmderação.

Sr. preiIente, a uti liiad desta medida, e a
justiça que assisie á aqueltes micas cosnmmsitten-
[es, é mimo problema de fici 1 resoluçàmm.

O SR.AUGUSTO:—Apoiado. V. Cxc. está
prestamidu um importante servi :0 ao Juiz mie Fura.

O Sim. I'oLENTmNo:—CulmiprJ apenas cmmai o meu,
dever, que alias mime foi imimposto pela gratidão, e
ainda inais como representante da provincia.

Sus., quereis vêr se uni povo é bom e carido-
so? olhai para o templo. Assim mlizia uin homem
nimlavel, e dizia una gramide vem'da te. As boas
iiiatrize.s e o progressivo desenvolvimametmm da reli-
giào, operando mios habitamutes,trazen cmmilo coo-
seqmlemicma Imecessaria o amiiur ao proximno, ao
trabalho, á instrucção; dcst'arte ha o restriclo
cuniipi'imnento de deveres m'eciprocos, a sociedade
caminha, e muoderão-se os costumes. D'aqui a
proveuimncia de todos os bens que SICHI formaiar a
felicidade de uma nação. (ZOIuito bem).

O Sus. C. GAMA:—Tein cabido mui tu este culto
depois que os cofres 1ulihcos o tem subven-
cionado.

O Se. 'fOLENTINO:—Assirmm é, umas quando a ca-
ridade publica se manifesta, quando o espirito
religioso se desenvolve diu um povo vermiamlemra-
moente christà, como acontece com meus pat m-
eios do Juiz de Foi-a, desde o mais rico até o
mais pobre, a ponto de conseguirem entre si uma
comisiuheravet smmimiia de cento e cincoemmta contos
de reis para reconstruc:ão daqueila matriz, os
altos poderes devem estender ruão amiga, aju-
miando-o, aflui de que a casa de Deus se torne
sublime e grande, assim como smilulime e grande
é sua Divina Magesiade. (ifmnito bem)

Sr. presidente, é cheio de atisfacào, e, direi
mnesimio, de nobre orgulhei qua coumnaunico á V.
Exc. e á casa que aquelle Imoimi e patritico povo,
não poupando sacriticios, ja tem grangeado essa
avultada quantia, que, corri imiais este auxilio
flmmSsO, teremos uru magnifico termiplo na sede de
um dos melhores niiumsicipios da mmiatta, quer
considerado quanto a amenidade de seu durma,
quer quanto á sua riqueza, quer quinto á sua
lavoura, que progride sempre, quer, cru fina,
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su.- U:a eonitiiiiiiia çáo co a
crie; e, o que ó urala ' ilais riotasel, á boa o-
tole faq o ei les habitantes. (Apoiados).

ii Se. A. t-Esiuo:-f. ' unia das localidades ufais
i nportantes da pruviucla.

ii. Toi.iTiso:-Siii duvida que útiuia das
localidades mais importantes da provinria, conto
uni lo bem diz o nobre deputado pelo 4. 0 dis-

Ir 1 (O.
ïuturo daqueile torrão abençoado õ o mais

lisingeiro possisel, como os iohies deputados
s;ilteui.

SIi . B. P1NT0:-Apoiado.
II Se. T0LENTINO:-Nà0 são somente, Srs., o

espirito de bairristiio, as considerações de fains-
la e de amigos, os uiiuos m 	 mmotores de 	 inhas
aere; nã 	 sã. as razões apontadas as nucas
q' lizrão cont que ei \'iCsse pedir a esta
limo' Ia corpraão que o projecio que vou nuan-
dar á n I esa seja converlid cii lei da pro' un-
e.i a.

• n. B. PINTO:-Devia até pedir mais.
• Se. f0LENTIN0:-E' verdade, mas peço pou-

co, não só para não une tornar un oito euge ri te,
Corno porque quero a consecuçao (te outras rue-
Uilas. e mesmo sigo atuelia theorua-maus vate
--uni te dou do que dois te darei. (Risos).

ia dizendo, Sr. presidente, os moveis de
minhas acções não são siruente os que apontei,

tarnbeuu o principio do justo e do rasoavel.
.iIuito bem).

Assim, espero que a justiça lia de ser feita ao
ivar de uuieu nasciuieutc,, donde conservo gratas
reeortlaçôes, d qual sou representante natural.

0 Se. B. PINTO:-Disso tem dado sobejas pro-
va, o nobre depetado è uni dos filhos daquelte
lugar que muito se tem distinguido. (Apoiados).

ii Sil 'foLENTiNo:-E' bondade do nobre de-
pulado.

Si, presidente, é unia uiuedida geralmente re-
clamada pelos habitantes do Juiz de Fora, e de
alta convenieuic a, attenta a importancia daqueila
localidade. Sobre isto nada mais rue resta do que
appellar para o testemunho valiosissinio de um
dos nossos niais distiuctos coliegas e meu parti-
cular antigo, o illustrado Monsenhor J. Augusto.

O Se. II. PINTO: -Testenuunho muito autorisa-
do.

O Se. T0LENTiN0:-Alem do testemunho in-
suspeite, e muito autorisado daquelle nosso col-
ega, ainda posso appellar para o do meu dis-

turueto amigo, I)r. Agostinho Penido, que tainbem
conhece perfeitamente o estado dar1uella matriz.

OSe. A. I'ENrDo:.-Apoiado.
VOZES;-Muito bem.
O Se. T0LENTiN0:-Feltas estas considerações,

vou mandar á mesa o projecto, certo de que a ca-
sa, confiando nas minhas obervações e nos teste-
irunhos que chamei em meu auxilio, saberá
cumprir Com seu dever.
ti R. A. PEN1DO:-Apoiado.
0 Se. I. AuuusTo:-Não lia nada mais justo.
0 Se. 'l'OLENTiNO:-E' um acto da mais rigo-

rosa justiça e que iltustrará cada vez mais aos
nobres deputados. Portanto, Sr. presidente, eu
espero que a assenabléa de Minas, dando mais
lima vez provas de seu espirito religioso, egis-
trará em seus annaes mais este acto de rigorosa
justiça, e eu render-lhe-hei a devida homenagem
em nome daquelles meus commitentes.

VOZES:-Muito bern! Muito bem!
E' lido e fica sobre a mesa para ter 2 . a leitura

o seguinte:-
Projecto se. 254.

A asseruubléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:-

Art unico. Fica o presidente da provincla
autorisado a deduzir da verba-obras publicas-

da hei n. 2181 :1 quantia de 10:00 0$,para auxi-
lio las obras da matriz do Juiz de Fóra e a de
1:000$ pata as obras da igreja de S. Sebastião
da mesma cidade tio Juiz de Fora; revogadas as
lispusiôes eu contrario.

Sala das sessões , 16 de Junho de 1876.-To-
le'atino.-Evaristo Alachado.-B. Pinto.-M.
Caldeira-A. Peuido.-Drumond.
) r. Agotiflh10 I'enido:-

Si. presidente, solilaruo como o nobre col lega
que precedeo-uie na tribuna, o honrado deputado
pelo 3. 1 districto, venho lambem, em cumpri-
neto de um rigoroso dever,pugnar para que se
Atenda aos interesses da cidade do Juiz de Fora,
o que faço com o maior jubilo.

1) s . TOLESTiN0:-l. V. Exc. inerecerá, eu
supre, a guaiudao daqulies povos.

() Sus. A. PENuD0:-Sr. presidente, tola e qn:m L

quer sociedade para florescer teus necessidad e 1
abraçar os priuici pios da religião, e para qu
Verbo, soberanamuente erguido no Clvario, con-
quiste, cada ez mais, rum-suor numero de adeptos,

mister que não olvidemos dos templos, onde
todos encontrão o erladeiro rernedio para seus
inales.

5h os traços da cruz, tanto são eloquentes as
lagrimas do criminoso, corno as do jUto, perante
lueus não lia reis, riem subditos, nào lia povo,
nem pobm e, miem rico, lia li lisos, que tanto sito
uuiais amados, quanto Riais auuuão as virtudes.

l)-se aos templos di Senhor todo o explendor
que mereceria; attendanmos aos justos desejos do
bimi povo tio Juiz de Fúra, e neste intuito re-
queir qu .. , o projecto, ora apresentado, tenha
hoje mesmo 2.1 leitura, e peço á casa que adop-
te-o.

Vozs:-Muito bem.
17 apoiado e sena debite adoptado o seguinte-

Reqaerimeseto.
a Requeiro que o projecto tenha hoje rues-

mo 2.3 leitura-A. Penido. a
Feita esta leitura, o projecto õ julgado objecto

de (leliberação, e resolvendo a assemuublèa que não
seja impresso nem copiado, fica sobre a mesa
para entrar na ordem dos trabalhos.

Tendo lado a horá, o Sr. presidente marca a
ordem do dia seguinte e levanta a sessão.

41.° SESSÃO ORDINÁRIA AOS 17 1)1' ,IUNIIO
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PiresinzNcia DO Se. CAMARA.
SUMMARIU:-ExPEDIENTE.--Apreseaztaçâo de

projectos e requzerimesetos.-Dzscursos dos Srs.
C

'
de Oliveira, A. Penido, Amaral, Camara,

A. Penna e M'ourão -Ordena fio dia.-Em-
prestiano a A. C. Nogueira -Denominação da
/'eyuezia de Sant'Anna do Carandahq.-Em-
prestimo a A. L. Teiaieira. -Exame de phar-
macia.-Externato da Diamantina.-Atonte
Pio.-Ajuda de custo a F. A. do Carmo.-
Judeanuisação a J. M. de S. Passos.-Apo-
sentadoria ao secretario da instrucção publi-
ca -Pagamento a C. A. Dias Braga-Hos-
pital da .[tabira. -Força publica-Discur-
so do Sr. A. Penido.
A's 11 horas da manhã, feita a chamada, achão

se presentes 34 Srs deputados; faltando com
participação os Sr,. J. Augusto, J. Penido, X.
da Veiga, F. da Veiga e Theophilo.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Se. 1.° SECRETARIO dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE.
0//icio,

I)o secretario do governo, enviando mirra pe-

dido da caniara :mmuuuicipal de, l >ou Algre,
para que seja corusugmiW urna quota de réus
2:053200 para agua poLtvet-A' 1» c;uuWis
são de fazenda.

Vira petição de Luiz Maria mie Azevdo, cii-
prega] o da t heso muraria pi o i mim aI, pcI mudo num
anuo de licença.-A' eounriiissào de poderes.

Representação.
Unia de alguns fazendeiro residents mio dis--

tructo de S Caetano da Moeda, da freguezia da
Piedade da Parap-õa, pedindo sua passagem
para o districto e freuezua de S. José da Parao-
peba, e algumas outras medida s, de estatistica.
-A' conunaissão de eLatituea.

-preseuotação de:
Requerimentos, projectos e indicações.

O .r. etuIio-Pedi a palavra pari
tfreeer ã consuteu'ação da casa este projecto.

Sr. presiriente,os habitantes do distructo de S.
Pedro da União repreenlarão a esta asseunblea
sobre a co ii ven i Ciii a fie ser o mesmo ii ist ric tu
levado á categoria te freguezma, e declarão

que, por este modo, se encurtará a distancia
que lia d'alli ao Carmo do Rio (,laro, por isso
que cIta é muito iuenjr para a sede do termo de
Passos,

i)eiro de ler a representação á que alindo,
tara não tomar Ierr.po á casa, nas oflereço-a, e
temi assumi dir erss Atestada dos Juizes de
juiz ao exa une de lume us ii lustres co 1 legas.

O Sim. A. PENIDO:-Basta a palavra do nobre
deputado, que merece toda a consideração.

O Sus. GEruLuo:-E' fineza com que une honra
o ineti coliega e amigo.

• Sim. A. PcaiDo:-E' justiça.
• Sim. GuTr'Luo:- Estes u mmdividuos são os mimais

competentes para conhecerem a conveiuiencia e
necessidade da uimcdida que pedem, e eu, mi-
dando-a, filio minhas palavras á aquelhas que
delluemii do documuiuto que apresento, e que
provão que olistricto está nas condições da lei
para ser elevado á categoria de freguezia.

E' lido e fica sobre a mesa para ter 2 1 leitura
o seguinte:-

Projecto n. 255.	 -
A assembléa legislativa provincial te Munas

Geraes decreta:-
Ait. unico. O districto de S. Pedro da União,

(Ia freguezia de Santa Rita do Rio Claro, umuni-
:ipio te Passos, fica elevado á categoria de fre-
guezia, pertencendo ao mesmo mnunicipio; revo-
gadas as disposições cmii contrario.

S. 11.-Sala das sessões, 17 de Junho de 1876.
-Getulio.-F. de Oliveira.-J. Eufrozino.-
Valladão.-F. Peixoto.

0 Se. F. DE OLIVEIRA por parle da 2.1 com-
missão de fazenda, offerece o projecto mi. 256.

O MESMO Se, por parte da de tazeuda inundei-
pai, apresenta o seguinte:-

Projecto n. 257.
José Francisco Bernhauss,2. 1 tabelliào e escri-

vão do jniry, do tento da Leopoldina, pede que a
camara nruunicipat da mesma cidade seja cr-dita-
tia ia quantia de 1:517040 para pagamento de
custas, em que a dita camumara foi condeusuiada em
processos crimes.

Ordens parciaes para o pagamento do sup-
plicante, expedidas em diversas occasiúes pela
camuara, e tauimbemn urna representação deita soli-
citando desta assernbléa autorisação especial para
occorrer à solução daquelte conapromiuisso, são do-
cursientos, sem duvida muito valiosos, com que
se instrue o pedido e em que se apoia a sua pro-
cedemie-ia e justiça.

A comrnissao de fazenda municipal, á qual,
forão presentes a petição do já mencionado 2.1
tabelliio e os documentos alludidos; havendo-os

examinado dcii lamente e eu tente mudo er misto o
pedido, ó de-parecer -que se adopte o seguinte
projecto de lei:--

A asenmiiIéa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:-

Aut. l.° A cantara mnunicipal da cidade da
Leopoldmmua fica autorisada a pagar ao 2. 1 tabel-
luto e escrivão d jury da niosina cidade, José
F rauicusco Berrahauss, a quantia de 1:517040, mIe
custas por elle vemmcidas cnn processos crimes, mias
quaes foi a referida num nmci patilade condetai-
nada, para cujo tinia lhe é aberto o necessário
credito.

Art. 2 1 Revc,gão-se as disposições em con-
trario.

Sala das conamiaissões, 17 de Junho di , 1876.-
F. (te Oliveira.-F. Peixoto.

Senilo dispensado te imuitmresão e copua, lira
sobnc a mesa para entrar na ordem (1 s trahall'mo.

Anitouaiu de Samita Cecilia, 1.0 tabellmão da. ci -
dade da Leopoldina, pede que a rslmem:tuva ra-
mnari mniunicipal seja autorissula a fazer-lhe o Pa-
gamento da quantia de 667491 de custas por
cIte vetei-las cmi processos crimes e nas quaes
fui a mmiesmna carnu.ura condemumniada.

O pedido está sulticieuitenuenle i ias t ruido ciii
ordens parciaes para o pagamento do peti:iouaa-
rio,expel idas pela caunara eumi diversas occasiões,
e tamnmheimm por umna representa ção dotha solici-
falido desta ass.mnbtéa autorisação que a habilite
a solver aquelte camiipromii isso .

A cumuirmuissão 2. 1 Je fazenda, á qual foi-o
presentes a petição do já imaenc,ionad 1 1 tabel-
hào e os documuentos alludidos, havendo-os ex-
aminamio detidamente e entendendo ser justo o
pedido, é de-parecer--qur se adopte o seguinte
projecto;-

A assenibtéa legislativa provincial de Minas
Geres decreta:-

ÁrI. 1. 1 A c,imara municipal da cidade tia
Leopoldina fica autorisada a pagar ao l.° tabet-
hão da mesma cimhade,Àntouio de Sunta Cecilia,
a quantia de (3ti'7419 réis, fie custas por elIe ven-
cidas em processos crimes, nas quaes foi a refe-
rida miaunicipatimlade comidemnada, para o que
lhe é aberto o necrssario credito.

Art. 2. 1 Revogão-se as disposições cru con-
trario.

Sala das sessões, 17 de junho de 1876.-F. de
Oliveira.-F. Peixoto.

Resolvendo a assembtéa que não seja impresso,
nem copiado, fica sobre a mesa para entrar mia
ordem dos trabalhes.

(.) Se. J. EuueoziNo fundamenta e mania á
mesa o seguinte:-

Projecto n. 258.

Art. 1.° Fira o presidente da provincia auto-
risado a iimdemnnisar ao cidadão José Joaquim
Firisa da Rocha com a quantia de 2:045$714 reis
dos prejuízos que soifreo como fiador de Fran-
cisco Luiz da Costa na construeção da estrada tia
Itaiiaya ao Ouro Branco.

Art. 2. 0 Fi:ão revogadas as disposições em
contrario.

Sala das sessões, 17 de Junho de 1876-J.
Eufroziszo.

Fica sobre a mesa para ter 2.a leitura.
O IESMO Se. fundamenta o seguinte:-

Requerimento.
Requeiro que seja a mesa autorisada a contra-

tar o apanhamnetito dos debates da assemnbhéa na
sessão prOxirfla futura, e ígualmnentr a sua pu-
blicação com queria melhores condições offerecer.

Sala das sessmmes, 17 de Junho de 1876.-J.
Eufrozino.

E' apoiado e sena debate approvado.



iij
	 Si'

	

-

	

i) 1)11 i 	 1)11 ,IL\lI1) 	 )l 	 1>'i. 	 i:- \() 1111 1 	 IE .lt'Il 	 P1
	

141

'ii. F. ou 01IVE1ILt, por paute la 2
nss:iu ii> fazeflda, leque!' e obteiii que seja r-
mel Lida a 1» cjOilLi issao de fazenda unia petição
de l)eliiiio Clenienle Dias Iticalbo.

s	 €andicio de ()Eiveiis1
—Viu i iaii>iar a iiiesa, fundatiieiitaiido-o, o se-
guii>le reqiii'i'i>iieiitie (Lê).

4 Sit t. PENiDO:—lOiih"ç> este magistrado,
e é 	 tititi> distiiictti.

nu OLIVEIRA: —Folgo de ouVil-o e re-
ai t ri a (b,claraçao.

r. prsiileiite, unia sociedade, eimihora ã beira
dopricIlii:i O , ei>iltom'a sob o peso de causas
cuinul atlas de d'com poiçao e decademicia, sal-
var-s-lia,se a iii'ritade dai uiprensa e a indepemi-
tentei tIa mnagiti'at1ira se iiaiiti'.ereiii intactas
sobre i ruiiia de todos os mais elementos de viila

pia>gi'i_'Ss
1 I. t)itcsioND:tptiiado
4 R. A. P 	 a;—MUiio bem.

R. C. DEI LmvEiii\:—Lotii estes dons grandio-
sos 	 e iii estas luas iiisigilesarmas
da tmlti'ilade, ilmeus Si's., imitas is mais mlim'eiios
serão ii iimq uistados seu> cEstO.

Co> >ncuilo o povo de que os seus direitos
ie:uu euiergtia e eítiCaz gai'aiitia clii uma utagistra-
Lura ittuuti'ida e atititnoliiica, certo de que suas
queixas encontrai> >atvulas nmdouuiaveus lia tribu-
na mini>ei's:ui, elIe conseguirá pouco a pouco dei.-
Focal , trio os ribsiacutos da ty raniuia e obsuraui-
tiS!ii>i, sabera mii dia sr li> ri, ciii ludo

Avalie, poie,V. Exe,, r. presidente, o grão de
inierauimla decadencia de tossi sociedade, a que
altura d ab y suno temos descido, quanto lados
receutissimii>iS nos dizem que a ind>'pendeneia da
unagistratti ra é unia auitirga ironia e o texto de
lei que a garante é uni esteril preceito de que
miii pa > mia> ne ii te pod ciii co nu lat r os representantes
do poder, aquellmas á que a constituição incuinlimo
peculiurmuien te a execuçao da niesuna lei.

0 Se. A. PENNA:—Apoiado.
() S. C. DE OL1> EiRA:—Na&) ignora a casa, r.

presidente, que os ultimos jornaes chegados da
corte trouxerãi> a noticia de haver sido declarado
sei>> eiíei Lo o decreto que nomeara para 1) Lugar
de juizmiunicipal e de orphàos do inunuciplo de
Ubá o li> .1> se 1! ico toni o Pacheco.

O Si>. P. Haios:—Mas isto não é da nossa
conipeteuucia, é uni facto que cumpre ao gover-
no geral averiguar.

O Se. C. DE OLivEinA:—,- utes de tudo,Sr. pre-
sidei>(e, para quem, isento de prevençoes exami-
nasse esSe decreto, uni facto jáemsi iaweimtavel
tornava-se saliente. Ahi se revelaria a levianda-
de, a ligeireza com que as graves questões neste
paiz se resolvem.

O acto de escrupulosa ponderação, corno deve
ser a escolha e miommueação de magistrados, é tido
em tão pouca monta pelo poder executivo, que
clima niesnio se incumbe de ruIli!icar escolhas que
livremente fez. Só este facto contrista e provoca
dolorosas cujecturas, porque não coaupi'ehendo
que nas altas regiões do peder possa existir esta
ligeireza precipitada,que confessa as más nornea-
çues, declarando-as offlciosamiuente sem effeito
no dia seguinte ou pouco tempo após sua rea-
li sação, com detri neo ti dos eredi tos do nonuea-
tIo e do proprio governo.

O SR. >iALLDARES:—F; no caso presente esco-
lha mais acertada não podia fazer o governo.

() SR. A. PENSA: --Apoiado. E' um caracter
liwit>) nobre.

0 SR. C. DE Oi.ivuiea: —Este facto isolado de
qualquer outra peculiar circuuistancia revela
unia bem c(,nsuravel leviandade do poder.

Mas, Sr. presidente, no caso >ertenle não lia
iniente Itt iandade e pene: escrupmi lo, não lia

eouiente 1ro>'ipitim;ào ia u i >inea'ài e nutl:tica-
cão leIta; lia verdadeiro ataque ãimdm>pendencia
do poder judiciario, e urna intolerav,1 violação
dos preceitos Igaes.

(Is Stis. [)muu!oND E A. PESNA:—Apoiado.
O Se. C. DE OLivEimtA:—Sr. presidente, se o

cassatumento d>> decreto de nomeação do Dr. ['a-
checo fosse iumuiedato, ainda por esse decreto
novel uiagistramlu nã tirei feito obra, ainda li,,
teria prestado ti juramento e entrado em exe
ciciopara assuumir OS predicamentosde sua ii-
giIratlira. Mas o lapso de tempo entre a flOifl'i -

cão e a forçada ilernissai>, com 	 que o juiz foi
sorprehendicto, trouxe suas cmnsequerieias nato-
i'ae, isto é, trouxe a posse, trouxe o exerciciii,
trouxe o juramento e a pratica dos actos j ud i -
ciarios da cinipetencia do cargo.

() Se. A. PENNA:—Apoiado.
0 Se. C ou OJ,ivummiA:—Assiiiiri, o acto mio P° -

li' execnii\ o do lia 4 da corrente impoi'toua
nu verdadeira demissão decretada contra uni
juiz municipal e>npossalo e em exercício, isto
é, a inamoviltitidade da magistratura temnporaria
garantida pela li de 3 de Dezembro de 1841 foi
violentada pelo goerrio.

(1 Si>. A. PENA'.—Apoiado.
() SR. C. DE OLIVEIRA:—I' ' E sorpreliemide, Si'.

pr'sidentc, que seja o actual Sr. lilinistroda
justiça or esponsavel pela violencia, o verdadi>-
ro autor de3a, quando tào recentemente cxl
diu essa circular, que é tolo um programma
refruna,na qual revela o salutar desejo de 	 -
rantir á magistratura tida a mumdependeimeum
regalias que coimstitimcionalwente lhe assistem.

Parece-moa, pois, Sr. presidente, que o nobre
unnistro da justiça é diqueltes que, cedendo á
corrente iri'esistivei doa tempos e á revoluo
das idéas,tornão-se os unais extremos pregoeiros
das reformumas liieraes, ou para desmoratisal-as
iinutilaiidmm-as, oum pira neutralisar sutis vau-
tagens e eflèitos salutares, burlando-as na exe-
cução, soptuis'.miando-as e illudmndo a ilação.

O Si>. CAETANO GAMA--Não apoiado.
() Se. A. PENioo:—Todm>s os governos tei'mii

feito isto.
O Se. C. ou OLIVEIRA:—Estas reformas sio

uinrageuis comia que se engana o povo; amitemumral
levantado ao movimento das idéas e predomínio
irresistivel do sentimento democratico. Mas, Sr.
presidente, por uma alta politica, por mim Iria-
chiavelismo sem torne, cItas são sophisrnadas,
ludibriadas e praticamente nullificamias logo após
semi caniço de execução.

O acto pelo qual se declarou seio effeito a
miouueação loj uma municipal de Ubá, já erri exer-
cício, não pude achar explicação decente.

E se para eis altos funeciouiarios existisse res-
ponsabilidade, eu diria que nu art. 4. 0 da lei de
13 ule Outubro de 182 estaria o salutar cor-
rectivo. 	 -

O Sim. F. PEIXOTO:—Não apoiado.
0 Si>. C. DE OLIVEIRA:—Nem se diga que de-

clamo ou divago no muudo das generalidades e
abtrac-óes: vou arguinientar com a lei.

O Si>. A. I'ExiDo:—() Sr. Dr. Pacheco, corno
promuiotor publico de Ubá, distinguiu-se muito.

0 Se. CAETANO Gaai.t:—A questão não é de
lei; argumente comia os factos.

0 Se. C. DE OLivEim!A:—VoU argumentar com
a lei e com os factos, e mostrar que jamais o
ministro da justiça podia cassar o decreto da
nomeação.

o Se. CAETANO GAMA:—Ninguem contesta que
não pode cassar depois de ter tornado posse e
entrado cai exereicio legalmente.

O Se. C. DE OLIVEIRA:-0 nobre deputado não
contesta, por certo. S. Exc., que é aspirante á
magistratura vitalícia, que já ser'. io na iiiagis-

tratura ten1ii'im'ia, i1ii tmave pictuar 	 010 o at-
1 entatl, ejtmi' 	 inte 	 ii>' esteja a uieu lado para
denunciar e >m'.rherar esta espoliaçau sinistra do
poder execmii uva. 	 -

O Si'.. CAETANO (damia:—llei de dar a razão
por que não 	 ti>u a seu lado.

0 Se. C. nu OLmvEinA:—NotO iio r e m i i que S.
tiabil teimo sempre emu dislimicçiámas casuis-

ticas, ja quer eparur ii direito do facto, Diz o
nobre dept.ii. . e Aceito a lei, aias 5applmcai-a
mio tacto, apitlii'am ato em que s tão. »t. o
que vou fazer e cu ei>) (li -. P satislarv'i ocoltega.

Si'. presileuite, cirtas lideilignas
1 Se. (v' >NO GANIA:—Ali

1) Se. C. nu i )r.ivEiuua: — . . . unia exposição por
ltr s tin1os o s cimla laos reiientes eui Lbã asseve-
m.m>m rpme o Di'. .1>>,: Itieutonio Pacheco entrou no
exereicio de semi eimirego no dia 13 >l>m uiez pas-
sado.

44 Se. F. ['EmxoTo'—Nao se contesta.
o Se. U. Di: ()uivEnma: — Aceito ttimnbemui a de.

claraçài. Desde o dia 15 do niez passado estava
S. S. exercendoas importantes funções de juiz
muumliiilmal e de orpliàos; desde esse dia despa-
ctma>a autos, dava, mimiilient'ias, processava e pio-
ilmiulciava. Ora, se esse juiz estava mio pleno gozo
li> smuie funeçÕe e a sua autoridade tinha guran-
lii de limita mlura:Lmo quatriennat, ex vila lei de 3
te 1 )t-'ziuimbri> já mimveaila, cluImo é que o Sr. iiii -
imislr ti jiustica a 4 de Junho corrente, sU, é,

1 1,) das após t i exeremcio, declara sem diei Lo e
assa-tti' a n>umeiçào? Neuum se diga, Sr. presi-
lente, q ue pia haver liátu :onlieci meent > do

,xercucio, porque ningumaun ignora limita as coui-
iumuimneaiiáeS iii Ul>á com mi ciárte são rapietmis e
i1flP r'm) muiuit> mmiemi>s te 15 dias, cmii 3 ou 4,4, ato
te-via ser nitrio o facto.

4) mm. A. PrNmDo —Seio d u> ida.
O Sim. C. ou OLiVEmi>A.—L', pai s , fira de mlii-

vida, e neumi lime contesta o li.bm' deputado, lítuo
ule Chá,

44 Si>. F. I'maixOTO:—\o sou filho de Utá.
0 Se. C. DE OLmvEimtA:—...Ou, pelo mudos, que

teve alti residencia e é muito reta'íonaLto
0 Si>. F. PFmxoTo:—Muuto.
1) SR. C. ou ()LmvEuimA:— ... que o juiz iiuuui-

cipil, I)r. ['ache-co, esteve exercendo o seu em-
prego desde o mima 13 de Maio.

Se isto é n>torio, como é que se c>dionesttiu a
a demissão que lhe acaba de ser fulminada com
mi inmprudentissiriio decreto de 4 de Junho? Couiuo
em lace da lei attenuar o attentado?

LI Sm>. MoueÃo:—E se este ivagisti'ado tomasse
pose perante uni supplente de 5ubdelegado, não
podia ser cassado o decreto de sua nomeação?

() Si>. C. DE OLivEIRA—Não eounprehendo,
pois, quma com sciencia cia uioniea , ào e do exer
cicio }miltiesse li execu.0\, o fazer baixar das
esplmeras otyimmpiias esse raio desferido contra a
mm magistral o ia do pai z.

O SR. Moimuto: -- Dentro dm; prazo legal uni de-
meto pode ser declarado eui ell'eito.

4) SR. C. DE ()m.mvEieA:—Tel-o praticado é Lei'
altemitamlo contra a iniependeneia (to podei' .j tidi-

ia rio.
O Si>. A. PENSA—Apoiado.
() Smt. C. DE OLIVEIRA—E' unais do que isto,

Si'. presidente: é conculcar as garantias consti-
limei naes, porq o e, contra a lei, tira-se ao ciii adão
o direito que tinha de exercer a niagisirmutura
dnrammte os 4 anitos porque vaI seu provnuiento,
e á que tinha unia especie de direito adquirido,
só atienavel por ummi acto proprio, aboliçao ou
rmiodilicaçào legal da instituição.

lia umima questão, e vou entrar nelta, porque
para ahi provoca-rue o meu digno amigo, depu-
trdo pelo 4,0 disiricto. Disse euii aparte S. Exc.:
mi A pos se prestada perante autoridade, incommipe-

tente cinsidem'm-s e cimima num timitlo eXitmiI>,con-
sidera-se com, nã o temmdiu sidI, da(la e a regalia
que é mulmer'mmt>m a>) cai.—)porcau sa li ptsse e
do exereiciu desalmpai'ece.

O SR. F. ['Eixoio;—i' O
O Se. C. DE OLiVEmm>t: —Si' presid'nte, não só

não sim dá este facto p imu rela , ii> ao [Ir. Pmielieeo,
que temia posse e exr>'icmtm Ieg

e mlé sse. outra seria a
aes,t'amno, aimumla que

  muiarcha e o 1,i'oceiii -
mmiento do governo, e não esta precipitação, este
açumtamnenlo levado ao extremo de se decLarar sem
etlèito uma nnuea'ão por que já se fez obra.

O juiz municipal, Dr. José 'rheotoni>i Pa-
checo, prestou juramento perante o pr , sitIe-mate
tia cantara municipal de Ubá.

• Se. E. PEIXOTO:—NàO apiado.
• Smt. C DE 1 )LiVEnIA:— . . . e este j miramnemil>

peranme- aquetle funecitinam'uit é auto ii produz
todos os seus etl'eitos.

0 Se. F. PEIXOTO:—Está mal informado.
O Se. C. DE ('i.ivEiutA:—EiIt;io li to de vim' as

imiforiiiaçómas. Tenho neste sentido muna repre-
semitação de amung>is dai1imtlmi Lclitlmmle; moas,
se não é dIa exacta, 'enhfio as provas emcon-
tra ri>.

0 Se. CAETANO GAMA: —O que cru uipre é Ono-
bre deputado que assevera prosar.

O Sit. C. DE Ou.i\EieA:—A regra é nutra: eu as-
se'. cio unia normival id:mde, quem contestar que
prove a exmstemmeia de irregularidades.

O SR. A. PENNA:—E para isto é que e SOliCi-
bIt) ilocunien Los.

0 Se. CAETANO GaMA—Ao nobre r,udii' é que
i imi'mnnite provam' sua 	 isserçto.

O Sim. C. DE ()i.mvEiu>A:—Eu inc aptim>> cmii uni
dOumijeitio lirmnado por ,iuuitos cidadãos de Ubá.

4) Se. CEsAiiio 	 E' tini atte-sLa lo da po-
puta( ã: é flotoi'io.

4) Smi. CAETANO Gtta:—Emi tsmmalio inforinacóes
cio contrario; e tenho m'suiio causa ífl:iis impor-
Imite dii que informações.

0 Si>. F. PEixOTO:—Eu aflirmno o contrario.
0 Se. C mie. 4 )i,mvEmi>A: —I'()rC[n o que é verda-

de é que o j mi iz prestou j muramento pem'amm te o pre-
sidente da camuai'a muiunicipal e este fmancci,nario
é comuiptente paro tteferir j uramentoramenlo cio face
do texto expresso do nosso direito.

0 Si>. CAETANO GAaIA:—Si cite tivesse tomado
posse perante o presidente da cariara, não se
podia cassar a nomeação.

0 SR. C. DE t)Li yEiimA—E' assim que temos
o d'creta n. 4302 da 23 mIe Desemhru de 18438,
que no seu art. 2,0 determina qae á camflara mau-
ni>'ipal incumbe tomar o juraumiento tio juiz miiU-
nicipal n'aquelles termos cmii que não estiver
presente o juiz de direita.

E' -sabido que o Dr. juiz de direito da co-
mnai'ca do Muriahé resume no unuiiicipuo desse
nome, e, assim, a conipi-tencia da caimiara de Ubá
para ii acta é obvia, e não pote ser contesta-
da. 0 art. 3. 1 do decreto n. 4302 é expresso,
e já antes deIte outros taxtos continliào a mes-
mna doutrina.

E' assim que a lei de 4 de Dezembro de 1830,
que abnmlio a cliancellaria mór do imnperio, de-
clarou no art. 2. 0 que o juramento dos juizes
territoriaes ímicuiiihe ás camnaras, e( , regi mueiltO
destas, a lei de l.° de Outubro de 1828, no art.
54, clã-lhes c:npetencma para reconhecer os ti-
tulas de todos os empregados que não tiverem
superior no lugar, faze[-os registrar, limiar ju-
ramiiento e publicar por editaes a sua posse e
exerciCiO.

Esta é a regra. O juramento e posse deferidos
pela caumaara municipal ou seu presidente ao
juiz naunicipalsão pois validos e temui o effeito
de autorisal -o a entrar cai continente cnn ex-
ereicio e poder solicitar seu titulo.



44 	 :lSS.( 	 III 	 1' 	 lll•	 l[\lI(i li): 	 41SSÀi 	 1)11 1 	 Nibi 1)11 1i4'd. 	 443
.çsirn,hivn(l cii 'ltrai10 (no que fuiapa-

(lii iilo iiohre iilado) que o Dr. 'aliei'o
entrou ciii exerCuio a 13 do nica de Maio, e,
alem de tv i--se, ele dado, sendo tacto florifll o
j iir;iinento perante a cauara municipal, e ne-
cessario que o nobre deputado prGe que tal
jmiririiento nao foi prestado, porque as irregu-
laridades e nfio os factos norwaes é que devem
ser demii',nstrados. Deve se presumir nas reta-
ço's oÍliciaes dos poderes pubticos que tudo
niarchoii regularmente, imicuinhindo a prova das
au iimalias e tilegaltilades ã aquelles que as ai-
tigfi.

.-tiiii, compete aos meus contendores eofl-
' io:ei- iios que este juiz municipal prestou jura-

iii. iii	 perante,te autoridade i neo um petente.
ti SR. À. I-'ENNA:--l' nem podetiiOs suppr que

11w Ii (UI) Ião distineto e iliustiado, como o Si'.
Pr Pacheco, lomasse posse perante autoridade
Iii ' iiqielitte.

C. DE ULIVEIIi.t:—Meeuio assim haveria
nu t ' o para cassar-se ti decreto?

Nao, porque o recurso legal seria revalidara
se e luto deciaral-a ijitenautente nulia, e dt'ila

S r% Ir-se para a nullilieaçflo da nomearão.
Graves problemas se gitão: a ser verdade o

que se 11/., que o juramento e posse furão deferi-
mis por autoridade incorupetente,o que licão seu-
ml os actos praticados pelo Dr. t'acliec, durante
o tempo que servio? Serão riulios?

• R. LAETANO GAMA:—Sao.
• Sil. C. uz OLIVEIRA:—OS direitos das partes

serão aficciados em virtude d'essa nuiltilade? os
processos iniciados, as seu (coças proteritas, is
despachos e lodos os outros actos serão corisidc-
ralos colho se não existissem? V. Exc. que
seria unia calau:iilade semelhante conclusão, por-
que nesse caso senão sacrificados os direitos dos
litiganles, os interesses do povo.

E' para a remoção de tão lainentaveis cor!-
ClU5Ões que a lei autorisa a revalidação da posse,
niandando-se que o juiz preste juramento novo
perante a aLi (oridade competente.

Esta ó a regra, e é o que preceitua a lei de 3
de U:zenbro, que limitou a competencia do po-
der executivo, em relação aos juizes inuniclpaes,
á sua nomtaào, desde que cita garante a taes
juizes, a iriagistratura teuiporaiia, isto é, dá-lhes
o direito (te seri ri- durante 4 armnos que se comi-
tao da data de seu exercicio.

O SR. VÃLLÂDAiIES:—MaS isto ]Ião se entende
CIII os litreraes.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—As excepcôcs a este
preceito estão taxativamnente delimirdas. O art.
36 do regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de
1842 compendia os casos, em que os juizes niu-
nicrpaes e de orphàos durante o quatriennio pci-
dciii seus lugares.

Âhi se t: a 1. 0 se forem nomeados juizes de
direito.

2.° se forem removidos para outro lugar, a re-
querimento seu.

3•1 se pedirem dernissào,e o governo ih'a con-
criem.

4,0 se forem privados do lugar por sentença.
Pergunto. mesmo nuila a posse, mesmo irre-

gularmente assumido o exercicio, era o poder
executivo o competente, para tumultuariamente
declarai-o e anuullar urna nomeação que ja pro-
duzira seus elleitos? Certo que não, porque de
outra sorte seria sempre o ministro da justiça o
supremo juiz das questões que aflèctào o exer-
cicio dos magistrados, podendo assim ter uma
interferencia constante e activa ria vida ml rna
da magistratura,cujos membros se achiariflo sem
pre á sua mercê...

O S. CAETANO GAMA:—NàO apoiado.
II SR C. rtr OLIVEIRA:—Não adniittrs a dirdinc-

ia rassu: 	 jiminiel iala 	 rlonieacàu, porq o
a lei não distingiu.

riu o direito de apreciação do ministro nfloo
existe ou ha de manifestar-se sempre.

Uru juiz qualquer, que tivesse exercido suas
furrircões durante 2 ou 3 annos, poderia pois a
todo ri momento ver essa espada de l)amocles
sobre si descarregar-se com a oulhilcacão de sua
TrO,mieaeào.

Nao failariào pretextos, argunientis sophrsti-
teira iegi(iriiar o golpe.e assim a perpetuida-

de do juiz de direito e a ternporaridade do juiz
rmiuiiicipal por 4 mnnos senão unia verdadeira
burla, ou,antes, depenlerifio só do bel prazer do
ii ii is tio.

Não comprehindo, pois, que, embora nullo o
jurammmento, nibora irregular o exercmemo, possa
o ministro, sobre uni tal frinlaniento, rascar
nomeação.

ti Ur, l'aeleco (001011 posse do seu com pre-
go, e, assim, só nas hvpotheses deterininzidas no
ami. 36 do regulaniento citado mie 31 de janeiro
é que poderia perder seu logai', só cio virtude
de sentença proferida elo processo em que fosse
oimvidr> é que legitimaria seu perdiuieulo (te lii-
gar.

Se pretentr'sce buscar sinilles em nossa le-
gilicão, e nella firmar a lhieoria opposta, imo-
cama o que se dá em relação aos ollieiaes di
justiça. lstes ofãiciaes são vitalicios, os serveri-
tuaros exercem suas funcces durante sua vida.
Mas, se por ventura qualquer deites, por cadu-
cidade, denuncia ou outra causa, moral e plu-
sica, tornar-se inapto para continuar a servir,
abre-se uni processo a respeito sindica-se ii
facto, faculta-se a defesa, e depois é que se dá a
decisão. Não pode a autoridade arbitrariamente,
sem aimdiencra dos interessados, tornar a deli-
beração, porque ahi estaria um perigo perrna-
neo te,urria ameaça perenne contra a vital icielale
dest'c funcciunarios.

Se ha estas cautelas em relação a empregos
de orlem secundaria, a cargos que não se pico-
dein á manifestação do ilii'emtos politicos, é mmml-
inissivel que O ministr o possa armar-se de uma
faculdade tào discricionar'ia, de urna verdadei-
ra dictadura, para ser o arbitro soberano da re-
gularidade da posse do magistrado, ir sob este
pretexto cassar-lhe a nomea(,-,io.

0 SR. VALIADAIIES:—t) rtimnistro foi illudirto
cerlamuente; não sabia que o Dr. Pacheco tinha
tornado posse.

O SR. C. DE Oeiveimta:—Vê,pois,a nobre oram-
ria que devemos provocar as explicações de tal
facto, esti'enaes das paixões partidarias e das
conveniencias de momento; e tomando em con-
sideração o aparte do nobre deputado pelo 7.°
districtcr, responderei á S. kx:. que exercem, ,) ,;
uni elevado direito, e valeuno-nos das regalias
constitucionaes levantando nossas magoas e pu-
blicando o abuso.

Ternos obrigação de velar 'ia guarda da con-
stituição e das leis, e, sempre que ellas forem in-
fringidas, assiste-nos a faculdade di vir nesta
tribuna denunciar taes infracções e pedir a con-
digna reparação.

À assenahlea neste cao exerce uma mias mais
eles adas atti'ibuicies que lhe confere o acto ad-
dicional, colioci-se em uma esphera superior
ás lutas de momento, porque vela para verdade
do regi men representativo, porque deixa ver que
é ima independencia da iriagistratura, é nas con-
dições legitimas para seu livre exercicio, que está
unia das r.

'
ais poderosas molas em que se assen-

tão as liberdades publicas.
Ora, quando essa indepenihencia é desacatada,

quando constantemente partem ataques contra a
magistratura, ilesferidos pio podei' executivo,

itri é, por aqueile que tem coi si tanta supera-
iiinmlaiii:ma de wivi, a sociedade vae mal; e, se

todos não convergirulos em torno desta rmiagis-
tratura agg edidim, se não podermos amparal a
e intra o :mtteii tado, todos os diques estão rotos,
e a iii undacão hido levará.

Sr. presidente, terdr ouvido dizer, que o Sr.
mi le1i'i) da jiastia liii boas iiltences, e é inca-
paz ile violencias Lies.

) Su. R. Sriv.t:—Serii dri ida.
1 Sii. C. DE OLIVEIRA—. . porisso custa-mime

a crer que S. Exc. tenha scienteinemite praticado
o :ilmuso que denuncio. S. kxe. foi,por cento, vie-
tirita de rlgunia astiiri. i , foi ihlimdidi por audacio-
so inleressado.

Custa a crer (p 	 1 ministro dajusti'a do lIra-
zil	 a publicar
herdo te ilerinssãr dtr magistrado

Tenho visto dem:lai'ai'eiii-se selO ePèitri norilea-
es di juizes de ilmrmti, primem sempre antes do

e'ercmcio, porque é da posse,da etiectividade das
luncçàes que nasce para o magistrado o seu iii-
ri, ti) (1,- 1ode pende ricia.

Sr. presidente, essas revügacóe s de nomeações
,,,w0 semimpre censuras emt, porque elas denotão 1-
viandade no exercicio de unia importante atini-
bimt-ào, ilhas ilecreial-as depois Ir ter a nomnea-
çàr p roduzid o seus elléitos, depois de ler na.ci-
do 	 ira 11 juiz ri iiiiinovmbiliilaile inlieremite á sua
.Ini 	 rtir:m, é tao exiraorrlmn:irio que cumpre lucho

rlprear'-se pai' ludo elmiridin-mr e reparar-se,
 s5o huvei' immisier.
l:sprri,pcmis,qiiti se ;i 	 maioria, que liii-

liii teto interesse ria iria rmulemieio da irmdepemm•-
iluda tri poder ,jridm.iariu, liii 5v irpuorá á
stmCui do iriemi reqiir'I:uienio.

55. 1`,xes.,como retresentanles de uma grande
e gloriosa provincia, (levem salvaguardar a digui-
dado da magistratura, de que tanto lependerir os
destino, do paiz. t:uuipre que a Imiz se Iaa, e só,
Si'. presidente. Comi as epticaçies completas ilo
governo, CiO) apresentacao te ti,dijs os diu-
rmmentos exislemites ria seci'etani:i, rui relação á :ste
facto, é que poderemos aquilatar a sua inag ni-
tude e é ime se poderá conlrecrrr se o rnirirstro
procedeu nobruimierrte e ira orbi la de suas
buiçõiss, ou se, pelo Co ii Ira rio, foi um peq urlio
instruniento do •:dio e das rletestaveis mitigas
loeae.

Tenho cc,neluidu. (Muito bem, muito bem).
0 Smi. VALLaDAKEs:—Acredito que o Sr. Iliogo

Velho foi !iludido pelos seus amigos.
L' lido, apoiado e entra em discussão o e-

gilinle;—
Requerimento.

1-tequerernos que do Exm. governo si,liciteru-
se a seguintes iimforiuiacões: 1. 0 em que oata foi
nornearlo juiz fliun ici paI de Ubá o Dr. .José Theo-
tom) Pacheco; 2, 1 quando tomou posse e perante
quem; L° ciii que data entrou cio exercicro; 4°
quando foi declarada seio elïeito a sua nomeação;
ã.° comia do decrete que a declarou seio vifeiti.

Sala das sessoes, 16 de Junho de 18'76.—C. de
Oliveira. —J. Augç vaio.— Ce,sario Gama.—Ferraz
.)unzor. —C. A//onso. - T/ieophilo.— I7alladare.s.
—A. Peuna.

II Smt. CAETANO GAMA: —Peco a palavra.
II SR. PmiEslnENTE:—FiC-r adiada a discussão

pela hora.
Pareceres de commi.çsões.

0 S. J. EL'FeozmNo, pela de pontes e estradas
e 1.1 de fazenda, offeuece para a 2 . a tiscussão os
projectos ns 101, 114 e 150, que ticão para eu-
traremn na ordem dos trabalhos.

O SR. F. nv OLIVEIRA, pela 2.0 mie fazenda, of-
ferece para igual fim os de ris. 82 e 228, que ti_
verão o mesmo destino.

li SR. CAETANO (:issma, pela de slatistica, olTe
rece para o mires-mo uni ii de n. 13:1, que fica
tauibemii sota'' L mesa hmam'a entrar ria ordemdos,
trabalhos.

O Se. A. PENuno requer e obleiu 	 para
apresentar alguns projectos

São lidos e Iicào sobre mimieca pari tsreimi 2.a
leitura os seguintes projectos:—

N. 259.
A assemmbtéa legislativa provincial mie Minas

Geraes deci'eta:-
Art. 1.0 U governo mandará Jevrir Cmii conta

para a aposentadoria do o!licial da secretaria mia
inspectoria geral mia instrucção publica, José Ma-
noel Ali es de Oliveira Catao, te aceordo com a
lei vigente, o tempo de cuucm ruirmos mie serviços
pres lal os pelo mesmo no mnagistei'ii) part meu lar,
a saber: ti'es anHos corno professor de latim do
serrminam lv de Marmaumia e dous cunho professor ml'
1. 1 letras nesta capital.

Art. 2. 1 Itevogio-se ris mi msposmeões m,mn comi-
traio .

Saia das sessões, 1 de Junho (Iv 186.—A.
Pee ido. —R. Silva.

N. 2410.
A assernbléa legislativa provincial de Minas

l eraes cl reret;: -
Ari. uniCi. Fica i) presidente da tlrivmncia

au t rrsahm desde já a despender mim verba—
obras publicas—a quantia de 3:00lJ, para as a-
bras Ia rmiatniz da cidade do Bornliirm e 1:00000()
para is da imiatriz de S. João d'El-l-tev; revogadas
as li posirões cru contrario.

S. R. —Sala das sessões, 1 de Junho de 186.
—A. Pescido—Drurnond --&efulio.--.-tious'ão.
—II. Silva.-B. Pinto.

N. 261.
A asseinblêa legislativa provincial mie Minas

(ieraes decreta:—
Ari. unico. I"icào revogado o § 1. 0 do art. 40

Ia lei o. 1635 de 15 de Setembro de 180 e em
vigor as (hsposmeões anteriores.

Sala das sessões, I'i te Junto ule 18115.—A.
Penido .—P. /Jraardão. - Tayoba .Junior. —1. de
Campos—li'. Silca.

0 Se. AMARAL requer e obieni nrgencia para
apresentar um requerimento.O-S r. Anarat:—Sr. presidente, o
verdadeiro principio rias liberdades e elas repre-
sentações existir no principio ComiStitiltivo das
eleições. Falsealo o systemna parlamnintar. cahenm
por terra iniuiediataruente as liberdades e desap-
parece da scvna potitica o verdadeiro represen-
tante.

Eu, Sr. presidente, venho trazor á Casa doeu-
Mentos importantes, os quaes provào que, se
houve eleição riri Januaria, se uma acta appare-
eco, essa foi falsa, nunca existir.

O Se. VALLADARES'—E' grave isto.
O Se. AMAiIAL:—Consegumnterilente, mmmli crime

foi comwettido e pode ser que alguem possa vir
a ter assento nesta casa indevidarmienie, falseando
assim o nosso s ystenia de representado, que é
igualmente o systema 41as riiaiorias.

Sr. presidente, tenho de offerecem' á casa uni
officio idcntico a uni que lambem ens iei à presi-
lencia da provincia. Por esse oflicio verifica-se
que nu dia 26 de Dezembro do anno p. passado
não homive reunião no cohiegio da Januaria e o
dia se passou sem que houvesse eleição alguma.

O Se. VALLADARE:—NO entanto foi publicado
o resultado de uma elei ção alhi!

O Se. AMARAL:—E' tào importante esta questão,
que vou ler o otl'mcio que tenho a honra de sub-
rnetter á considera ção da assernbléa. E' incon-
testavel que alguma cousa existio a respeito desta
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e;ãi, rquant o secretario do govei nu da
iri iiui& oliicioii ao presidente da eaiiiara muni-

cipal da .lauuaria, aiim de sabor se tinha havido
O 1 iiilU alli eleiçã; e- eis a resposta lê;:

C.pia.—Illw. e Exiii. Sr.—fenho a honra de
n'cusar o recebi meu Lo do ollicij de V. Exe., da-
tal de 24 .te Fevereiro p. p, em que V. ixe.
exige copia da aeta da eleição á que se procedeu

cllegio a 26 te Dezembro do aliou p. p.
pari deputados proN, inciaes, por não ter a mesa
rt-uiet(il a acta, :ouiu lhe cumpria. Em res-

ti, levo  ao conhecimento de V. Exe. que não
se actiinlo no archivo da cainara o livro das
actas, pois desde a eleição especial de 4 de Abril
á que se procedeu l'ara senador jamais fio resti-
tiniu, ape/ar das reiteradas exgeiicias do se-
i'r1ariu. () presidente convocou a catuara para

1' er a respeito, Reunida a caniara e11129
ii- Marco, resul'eo Ciii sessão, que se officiasse
aos juizes de paz tanto desta cidade como do
Iirej, para re:iii'tterern o livro, caso esti esse
e.ii poder de alguiii d'cites, apezar de lhe não
constar tue houvesse, eleicão itein nesta cidade,
nn flu Brejo, ao dia 26 de Dezembro, pois
sendo 4 verea t ores eleitores, disto iiao Liv erão
scteiicia,seu to pela publicação do Diario de Mi-
naa. O juiz de paz d'esta cidade, capitão Auto-
mo Francisco 'lixeira, senão negou-se a res-
ponder o ollicio, declarou ao presidente da
cainara que, não presidio tal eleição e nem d'dia
lese nuto'i i; e o do Brejo respondeo o que consta
do seu ollictu, que em original envio á V. Exc.
para melhor esclarecimento desta minha expo-
posicão letido o presidente da ciciara marcado
a sessão irdinaria de hoje pari resolver defini-
tivamente, e como nao se poude reunir a caimiara,
por se achar a maioria de seus meitilaros em-
pregados na junta parochial de (lUalilicaàO,
e tia delicencia de reunir-se com a precisa
brevidade, resolvi em taes conjuncturas levar
ao conheciuieiito de V. Exe. o que oceorreo
no dia 2(5 de Dezembro sobre a eleição de que
se trata.

O Si'. Luiz Air,;riso Fei'nandcs, não merecendo
mais a conliança da maioria do partido conser-
va lor, e nem contando por conseguinte com a
maioria dos eleitores para seguil-o na votaçào;
muita de proposito pedio ao juiz de paz desta
cidade para nau fazei a convocação tios eleitores,
o qual assim procedeo, como tudo confessou ao
presidente tia cainara; e desta forma não houve
convocação de eleitores, uni reunião (te colle-
giu e menos eleição, que só é conhecida pela
acta falsa, que foi enviada á cariara apuradora
ii districto, e quiçá de combinação com o chefe
liberal seu alliado, que não tendo um só eleitor
liberal, conseguio obter 5 votos para cada um de
seus candidatos; assim como, pata mesma razão,
obteve cite a partilha da ,eleiçao de senador á que
se procedeo em  de Abril. Esta acta claudes-
tiia deo aos candidatos recoinniendados a vo-
tação que quiz o Si'. Affonso, com o que ainda
desta vez pode occultar seu desprestigio e insig-
nilieancia política nesta cidade, embora pela ma-
neira a mais ignominiosa e criminosa.

Concluo o preente, assegurando á V. Exc.
com palavra de honra,que senao procedeu áelei-
eào a 26 de Dezembro, não só pelo que tenho
com clareza e boa fé expendido á V. Exc., como
porque sou eleitor e muitos de meus parentes,
que nào concorrerão á tal eleição, portanto dig-
ne- sa V. Exc. de apresentar este meu oflicio á
iligitissirna asseinbléa provincial para que tome
tia consideração que merecer um facto tão re-
voltante, e que tanto depõe contra a moralidade
publica desta cidade.

Aproveito a opportunidade para manifestar ã

V. i'. a st'giiridal 	 ili , iiomiha suln(la estitmimi e
e )nsideracão.

Deus gtiai'de a V. Vxc. Jaimuaria, de Abril
de 186.—1 lIam, e Cxci Si'. secretario da asseio-
dói legislat' a provi iicial de Minas. -o presi-
dente iiit'rino, Naticiso JOSÉ DE SAtT'ANNA.
—LEANDR0 AO0LPH0 DE Caiu ALHO, secretario,

Nau parào aqui as prova , da não existeimcia
da eleição ia Januaria.

Um miapurlatite cidadão, digno do mmmaiore
elogios, o Si', Alvaro José Rodrigues, qieiendo
elucidar este facto,fum ate os tribuiiaes, requereu
aio de direito para fazer unia justilicaçã'i de
que não se deo a reunião do coltegio, iieiii se
tratou da ete.ição,e itienCiunoU como testeumunli:is
os proprios eleitores.

0 juiz de direito deelai'uu-se incomiipeteiml'
part esse acto, aq nel te 1 istiticti cnladao repliu' II,
nias o juiz persisti) no seu 1,0 despacho, e
a j utiIicaçao ivao tes e lugar.

Mis ainda temos documentos de gt'inulm iii
portancla, cotou sejão as ulectaracóes dos Rved
' igarios das freguezias do A mimilaro, do Brejo e
(Ia .larmuai'ia, que são as seguintes (lê):

Copia do acto de jestificação.
Juizo de ii irei Lo da comarca do Itapirassaba. -

0 escrivão, Cesar.—Alvaro José Rodri g ues, jus-
tilicamite.—Anno do nascimento de Nosso Senhor
Ji'su Christo de mil oitocentos setenta e seis,
aos tres de A brit, nesta cidade Janu mina, eu
iiieu ca m'toi'io, por parte do cidadão Alvaro J
Rodrigues me foi entregue a peticão que adiani'
segui-se, sellada e despachada, do que para c o n-
star az a presente autuação. Eu Antonio Pedi
Cesar, escrivão o escri' m.-

ldimm. Sr. Dr. juiz de il irei to,—Alvaro Jose
Rodm'igues, morador nesta cidade, requer á V.
S. e digne a aduiitlil-u a justificar o seguinte:

j0 Que rio dia 26 de Dezembro do amio pre-
lento não se reunio o coliegio eleitoral, nem
nesta cidade e nem tio Brejo do Amparo, para
o fjmu de eleger-se os deputados pi'ovincmaes ao
presente biennio.

2. 1 Que só comparecerão 4 eleitores da fregue-
zia de N. S. da Conceição de Morrinhos, os mpia°s
hospedando-se cru do eleitor Manoel Joa-
q ui iii Gonsal es, se te tirarão no dia 2 sem vo-
tarem pela razão já exposta.

II justilicante requer mais ti V. S. que, justi-
ficado quanto baste, tio dia e hora que for por
V. S. marcado, seja mm justificação julgada por
seimtemica e entregue ao justificante lama fazer tu
uso que lhe convier.

0 justilican te olferece para testemnu nlias o ca-
pitão Sevenino Oliveira Cabral, e os eleitores
Manoel Joaquim Gonsales, lilanoel Antonio 1h-
beiro da Silva, ,4 nselmo de Campos Pinho Meti-
ites e Narciso José de Sant'Anna. Nestes termos.

P. ã V. S. se sirva admnittir sua justilicaçio
mia fui'mna requerida e ordenar mm intimação das
testemimunhas, coam pena de desobediencia. E re-
ceberá 111e1-12,ê.—ALVAR0 Josã Ilouaietmes.—D. A.
vcimhao conclusos. Januaria, 3 de Abril de 186.
—loimilEs.

Illtmm. Sr. 1)r, juiz de direi to.—lleplicando,
diz Alvaro José Rodrigues que, tendo V S. es-
CI'i'àO privativo, parece que não ti caso de dis-
tribuição, e porisso requer á V. S. se digne
mandar ao escrivão respectivo que cumpra o de-
pacho já exarado por V. S.—Como requer.

Januaria, 3 (te Abril de l8'i6.—TonnEs.
Termo de conclusão: Aos 4 de Abril mie 58G,

nesta cidade da Januaria, com meu c.iriorio, faço
este auto concluso ao mieritissimno juiz de direito
desta coimiarca, José Joaquim Fernandes Torres,
tio que lavro este terimmo. Eu Antonio Pedro Ce-
sar, escrivão, escrivi, Conclusão. Este juiz(,
não é competente para nelle ser processa ia a pi'e-

sente jusliticaito, t' por HSo recorra o supplm-
'ante ao e miptenie Jamiu:um'ia, 4 de Alinit de
18i6.—JosÉ JoaQulsi FEiNANDES TORRES. E na
mnesmima lata, em casa de residermcia tio Dr. juiz
de direito,ptr elIe moe furão entregues estes autos
COil o despacho supre. e do que lavro este
tCr:mmo. Eu kmitonii Pedro Cesar, escrivão, es-
i'rivm.

Cerlifit'o 11W' mntimim'm o despa'lmo supra ao pe-
mioO mi Mim,,,  José Ronigues que ficou sei-
'o e Januani , 1 ib , Anil de 58'6.—Antonio
Pedro Cesar, 0sermvo.—Junlada. Aos 5 de
Abril d' 18'?ó, nesta cidade da Januaria, coa moeu
cartonio, junto á estes autos a petição cio frente,
e do que lavro este termo. lo Antonio Pedro
i ear. escrivão, esCi'ev i.

Jcs'tificação.
filín. Sr. lIr, juiz de direito.—Diz Alvaro José
ulm'mgmies, que tendo requerido á V. Exc. para

tu adimiittie á justificação de que no dia 20
e Dezembro do anuo p. uassado titio se i'euniio
collogio eleitoral nesta .'idade, para o fim de

udegeremim-se os deputados provinciaes,que teci de
legtd:ii' no presente bieiinmo. V. S. ordenou por
«ou re.speitav e! despacho Je 3 do corrente nmez
(mmc o respectivo escrivão autoasse e lhe Íize»se
"incluso, e, assim cumprindo o escrivão, Y. S.
lig motim-se de declarar por sua imatentocutormi de

que eu j uizo não era coma peteilte para pm'u-
resar a ,jiastilicaçào do supplic:mnte, que pm'-
tanto recorresse ao com pettimte. A' v msta, pois,
mo expu-udido, o supplicante vem respe'losaiumeim-
1 ponderar a V . S. que sendo a eieiçao 010-
,itit'ialile que se trata feita amada sob os aus-
picios tia lei mm, 38'i de it t de Agosto de 1816 e
mais deei'etos e instrucções relativas, e incuti-
l'stav cIumento o juiso de V. S. tão coinpetemmte
'mmii) outro oltaiquer, para processam' a justili-
ação do supptieante, eu vista, da evidencia com

t i ne se expromue ii decreto n. 500 de 16 de Fu-
trei'o de 181' nos egai utes arts.:—os factos,

que livereimu Io sei-vir de base mis queixas, re-
e mmiii:mctites, demmmmncias, recursos, de que trata
a Iii tie 19 de Agosto de 1840,e que não puderem
et' provados por doeu mmm' tI os, ou porque estes
ijão nega o » , ou pela distancia cio que se

.it'lueni, ou pela natimreca ilos mmmesmnos factos, ou
orq ue (leites timida const cmii archivos ou re-

pmrtit'(ies publicas, podei-o-lemo ser por attesta-
time ou por ilepoi immentes arados e escriptus de

teslenmnrthas, 2. 1 A prova testemunhal lar-se-lia
recorrendo aquelie (ice a quer produzir ao juiz
de direito ou ti itimicipal, ii ao simpplente de que
rata o derreto mi. 26 de 24 do Março de 143

ou aos delegados, subletegados, e Juiz de paz
para que ulelirão perante as testemunhas apoim-
ladas e as inquirão sobre tis factos que se pre-
ieumieui pros ai' emmtreganto-sm e depois o depoi-

onto original á parte, seio que fique traslado,
para fazei' deIta o uso que lhe convier. Om'a,
tendo o suppiic imite do i i i eferencia escolhido o
mico te V. Z . como maus eminente para dar
tmaiol força a seu docummmerito, não prevalecem

-mmi tista tia i'r expressa as razões de V. S. exa-
radas cmii sua referida intertocutoria, para esqui-
var-se, de proc ider á justificação do suppltcante,
o qual espera que V. 5. reconsiderando a mima-
leria lhe faça 'ana imparcialidade e integridade
,i just a, isto é imaaimdanlo junto' esta
aos autos e pr, seguir no p'ocesso dejustifieaçào;
o simpplicante pede a V. S. def'nimnento e espera
receber mnercê.ALvARO ,I0SE RoDititicEs.

Nos autos suba á conclusão Janusaria 5 de
Abril mie 18_j(3.—TORRES.

Conclssão.
Aos seis de Abril de mil oitocentos e setenta

e seis nesta cidade da Jatimmaria, em meu umartorio
faço estes autos conclusos ao meritissistuo juiz

de direito da mnau''a José Jaqtiuiim Fernandes
Torres, de que las no este trino. lim Antonio
Pedro Cezai' escrivão, o escrevi.

Despi'eso a emuihargaiite tio [1. 4, por isso que,
segundo o disposto nommrt. 23 ia lei mm, 2033 de
200 & Setembro de iSil e o n-spectivo regula-
rr.ento, compete ao juizes isuonicipies o preparo
de todos os feitos eiveis, que cabeni aos juizes
de direito julgar, e a inquirição de testemunhas
é acto preparatonio, pelo que a justificação não
pode ser processada por este juizo; subsista pois
o despacho emnbarg ado e pague o euubargamtte as
custas. Januania, 6 de Abril de 18'76,—JosE Joa-
ÓUiM F' EIINANDES TORRES.

Rima a mesma data retro na residencia do 1)r.
juiz de direito tia comarca por elIe me forão en-
tregues estes autos colo sentença retro e de
que lavro este [ermo. Eu intoroo Pedro Cesai',
escrivão, o escrevi.

Certifico que intimei o comitmudo da sentençmm
metro ao pet ciunario Alvaro José Rodrigues ecu
sua propria pessoa e em sua resiiiemacia, do que
fie ti sciente. Cidade da Janu,mria, 6 lo Abril do
18'?tS.-0 escrivão do jmmrv-, Antonio Pedro Cesar
Ctimiha, um' juiz 2, mio escrivão 10300,—Cssaim.

Petição.
Dliii, itt itt. Sr. vigurio desta freguezia de N.

S. das Dores desta cidade dmi Januania.—Diz
Alvaro José Rodrigues que para documnentaro
mue time convier, requer :i S. Rvmn,a se digne
á fé di parucho attestar ao supptieantru se eram
virtu me do art. '72 da lei mie 19 de Agosto de
1846 V. S. Rv ii m. 0 eet o hrou missa solenane do
Espirito Santo a 26 de Dezembro do armo p.
passado por oceasim'i da reunião do coliegio etem-
total, tine te e lugar para a eleição de deputa-
dos prov miei-les. (Jimtrosiin Si' pou'ventni'a V. S.
Itvm, a não foi couivintalo pira tal firo, ou Ines-
mimo lhe nào constou, ti ne lmotivesse lii reunião
ou etetão, disto mtmesuiio espera o supplicante
tine V. 5. Rvmn,a se digne attestar ao supplicante.

P. a V.  5. Rv i n. a se digne attestar-lhe na
furmnmm requerila e receberá mercé. Alvaro José
Rodrigues'

Atlesto -ia fide paroc/ti, que não disse a missa
de que trati a petição supra, e nem para isso fui
avisado OU convidado, mimesmno porque sendo o
'ot!t'gio reunido tua freguezimi mie N. S. tio Anm-
paro do Brejo, o cooipetente devia ser o t uar-
cho d.oiuett i freguezia. Januiarma, ti de Abril de
18'7G. 0 vigario Leviiaio Jose' 'forre, .iatohã.
ReconhecI) verdadeiros os signaes tio attestadn
retro por pleno coimhecimnemuto que deites tenho,
do que dou fé. Cidade da ,Ianuaria, 8 de Abril
de 18'76. Emmu testemunho de verdade —Ii tahel-
tiào, ANTONIO PEDRO CESAR.

Petição.
lilmu. e ilevmn. Si'. viganio tia íregueita de Nossa

Senhora do Amparo do ununicipio desta cidade
da Januania. —Diz Alvaro José Rodrigues, que
para documentar o que lhe contier, r'quer a V.
S . Revmn. se digne áfé de parocho attestar ao
supplicante se eia virtude do art. '72 da lei de
19 de ,tosto de 1846 V. S. Revm. celebrou
missa soleumne do Espirito Santo a 26 de Dezein-
hro de 185 por occasião da reunião do coliegio
eleitoral, que teve lugar para a eleição de depu-
tados pro inciaes. Outro sim se por ventura V.
S. Revoa, não foi convidado para tal fim, ou mes-
mo lime não constou, que houvesse tal reunião ou
eleição, disto tutesino espera o supphcaitte que
V. S. Revrn. se digne attestar ao siapplit:aute. P.
a V. S. Rev rim, se digne attestar-lhe na forma re-
querida e espera receber mercê. ALvARo JOSÉ Ro-
DRrGuEs.—Padre Benedicto Elias de França Lima,
parocho da freguezia de Nossa Senhora do Ana-
paro do Brejo do Salgado por S. Exc. Revoa. &.
A,ttesto que em virtude do art. '72 da lei de 19 de

Sl'SS" l)i 	 1	 l', ,JU\iIIJ Id1 1)1 	 it\iiti III-, 	 44;')
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Agosto de 1816 nã l'ti í'u olalo pira celebrar
mi s sa (i , Espirilo Santo e porlaiit não celebrei
a dita missa a 26 de l)czeintjro do anoo p. passa-
do, po r casião da reninão do cliegio elituial
Idri proceder se a eleição de depuatios pros ia-
cotes. Outro SIDI attcsto que iau Sei, iIiii [li,,!
e nota e e bons esse reilo iã de co1 legio eleitoral
aii iii t io 1 irorder-se h eleição de deputados pro-
\ iiiriaes no ref'rilo dia 26 de Deieiiibr de 186.

por me sei Cote pedido o paseu. Brejo do Sal-
gado, 11 b , Abril de vigario, BENED1C-
7O Ei IA 5 FRANÇA Litia._RecoiiheÇO as letras e
liriiias supra por pleito conheciiiiento que d'ellas
tenho, do que dou fé. Cidade da .lanuaria, li te
Abril lê 186.-E eu atiesto a verdade, ANToNIO
Pi:uito CESAR. Sillado coto duzentos fel ,, ,,. Abril
de 1876.-Csaii -Pagou quati'oCeiitos iéts.---LE-
SAIl.

Petição.
liltii. Sr. presidente da caiara iiiunicipal. -

Diz A Ivari josé Iço tlrigues,inorador nesta cidade,
que 11w constando que o Exiii. governo da pro-

meia pedira ã cantara iiiunlcipai certidão do
acto daeleiçto a que se priceleo a 26 de Dezviii-
bro do anil p. passado, para depatados proa ia-
(laco, [)(li tio ler a mesa ole i toral reiliettih) uma
Lis au thenticis cotou lhe cumpria fizer; o sup-
ili:aiite requer a V. S . o digne ordenar ao se-

cretario que lhe il em teiritos que faça fé certi-
ia referida acta; e se por vento ri não existe

tiL sei reliira o livro das actas, lhe certifique
teste ca-o o que se tem dado a respeito, portaii to
id a V. S. (lcferiliieiltO e recebera tuercê.-ÀL-

'sito .IOSé RoniticuEs. passe.-Cidade da Janua-
a 1.0 de Abril de 186.-F0GaÇa BITTENCOURT.
Leandro Atil1ho de Carvalho, secretario da

aii,Lia iiiunicqial da cidade da Jauuaria,poc n-
itica ç ao da tiesina, na forma da lei &.

A,'  Srs. que esta minha certidão si reiii
ou loja d tocar ou pertencer, certiico-lhes 50-
lu o contendo da petiç o rei ro o seguinte:

Seguida sessão extraurdinaria tia cainara eu-
iiicipal tia cidade Januaria em 29 de Marco de
1 SIS. Presitiencia do Sr. Dr. Fogaça Hilton-
coiirt. Pretoies os Srs. Dr. Fogaça Hittencocrt,
e ereatires Pinto Mendes, Paula (o rre,t, Soa-
ro de Oliveira e Rodrigues Ramos, o Sr.
presiilenle declarou aberta a sessão, inforiiian Ii
que 1) tiotivo tia convocaçko da caoiara extraur-
liii ria era para dar e'vpeiliente a tini otlicio do
secretario do governo provincial de 28 te F e

-vereiro di anuo p.p., atitit de qu cote urgência
remettesse copia authentica da acta da eleição
d deputados pros inciaes a que u tituatoente se
procedeu neste collegio e mais expediente.

Posto Ciii discussão, a camara deliberou que o
secretario tirasse a copia exigida aiim de se cmv-
prir ti dito officio. O secretario informou que
não podia iirar a copia por não existir ti livro
na secretaria. À camara deliberou que se ofli-
ciasse ao juiz de paz pi esideitte interino do col-
legio para fazer a remessa do livro ds actas de
deputados pais inciaes que 8 procedeo na 4.
dotuinga 26 de Dezembro de 1875. E' somente
esta data o que se conteui relativamente as que
requer li supplicante. O referido é verdade e
consta do lis ro tias actas a folhas 244 até a fo-
lhas 245, e ao proprio livro inc reporto no ar-
chivo da cauiara municipal desta cidade da Ja-
nuaria. aos 3 dias do uiez de Abril de 186, tio
anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo. Eu Leandro Adolpho de Carsalho, se-
cretario que esta escrevi e tieluietite copiei e
conferi e concertei e vai sem cousa que duvida
faça, e inc as.signo.-LEÀNDR0 ADOLPHO DE CAR-

VALHO.
N. 6, pagou 400 reis de sello,-,ianuaria. 8 de

Abri! de 18'i6.-RIBEIRO.

a easa liii aluies CsI'5 lvsrolt s leclará
que não forãu conviditis para celebrarem a
nossa do Espirito Santo, e nem tiverao noticia
1;t 	 (irto.

1) SR. VAiL5DSR ES: -Isto forma prova orn
lota.
O SR. A Si \ R si:_IiitOc ainda a seguinte de-

ela ração da cantara ui untei pai. Li
(is nobres lputaiiis tine resitleiti lt'aqiielles

lugares conhecem a iinpirtancia destes ciladãc,
e si boi que elles são incapazes de faltar á ver -
d ai te.

tenho outros docorneiito s que consistem nas
cori itià°s passada , p PIOs ti bel 1 iàt°. 	 fã

Petê cão.
lIlin. Sr. juiz municipal. -Alvaro José Ritiri-

ues, morad ir nesta cidade, requer a V. S. iii-
Inc a qualquer dos dois taheiliãss em rujas
nota,  li transcripta a acta cia eleiçã á que se
procecleo a 26 de Dezertibro do anuo p. passidi
pira deputados pros inciaes, lii li" eíii termos ti'
fê a cerlidã tia referida acta, como lhe é facul-
afio por lei. (1 suppl cante. oaV. S. se 1 iene

deferir na forma requerida e rei-herã uercu.
-ALVARO José Roriiutu;uEs.-Sitit. .larmaria, IS de
Abril de 1876.-AFF0NSO E.

tllici. Sr. juiz i uiunlPipal.-ltepresento a V. *
que o livro rias actas, à que se refere o peticii-
tutri, lã O presente não me seio as titio, para
ser tr.unscripta a de ti ne se trata eut relação a
essa eleição. 0 que represento para V. S orile-
nur ii que for jtust. Cidade da Januaria, 6 ti
.1 ri 1 de 1876.-t i 1 . 0 tabelião, BliircAriniNo luso
PIMENTA.

II tu. Sr. juiz ni iinicipah.-No livro de notas
deste i'irioiiu) não fui trtnsrripta a acta da p ei-
e o a que se procedo a 26 de Dezembro de
1$'á. 1 artirio tio 2.° tahtelliào na cidade da ,l-
tivari:i, i de Abril de 5876.-O tahelli:w, À\-
TO-110PEDRO CEZAR.

h'sO pois provado à tocha evidencia que nãoo
houve eleição.

II Sri. C. DE Oris Eiti s:-hl' bois ler o otTieio ii
juta' te paz tio Brejo

11 SR. ,t,MoitAt:-Voii satisfazei ai nobre (c-
pulado ( 1ê).

lIlui. Sr. -Acuso ii recebimento tio oílIt:iu
t io V V. 8. ou' li r!girào °m data (li , 29 tio
Mart:i p. p., pedinlit-rne ii lis ro tias actas elei-
tora s na persuasão de que tinha eu presidi~
do interinani p nte a eleiçao de 26 de Du'zetiihruu
para deputado prvinciaes. Cru resposta. decla-
ro à V V. 55. que não parou iam meu poder
1.1 1 ro e neni ria qualidade de 1.' juiz de paz
e uusnu na do eleitor tenho sciencia de ter se
reur trio ii collegio e nem se leito eleição tio
lia 26 de I)ezerntsro do anuo p. p.-Deus guar-
do a VV. SS.-Arnparo.2 de Abril de 187O,
-tlltris. Srs. presidente e vereadores da camara
municipal desta cidade da Januaria-SER5STiAO
CoRirEs DE Souss, 1.0 juiz de paz.

E' ti m juiz de paz e eleitor que declara não
lei' niticia alguma da eleiçio.

Sr presidente, creio que, coa vista dos do-
cunienlius que tenho lido, uno preciso adduzir
usais consideraoes para provar a não existen-
eia 1' eleição na iativai'ia, e vou terminar re-
querendo que vão e s ses documentos ã com-
missho de poderes, para oro tempo ainda se po-
der remeiliar o nas!, reconhecendo corno legi-
tirito representante tio 7.° districttn o Dr. Vir-
gi!io de Mello Franco e não outro qualquer.

A proveito a oppnrtunidade para enviar ã mesa,
atina ulê entrar no expediente, urna representacão
de E'r: i nciseo Comes do Cai-mo e outros habi-
tantes da Piedade do) Paraopeba, que pedem a
transferencia de suas fazentlâs do rutinicipio da
Biutnhtii para este.

	

iii	 segiiuiite
Rejrreríoteatto.

iequeiumios mi se envie á coininissàu de po-
deres cnn odictuu da i'a:nara municipal da Ja-
utuariu e uniu lociltri iStos ulue offec ceriius, afim
de i1liani. 5i , tiver de reconhecer o diploma
do ilipuml	 imilci uii .' falta ser reconhecida
p1 	 '.° hi°lrido se o leite cnn enciderição.

Sala das sessuucs. 	 ii Junho ile 186.-Ama-
ral.-C. rio Oiireira----Da'uemond.--,l . Pensa.
--FerraJu'ecim'.--.J. .1U!J?Ia'tÜ.--(	 A//cozo.
- Tlceo jihzlo, - Cesa'io Gama.

t) r. 1 residc'nte:-.tiites te co-
tutètiAl a discussão, pruci'u) dar unta breve ex-
1th 	 ào ã (' i 	 nias não cles calo dala d'este
ugar, 	 atas ii 	 o Sr. mui 1uiecideiite a vir 0CCU-

pot' a cadeira(Ia presidencia.
() 	 C'aniara (Nãi temos este dis-

rir,:
O ir. €iancllito de Oliveira:

presileul, os f cLs qltk , acaba de denun-
ciar o meti ilustre antigo il o prmtado p, , lo 1. <l lis-
rici, são de tal gravidade que é 1 iiii''res'e

de nós todo seu exairie e cituipliti eel;n rei-
lute ti 	 -

O SR. B. PINTO: Apoiado.
O 5. C. iii: tI_is EiRA'- ... pique persuado-

:te In c niiaior a e naunori , a seu respeito, teto
una uoici a c uir:ui'u	 u inriilenuivac ii 	 tio falsa-
o -
II "ri. Ls AmtIsTo ulcu so:-C' certo,
II Sri. t. iii: 	 invEits: 	 - 	 a puresa la Cii'W

e a garantialii' 	 logitir ius u' iniitmilatis
(1 Sri. 1)uruaioan:-A poado.
(5 SR. C. Di: ILiVEtni\.-. - .cnrjuc ihreitos não

erão conculu'ilos pelo; ignihieic itiartejus e i'i'i
:in:sas falti-açuues

O fa°to res i lautO é pois de unia ntavel inagni-
ude e, sobr'hulo, para i pros meia de 	 Mi-,ias

ti » tinia dcsommunai titdaoia .1.
ti 8 rr. Diirnmoxu: -11' f cl virgem.
O Sui, C. Li ()LIvEittÁ:--, . porque. Sr. pri-

cuuleute, enquanto a 1 !(,i! ào tenha-' enirrn:-
itetite prostiiuiio e ulesrai.iralis ido o ultimo sys-

tensa ao ponto Je verse a sua reforma procla-
mada como i nau li lvii nf'i'cst chade pelo eh efe do

ciniquinto Ir norte do) iuuperio tu'uhas
vi tio eses cxeiuplos tristissimos de eletrões
ii Ias tu hiu o ulo hitiamtl, uru actas fil ' ts, èiuu
c'onciliabulis u:lanchest tno°, todavia a prol mii de
lrnas sé aguri tinha o direito ti' targiulhar-so. -
ti Sri. Dmitsioxu:-Apoiidu.
ii '-li. B. l'mNTO:-I1uiti bern.
0 Sit. C. rui: ()i,ivEitlA: . .,.de que entre nós

muào se recorria a es[- deto'st:is eh sacio para s tie-
frandar ci Jir, 1Io do legitimaineni te eleito.

E' certo oiti , ' l:unçava_se mão te iutr s recursos
conduinail os e reprovaulcus pelou laomuiens d,'
bens: li vii utpuraçào. havia excluso de todo
iuuu partido rias listas de qualificação, havia a
compressão policial, o tenor corno arma dei-
101 , a1 e a sota ..: , o cynica ilo,, phuosphoros; nunca,
poremn,res dou-se tant t audacia e jamais ai reveo-
se alguem a aspi n'ar a uno mandato popular, va-
lendo-se das actas falsas. Ncu exame doi caso
lri'esent e pre'iannus poi- iii' toda calma.

O "ri. Y iLLADAi1FS-.\ piiiuc]o.
0 SR. C. niOLIVEIRA: -  . , precicttuiosd' todo

t°erupilo e isenção de espit Ii para que a ser-
dide appareçl e ris etTettuc deita reeaião sobre
(liietii (i s. ereto de recahamr. (Apoiados,rnuaito bem).

O reqmii'nitiientcu de meu nobre amigo visa este
Intuito; pede que a nobre consnissso de poderes
115 uccaslãO opprurtni tia exnasine estes papeis e os
time em considera'ào. A rase lida qrii' pele S.
Cxc, é de alta justiça, porem não é completa.
Não é completa, porque pode trazer-nos ii adia-
incuto indefinido deste exame. Voia provar.

I'ensos de ru'conlu'cer titia miuiico ulepulauit. 0
respectivo ti plonia foi expedido ais Sr. José Fe-
licaruliu Franir'irt, (li-a, Sr. pt'esilenti, sUpluomihi
V. Exc. qu' ectc cas :tlherro ja:rmnis se apresente
mia assemhléa,su1uuoiuhia que ele, hoimiu'um de betn,
Conto é, de una pratuitade re:nni!ucu ti e pru -
vada.

0 Sri. CEsAnito (.ssra:-C eu alhirmo 	 e.
O	 m. C. ise OLIVEIRA: - F.' uni caracter horme'-

ti e liomiena dutmucto.
(1 .'ii. CEísAtiio CAMs:-Distitteiissiuio; cotihu'-

ço ii mito.
O Sa. C. DE OLivEitiA:-C recuse-se a apreseil-

tar-e neste recinto tara pleitear umaui eleição
C intra que se articulto tão graves V1CiOS.

• SR. A. I'ENNA,-C' incapaz d'isto.
• SR. . DE OLiVEtris:-. . acceita mimtiriauietitc

o dvi ind Jiroposto no requerimento, poderia (ui
talitentu pa'j ud rir-se o dirsit da deputado lê-
gui imnaruieiiie eleito, isto é. o direito  utuu Dr. Vir-
guio fc Mello Franco, Apoiados.

Assumi liciria, ulepeudenite só da presença doi
Sr. Fi'lutunii l"rancfurt a si mlçã.0 da questão,
quatiduu acredito uimi S. não ira a este recinto
C ,i pnirs a e que', nau ub5tilie achar-si munido
de uni diploma, esta tio Rio de Janeiro e toara uá
nilu quiz vir. A  sesão esta a expirar e a de-
clara ,.ao de quem seja o 4." depulado pelo 70
ulistricto não se fez.

Mas, a assetnblãa provincial tem o direito tl
ul nuiar a vui'itjcacio de lutuleres e assumir tu res-
lensatjullau!e d' unia decisão qualquer. -

) ti. A. PENNA -feio obrigação.
ii Sri. C. DE OLivEuuA:-... independente ula

cipresetitieãu do diplonuus dia Sr. F. Frani:fort, e
neiii ei'ã isso ci iui,i trimicuvacão pirlamiaentar.

O S It V.si,LaD,stlEs:-.lá o fez em relação is
Sr. .tosuá Emifruzino.

O SR. A. Pc'çxt:-lmai i'elacão ao Sr,Motta
Pci e lieco

O nr. C. DE ((Lis EutiA:-Assiitt, sou mnauudar á
ilesa imuma emenda c.uniupleumetutour tio reju"ri-
tutito lii nobre depuilaíio nos seguintes t 'rtisos.
Là).

O Sul. À. I m ENN.s :_l i. ' riauto justo.
O '-t', \'si_LaD.sR ES: -.\pumuuiíi.

SR. C. DE OLIVEIRA:-Sr. pru'smulente, parti
chegar a esta conclu'ão tens ti cotmtm ii ,ão de íuo-
uiei''s de iteu:Iar sr falsa a t'lei ç ii da .1 anua ria

() meti nobre eultega, h ue acahou de orar de-
t'emideuadui a eleição ule seu tlistricto, peuluo á as-
se'nblêa buda ci SUS prudenicia, atino de ijtae si'
tiz o sse o exame comu tiucia a circuinspecçàO e

Insta. Ai uni panho S. Cxc. neste louvive! de-
si, jo, rias, Sr. presidente, teu atua questão á agi-
fui--si' e resolver-se. Cern os documentos exis-
tentes riu s o crutiria, e com ris que ora são ofli're-
cithos pelo nobre deputado pelo 1. 0 ii ustnicto, ha
uni não provi com pl eta,eta, pros a j u ruI moa da não
existeuuu:ia da lei 'u provincial de 25 (l Dezem-
bro no coliegio da Januaria?

1) SR. CES sitio G ssis:-Apiiauho , existe ule
sobra.

O SR. M D.s ROCHA:-tia apenas presutlapçào.
O SR. C. DE ()LmVEiBA:-Teilha V. Cxc. a bon-

dade de attender iii exame das documentos e
rppehh:urei p na sua cotisciencia. Antes de tudo,
na secretaria la assemublda não es ist" a authi'n-
fica do collegio da Jamiusria.

Os SRS. CE5iRio GAMA E DituMoNis:- Apiuiaulo.
0 SR. C. DE OLiVEiRA-O Si'. deputado pelo

5,0 districto, a cargo de quem ticrirr a secretaria
durante o intersticio legislativo, etuireguuri bem
louvareI diligencia, esforçou-se grande mente para
ot't.'r todas as aulhenticas dos diver s os eollegio
da hirOvinciti.

0Sim. CE5ARI0 GAaIA:-Apoiado.
fã 5h. C. DE OLIVEIRA:-Li no expediente offi-
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til al 1 1 1iiCiI. de .. lIxe. ao gu\irtio acirra
tias elei:óes de tarius coilegios, cujas
ca nãonão tiiilião chegado ou sido reiitettidas a as-
suibléa. Entre outra s referia-se a falta da acta
tia Janua ia.

O Se. J. EUFIwziNo:—l.ste ollicio e em res-
posta ao meu.

O Sri. C. DE OL1vFIIrA: —Eta requisição che-
gou á .lanuaria e a resposta é o que consta deste
o1icio, remettido ao governo e a asemb1éa, ciii

UcaS,t' era o presidente da caiu ara daq O e Ia
cidade que alli não hou e eleição provincial a 26
de l)ezernbio passado e desenvolvidajnente dá
as razões, explicativas deste facto.

Da resposta se evidencia a não existeticia da
acta da eleição pro indal no collegio da Januaria.

1) Se. CEsaluo Gai.v:—eui de livros.
O SR. C DE OLIVEIRA:—Declarando esse presi-

dente e o seu secretario que não nos pode re-
itt ter autheutica de uma acta que não existe.

• Se. VVLLaDAREs:—Apoiado.
• SR. CESAR1OGAMA:—Neiii livros.
• Sri. C. Di. OLIVEIRA: —E nem os respectivos

livres. Este é o priuivirO facto. Só cite, r. pre-
sidente, prova, a meu ver, a verdade da aliegação
feita, isto é, que ria Januar ia não se procedeu a
eleição.

Mas, Sr. presidente, se este facto por si só é
prova e por elie podia com segurança guiar-se a
nobre commnissáo de poderes, vejanios se os ou-
tios decuuientos cotupletão ou não esta prova, e
se do conjumicto deites combinado com a iníor-
mitação do presidente da camiiara municipal da
,lauuaria resulta ou não a inabalavel convlcçao
de que jantais se fez eleiçao nessa cidade mio
ti a 26.

Sr. presidente, a tatuara da Januaria, emcon-
saquencia tia requisição do governo e da do se-
cretario da asseuuihiéa. reuniu-se para iiiai:dar
extraltir a authentiea. Da acta desta sessão temos
uma certidão assignada pelo secretario da ca-
inara, Leandro Adulpho de Carvalho. Ora, o que
disse cite? t)isse o seguinte (U):

Reunidos os vereadores. . . e exposto o fina
da reunião; o secretario informa que não pode
extrahir a autlieutica,porque o livro de actas não
ft'ra restituido ao archivo desde 4 de Áhril, cru
tine filtra enviado ao juiz de paz presidente mie-
i'iflO do coltegio para proceder-se a eleição seria-
tonal. a

Concatenemos os acontecimentos:-
O presidente da pruvincia, em V irtude da re-

quisição do Si. deputado, secretario interino da
assemhléa, exigio da cainara municipal a certi-
dão authcimtica da eleição da Jaiivarma.

A cantara reunio-se no dia 29 de Março, isto e,
3 unezes após a eleiçao provincial, para deteruui-
nar que se extrahisse a copia: ruas o secretario
declarou ser impossível fazer tal extracção, por-
que o livro das actas não se achava na secretaria.
Não ignora a nobre asseinbléa que os livros de
actas eleitoraes são remi5ettidos para o archivo da
caumara, logo depois da eleição, e guardados pelo
secretario. (Apoiados). Cumpre tornar desde já
saliente este facto anormal de não ter sido reiaaet-
tido para o archivo o livro de actas da eleição
seenudaria no collegro da Januaria mais de 3
inezes depois de ultimada. Só esta irregularidade
denuncia a manobra.

O Se. DmucMoND:—Sem duvida.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Vá se combinando

tudo e ver-se-lia que existe uma prova circumn-
stanciam e documental, capaz de convencer o es-
pinto mais exigente de que não houve eleição
ria Januaria.

O SR. VALLADAivEs:—Deste conjuncto de docu-
mentos resulta a certeza.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—A cauriara deliberou, á

l)l.iI_ \ll(s 	 1)1 	 ii.

Vista da 	 mut,nmmimcluo 	 li,	 -cerelarti. 	 tlliciar' 	 ii
juizde paz, prestilerite inleruui do relI giu, :1

quemmi ileveta ter silo remimcitido o livro, requem-
tamido d'elle a sua restituição mio ancluivu A ex-
igeueia foi feita.

O que respomideo o juiz de paz, presidente tu-
teririo do coliegio, isto é, o juiz mais votado la
pari oh ia do Brejo?

Apresento a resposta datada de 2 de Abril e
signala pelo Sr. phastin Lrréa (lil:

ii IIst ' : documento e Iodos os mais ref, rid -
correr leste discurso aclmão-se umeneiital 	 mi
discurso do Sr. deputado A naral

0 5 rm. Cesaumo Gavr v: —Juiz di' paz eleitor.
0 Sri. C. DE OLivEIRA: —Vã V. Exc. que e um

cidadao que no duplo caracter de juiz de paz
eleitor tmmilma de in tei'v ir na formação da mesa ti
cuilegio que declara que tal cotlegio não se rim -
iiiu. Assim, ainda que o ciii teg io se tivesse reli -
nidu, seni audiencia deste fumaccionarmo era itut
porque era presidi(]()  por riu j Um z t nC) ni pcI ' OI e

Não houve, porem, a reunião, porque o j mi.
declara-o te ri mii nau te tent . Co n d tine des t'art r
V. i-xc. a falta de não remessa la acta e inlor-
inação do secretario de que o livro tia el p ição do
collegio não eslava no ircluv o, de uni lado, e mio
outro a declaração do presidente interino tio cnl-
legiti, e chegará á facil conclusão (te que n
homiv e eleição na Janummria.

O SR. Vvl.LaDAnEs:—Àpoiado.
0 SB. C. DE OLIVEIRA:—Se a tog ira não li -

liii, se a premissa não pole ser contestada, ciii
qi. e a conclusão que resd ta e esta: foi la Isa -
tienti' forja-lo esse papel á que ctmamào acta tia
eleição provincial do ruilegio(Ia .lammmiaria a
de l)ezematbro.

Portou, não pára aqui o conjuneto tias prosas,
aimtia lia outras que nos arrast to á e-R imiesimia
cuimelusão forçada.

igmiorao os ricos nobres collegas que a lei
eleitoral determinou que com toda publicidade,
com todos os uiemos de authentmcrdadee solenuin-
mlalt' e' efi'ectneium as eleições, miào só para evitar
ii vicio da sorpreza, como igualmente para qui s a
opiiaiãtm publica se icculiasse coni esse grimide
meu mi teci niento no dia r 's pecti vo.

1.' assim que a lei de 19 de Agosto de 1546 e
as posteriores deleruiinão que antes da etemçãti.
depois de constituida a mesa, o collegmo se dirmjmt
á igreja matriz, aiim de ouvir ml missa votiva tI
Espi rito Santo, celebrada pela autoridade cicie-
siastica unais graduada do lugar. a qual fira mliii
iliscursu análogo ao acto.

A cidade da Jauuaria compõe-se de ditas fie-
guzias, uma deste nome e outra a do Brejo do
luiparo. Assim, o presidente do coliegmo tinha
de dirigir-se a tini  dos dons parochos respectivos,
solicitando a solenindade. Ahi estai), no entanto,
amimltos ,is parochos asseverando em attestatlos ju-
rados que nenhum delles foi convidado para ii
acto, e nem sabiào que se tivesse feito eleição
uuaquelle dia.

ti SR. M. CaLDErna:—Não é motivo de unIu-
datie.

t) SR. C. DE OLIVEIRA:—Sào maus elementos
que reunidos aos outros convencem que não
houve alli a eleição.

Ainda para garantir a veracidade da eleição,
para evitar a fraude, a mesma lei de 1846, o de-
creto legislativo de 183, as instrucçóes de 1860,
e outras muitas disposições conhecidas por todos
nós, determinão que, logo que se fizer urna elei-
ção secundaria qualquer, seja convidado una dos
tabeliiães tio termo, erma cuja séde fuuccionou o
collegio, para transcrever no seu livro a acta res-
pectiva, sendo esta trarascripção asmgnada pela
mesa do coilegio e pelos eleitores que qmui/er(-rri
fazei-o.

Ora, se para garminlia da pimidicilade e faculta-
cAi de recmmrss contra a framile, a ei exige que
uni ollicmal qmmi temi) ló Imblica, e cujos aclos teern
autiiemiticimiaI, m m l lumuuto a prova tio contrario
não for exhibida , transcreva irnuedmatamenle
no semi livro (li , notas mi acta da eleieão secunda-
ria á (lime se ir, e 	 'r, mão ser porque via chegou
a eta 	 nma cousa (lime se diz acta do
colteguo da Janmm;mm'ia

1) Sri. \TALrvii\iiFs:—Umma coisa a tine se ii
esse nome.

O SR. C. DE tJLiv EiRA: - . . . eui cujo final se de-
clara que hiomit e o empenho dessa substancial
fornialitade, quando do contrario ha prova
plena ,

Vou demnontrar.
()s tabelliães mia .lamtuaria são dois, 1.0 e 2°,

e pois só rioS livros de notas d'esses funccio-
namuos é que a tramiscripçáo se podia fazer.

Pois bem, o cidadão Alvaio José Rodrigues,
que tornou a si a gloriosa tarefa de patemi-
tear e denunciar esse crime, requereo ao juiz
mnuicmpmml em 6 de abril de 186 certidão do
pi'etin] ido lançamento. Notai bern estas datas
sobre que vitivrei de novo.

A fraude providencialmente se desc-hrio cmii
virtude da exig o imcma da authentica, e i sto serve
pira responder a uma das cnsideraçóes do no-
bre deputado pelo '.° distnmclii.

INinguemiu na Janmmaria se occupou CCCI esta
questão, nunca se ventilou a falsidade mi vali-
dade da eleição, pci' alli todo ninmmdi ignorava
o que se havia passado: os f:mlsilicadores foi-ão
cautetosos, fizerão tudo ciii segredo para que o
nefando attentado se não divulgasse entre a po-
pulação que sabia que não houvera eleição.

Mas, com a exigencia do governo, em virtude
da sohcitação tia asseimblea, despertou-se -i aI-
teimomo, e os bons cidadãos, interessados na ver-
dade ilo svstermta representativo e na condem-
nação da framuile, munirão-se de documentos para
Pro v ir que um audacioso embuste queria oc-
cupar o lu gar tia verdade, que a noticia da
eleição da .lanuaria dada no Diario de umas
nmmda mais era do que a publicidade de uirma fat-
sida] e.

Estes documentos são aquelles a que rue te-
nho referido, e entre elles merecem especial
menção as delmirações dos dons tabelliães do
termo da Janmtaria, em cujos livros de notas
devera ter sido lançada a pretendida acta.

Como disse, o cidadão Alvaro, no intuito de
tudo esclarecr, requereo certidão dessa tran-
scripção, que devera ser feita pelo 1.° tabellimio,
como tiverão os falsificadores a audacia de de-
ciarmmr na sua acta.

O 1.° tabellião respondeo coto a seguinte repre-
sentarão ao juiz municipal (lê).

Note-se que a data é de 6 (le Abril de 186,
isto é, niais mie 3 unezes depois (ia eleição.

Igualmuemute declarou o 2. 1 tabelliào (lê):
0 Sus. M. CALDEIRA: —Todos elles se referem á

eleição a que se procedeo no dia 26 de Dezena-
bro.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Não reputo esse ar-
gumento na altura de seus talentos, por isso
peco licença para não responder.

() Se. M. CALDEIRA:—Está provado unicamen-
te que desappareceo o livro das actas.

1. SR. C. DE OLIVEIRA.—fernios por consequen-
eia os dous taleihiaes declarando que a acta da
eleicão a que se procedeo no dia 26 de Dezem-
bro no coilegio da Januaria, não foi transcnipta
rio livro de notas, facto que por si só importaria
mi clandestinidade tia mesma eleição; queri) di-
zer, a traimseripçào ila acta no livro de notas é

f ornraatidale mibstancial, porque é uma das con-
dieóes de garantia da veracidade da eleição;

porque mie ou ira nuansi ra p denia muni partido
unaniitte eni i p i a loralidamle lim,ei' mi 5tei(,i a seu
gosto, pois mliii' não tinha o ronfninl mIo notario,
fio Iimihua a intervenção do oÍiii'mmul pie merece
fé para liscalisar e as severar a verdade ilo occor-
rido.

Vêeumi, pois, V. I';xc. que ou tat's documen-
tosestá privada a námi evidencia tia eleição da
i:iuium,rma, e o erimbusl o tutmluteimtt destruido.

lia tio untanti outros incidentes, que cumui-
p re ter-si' ta rui bem em vista.

hteliri,-mme á justificação pretendida pelo mesmo
cidadão Alvaro José itodrigues.

1-tequerro (, I!,, mio juiz de direito que queria
justificar o seguinte. (Lê):

Apresentou comiuo testeimaunluas os eleitores Ma-
noel Joaq tini Gonsalves e outros.

Ajns1i1i, ,.a . ao não furiseguio porque o juiz
de direito entendeo, a meu 'ver erradarmente,qime
não era de sua coinpetencia puoressal-a, quando,
temido por tini apenas a instrucçio de documen-
tos, podia ser produzida perante qualquer juiz
omi tu toridade. No entanto sua imaicuação é uni
adumuinmculo que, retinido aos niais que hei
aliresi'nt:muli, trazem, cornrijã disse, a convicção
mio msimrm tt ti riais exigente.

Cruittltmmaindo-se 1.0 a não remessa da authen-
tira para a assemblêa, não obstante a sua re-
quisição; 2.° a informuuação que a respeito pres-
lota o presidente da camara da ,tanimaria, decla-
rando á esta assernbléa que não podia isuanriar a
au liten tic:m, parque não havia acta da eleição; 3.°
a declaração dos vigarios aliestaumio que não
salmão se houve o u miào eleição; 4.° as umerlidóes
los tabelliàes affir'ivando que rios respectivos
livros de notas mão fora transcri pta mi mmcl a;
a pretendida justilicacao para provar trido quanto
fica dito; 6 0 Iimaalimiente a dectarac:io mio juiz de
paz e presidente interino do coilegio mie que não

presidio, a elhe não concorreo como eleitor,nena
sabe se houve eleição; combinando-se, digo, to-
tios estes elementos, que isoladamente tem al-
gum peso, pergunto, apreciados conjunctamente,
deiles resulta ou não a evidencia de que não
houivt' eleição na Januaria? Certamente que sua;
e se houve, chIa foi clandestina e riulla, e como
tal não pode subsistir e nem por dIa fazer-se
obra.

Concluindo, Sr. presidente, não entendo que
este negocio deve ser adiado indefinidamente.

O SR. VALLADvises:—Apoiado.
0 SR. C. DE OLIvErriA:—Ião penso, Sr. presi-

dente, quis deva a assemnbléa deixar o seu pro-
nunciamento somente para quando tratar-se de
discutir a validade tia eleição do Sr. deputado
Frarmm:furt. Esse deputado, homem de be:mm, não
-ha (le vir querer apresentar-se n'esta casa mui-
rido de uru diploma falso, ruão devendo ter en-
trada pela porta escusa da falsidade e do crime
quem aspira á honra de velar pelos musteresses
de uma nobre provincia.

Mas, Sr. presidente, por isto mesmo que o
adiamento indefinido importa um não reconheci-
mento do legitimo eleito, Dr. Vurgiiro de Metio
Franco, eu addito o requerimento de meu col-
lega, isto é, peço que, se a CoumnnSSào consi-
derar falsa a eleição da Januaria ou não existen-
te, proceda á apuração de votos, opinando pelo
imunediatim reconhecimento do deputado em 4.
lugar pelo .° di°tricto. o 1)r. Vmrgili Martins
de Mehho Franco.

O Se. VALLADvREs:—Apoiado.
O S. C. DE OLIVEIRA: —Este é o nosso dever.

Reconheça-se embora um liberal, dê-se ingresso
a mais este ineu distincto correligionario. Nada
soffrerà o partido conservador com est' acto de
civismo e mio entanto terá dado provas de uma
alta moralidade, isto é, terá mostrado que, com-

E.À() 111-1 fl 161 lUNuio i)P
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10 1 111 0 SCJI alvere rio politie 	 rololal, 	 ou-
rIto ri \cllii(li) seta seu e,fieliDoiiario, COili-

IroIr jiiirais SS. .v.r5. quererão ser iiiiiqliis
ii; fruir! , i l iterciao 'ater-se lia talsitl,dc pais
a UCilieli lar suas phalanges.

E' cv ideiiie.Sr. presilen te, que não houv e, elei-
ção na Januar i a, que a acta falsa de que valeo-se
a camara apuradora não é mais ii) que o corpo
de delicio de um e une, e, pois, a ioaioria,proce-
dendo de hariiionta com is Irulcipio s que expuz,
isto é, (l p cliií-,tiid(i nu lia esta eleição, dará unia
priva de sua iritidade e unia z iiiiiiia terá reve-
lado tine este parlamento jiri\ incial no exame
dos ardiios problemas que se prendem á verili-
caçáo tios p deres de seus metiibros erige-se ciii
soleiiiite tribunal de justiça para nobremente lis-
tribuil-a, seio embargo das pequenas conveni-
eu' ias (105 partidos e facções.

Vzus:-1111110 bem, ilUdo heiii.
1.' apoiada e entra conjunctainen te mi discus-

são a seguinte:
Emenda ao requerimento.

Requeiro que a 10111 iii issâo te poderes, exaini-
na id o) tis ol eu o eu Es otï reciti OS pelo Sr depu-
tado pelo I. - di stricto , se reco nliece r ser falsa a
aiiIhutica da eleição da Januaria, proceda a flo\5
apuraç-ão, declarante 4e deputado pelo '?.° dis-
tricto o cidadão que tiver riiaioria de votos.

Sala das sessões, 1 de Junho de IS6.—t'.
de Oliveira.
()r. Aflonso 1'oiina:—Si'. pre-

sidente, pedi a palavra para olierecer um re-
queri:iieistr á consideracio desta assembléa.

Pelos iucuuientos aqui apresentados pelo no-
bre deputado pelo 1.0 districto, o Si. coronel A-
maral, parece-nle que fico ti, senão provada, ao
menos bastante suspeita a existencia de uma
fraude desciinmunai, de uma falsiticacão inqua-
liticai e!, escandalosa, em relação ã eleição da
Januaria. Portanto, entendo, Sr. presidente, que
esta assenihléa não pode deixar de tomar na de-
viola consideração um facto de tainanlia izii-
portaiicia e deve lançar mão de Lodos os meios
para verificar se houve falsilicição e quem são
os (,ulpa(los, atim de que sejào impostas as pe-
nas da lei sobre os delinquentes.

1) SR. VÀLLADAREs:—Apoiado.
1) SR. A. PENNA:—EU, pois, Sr. presidente, to-

mando em consideração os valiosos documentos
aqui produzidos.

O Sim. VaLLDARES:--Tão pm'oticicnteiuente a-
nalisados.

ii S. A. PEsNA:—... entendo que a assemhléa
não pode, seio faltar a seu dever, ueixar de
tornar providencias a respeito.

V. Exc. deve ter notado, Sr. presidente, que
os documnentôs são firmados por pessoas quali-
ficadas.

O Sim. VtLLADARmts:—Apoiado.
O S. A. PCNNA—Ha a declaração de dous

vigarios das fregimezias da Januaria e do Brejo
das Almas, por onde se vê que não forão con-
vidados para dizerem a missa votiva do Espi-
rito Santo e que nem lhes consta que tivesse
havido reunião do collegio eleitoral a 26 de
Dezembro de 18'75. Os nobres deputados hão de
concordar comigo que não se pode suppor esta
ignorancia do facto em pessoas que se achavão
pela sua posição muito no caso de serem deite
cabalmente informadas.

O Sim. V%LLID.SRES:—E que pela sua posição
tinhão obrigação de conhecer este negocio.

O SR. A. PENNA:—A menos que não se attribua
a ignorancia da existencia da eleição a um des-
cuido, a uru desconhecimento dos factos os mais
comesinlaos tia vida, nós não podemos asseverar
que os dignos parochos destas freguezias se a-
balançassem em certificar o que consta dos do-

iitioiilOsoiqurOltis O iila( liS ,	 o	 pm	 '.emmlimra
titeset' ilado 	 i r'mmrriáo do coliegio mia .Ianmiaria.

tia, etitio eulie, sflao prova com-
lela, muito bem furioaoI:s suspeitas, ' eliemiien-

tes imidicios de que se deuimia escandalosa foI-
siticação e com o tifo te falsear uma verrlariei-
a representação (to '.° ilistricro de nOSSa T)ro-

\ meia.
0 ,im. Vamasiim:—A POiS o.
(I 'ri. A. Pi:NNA:—l1 uru facto que de eer

4 , 0111 tanto maior cliemmieneia proofligadi nesta 55-

stuibléa quanto e certo que \ ent InareAr :t nosr
tiislsria política. Era,Sr. presidente, uni 	 ioo
tiorites da gloria da provimrcioi d' Mmmias o decla-
r;or- 'e que nao cornlieeiaiiios o que tossem
falsas, o que fossem esta, defratici.wóes, infeliz-
urente tso comii muris no norte do i niperi,.

• Sri. VALmADAimEs:_Apoiado.
• Sim. A. PENNS:—Eu, pois, r. presiilenl e.

penso que interpreto perfeitamente os senti -
iirentos desta casa (apoiados), que ïnt rpreIo is
altos deveres contialcs á nossa guarda offerecen-
do a consideracã 	 da essa uru requerunenlo.
afiro de que se procure saber qri cmii são is
cmill:ilos de Ia 	 estupenda falsificação. i/aitu

1' um facto anormal, gravissimti, comi-
1 rol o qual devemos prolestar. contra ti qual ile-
veuioos lançar nião de todos os meios repressi-
vos que es tão na nossa legislação, a li m de ti ti
não se i epro dusa coou grave d'Irmriiento da
causa publica, e que vem, como ja disse, marca
o brilho da nossa historia politica.

liii Mians, Sr. presidente, es partidos disputã
as oIei .:ões, d isputão -as mesmo com acri morais,
nas tue r emil que as ceolutas que forem pislois
na urna sejão as que tat dai emilrala no re-
cm rifo desta asse:ntiéa ao representante da pro_

imi:ia; mao queremujamiiais que se fahritlmiemmi actas
de factos que não se derao; que se expeçio di-
plomas que não representem a verdade das, urnas,
que não representem a cxi s Iene ia si'q li Ci tia
i-teiçào.

tI Sim. VALLADAmiES:—Apoiado.
II Sim. A. PENNt:—Eu, pois, Sr. presi lente,

por estas considerações apresento ainda o se-
guinte requerimento que é um coniptemnenti ii
que se discute.

1'.' apoiado e entra conjuntamente em disimusá
o seguinte:

Requerimento.
Itequremos que, tiradas copias dos documen-

tos otferecidos, sejão estes remettidos a o Dr.
chefe de policia, para mandar proceder ás mie-
cessarias mndagacões, afim de serem processa-
dos cri ni iria lmnete os que furem achados ciii pa-
dos.

Saia das sessões, li de Junho de 18h. —A.
Peirsra. — Valiadares.- - Cesario Gama.—C. de
Olir eira. —Ferraz ,Jenior.

O Sr. Mouirão (Não temos este lis-
curso).

E' apoiado e entra conjuntamente em
cussão o seguinte:

Requerimento.
Requeremos que seja rernettido á corimuiissão

de poderes o requerimento do Sr. A. Perina.
Sala das sessões, 17 te Junho de IS6.—Mon-
oR Silva.—O. Vai/adão.
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ra-se a discussão e, procedendo-se á votacào, são
approva [os os requerimentos todos e a erriemoia
do Sr.('. de Oliveira.

ORDEM 1)0 DIA.
Emprestimo

Entra em 1. a diseusso, e sem debate passa
para  2.,1 o projecto li. 120. que amitirisa ri go-

vOi'il r a coiieeI er a Amaro Es tios " o LO tia o cmii —
presmmo de 5:00')$ loira Q custei ,) e aperfem-
ço r:mmeiiloi o' seu estabelecimento seropeitic.

De com inaçõo de fregue:ie.
l:mmmra Cmii 1 ° discassão, e seria debate passa

paiol a 2 a, ir ir jeclo mm. 211, que denomina a
actri:o Frogoi'ia de oinl'Ani1oi da Ressama—Santa

do Er sntloilav.
Aposenlado'ta.

lrh 	 1	 discussão, 1' seio debate passa
2 . 0 , o prrijec n. 226, que amitorisa a aposenta.

ltirmtdo professor fie iimstrmac;ào primaria An-
1 1111, Moreira tia Sila.

Eraprealimo.
Eimlrot ei, 1.0 oliscussão, e sem debate passa

ora a 2 a, .projectu ia. 232, que autorisa um
' I ilim' r' s limuo de 20000000, ,em juros,juros, a Adel-
pio l.eãr Teixeira, par.i dai' desenvolvimento á

tiituslrma vinicultora no inunicipio da Eaui-
lia.

Brame de pharmacia.
1 utra • discussão, ' seio debate pas..a

ira a 2 , i i projeta ri. 244, que miianda admnmt-
Ir a CimnC do 3 ° amint tia aula de pharuiacia a

l : i au . i sco l > uilo Csri'liior, 	 tais do' appr' mil
li k, ititerias do 2.°

Externato.
Enra em 1 a ii msrosso, e seio debate passa

Para a 2., ir projecto mi. 240, que cria um na ci-
lati ia l)mamnantiima corri diversas eaieirs ii

instrirce-iti seemimtaria
iloale joio.

Enlra em 2 . 0 hscussãu e passa para a 3,a
peject n. 4. que faz exienaN as aos desemiibr-
leitores da refarão do (jur Preto as dispo'ices
los arts. 3,, 0 ,° ht lei mi. 1104 ile 16 de limo-
ttilro de 1861.

Ajuda de (listo.
l.oirroi cmii 2. 	 ilisrmassã( e passa para 01 3."

projecto li. 6 que concei'e ao capitão Francis-
co AnPomt do, t,ai'mmi i o, simula de custo (te 90I)
pela cmrnrilissào de velar o extravio de lieslois
OuVIS.

Jndemnisar7o.
Enlra em 2à discussor e seu) debate passa

Para a 3a projecto o. lOS, que autoi'msa ii go-
verno a iimdtonimijs:ir a José Maria de Souza Passos
dos prejuizos que .soffreo lia coi1trueção da pon-
te sobre o rio Parahyba.

Aposemstado'ia.
Irilra (-ni 2.0 discussài e acto debate passa

para a 3 " o projecto n. 154,qmie cumicede aposemi-
maioria roto o ordenado pio inteiro ao actual So-
ii •'lario da iiasirucçao puhl 'a.

Payameozlo.
Entra cmii 2. discussau e' seio dbate passa

para Z, :1. ;1 ti pr oj e' fij mm. l, qmw rua mid i pagou' a
Cm loei Amigusm D;as Braga a quantia de 485$332
de veuci iientcis corno professor de i nstrurcàu,
hirimiaria lia freguezia de 	 Vicente Ferrer.

Hospital da Itabira.
Enira cmii 3.' discussão e é sem drbate adopta-

do o irojeelo n. 9 que auturisa o governo a
'uriceder áquelh' hospital 4 auxilio de 4000.

(1 Sim. .1. Ei'ioimoziNo r'eqmm'r ir obtem que seJãu
redigidos emseparado os ti ti 'entes artigos des-
t projecto.

Ii Sli. Evseuo,To MACHADO requer e odeio ur-
geniria para apresentar um parecer das conmmuis-
sões de- poder e instrucçao publica.

E' tido e, n°50 vendo a aseuihléa que mO seja
impresso nemii copiado, 1k sobre a mmiesa Para
entrar ria urdemmi dos tr:da_tllios O seguinte

Projecto as. 262.
As comnmissões reunidas Je poderes e instruc-

cão publica, ás quaes foi presente a petição do-
cumentada cm que o professor publico vmtaiicii
tia carteira de instrueção primaria superior da

cidaIt°(lu Mau' ib , II smami!ioi, II camilo Peregrino
de Queirorg0., po'ile á esta asseiiulal°a seis imiezes
de imce'mci co ir todos os CU5 Vo'flci muio'nr los para
tratar do sua saU e.

Considerando as crrmlmnusões, que iie! i ai tes-
tado medico que o pelicionario miritiu, o estado
de sua saud» é precaria e que pará oi seu trata-
ni-mato lhe é prohiluilo pelo nicsillo faeultatmso
exercem' por al lg uni to'mupo o penosol encargo do
musgislerio;

Considerando omiais de subida peso as infor-
mnaçoes prestadas á esta assemnhléa, a requeri-
tinto da 1.0 das cimumissões reunidas, pela

inspectoria geral da instrucção publica e otficio
da Exmn. presidencia que as conlirritou, são ele

pare'erque se adopte o seguinte projecto:
A as ;einbléa legislati i proviii'ial de Minas

(;em'aes decreta
.trtigo unicu. Fica o presidente mia provincia

a ri torisado a o'onceier seis mezes de licença rum
o respectivo ordenaolo para tratar de sua saude
ao professar vilalicio de instrut'c,io primaria su-
perior da cidade tio Mor r de Hespouilia, Ricardo
Peregrino (D Queiroga; revogadas as iiisliosiCeS
ou contrario,

Sala das coiiimnissÔes, 1'7 ele Junho tit' 18'6.
—Ecarislo ,Jlachado.—O. T'e/ladüo), da
Rocha.—T. de (]oumrêa.

Força publica.
Gurtimia a 3a discussão do projecto ia. 93,

que lixa :i forca policial para os exercieios de
186a 18'8.

or. AgosLiillio Ieni(1o:—Sr.
presidente, lonas as vezes que vemalit á esta Iri-
bimni é para prmamimrr'iar-mtie em ilefi'za lo aben-
t oadu siba deste pais e tias instituiçies que o
regem. Aio otcailo ao pendão anri-verle, cano-
uRo semnírc ai ante e tramoquillor, imnpeltidíi pelou
amor patrio e convencido ile riu' me :mralenta a
crença divina .Acausa da justiça é Cio nobre e
tão elevada, que todos que a esposão não podem
e nem tiovemn jamais ser vencidos. E quando por
ventura o defensor da justiça caia na liça, lia
que as que valem mil vezes ilaais do que a vic-
toria; assim como lia lágrimas que 5à05 mil vezes
mais elqnentes do que o sorris,).

(ei Se. CAETANO Gsois:—IIa derrotas que são o
triumplmo.

O Sim. À. PENinoa:—As lagrimas derramadas
p olo Reoleniptor tia humanidade crucificado no
alto do Golgotha são até hoje as águas perene-
mente titmipidas e claras, onde se alentào os po-
ios na fé robusta da religião, e são até hoje
mais laeneficas e eloquentes do que os sorrisos e
sarcasmos atirados pelos seus algozes e que tens
sido até hoje a origem de todos os inales que aca-
iarunhão a humiianidade.

Assim é, Sr. presidente, que em nome do pa-
triotismuo e do estremecido amor que 'oto a esta
travincia, sinto-me impelido á tribuna para com-
bater algumas considerações feitas pelos olistinc-
tos membros (Ia guarda avançada do partido
liberal de moinha provincia. .4 política é um
meio pelo qual as sociedades procui'ão realisar
a felicidade dos povos, e nós, como militantes na
poolitica, já deste, já daqnelie partido, só deve-
nos dirigir nossas vistas para a felicidade do
Brazil. O nosso desideraltem deve ser erguer o
Brazil á alturaque lhe compete. Será por ven-
trira emigendrando reformas perniciosas ritmo a
reforma judiciaria, lia bem pouco tempo elabo-
rada, e que é urna grande arma de protecção
dispensada á vadiiece, e de perseguição aos ho-
museus honestos e mnorigeraiios

O SR. (iETcr,io:—Quanto á i'efori::a juliciaria
estou concorde.

O Sim. A. PENmD0:—. _que havemos de mar-

Ir
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:11,E0\t'Êtailili hoje ti insilu iii'
liii tiSi° niliS lata, (m al a tio prujtcto de
toca publica, venho t tribuna, esquecendo por
,ioiICíit5 que cliii se acha juncada de louros

ru i rcesiveisc 0 I 005 , ja pelos nuns distinetos
atrigoS e coltegas a queiii admiro, já pelos dis-
tiiit'lOs miietir hiris da opposicào

sim, \ALI,tDARES:1 bondade de V. Exc.
1) SR. A. PENIDO — 1 jutiCa unicamente.

la iieiite lilipellido pelo patriotisiflO, no (lual
tolos nos devemos inspirar, venho proferir ai-
ua, ptua\ aS tine tradU'Lãi) OS scfltrir_eiitOS

ii, umior que voto ao torrão mineiro.
r. presidente, nau é por meio dessas refor-

tias ulti iiauiieritt promulgadas, por seio dui ida
1 1iirehiidts. q

1
 e, l i a emos de fazer chagar o

rizil á(1tie Ila altura a que teto ineontestavei til-
reito. 1) amor tia patria é Uro semltiineiilo eleva-
tio, e quando deixaumiOS de nos inspirar no amor

US CIta desperta i t ara seguir nutro caminho,
l ior se o d miv da q ut trah imios o nosso mandato
e tounaffiü-110S indignos da posição nobre (mEte
tios foi conferida pelo povo. (Apoiados).

Sr. presidente, não é roto o phiIosophisito anti
religioso que por ahi corre que hitenios de mar-
uhar iri uriphianteS na selida da rivilisação.

Se. R. SILVA:—Àpoiad(.
Se. A. l'E(mDo:—1 pela observanea hei dos

principios clii rehigisu consagrados no alto tio
:alvrruo que liavenios de inarchar COlmi o passo

seguro e lifille mii senda di 1 umogresso e cu mii-
5 icào. r. presidente, gerauriitnte conhecido que
da instrmicçso publica é que dependeui os gran-
de, muuelhorauieiitOs de Uni paiz; e pui rlo d'cita
que o povo poderá conseguir suas liberdades;
e com a dullusao das luzes que ii povo poderá ()i)-
por unia miiuralhia contra a qual embate algum
conseguirá fazei-o retrogadar. E' mister que
,, es te intuito nos uuarmlos todos para somente
inspirados no sentimento patriotmco envidarmos
os necessarios esforços para conseguir que a mns-
truccào seja unia realidade, para conseguir que
a ortÃeio se restabeleça e que a força infunda tal
respeito pela sua moralidade e disciplina, que
seja unia verdadeira garantia dos direitos do ci-
dadão. Mas por ventura unia provinema tão saca
como esta poderá garantir a vida e a proprieda-
de do cidadão, os seus direitos mais sagrados,
com urna guarda tão pequena e desinorahisada
corno é a guarda municipat? Por certo que não.

O Se. 1)iUMOND — Não apoiado.
O Se. A. PENIDO:—Os nobres deputados inclui-

bros da minoria, que sustentarão este principio,
não tizerào mais do que lançai' mão de urna ta-
tira para exercer o seu espirito de opposmcmonistas
aos actos da maioria, demorando a passagem de
urna lei que considera unia arnua eleitoral. Eu
porem discordo dos nobres deputados e entendo
que rue corre o rigoroso deier de vir defender o
projecto oro discussão, porque estou perfeitarnen-
te convicto de que é somente com o auxilio da
força policial que havemos de conseguir a tran-
quilhidade publica e a segurança individual.

Na discussão da presente lei a iltustrada oppo-
sicào, cru falta de factos para accusar a adminis-
tracào de S. Exe. o Sr. Barão da Vilia da Barra,
disse que S. Exe. queria mnilitarisar a proviflCia,
é isso unia injustiça filha da paixão partidaria; o
actual administrador da pro"incma, ornaiLeflto
do partido conservador, respeitado pelo proprio
orgito do partido liberal, a Ro/'orma, tem já a sua
reputação urinada. Que o digão os servicos pres-
tados ao estado ua carreira do niagisterio supe-
rior, os serviços prestados no campo do Para-
guay, e tinaliiiente temos na sua vida de paria-

neutar urmia pagina gloriosa para provai' a ele-
Sititi de sua nitetligeneia o caiacter,

Nau se quer muiliharisar a provincua; a força,
iitia ti quei'euios, não conto dissestes, corno arisua
putitica, mas para a repressão do crime, a garan-
tia da ordeni, a segu cauiça ititividual, a guarda
dos mais sagrados direitos.

ti nobre deputado pelo 2.° distrieto
'

tia pie-
eijtC discussão, censurou uni distiacto magis-

trado, o ur. Rego Cavalcante, juiz municipal da
l'unte Nova, por alguns factos ultimamente occor-
ridos alli; S. Exc., porem, nessa e outras censu-
ras, pi'rdõe-me que lhe diga, mais uma vez se
fez ecbo tio capricho partidario, olvidando os
sacrificios enormes á que está sujeito entre nós
uru ma gistrado, faço, porem, justiça ao nobre
deputado, e estou certo de que, melhor infor-
riudo, reformará o seu juizo a respeito tIo digno
1 li'. Rego Cavalcante, que couro magistrado ins-
pmr.-se sempre mio maus rigoroso cumprimento
tios deveres irihereoles á semi nobre e elevado
cargo.

1. Srs., se lia classe digna de toda veneração
é a dos moagstrados, não só pelos servmços que

re (a, conto ti iii eoi pelos coma ti o uos e pesados
soll'llillciitos por que passa

Ciii geral, os magistrados mau Brazil legão á
setas til huos, au lado de mliii nome honrado, uma
extraordinaria pobreza.

lai é o motivo por que torno sempre a ilefeza
dos magistrados. (Apoiados, muito bem).

Sr. presidente, concluirei estas simples e muito
mmitdestas observações (não apoiados) que tive a
hinra te fazem, dizemido-v os:

( brim os olhos em l)eos, e no povo, ergo os
tiiaie ardentes votos miara que o iti'azil cada vez
prospere mais, e nesse nobre intuito combaterei
até aos ultimos muomemitos de muituha vida, espe-
rando sempre que ao romper dos raios do sol da
liberdade, ouvirei os hvmonos tia \ ictoria para o
oieu paiz.

VOZES:—MuitO bem, mnuito bemn.
À discussão fica adiada pela hora.
O Se. PRESIDENTE convoca urna sessao extraoi'-

dimuaria para amanhã ao ineio dia, designa a or-
dciii do dia 18, e levanta a sessão.

1 aESSÀ(J EXTRAIJRDINARI.& AOS 18 DE
JUNHO l)E 1856.

PREsmDENcm.t no Se. CÂMARA.

5CM IÀR1O: —EXPEDIENTE.—Pareceres de com-
missões.—Ordemn do dia.2. l leitura de pro-
jectos. - Districtos de paz. —Castalisaçizo de
agua potavet._NaveíJaçãO de rios.—Encorpo-
ração de fazenda.—Estatistica.— Construcção
de ponte.--Elevação de taxa.—Creação de
freguezias.—Cadeiras de L as letras. —Estrada

• de ferro do Rio Verde.—Cartas de pharma-
ceutico . —Devi.sas. —Creação de disto'ictos de
paz.—Cadeiras de francez e portuquez.—An-
necação de fazenda.—Categoria de freguezia.
—Cadeiras de 1. 31 letras.—Isenção de taxa.—
Subsidio e ajuãa de custo aos Srs. deputados.
Pagamento a José T/ieodoro Jioreira —Estra-
da de Y. João Nepornuceno d Estação do Chia-
dor.—ConcertOs de estrada.—Proposições não
sanccionadas.—ProJecto substitutivo de orça-
mento provincial.—Força publica.—Discurso
do Sr. A//ouso Peuna.
As 12 horas do dia, feita a chamada, achão-se

presentes 32 Srs. deputados; faltando com causa
participada os Srs. Cesario Gama, Joaquim Pe-
nido

'
Xavier da Veiga, Francisco da Veiga, Tei-

xeira de Gouvêa, Pauta Ramos e Theophilo.
Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente,

0 Se. 1.0 EcrrvT.crrmo lè o segundo:-
EXPEDiENTE.

Petição.
De João Baptisia [sanes Amnermeamio, pedindo

350$000 de inuderriri aç ão p,-, !as dospezas feitas
luas obras da capelil .i	 liorum .lcsuc d0s Passos de
Marianria.—A 1. 	 uturnissão do fazenda.

Pareceres de coonuntssõea.
0 Se. P. BruANDÃo, pela de redccao, tttferece

para 30 tikcuão os prjecttS os. 98, 102, 150,
185, 154 e 211, que tirão sobre a mesa para a or-
iemri tios trabalhos; e bem assim as rtiucçÕes ti-
nap s tios de os. 54 e 1P8 e mais 4 emimeudas do te
ir. 95, os quas semmd a 1 iprovados vão a copiam-se.

(4 Se. \ALLADÀO, corno relator da comimnoissão
te imstrUCÇao publica, oltemece tara 2.0 iliscmissuo
os projectos os. 83, 112, 191, 124, 218, 249, que
licão sobre a russa para a urdem dos trabalmmtts.

OR1)E31 1)1) DIÁ.
2.0 leitura de projector.

Tem 2 0 leitura, são julgados objecto de tle-
lihteraçâo, e resolvendo a assmiultléa que nào si-
jã) impressos macnt copiados, licão sobre a 111 

;:ira etiti'iremii mia ordem dos trabalheis, OS pro-
jecto, ris. 24, 5, 24$, 250, 2.55, 25$, 2(31) e 261.

Dislriclo (te »IIZ.
Ibtitru cio LO tiiscossão, e smn debale passa

para a 2. 0 , o projecto o. 129, que eleva a lis-
rito de paz arapelia de, S. Sebastião tio Bar-

reira.
Água potavel.

Entra cmii 10 ttiscussãt e sermi debate passa
miara a 2.0 , o projecto n. 135, pie ctmiceihe 11,11
auxilio á camará (1(, [turvo pari a canauisação de
atua 1totavei,

Navegação de rios.
Entra em 1. 0 discussão, e semmi d'bote passa

pua a 2., o projecto n. 220, que amrtorisa o go-
mb a despender 1200$ annrlaes ermt livor tia

mrai egação dos Rios Doce e Jequitinhonha.
Encorporação de freguezia.

Entra cru La discussão, e sem debate passa
para 2, 0 , o projecto mi. 224, que encorpora á S.
.Ioatimli mru da Serra Negra a fazenda do lbs1traiido.

Districto de paz.
Entra em 1. 0 uliscussáta, e sem debate passa

para a 2.a , o projecto n. 205, que eleva a tis-
indo de paz a povoaçuo de Santo Antonio
da Vargem Alegre.

Estatistica.
Entra cmii 1 . 0 discussão, e sem debatedebate passa

para a 2. 0 , o projecto n. 244, que faz perten-
cer á freguezia tio Capivary uni hrritorio comum-
prehendido dentrodos timnites de diversas ia-
zema Is ai li situa as.

Construcção de ponte.
Entra emim 1. a discussão e fica encerrada, nau

se votando por falta de quorum, o projectou.
86, que concede aos cidadãos Manoel Narciso
Pereira de Brito  e J. Rodrigues de Vrisconcellos
prurogação por mamais 2 irmos pa ra a coflsti'UdÇiiO
da ponte entre o torto de Juanna e 5. Jttat, da
Gloria.

Elevação de taxa.
Entra em 1 a discussão e fica encerrada, não

se votando por falta de numero, o mrqecto n.
161, que eleva a taxa de passigelmi de carris na
pinte de Porto Real.

Creação de frequezia.	 -
E ri Ira cmii 1.3 discussão e fica cmi cerrart ir, 1 ao

se votando por falta de qutrtmmri, o projectt D
-212, que crêa a frcgtuezui do Rio das Mort's no

mounieipio de S. .1 oauu d' El-Rey.
Cadeiras de 1.11letras.

Entra em 1.a discussão e 1ia encerrada, não

e stitindo 1 ) , ),fina de nmini(ro, o projecto o.
219,u 	 crã.i 1 niu caieiras ile ins trucção prima-
ria, html u 	 iut:tsctiiimlt mio di.stricto tio Ara-
11114.

Entra cmli 1 . 0 tlkcuSà0 e fica encerada, não
si , N ot,indo por litim thr quorumrn, o projecto o.
165, que erêa mmmii rabura lo 1.05 letras para o
sexo ruaScuim ri, nu 1 pri, iurmmt itt Piranga.

E'slrs'da de /erro do Rio Verde.
l.:riri em 2. 0 discussão o projeto n. 231, de-

tt'mtiimiarictu que o ponto icruui trai desta estrada
será tu ti urra do Po til.

) 'r. 13aptista LIrito:—Sr. pre-
smdmuto, sou utuamilar à mesa uma euienda, não
ruudilic:ttiva tu restnictmu a,iias atuuptiativa e que
vai dar riais sitia rio projecto (apoiados).

Não pFCCISO. Sr. pr smttente, addimzrr nem
mitmi argo utuemitu cmii fui ti' tl'esia emenda, porque
tia irru o msserr ibru mito de toda esta iltustrada

assemiuitté,, cita está issig muatia por lodos os Srs.
de 1 ut:imlos, mostrando assim que contem materia
tio mais chorai itIresse para a nossa pro-
vi ncia (apoiados).

À tsmmusmi t a é a seguinte (lã).
São :upumiidts e entrã conjuncta:uienhe cnn lis-

tusào as seguintes eimmcudas:-
N. 1.

Cmii lugar tie Ires contos—diga-se—vinca comi-
is >ara li ai-se a estrada á Barra do Pontal.

Sala tias sessóes, 18 de Junho de 1876.—B.
Piato,

N. 2.
011cm eçi conto att,iitivos os projectos nm. 105,

lãi, '76 e 228.
Saia tias sessô s, 18 de Junho (te 1856.—.1.

Eu/ro:ino.
N. 3.

Otíereço ctmno auditivos os projectos os. 101 e
ruuais 149 e 152.

Saiu das sessões, 18 de Junho de 1856.— Val-
ia dares.

Encerrada a discussão, e procedendo-se á via-
tição, são approvalos o projecto e as emendas.

Cartas de pharmnaceutico.
Entra cru 2 . 0 hisctnssii) tu projecto n. '74, que

concede cartas de pharrnaceutico a diversos ci-
dadãos, precedendo exame de pratica.

Sào apoiadas e entrão conijunetanienite em
cussão as seguintes emendas:—

N. 1.
OtTereço corno atiditivos a este projecto ri. '74

os de os. 83, 112, 124, 180 1 191 1 218 1 245 e 249.
Saladas sessões, 18 de .tumihio de 1876.—J.

Eu/rozino.
N. 2.

Olfereçi para o mmiesrmao timmi o projecto fl. 163.
Sala das sessões. 1$ de .junho de 1876.—C.

de Oliveira.
Encerrila a discussão, e smibmnettitlos á vota-

ção, são ipprtvados o projecto e as emendas.
Divisas.

Entra emui 3,0 discussão, e ir sem ulebatu adop-
tado, o projecto n. 4, que marca as diviaas entre
as freguezias da cidade de Passos e de Jat:uhy.

Creação de districtos.
Emutra em L discussão, e é se[)' debite adop-

tado, o projecto n. 5, que erra districtos de paz
emn S. José da Barra, da freguezia da Veiutaflia,
mamunicipio de Passos, e cmii Ponte Alta, da fre-
gwzíu da Forquilha, termo do SS. Sacramento.

Cadeira de /rancez e portuguez.
Entra em 3,3 discussão, e é seria debate adop-

tado, o pritjerto ri. 1'7, que erra uma videira de
franceZ e portuguez e outra de 1 as letras para
o sexo feminino na vida le do Mar de 11"spanha.

ai



MA
An,ie.racão de /a:eiida.

Entra em 3a d isciaO, e e seoc leiiti actip-

tado, o projecto n. 19, que a nnexa a tregliz 1

de Ro t-a, Nov as. lenho d (aete, a lareitili da
Quinta lo Ligo, do termo de Saota Ra rba ia.

categoria de /regeezaa.
fluIra em. 	 ilicustiu. e c sem debate ad op-

tado, o projecto ii. 21, que eles a a districto e
1 pov atiti) dos Paul ista, pertiiceiite

á fregiiczici de N. . da f'iiilia lu Rio \eniiuIh
Ao t p iii, Ir Serro, colo adihiochlnuSa i de, Ma - 11. e
de i)es (te -,. Jose dos i'au listas.

adeirat de L to, leiras.
Euira clii 3. discusã, e é sem debite adop

-tado, ci projecto n. 33, ijiti crea cadeiras no dis-
tnicti da Ilticcicio Is (litros e [regue/ias de S.
Joãoi lIa pii li e A guia-pé.

isca çúo de tara.
Entra em -I . a dei uss:io, e é su debate ailp-

tato, ci prujeclo li. 37, que  iserita tio pigaciiento
tia lixA itiiieririct os tiiateriaes para a ciiistiUc-
ção do paVIiflellll) trico da matriz tio Juiz de
Fúra.

Subsidio e ajuda de cesto.
l.iitia em 3 tbscussw, e é sem debite adop-

tado, o projecto n. 3, sitie marca o subsidio a
ajuda 1 custo aos ciiiiibros da asseciiléi 1

iciciat i ia legislatura te 18i8-1879.
Payanwaio a José Theodoro Jioreira.

tInIra em 3 • a discussão, e 1 seu deliatu adop-
tado, projecto li . itr, que autorisa o goseriiO
a indiiilar pagar a este cidadão, ecciprezirio
(ii pinte sobre O rio lagageui, a qtiai tia te
5.862$li(i).

Divisas.
Entra em 3a discu s são e é seco debate adop-

ta ii o projecto n. 121, que alter a as divisas
iii nt as iarocliias de Soto Antonio do A-

viciturciro e Madre de I)es do Angu.
Es/rala da S. João Xepomieceao á estação do

(Jhiador.
t'iilia aIO 3. d discussão, e é sem debate adop-

Iad , o projeto o. 132, que autorisa o governo
a ciainhir proceder aos concertos de que necessita
eti eslraili.

Cadeiras de 1.a, leiras.
Ilcitra ciii 3 • 1 discussão e é sem debate iIop-

tadi o projeto o. 137, que crea cadeiras pata
a uleis os sexos na freguezia dii Pao G r osso e
oilt i , , os, 1 ughres.

Coa certos de estrada.
Intra cii 3a discussão e é seco debate adip

talo o proj
ecto o. 189, que autor isa a rea li sacão

dos concer tos ii ecessa ri os na estrada te 5 -1w10
da 1 liii p11 a ao (Inri ina taliy.

I'ro posições não sanccionadas.
Entra ciii discussão e é seio debate approvada

pelos dois, terços a proposição não sanccionada
de li. 2204, sendo rejeitada a de n. 2231.

0 Sit. R. SILVA, como relator da 1 . a COiilmfliS-

Sâo te fazenda, obtendo urgencia, apresenta o
seguinte parecer.

A 1. 0 conimiiissão de fazenda, no desempenho
li honroso sIlca"go da organisaço do orça-
miiento da receita e despeza provincial para o
exercicio de 1877 a 1818, propõe a soilicitucle
e alta ciiisideraçao desta iltustre assembiéa ai-
guinas alterações ai) projecto ri. 106, que serão
rapidamente fundamentadas.

O exercicio de 1874 a 1875 encerrado a 31
de Março do corrente aflito, ainda lega saldos
apezar de ter supprido ao delicit averiguado de
101 :8217, com que encerrou-se o exercicio
di 1813 a 1874.

A lguimuias das fontes de receita forneceraõ som-
iiias avultadissiuias para os cofres, como sejão:
Quita de 4 	 sobre o café expor-
talo .........25 I00004

Niv'ms e velhos direitos 	 ... 	 2S:3404
Ti aiisiiiisstmi te escras is 	 ... 	 3152.51 i$821t
(o:mihicercio de escras os 	 49:000$c Itt)

À quota ie 4 sobre ci mcf exportado otï-
neve resultadcs eatcsfatonims e conslamlores, re-
vela a forca e energia ilaijulia indicelnit igni-
cola, que todas ia luta ciii slulliculilactes gras s
e sen a s, cio cmnsequincil dc estalo( Ia pno-
priediciu servil.

taxi 	 lirOviilc i a l 	é nmlatiiiitieiil 	 momiilict e
iii, ci responde mi valor que o gemicru obtiiii
o	 ii e real o e que cresce ii ig ress iva utei iIe
ahigii emiti de irodicçãcm o lo cate não temo guardado
excita i r( porção co ui o au gui emito mio valor,
que apresenta moe intensidade ccii sua uiarcha.

ii i oposto dê meia scsi, (li I e  elevou -se iii) ex-
ercicim ole 1873 a 184 a soiiinia de :t80:419S5,
e ii ixencicio ultimo encerrado a de 31$2:519$820
lia e silicaz, tini reguiaruien te arrecad.ido. 1)
se promlucto está muito a qutil lo mmc real cuen-
te jm cii usi ria se dispcessemii os exactores de
iiceicis pnmcmi ctus e segc nmcs te evitar os desvios

1 respeito frequentcciiente se veriticàmb e ccii
larg t mci la. (is agentes 	 liscais tios 	 uiuni-
cIpic 	 ccmiilici cite clii a provinicia do Rio re-
cimimám cmiii iiisistmicca emitira uni abuso que
as ulti 	 mci mtctnimcemito mIs 	 icitsrsSes cli 	 fctzemtci
P	 mmiciil e consisti viii lis rir-Se esunipiura e
pagIr si iiiipisto na pnms incia do Itio cli ia-
neiri do cmmutrato mie illimacáo de escravos cele-
licamim nesta lo' c i cicia, a respeito de escravos
rcstmliiits ti a pros iiicia e que neila coil tinifio
a ncccl ir. Para obviar o prmjuczo progressivo
oltie, nos iccicaça cletertuiccamlm pela circuuielaci-
cia de ser mais brinda ci imposição llcimnincci
sobre taes contratos, lcumbrt a cimcuinissco a lcr
victeocia constante do 	 .° tio art. 3° do 1 cd-

jecto que otierece e pccisa que, irivesiulo clm
meto lismotes de tal a r te proporcionados, mcci-
segui rã o exactor sollicito acacittsr des idatccci
te mis interesses priviiiciàes.

[ )i,, out ras formas se rvcst esse niesitio intuit
de evitar o pagauiefltm da ruela sisa.

F imqmiente e diariamen te são elIectuactis trai is-

finemicias de caris os por cicio cli procurais
coni 011 Seco procuralir cimiuiueado

Cooveco, pote, appi'ccx unar o imposto scclmrc
prcccmnaeão pina venda cli escravos (li) que é ( 1 ,,\
do pela iaccsfereneia legilcoemite feita 1)01 escru_
lura publica e determinar que o exactor ccci
actui tIa cio pagaismitito mIa iiii i ii sisa o 	 ccl-
dor por 1 irocuriçã m, Mmcii que previauiefl li 	 m-
ticf.ccct os direitos lancaslos sobre a procuracccc.

ti icopustii t ia moela sisa é devido pelo facto
da trcnslação de dotmminio e deve ser exigido pelo
isco ilesde que encontre vestigimis eertcms de

sua existemicia, ecolmori não revestida de forma
legal e capaz de cOei los j urmcl les.

À eocicimiissao prolkw algumas alterações na
pauta d 5 generos de exportação, organisada
pela thesonraria pros iiieial e approvada por
deliberação do pr esidente da pros meia eco data
de 23 de Fevereiro de 18'd, emitenmienlc, que
não e cinveciiecite aggravar-se a coutribcm iço
percebida sobre o gado vaccmiiit exportado, que
paga á fazenda fluminense, logo depois de satis-
fazr o imposto mineiro, a taxa de 1000
por cabeça, sendo succesisadlleflte tributado
conto genro de exportas'm e de iniporlacio.

0 valor alli convencionado para a deducc io
da quota de 4 Yc sobre o forno e o mel de fu-
mo é utiuto i ufem ior ai que na realidade pnmc_
duseoi essas mercadorias: a cornmissio pproxt-
limou-o Seio escruputos mia realidade para o ticim
de aggr var a taxa, aticcoto o estado prospera
Wessa las ati na, À procura e o preço dos quei-
:os mniiieiros no mercado fluminense autorisarão
a cocuhi j sSãO á trinsfcril -os para a classe dos

cc i rO s d s exporla . ic 	 icctcs á lidccçc 16%.
mmiisi u io ris içar 	 m mcl 1$ da lei o. 2024 miao

deemomtI5cdlermcH 	 ai principio 	 lmuuicrmitmtacicj

ci c i e cite cccislgnm, 	 tias 	 orqmlm 	 os cimfres pro-
s .ciaeS iic) rgong 11cm, ciu podem ilispnsar
cc boiu(Ia emniciccli eccmcncipidcira as simuiluaS
mm claicadas jceIci ciacmulcoçào e deenvols icimemito
de srvmçcbs prcv iccuccis. Seja provido pelas refl-

e grae 	 o fucilc mli ecmcamicivaçio.
\emmluucmia s erb u sitVre m ilm;itcflcuçiO visivel,

ap/. (le atieslir mi mlepchljerahtmeflIO lis fintes
mim p ri cd ucção, imeni lia motivo para rece l i -si ii
fict 	 no correr iii) presente exercim o.

lii lo a i ceita ai luigcdc 	 cm algarmscmmo 	 mie
2.2(;f;: 1li6$542, Ii) exmrcimtiib ti l timriamuente emicer-
ia t o, é mli 1lresmicicin qu 	 mmcm exercício de 187'7
es 'se ticuito almiccu, gr.o:cm s á pro tucç 1dm ljtie cada
acimim cresce 	 a al , WiliaS 00V 5 e previdentes
i imposições decreta !as por e.ta mllustre as.seccbtés,
que leimia e graci tal umemmle p repara a substitui-
Çài) ( Ias fontes de re cita.

À miecessiclocli irnesist.ivel de progresso colct-
cicti e mm o cstaneaiimecitu de atgucmias das verba
mli receit m. 0 prcmciuetm mli clima sisa e o imimpos-
lo sobre cocnccieremc mie e.scra\ oS terá de de-
crescer comi) A ioCsmoA rapidez coccu que avul tu,
pci c1uC ciii bres e stara esgotada a AU1Udçào
p1	 o inter sse prmxo cs, terno lindo cmosso tia-
liii ii m agmicolil mlcumUperadi e seco uimiciOs de

cccl ter o-se. Gomis o c oitão substituir por outra
ijtialilcler icilposiçã) erilire a eocisers ação cli lmro-
pnirlicle escrava a que lcmmje exite sobre o coco-
ucrcci que tem essa pno 1mntedad 	 por objecto.

Pari satisfazei' ae o cessmdartes pisei les e
no ccitumto da nt' isão itt svstecimcm Inibutanio pro-
vi cccial cumpre elevar a 5$ a lixa estaluelecmda
no 	 21 iri. 1 . cli li n. 2024. À eles aião da

é cmecessaria, uãcj Imcle ser considerada iii-
li em vae sorprelmcnder o contribumimte.

lIxcstmudo mia lei ci. 510 de 3 de Julho de 1850
art. 4 1, ha 26 mcm is mias mnescmias condições cmi
(
t
il amuui i hoj e se acIma estabelecida, ios amma-
ml quando tudo ccc torno se attera e tu amis-

tmincim., a taxa itinerarmi paile e devcc fornecer
imiais eociosos recursos ao thesouro pros iimcial.

Qimimiclm a uiioe,l;m si deprecia e o legislador se
ic.li ci cma comiliclgeimcih :c te augolecltai' ilianiaciiente
OS venci uientoe d FuncccomianmOs, é j usto que a
li \ L m ti nerania ar o iii pani me o cimos i cmie mito a sen-

(Ivule dos i u i cpostcis (lime si' aggravào, porque as
lli cxssidides se umt ti jil meão e o paiz se eis nasa;
mlrssct refirna ji fcrâo objecto os novos e velhos
direitos mia lei n. 2024. l tm ara o coimlnmbumnte de

jSSO era c,,a i s petiusa a exigengia d oi taxa mime-
riria de 3$920 do que a de 5$000 pina o contri-
lmuiimle itct 1877; eia tanibecmc cimeflor a parte do
Iienlic io publico de que gosasa. No Brazil eco
1877 o cidadão não pode pagar a mesma cocitri-
bitição de 1822, ao tempo da iuidepenmlellCia.

À espeza para o exercido de 1871 a 1878 se
eleva á quantia te 2,524:268$00, cru comisequen-
cia da moiisigiiaÇaO ile olais avultadas quotas puma
as serbas do art. 2.° 	 1,3,4,5, 6, 10, li, 12

Itt projecto.
A eoc,missio instada pela necessidade urgen-

te não pode deixar de propor o augtneiltim dos
ordenados dos prufessorts de mnstrui:ão prima-

ria, mia proporcão mi . 20 0 , E' notas eI que nas
sicielades cisilisadas ainda seja tão liutiidcie a
situação dos receptores tias germçoes que asso-

oito na grande scemia social; não pule ser cimais
vivo o contraste entre a sublimidade da mis

são e

a exi g u idade tio,, recursos para desetupenhala.
Esta illustre assccub'éa nu tem descurado do

assulimipto, já estmbeleceildo favores exeepciomiaes
mia lei mi. 2138, já consagrando isençoes nos arts.

14 e 15 da lei mm. 2181; as isenções de ipuSto so-

bre os titulos de mm)!neaçao e remoção e sobre os

Veccui um nticd pc nec cipn seilào, mies la que iquel-
les lis mmcc t1 c mrcpiriidiuil0 auxilio continuado

mmc Vctieicctitc) cioservmo Se insignilicantes
e cuI is (50)$000 aucmmccaes são mm pobre salarto do
o ffl (,i ^ i1 c orha m cem,'to cm pe rarm o, clii tra bal h ador
entregue ás mais bciciiitdes occuptçmics, dos mes-
mos creu los tio servir.

À m mcli cii 55ào entende que o nmelhorauuietitO
pi, . );) SI) mie ordenados não deve importar ang-
iuiemltci (ii ve rita respectiva no orcaumiento.

tIxisletii e recolas na proviflm:ia '105 cadeiras no
SO.Milib,,sIiticm:

Vagcce.........188
tnlmnicmcituieimt' providas 	 . 	 .	 .	 59
l)cliiuitiauciente providas . 	 . 	 .	 4c8

1)i,1 r. 1 1 1  para ii aumgnieoito de vencinien
tos iqiol m cici,t j ii,idl.l ai privi:uiemiho ii) 110 ia-
iliris, reel cm ainda 14 ciciem rue pira selmmfl re-
guiar e Ic1i1ii11va 1 oente pnilvidlis ao miecu uso lo
i \r,ici m. II licito pensar pie para a re-mi ria la-
quedas cadeiras Vigas milo será enc.ohi 1 itili) pessoal
idiO:d O mci tão curto praso, e que fiearIM i tiap -
plimmcics e cetIm miestiiici as respectivas qiicmlas. (IS
tire ituiiiitOs, ecitrctImllO, não devem estar sobre-
ccmrregadlos de deepazas apparentes, consignadas,
por moera s idade.

À i' )ciciCti m pensa que esta illustre assem-
hléa scicmmconrespúni leca eco p irte á amidmediade

ii bre rlass los professores publicos. Ao
ccc oimo tecimpo e por isso mesmo que é melhorada
a sorte do cciagistet it), cumpre que a ereação mie
coleiras e cffectcie não somente na proporção
tIOS ccecessiclades (Ia p pulaçào, mas do numero
do , professores habilitados; quanto maiores forem
os vemici acentos, mais restric Ias devem ser as
creciçdmec de cadeiras, cmiais escrupulosas as escem-
lImas. (1 dinheiro proveniente cio iiillidi stO não

e sem aju PI icaiio a institci ições mie resultado

Cdli) i 5 o co ou  li ga tivo, mito desde ser di ssi padci,
aimeta mpiancio seja a mccstnucção popular o oiijec-
tem (Ia mli sCi ii

Alem (]essa tam mfa de reonganisaçári, assiste

taicbeto á 'asse citbtm c t trabalho de reeontruc-

ção do servi ç o importante que se refere ás obras
pci lil ii:as. A coo' eniencma pratica, a experiencia
clicmtimrcca reclaccilo a restituição ã administração
de auxiliares icudispensaVeiS é coiulradictrio o
processo taquelles que ao mesmo teimipo que tris-
tão pela titia a iltimimiistraçaO, persisteni mn cccii-
sar-Ilie consultoras e agentes sollimritcis. A
si h mcia d . spcnle innualmentc) 400 a 50tl:000

c om obras publicas e esses dispenduts ileveili ef-

feetumr-se sob a f'mscalisaçào e vistas iuucmneili:itaa
d o i pessoal Ieclniiio ria repartiçio; essa inspecção
é a ucuica proficcia e razoável, porque importa a
ileeisào do profissional sobre questões de sua
profissão. Ànespeitc) de trabalhos de construe-
cão, cimmno de tIos os rimos a que se applicâo
a icilethgencia e actividade lcucaaana, as habilita-
çmmms scientilicus miãc remiccncião seus fúrccs;a sei-

ecmeia miào cede ao instimicto e a engenharia não
põcl	 capitulam emim presença das preterições da
cote rude e grosseira- Reduzir o pessoal teehnico

cia repartição mias obras publicas,por forma a
inutilisa-lo ou annulla-lc é similar á si:iuplicidade
ou umelhor á barbaria dos tempos primoitis os;
srmppnimmmir a repartição d i stinctaniente orgamii-
sida por motivo da especialidade miii serviço e
em hommmemlageuli ao principio da lis isãem do traba-
lho e di ecentralisaçã0 administrativa, importa
contrariar de frente as ficções da seiencia e as
coccveciieociaa s do serviço publico.

Para obviar esse mal que entre nós se faz sen-
tir, a coumomiSsãi) proptie a orgariiSação tia direc-
toria de obras publicas nos termos do § 1. 0 art.

1 do projecto.
As municipalidades não estão aptas para o de-

sempe nho mie semelhante serviço; com as facuii-
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ilades limitadas uido Acto Adilicion,ii que pro-
\fiieialisuu a ceni.ialisacãu, ellas nau leni inews
de autorisar coiltiança tllimitada ciii,tia gran-
de e universal capacidade; estariio atine de tudo
iuliibidas de untei vir nos trabalhos de natureza
provincial.

Arvorão-,is eni tiscaes dos trabalhos publicos
C un o uuuesuuo di eu tu coOu q uc ilies concede iii a
exclusiva inpecçáo do ensino, quando e mio tona
por parte das caunaras a falta do- iniciativa e in-
teresse ciii nuateria de iiuslrucçau publica.

Attrubuiçoes se concedeiii quando as curpura-
ções se eiiupenhão por alcançal-as, assim cocei
se arnphiào ltrert)s aos individuos que se obstu-
iuão e letão por ubtel-os.

Depois (te organisar a receita, lixar a despe-
za e dustribuii-a por serviços pruductivos COUl-
pete ao legislador assegurar a eilieacia da lei que
confeccionou. A e iOunssão pummpúe insiliJas ten-
dentes a regularisar a abertura de credutos sup-
pleiuieniares e extraordiiiarios, procurando or-
denar esse

.
 que ainda está confuso e tuial

dÍi udo. Para e mii piei ccii lo das l Co J encias
que indica abriu na lei do orçaiiiento novas ru-
bricas (ari. 2	 6, ii. 5, 	 12 ii. 2 do prmmjcclo)

Autorisacões ciii leis especuaes.
lndenunisam:ões ciii leis especiaes.
A conuuimissàu otierece pai a 2.0 discussão o se-

guinte projecto de lei:
A asseuuhjlêa legislativa provincial de Munas

Geuaes decreta:
Ari. 1. 0 Fica o presidente da provimucia au-

torusado a effectuar a receita provincial orçada
pardo exercido de 18 a i8?8 na quantia de
2,408:130000 com o producto das iniposiçõs
segi ii ri les:

1.' Direitos de 3 % sobre
exportação ........145:540000

2.° Quita de 4 % sobre o
café ..........504M00000

	

3.° Direitos de 6 	 sobre
outros goneres evpurtados........50$0O0

4.° Engenhos ......0:000000
§ 5. 1 Casas de negocio 	 96:000000
§ 6. 0 5db de heranças e le-

gados.............0O0000
§ '?.° Novos e velhos direitos. 192:000000

8.° Eiuioluuuentos de secre-
taria .........14:O00000

§ 9. 0 Transferencia de escra-
vos	 380:000$000

§ 10 .luros de apohices . 	 240000
§ 11	 Multas ......:500000
§ 12 	 Reposições e restitui-

ções ..........:0O0000
§ 13. Renda extraordjnaria 	 14:000000
§ 14. Volumes portateis . 	 1;600000
§ 15. l'edagio .....5:50O000

16. Escravos em servico de
iflineracão ........1800000

§ 17. Coinrnercio de escravos. 	 50:000$000
§ 18. Venda de bilhetes de lo-

terias.........200S000
§ 19. Vehicubos na estrada do

Parahybuna......1 :000000
§ 20 Taxas itinerarias . 	 415:000000
§ 21 	 Divida activa .......000000
§ 22 Taxas conforme as leis

18e8 ........
§ 23: Auxilio pelos cofres ge-

raes á força policial . . 	 .	 . 	 40000000
§ 24. Sello e emolumentos de

	

patentes da guarda nacional . 	 5:000000
§ 25. Imposto predial. . . 	 5o:000$000

	

26. Direitos sobre o ouro. 	 40:000000
Art. 2. 1 Fica o presidente da provincia au-

torisado á distribuir a despeza fixada para o
exeicicio (te 187? à 1878 na quantia de reis

2,524:2C8700 pelmmeer mus constantes das ru-
bricas seguintes:

§ 1 . 0 Represcnlaç[iu pm'ovinciaI-98:922300
1 Subsidio aos nuemiubros da as-

seinbléa .......48:00001)0
2 Jndeiumiuisamam mim: despesas Ue

viagem 	 .	 . 	 . . 	 24:000000
3 Pessoal da secretaria 	 11 :222500
4 Tac.h vgra phu ia .....9:00O000
5 Publicação de debates 	 C:000$000
6	 l.xpedimute......4Ot)000
7 Ad0 religioso da instatlacào 	 300$000

2.° Secretaria tio gim erno-43:521G00 a
a saber -
1 Pessoal da secretaria . 	 . 	 3:0215600
2 Expediente ........000000
3 Papel para llumpress:mo de relato-

unos, leis e actos ullicuass 1:800$000
§ 3.° liustruccão pubticm--628:1 140O0 a sa-
bei

1 Pessoal da inspectoria . 	 .	 15:800000
2	 lxpeiluent-. ......1 :000$000
3 Lyceo e aula de plmarumacia 	 20:CO000O
4 Iteagnles e clii nicos . 	 .	 2ub$U00
5 l.xtenuuatus de Sahara, 5. João

ml'l.i-Rev, Camimpanlia e Minas
Novas 	 ....... 	 ....3:3500fl()

6 l.xpedienta do lvcmo e mios ex-
ternato ......4200m mm
Escolas norimiaes e aulas pra-
ticas ........21 :6004 m))

8 A alas aN ulsas de latuimu e fiancez 	 32:1000m))
9	 (ateiras mie imialrucção pniuma-

ria 	 ........444:414000
lO Inspectores de coui:irca. 	 .	 18:400000
11 Objectos necessanius i aluiuunos

pobres .......500000o
12 Aluguel de casas é cuuuipra de

muuoveus para escolas 	 . 	 .	 3:000000
13 Subseumeào á eslabetecimiienlos

de umustruccão secundaria 	 30:000000
14 Gralilicação de bmbluotlmccarios

e porteiro de bibhotlueca . 	 1:00000
§ 4.° Força policial-495;951$900 a saber:

1 Pessoal do corpo policial . . 467:044900
2 l)espezas especiaes coei a com-

panhia de cavalbaria . 	 . 	 .	 18:1000O
3	 fratamuiento mie praç.ms mnfer-

umas ........ 	 4:500000
4 Aquartelamento, luzes para

quarteis .......5:500000
5 Expediente ......8030oo

§ 5 0 Administração e arrecadacão das ren-
d-318:81000 a saber:
1 Pessoal da tluesourania....50:13O00
2 Expediente .......:40000O
3 Pessoal das recebedorias . 	 85:600000
4 Expediente e aluguel de asas 	 14:000000
5 Porcentagens á colbectores e es-

eniães .......158;0O00O()
6 Salarios á barqueiros. . 	 5:000$000
7 Conducçao de fundos puhbicos 	 1:000000
7 Juizo dos feitos. 	 ....1:68OØ00
9 Custas judiciarias . 	 .	 . 	 1 :000$000

§ 6 1 Obras piubbueas-43:?30000 a saber:
1 Iessoal da directoria 	 45:30000
2 Expediente ......2:000000
3 Obras publicas .....130:000O0O
4 Conservação de estradas .	 60:000000
5 Autorisações em leis espec.iaes 	 200:000O0Q

§ ?.° Saude puhmllca-32:200$000 a saber:
1 hiospitaes de caridade.	 32:000o00
2 Fiscal das aguas do Latubary,	 200OOt)

§ 8.° Illuluinaçãmm P ublica-22:200$ a sabei:
1	 Capital ........15:02OOO()
2 Outras cidades ........000O00

§ 9. 0 Culto publico-50:0 I0000 a saber:
1 Iteparos de muiatrizes eapeblas 	 49;400)4J

2 Festejos nacimmnmes.... G0000t)
§ lO . Alise fiados e returmnidos-I32:6O2.
§ II. l)mvida passiva-S0:000 000 a s;ber:

1	 Juro.,; e ammmortia:ào de emuipres-
tunis..........0:0O0000

2 Exerciciims IitumIm 	 ....20:000000
12. i)eymzus lii ers is_18i0OO a oaber:

1 1)espeza cem pioS pobres. 	 98:000000
Indemnusações cmii leus esp-
ciaes .........0:000000

3 Restituições e reposições 	 4:000000
4 Amliauil.muiento l am im ummonte l u me	 kJ:000$000
5 Publicação de atos ouliiciaes 	 16:000000
6 Calech se e civil saçãmm de um

digeuas .......30:000$000
7 	 l)iligeuucims polmcmaes 	 4:000$000
8 lventumaes 	 .......:00t)000

Art. 3 ° Na imisposições geraes e peruuiamieuu
tes tio presente orçaummenlo inclmmcmn-se as provi-
mlemmciao seguintes:

§ 1. 1 Fica creada unia directoria de obras
publicas e auutorisado o presidente da provincia a
orgamisar o respectivo serviço, transferi mudo para
a Itmesourari:m j mr.mvincial o XaUiC moral e antlm-
umietico dos doeuumm:ntos de despeza. O nummmero
e os vencimnemutms do pessoal desta repartiç:uo
[;to dodo quadro anexo.

§ 2.° Fica o presidenle da provincia autiru-
sado a reforma a secretaria do governo di,s-
trib. indo comum convier o serviço, podendo aug-
nueuutar o pessoal e elevar até 20 ° : 1 deelmeza
actualmente feita.

§ 3. 1 Fica resogado o art. 18 da lei 2021 e
pertencente á renda provincial o producto do
in 1 mostm sobro comum umercio de muscravos já arreca-
dado e não ml joir buido.

§ 40 A pauta ap1mrovada por acto da presu-
dencia de 23 ml Fevereiro mio corrente atino
será observada saimuum as mimoditicações seguiu es:
Cobrar-se-lia a taxa de 20 réis por ktbugnamnnua
de fuuuo; de 140 réus por kilognauimmuma mim) mimei
de fim cio; de. 1920 réis de cala cabeça de galo
vaccu um.

(is queijos llcào sujeitos ao imposto de O 0/,
dedmuzidos mia valor de 660 réis de cada uni
queijo.

§ 5o O imposto sobre coumunercio de escravos
é exigivel lo in:lividmio que na provmncma condu-
zir partida de escravos para veada por conta pr:m-
pria uru alheia. Fiei sujeito a inulta de 500000 a-
quePe que nao pagar este immmposto anta deence-
lar as transações. Sena apresentação do conhe-
cimento do pagannemmto deste imposto, não lhe
será dado o do pagamento da cicia suza.

§ 6.° Sobre o instrumento publico ou parti-
cular da procuração para venta mi.-escravos co-
brar-se lua 50000 de cada escravo, esteja ou não
nocmmeado o coummpi aulor. Não será fornecido o
conhecimento do pagamento do imumposto da nema
sisa e neuiu se tara amumuotação ao registro de
que trata o § 7 sem exhuibição do titulo de do-
muminio ou da procuração para ven-la mIo escravo,
cujos direitos ser[uo então exigidos com a multa
de 20 %, caso não tenhào sido ain da pagos

§ 7 o Fica creado em cada colLictonia uru
registro para annotação ds escravos que vvie-
remresidir no mnucupnuio ou mielbe foreun ahea-
dos:

1. 0 Essa annotaào se fará dentro de tres ruezes
a contar da data da alheação ou da entrada do
escravo no iimunicupio, semudo exiguvel a multa
de 10000 de cada mez excedente leste prazo.

2.° Por esta annota çào exigir-se-lia o umnpmms-
tím de 100000 quando a transferencia a anuotar-
se for mie escravo :uuuterioriuu'nte inatriculamlo ou
averbado na provincia, desde que se verifique
pela ex huibição da escripturaumão haver sitio pago
,,,as collectonias desta provmncia o impost o mia

uiuei:t sisa; mm iuupmuetm mie 50000, quando for
anumotada a mmmmlauiç:m do escravo li mmtitr:i pro-
vinda para mfii, mm que se verificara pela exlmmhm-
cio dm li luto d minme	 nuo.

§ S.° Na falia de exluibução de lm(ubo de do-
Inicio, uma hypollmese dos § 6. e ?.° ou da pro-
curação ai mas dm § (1 ° será (les ido o iuui)osto
mias couumiiccões mIemImurelas dos refem imlmm §.

§ 9. 1 Ficfimu eles imlmms a 20 	 os vmumcnnefltos
dos professores de imifirucç:uo prumnaria.

§ 10. Ficão apprmmvaboe os creditms supphe-
uueuuta ice abertos pelo presidente da pros macia
mia uuuipuuutamucia mIe 139:212374, por acto de
30 de Mar;m do cormenle anno, tos rapitiubos 8 e
9 § ouiucOs 12 § 1, 14 § amuico, 15 § 1 e 2, do art.
2 ° da leu n. 2024 do 1. 0 mie Dezembro de 183;
na uinlon (aticem do- 13195673 por am:to de 10 de
.lumiho de 1876 ao § 2. 1 ns 1 e 3 1 § 3.° as. 2 e
23 §(1.° n.227 n. 2 § 12 ri 2 § 1-1 ti. 2 do art.
2 1 da lei n. 2112 dmm 8 mie Janeiro de 1875: e na
iummportanueem mte 1:2180 por acto de 31 mie De-
zemumbro de 185 mm) § 2 mi. 3 art. 2 ° da lei n. 2112
de 8 mie Janeiro de 1S75.

§ 11 Fica elevada a 5000 a taxa estabele-
cida nu art. 1.0 § 21 da lei mi. 2024 de 1.° de
t)ezeuimbncu mie. 1873.

§ 12 .4 despesa provincial será cifectuada
pela fornia determim i miada e dentro dos limites
prescriptos na lei do orçamento.

1 As despezas que não tuveremum rubrica pra-
prim na lei do orçamento e forem autorisadas
cmii Suas mlispoições geraes, taunbemu podem ser
eliectuad:ms pelos meios votados na lei.A ellè-
atum idade das ulespezas votadas eun leis espe-
ciaes depende da existencia de verba propnia
no mmr,;auumento.

2 Os creditos consignados no orçauumento vi-
gorão sõummente rio exercicmo da lei. (is credi-
lis abertos cnn leis espcciaes leio vigor no ex-
erricim em que,tmvereuum sido vmutamlos e no imuu-
media tu.

.4s despesas necessarias a execuçào mIe con-
tracto autunisado por lei serão etiectuadas em-
quanto durar eu prazo estipulado para vigor do
contrato.

3 No caso mie insulilciencia das quantias con-
signadas para as despezas votadas, bica o pre-
sidente da 1 mroviricia autorisado a abrir crelutos
supplemneum tires ás verbas respectivas, não es-
tanto reunida mm asseuumbléa; as verbas por tal
fmmrmuia suppriveis sOrào anumualunente enumuiera-
mias mias leis do orçamento. Os credmtos supple-
mimeuitares serão abertos cmii vista mte represen-
tacão do inspector da thesouranma acouiup:mnmlua-
da de denmionst.raçào da despesa justificativa da
necessilade mio credito e sujeitos a mipprovação
da asseuiibléa nua epoca de sua primeira reunião

4. Poderáõ ser trammsportadas para as verbas
insulliciemutcmui:rmte dotadas as sobras daqusellas cai

que se tivermnmm verilicado ecommomnias .4 respei-
to da transposiçao de verbas serão observadas
asas umuesumias fm:mrimmulas estatuídas para a abertura
dos creditas supplemnentares.

5. Fieào revogados os arts 23 da lei n. 5'?O

de 10 de Outubro de 1851, 30 da lei n. 1661 de
15 mie Steunbio de 1870, 4•0 § 2. 1 da lei mi. 1215
de 22 de Agosto de 1864.

Art. 40 lievogão-se as disposições em coa-
trarim.

Sala das cuimumnissões 18 de Junh, o de 1SO.
-Francisco Bernardino Rodrigue Silva.-José
EufroinO Ferreira de Brito.
QUADRO DO NUMERO E nos VENCIMENTOS DO PESSOAL

DA DIRECTORIA DAS OBRAS PUBLICAS-

1 Director ........ 	 5:000000
1 Secretario ...... . 2:200$000

2 Primiros olhiciaes, cada uru	 2:000000
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2 'caiino 	 1 lo, i j eni 	 . 	 1 :200030
1	 1111 iIi1SP 	 . 	 9ull0
1 	 ii 	 .00000
1 l'orhiro ... 	 .	 .	 150,000
1 	 e iitli .t 	 .	 1 :20O00
1	 .liitiiiitrairdt 	 uiira 	 ...	 1:')81J$(tOO
G ',agp.i 	 iros de listricto, cada nu 4:000$000

Fica sobre .' lllcS:t pura eu trar lia urdem dos
1;, Ii,ih e

C. EJe OLIVEIRA requer e obtem que este
1 trocei seja Itiqirceso atim Lo ser dlstilhllido

11.1 oas.I
lorça publica.

	

;a is ii,,s j	Lo projecto li. 93 quo
lxi i tot.i policial para s exer1clO iilililGèl

tio 156 a 1818.

	

() -i. Ailns 	 1-'enrii (N,io
ti iclirst

,\	 lisos-ai ica tilititi l('la 11011.
1 Se. 	 I';1EsIUESTE lilirci a or11P111 do 	 lii si-

4itiIit , C levttitit ,t 	 SisiO.

42. SEeSÀ() t)Itl)INAItIA At) Id l)I',JUNHO
181(3.

I t iiesi DENCIA 1)0 Se.CAMARA.
StJ1lMr 10 1 ):—Itaieceres.—Or]iit do iiia—Fo-

adiadas. —Aposeatadorza.--Pagaineeto
a •J li'. dos .Sa ios.—Cadeira de 1 . 11 leiras.
--Desneinbração de fazendas. —Bibliotheca
da ea1,stai.—Canalzsaçao de agna na Itubzra.
—indemoisação. Desapropriação. — Óbserra-
rõeS dos Srs. C. de (ilieira, Gele lio e [alia-
dares.--`orça policial—Discursos dos Srs.
(]. de Oliveira e Caetano Gama.
A's 11 horas, presentes 35 Srs. depuiattos,fiI-
do colo participação os Srs. H. Silva, M. L'a-

.1. l'eiiidu e Theplitlo, abre-se a
lula o ap 1 iivad:t a acta da auleeedeiite.

Não liavei.il	 xpelieiilo, passa-se i aprèseiit.t-
Ç. 	 III

Pareceres de commissões.
Pela de rI,co são oll'erecidos,redigidos Cfl-

foriiie ti v,-ncilo clii 3_1 discussão, OS jjrojectos
11, 21, 33,13 e 101.

Sa ippro\ alas as redac.Ges.
'ão tierenis fliai e , 1lri entrarem 3a

ilis;usãi,s projetos tis. 41, 14, 1(3, 308 e 231.
Pc la de iiis 1 rucção pu b Ii a ã aprescríLtélo para

a 2. discussão o de ,l. 90.
Pia de pontes e estradas o de n. 214.
l'icài todos sobre a mesa para entrareui na ir-

Iiii dos trabalhos.
ORDEM 1)0 [)IA.
Votações adiadas.

São ipprol ad,s ciii 1 . a discussão os projectos
n. 231, 1(51, 212, 219, 161, 230 e 86.

Aposentadoria.
E' apprvado em 3. a discussão o projecto li.

que concede aposeii Lacloria Cofli ordenado
por litir, ao actual secretario da iristruccão ju-
bica, Sebastião Augusto Pinto dc Souza.

Pa.qarnenlo a J. E. dos Santos.
1'.' alilirvaito em 1. a discussã, o projecto 0.

2o3, que iiiiiida pagar ao cidadào J. E. dos San-
tos ti 'Ia a t iiiportancia porque con tratou e con-
clitio a ponte sobre o rio Dourados.

Cadeira de 1.aa letras.
E aliprivado cru 2 a discussão o projecto o.

ricando unia para o sexo feminino no ar-
raial de .labuttcalubas.

E' igualiiinte approvado em la discussão o
projecto n. 148, ereanlo uma 2.a cadeira na ci-
dsd lo Araxá e outra na do Curveilo

DesmenibíaI dO (te fazendas.
appi\tlo iii 1 .' iiseuão o projeto li.

((ti' diiieiilii li	 iiiiiiiiipi	 te 	 'aula lL;u-10,
Ivira a l:uznd:i	 ( :ai) , ) ti l ' 	 (51C 	 .	 -

1.' ucualuil' 	 ipprov.do (lii 1. 	 lociissao
II) 1(15, pio lesueoihra da paroc!ii1 111

S. l)inas ii aiiuue\a itt enlute da l.)llcelçao
as ' izetud:i de .i'riiuiiio ,-tiguto da SiIa e Se-
1oi ii .lã Ferreira.

Bibliol/tecirio da capital.
l'u.ulia ciii 2. diseussa 	 o prjolo 0. 	 4

iianla contar l( , -de à data iki Ii o. 2181 o auig-
o l e it i 	 de \eiii'i,IuCiIis ao luhliolicario da ei-
p011.

1' 	 piado í entra conjitiiciainiite 'lii
ciissão (i seguinte: —

.1 dditivo.
a (lifriço COlO additivos os projectos Is. 120,

120 e 132.-1. Eu/o_'ino. ii

[nc'rrad:i a liscu-sã, d apprIxii o proj eL
colo os adI 1 Ovos.

Cadeiras.
E' appro\ aio e i o 1 . 0 discussão o prlJecto e.

118, creanto liii) 2 oi cidade do A rixã e li-
tit lia do [urvoilo.

Caealisação de ayua no. liobire.
. i lpro(ai 	 1.a ilisciisai 	 prqal 	 li.

1, (1110 aii\i la a caiu ra da 1 ali 	 'ii 4:01,
pata caiíaltsição de ágila p11 '1.

i,iicerra!,i a discussão, si	 'iI 	 ''pi

jecio e aditIlvo.
Indemnisaí o'

E' approvaio 	 iii 2 0 	 Iisoii-	 ', 	 1'
185, que autorisa o govei 00 ii iiilLriiiiiisIV a
[rlluial Jose (11, Moraesitc ii juaiiti.i de
3:i1 ISSOO, pe os prej ui za q ue s lhe LIS coo-
colo rIa tstrada de Marianna.

Desapropriação.
Entra eriu 2 . 0 discussão o projecto li. iø, so-

bre a desapropriaçã de tini terreno pertencente
a Leonel GonaIves (;oinide na cidade de Passos.

E' approada e entra conjuutauii1 	 'iii lis-
cu-s II tona enuenda substitutiva.
O i-. 'Dandido de (.)Iiveiia:

—S r. presidente, Iào posso deixar em silencio
passar este projecto.

(), assunipto d grai e, púisqíi, , trata-se de uma
desairopriaão, unia o.L iosa espoliação que se
diz relaniada por itililatie municipal, mas cii
que de facto a propi'idade do cidadão vai sei'
sacri ha j a e violenta-la.

A ,on5tituiç,so adituilte por certo esta inva-
são tio patriuiomiio dos particulares, tuas sã
qua id o in teresse publico teg i ti iria inc o ti cwui-
prebe nd ido (i

O Se. GETuLio:—(.k no nesse caso.
0 Se. E DE OLIVEIRA:--. - .é um acto que não

deixa de ser violento, porem que jastilica -se em
unia sociedade bem organisada, cio queo bem pit-
btico deve prevalecer sobre as conveni 'ncias
privadas.

Mas, por isso iluesmno que ã unia excepção li
rega geral de direito constitucional, de que a
propriedade i garantida ciii lota a coa pleni-
tude, jacuusis de emiuos proceder colo acoilaiuu,'iilo,
ou e,,iii a usencla de infriiiaeões, juanI o se trata
deiulrisacào tio eiiiprg ile siiielIiaitle iiieiida.

O Se. GETU1,I0: — Ela reprselitação Ia camnara
municipal.

O SR. C. DE ((LII El RA:—EU o que X. jo no pre-
sente projeto e apeilis unia pr post a da nobre

Oiiltiu 15511(1.
(('ii. (ri:uo:—f officio da anuira.
O Se, E. DE OLiVEIRa:— - . - e Uma representa-

cão d. cantara de Pa-sS, fazendo ver a coo-
Ieniencla de se desapropriar o cidadão Leonel...

O ii. (3ETI'i.11:—LlI,cr:i's 1	 onse rx odores re-
clai'nàQ essa necessidade.

0 Sil. E. DE()LiVlliill -.dll doiiiinioqiie Leu.
e:n Uni tCi'iCl, nu cidade d Passa, para o tini
de se atarg.lr a ru i o lt beco 1uealli couuiiunica
a ruI de Sint' 	 A jiflO coou a lin,iiiuuada

iu''e pr';u (;Ue a C:ilnaia
au 	 senta 	 cntc esta 	 lix iuieliria, sciii
a juitilicar, sem d:tr as rac'e 	 li0 r'cIaiiiào o
acto de excepci o na l energia, ra,àcs qu' 50 devi.",
pe'iuier n -ito aponis a 1 :iforluiuseaimieut la p0-
v ruçào, preui 00 ao iiellu runuenlu das cii-
diçies de salubridade.

'1. can'iira pede s uittrslllete que se d'crie
esa esaprepriação, não fundainenla isto pedido,
e í por isa que cosI, que a a5seiuihléa iuão pode
dar-lhe ju11:iosuuiente seu \otc.

Coou quanto haja ou dela haver indeuiiisação
posterior, õ este uni acto espiliativu (li direitos,

uni ataque ii liberdade da proprieul:ide, e assilo,
semente coto pleito conheciiurnLo de causa e
1)0 evuberatile denionsira à da necessidade

LI 	 Lesejiropriaçio, ã que poutermiiu.", re s ae u -
[(li 	 1 05 	 i'tiiCJi5 oiistituc:ilaes, aiiuiuii a Lo

soot:içã tia (-iiiara. 1) 	 rumitrario (nus [a-
cer 0101 1 ioleiicia, seio tu 	 tumiliiiuis
1 ' sul1iCi!ltí55 (1 1 w a colionest'mui e justili1ua'uiu.

.'. 	 piisilen', 	 1Cuii\1Ill 	 Ii' 	 5) 	 Is li c ite 	 O
priepi geli'r"' da consiuuçi, isto é, 	 til)

l priaçài 	 or utilit.lule gIra!, ju:ovuicmal
niuni)ipat,s ã soja mlecro1ada nos cus,5 ex,-

pciIIa'5 deelirtus na mii:smuia 	 :aislmtniç.nu,
lionvel' reiLruiriite p'\t iiiabil,iset te.-sa

l(il idmit'.
\o caso presute não se a exiuihu e isolo are-

1 1 que a medula não traz ii cmiii que a

'lenho inforuila'.'àLs (te que esta questão e toda
Cit li icluosa

O Se. GETCLio:_\ã apoiado.
O Se. E. DE OLiVELRA	 ... leiloo nforniaçàes

de possas t'dedignas que Inc autorisãu a ou-
dl'ah', 	 que scnseibante deaprquri.uçàu 01 	 Ú
mais do que a expansão de odios ou i idispSi-
ções que contra o eldadà 	 Leonel le'n algo 'as
vara Loras, iS ci uaes, não podendo pr o itr,u
Çor,iia patentear elVieaziuieiite sua antip:illiia,
lembrarão-se de 'alor-se de suas posiàcs oLli -
CiaeS para offeiidel-o.

Por certo não 1leVeuili( lios peslar a sei'ris-
trilmlentc de persegu i'ão, "lei() de t ingança, e
assou, desde que 11A0 se ipresusuti neubuuii te-
nienlo que possa !irivar seguro ji izo sobre a
c0110enieilcia de seiiiethiante desapropriação,
culnpre-noS m'epudmal-a.

1.) Se. B. Pmaio :— I	 una medida liyg i enic:i
de muita utilidade.
ii R. E. »e OLivF:ntt:-- t ) itobre deputal já

foi a Passos?
O Se. li. PINTO: -- Estou in íormivaio.
O Se. GETULIO:— O nobre orador tainbeni esta

se tornando ccli de iiforiiiaçoes.
O Se. E. DE OLIVEIRA: —INL ', qual ã a razão

tuvgieiuica que milita ei favor da desapropriaçio?
GEiULi0:—E' que o proprietaril) desse

lerrefliJ tem ali i uni clui uei 'o de porcos.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—laii isso teve haver

correcli l o lias P stur;i( llinuu'ipaes setijelliante
atlegacàO não j ostilica a desapropriação.

Às posturas n:iinitipaeS s ^io as (u' devem
prinhir q rie se conser' cmii nas po ações fc.u,s
de lilihu1uIdicia s que viciemiu e cIrrInhu a a alh-
it uepliera, e dcsle que seimietlualite dispusiCã
fôr infringida, cumpre tornar-se 	 j miii

osla ti tnfi'.tcçau.
E' eilicaz 'orreclivi o proc e sso de infração

de posturas, e não .m olecr'ta.'ào de uma desipro-
priação, medida que só Leve ser votada eiri casos

e\e(ciunae'porqlw imporia tinia viohencia ao
dIIeiLi (lo pr.priPll)de é sagrada, é
4ir.11ulita 'II, tia sua penOu lu pela constitui -
leu, 1 assumi, Selo ti; i' e dellnstre cabalmnen-
te a liceSsiiale d i( , pu'III'iheál, iuõs não po-
diito 	 lecretal -a,

% ItO, [liS, 	 I!I'a 1	 riju'u:lo, e espero que a
não o aloptarã s'uiu estar eouveiiioflteiiieflte

'sulam''eida suiliri: a \ :inlago'iuu dei te.

5) 	 t. . (';eLIio:—SI, presidente, vou
iip'ila' presar alguns i , selarveimentos ii esta as-
seiiitilé, 	 ao projecto de que se
trata.

obre iteputiilo que inc precedeo, certa-
mente li.-an i lo SUS palavras às iiifirmoaçães que
CIC, pci's cui duvida a utilidad e (Ia Iliedila trli-

ducida p e lo projecto, e por isso t i diIOliiitOii sohi
ii pretexto dt, (11 0 , sendo esta 01h01 ulue sl ào que
atieela a proprielade, ii casa só devia pronuu-
eiar-searespeito depois liS perfeitamente infor-
inaih:i e esclarecida.

'r. presi'Lcnte, esta ques tal' não tem o menor
visi tumibi'e de capricho.

O '-,li. 	 ,(LL,sDkiiES"O propri'tario é liberal.
II Se. fi mITULiO: —1',', mias existem relcoes de

u;liaa(e entre moiro e 1) pioprietario; cIte até,
pod i( t -no , q o' não time mostrasse hostil Iles la
(1ui'sIãO torro ( , ti 	 fiz ver que tratas a-se de

incida de utilidade publica, e que omiti-
lula razão lh i , assistia para continuar a insistir
eu, witi citar o terreno, qu a ndo a camoara siu
puiiihia a 	 iotemniiisal-o, inulopenidenle d 	 qual-
11ti't' processo, 151h é, (e i i upelliki julti'iillmflenle.

SI, pu'esideiite, o terreno de que se trata esta
á litro que (ida em frente a igreja de

SUtil t inio; a sua extensão é de 30 patuuios
unais 01 uneilos, por quanto a celuara q uer des-
a1iipriarsill'ilte a pirte luecessaria para abrir

unia lua e alargar a praça eiu frente da Igreja.
'i lilehida é tà ( i util, que o moeu dts0ncto aiuim-

go, o ililillo presliuoOso e religioso cidatio o Sr.
paul re ioaquirii htodrigues de V,isconcellos,a cujo
eii'gi ctá a euuiistruic çào d,t igreja, entendeul
ser necessari,i essa praça, acaba te comprar por
2: 100$ iria caa liuiitrpbe com esse 1)1 reli,,
para alargai-) do lado opposto A canar:t eui làu

quer que ti,, outro lado haja igual distancia, e
propõe-se a inteunnisar ao proprietariO tIo ler-
relI 	 cru questuo.

() Sr. E. DE OLivei mli: —O Sr. Leonel não quer
lime vender.

O Se. GmsTcLio:—Nao (luvido que haja caprl-
eho íli parte do Sr. Leonel, porem, da parte
da Ganhara não ha.

II nobre d'putaclo não conhece essa corpo-
ração, eia hoje compõe-se de conservalores e
tiheraes, todos cavalheiros muito clistimaCtOs, e
tem representato por diversas vezes sobre essa
neeessilade E' urna questão pequena, porque
ato ente alien as à 30 pahmnos de terreno.

E, Sr. presidente, eu contesto semelhante pro-
ao Si'.Leonel, porque esse terreno é

patrimnoni da cilade, por doação feita pelos mi-
i adores pri mitivos.

Cinjo-me a estas informações e concluo decla-
r a ndo que, si s tratasse le urna questão de cii-
prichio, eu não une prestaria a advogal-a n'esta
casa,  iiiaxillie referun'lo-se a uni adversaílo.

Não sou capaz de abusar d'esta lriIulflht, prin-
cipalineute tratando-se de questãõ de Passos,
onde mouro; não sou capaz de aproveitar -nie da
posição ã qume me elevarão metes concidadãos,
para tomar vingunças politicas, e pelo vontrario
rie esforçarei por proceder sempre coum impar-
cialidade e lisura.
O r. TaIIadaEeS (Nào temos este

discurso).
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is nradres prieiiiti'aineiile daçào
j)iii paliiinonio, loiiii-Se1 pissandü de terreno
tl e ho e allgà que ti sua proprieclale.

M
a

as, Su. prestdeole, ti, iandu de lado esta face
do assuitepto, direi que a utilidade desta des-
1 rupriaràu ti geralmente reotiliecida, e a tatuara
ja rc 1 reseittoU duas vezes a seeeeelleaietc respeito.

Lia sou uiorador do lugar, e posso dar teste-
inuti li d e q u es t:i meti ida a e concorrer mui to  

para o a fu reiioea i ento 41 praça que fica em
iette ao etrcplu que si- esti eotit ruindo. Coutu

soe icu i te e r por ucCas ia') de festas, o povo reu-
no-se cio laigo da igreja, que, conto V. Ixe. si te,
preste-se paia acta do culto externo e ti ticees-
sano que este não tenha proporções acanhadas,
ceito es do que fica em frente á igreja de Santo
Antonio. Só este argumento e bastante para j es-
ti licer a utilidade da medida.

Não havin to leiais quem peça a palav ra, encer-
ri-si a desceisái, e, seitelo subtnettiila á otação, é

ppruvada a eiutnda substitutiva.
Força pie blica.

Co,tiniia a 3 (Iiscussà , , tio projecto n 93,que
lixa a torça policial para os exercidos de 186
a 14T7 e 187 a 188.
O r. candido de Oliveira

Nàu tetiios este discurso).
O r. aetanf) Gaina (Idei).
1' luto e apitado o segundo:

Requerimeitto.
lleqiieiro o encerramento da discussão.

Sala das sessões, 19 de .lueilio de I86.—Cae-
(Co0 Gama. »

Vc ri lira iii o - se não haver nu mero legal, a v o-
laç ão lira adiada.

rendo dadu a fluia, o Sr. presidente eeiarca a
uiieui do lia seguinte e levanta a sessão.

43. » Sl 'SÀl 1 (tRl)INÃRIA AOS 20 1)1 JUNho
DE lSW.

PliEsinENcla no SR. (AMARA.
SUMM '.1110: —EXPEDIENTE.—Pareceres.—Ordeeu

do dia—Força policial.—Ins(rucçc2o publica.
—Prorogação de lei.—Es(ernato de S. João
d'EI- ltey. - Pontes.—Ponte sobre o rio Clio-
;Jo/Ó —»tía(ri do Pomba.—Estrada do Livra-
iaeoto ti Ayuruoca.—Payamoulo a J. D. Nua-
cio - Reswuraçao de districto. -Estrada para
o Rio Doce—Cadeiras de 1. 11 letras.—Im-
pressão de ao uaes .—Lo(erias. —Requerimen-
(os e projectos.— Observações dos Srs. Violti,
B Pinto.—C. de Oliveira e Ferraz Junior.
A's 114 luras, comparecem 36 Srs. deputados;

faltando ruiu participaÇ:io os Srs. Motta Pacheco,
J oaqni mii Pci ido e Theophilo.

Abre-se a sessão.
l' titia e approvada a acta da antecedente.
1) 5K. 1 ° SECRETARIO dá conta do seguinte:-

ExPEDIENTE.
Of/lcios.

Uni de 14 do corrente, enviando unia repre-
:esenta-o da carnara municipal de Pitangui, pe-

ditido autorisaeão para despender um conto de
réis com pagamento de custas judiciarias. reba-
toedo-se 15ee. — A' comenissio de fazenda inu-
ci ici pi 1

Outro de 1'7 do u.esrno inez, enviando um re-
e1uerimuento do fiscal da cantara municipal do
Bom Seiccesso, pedindo autonisação para que a
carnara lhe pague 25000, que lhe deve de venci-
teientos, — A' miiesmiia Coinoissio.

o Outro ele igual data, enviando uma repi-esen-
taçào da [tesourada provincial, fazendo vir a
necessidade de sei' elevada a quota da illucnina-

cão publica da capital, or haver-se augnientaeio
onuneero de laeiepeõe.—t 1. » comuemussátile. fa-
zenda.

Outro de 19 dii corrente, contolunicando que
ciii datas de 13, 14 e 15 do corrente torto sitie -
ci matIas as propsicões de tis. 2221 a 2229 e a de
ti 2236, e bene assim mandadas publicar as re-
soluções na. 2230 a 223 e a de o. 223 e.—F evou
a asse.eubléa mnteir»da.

Iiepresentaçõe-S.
Uni da cantara municipal do B om ucre»so,

apresentada pulo depuiado Si. José Lufeoznio,
fa,_emeio Ner a necessidade de ser novacurite en-
corporada áquelte enunici pio a freguezia ili ibm-
tu runa.—A' ConiiiiissaO de ustatisleca.

Outra dos povos do districto do Sarandv, nu-
mci pio ti j uiz de Fora, pedindo que cair seja
elevado á freguezia.—À' neeselia Cemieimiss io.

Petições.
Unia dos tabelliàes do Juiz de Fora, para que

seja cm-eado uni lugar de escrivão pretali'. o das
execuçuies eriiuinaea, e que foi apresentada á
mesa pelo Si. deptw, . o Rodrigues Selva—A'
conuicissão de porlere.

(tu lii do, professor rio externato de Sabará,
apresentada Cl) Sr. ilputado Francisco tia Vi-
ga, 1iediih a ci-acao de uma cadeira de neto-
rica ieaquelle estalieleciueeito.—A' coceilinessio
(li , mal rtm'çào publica

Pareceres de commissões.
O Se. P. liemaNDÃo, por parte ela de redac:ão,

olïerece redigidos, cníremie o sencido ecu 31
discusào, 	 i. 4, 5, li), 33, 121, 132
e 154.

Sao appros adas as rdacções.
(011erece ina i s para a3." discussão os de os.

165e 77.
() SR. F. DA VEIGA ulierece, por parte da de

instj ucção publici,para a 2. » discussão, os de eis.
61, I()4, 151 e 195.

4) S. F. DE OLIVEIRA otience, p01 parte da
2 » (te fazenda, os de tis. 230 e 253.

O Sie. 11, SILVA, por parte da 1. » de fazenda,
apresenta o de ri. 14.

Ficão sobre a mesa para entiarem na ordem dos
trabalhos,

O Sr. 1'varisto Machado:-
Vii emiandam áe mesa, Si-. presidente, urna repre-
sentação, eco que diversos habitantes do districto
do Sarandy, termo elo Juiz de Fora, pedem a
esta asserrebitia elevar aqueile territorio á fre-
geeezea.

Não temi 1eo, Sr. presidente, directo conheci-
nenlo daqui-O li. d istri:to, eroenquanto muito visi-
nho do lugar de etmimmtia residencia; sei, porem,
por meifirmuiações de conceito, e por esta carta que
tenho em mios de pessoas conspicuas e de todo o
apr-ço, que é elIe ieeiportante, de excellente pes-
soa[, de muito desenvolvimento e riqueza, de um
nucli'o muito adiantado de população, onde exis-
te medico, botica e florescente commerCio, não
tendi entretanto um parocho, que appliqur o
pasto espiritual, soccorro este tornado pelos fieis
á ienmensa distancia na sede da freguesia, á que
perteuic o neesnio districto.

N'estas poucas pala'. ras, Sr. presidente, jnsti-
fico apenas a remessa que faço á mesa d'essa re-
pmeseetacào, e quando a nobre commissao a que
for dia distribui a der o seu parecer, e for elIe
posto em discussào, direi alguma cousa mais tine
se fizer necessaria.

Requeiro, portanto, á V. Exe. se digne dar á
miiesiiea representacào ii destino que for de direito.

(O Sei. PIlEsrr)ENTE:— Vai ás colaimissões de po-
(leres e L » de fazenda.

Pareceres de cosnanmssães.
4) Se. VioTTr, pela ti policia, olYcrec para en-

Irar crie 2 » discussãoo prijerlo o. 263, li refor-
ma çlr reçim001i int( , rno, o quallira oilr-i :i
teresa pari entrar cii orlem dos trabalho,'.

O) Sii. EV'.iiisTo Macmm.'.no, pela el propostas,
olferece para o enesneio Qui o de mi. 202. qu tecem
igual destino,

O Sem. E. o'. Vire'., pela 1. » de fazenda, tbrrce
para igual tirei o de ii iii, quo lene o fliusni
('sI iii.

() Se. X. na Virei; e, pela 2. 1 le fazenda, otlo-
rece lambem pari a 2. 1 iliscus ão o te n. 266 e
tem o mesiiio destino.

0 Se M. Pacueco, pela d p redacção, olierece
para a :3.a discussão o de n 90, que igualmente
lua sobre a mesa pare êntrar na orlem dos tra-
balhos.o Sr. F.odriues Silva:—Pedi
a palavra pari ccc^ cai- á crua uma petição dos
tabelliàes do Juiz de Fora, que instão pela erra-
cão de mim ot11io privativo do crime e fmindanmien-
tão este pedido coni diversas considerações, to-
las muito poder osas, que a casa tomará, eu O es-

pci, na devida consideração.
()IIIWM 1)1) DIA.

Força policial.
E' apoiado e a p pu-ovalo o m'equermrmien lo olY'-

reci do ria sessào di, 1 tomi iene, propo n do  o encera-
coleto la 3. 1 disru,, são do protelo ti. 93, pie
lixa a força policial.

Emie acgiiila é approvado este projecto.
Instrucção publica.

E' ipprovado ciii L I discussão o pnjurlo ri.
144, que reforrema a instrucção publica(Ia pr-
vincia.

Proro,qação de lei.
E' approvado cmii 1. » discussão (i ri.

222, que revoga o art. 5, 1 da lei n. 2042, que
croa a freguezia de S. Fraircisco de Assis na Dia-
mantina.

Externato de S. João d'El-Rey.
E' approvado em 1. » discussão o projecto ri.

138, que alteia a distribuição das enaterias (Ias
cadeiras neste externato.

Pontes.
E' approvado em 1. » discussão o projecto n

2fl, que autorisa o governo a mandar construir
diversas pontes.

Ponte sobre o rio Chopotó.
E' approva!o crie 1. » discussão o projecto ta.

239, que credita o g verno mia quantia de 2:000v
para mandar construir esta ponte cio arraial tin
Mello.

eiTatriz do Pomba.
E' approvado eu) 1.a discussão o projecto n.

que concede o auxilio de 4:000 para as
Obras da matriz do Pomba.

Estrada do Livramento ri Ayuruoca.
E' repprovado ciii 1.a discussão o projecto n.

19v, que autosisa a despesa de 3:000 coram os
concertos dest:i estiada.

Pagamento a J D. Nicacio.
E' approvado em 1.a discussão o projecto o.

181 que autorisa o pagamento de 12:280 a J.
D. Nicado por obras feitas na estrada do Ta-
boleiro do I'ooiha.

Restauração de districto.
Entra em 2. a discussão o projecto n. 133, que

restaura o districto de Santa Rita do Gloria,
termo de S. Paulo do Muriahé.

São apoiadas e eu trio conjunctaniente em lis-
cassão as seguintes:

Emendas.
Offereço como additivos os projectos os. 224

e244já approvados em 1.a discussão.—J. Eu-
frozino.

Otfereço conto additivos os projectos ns. 10,

48, 95, 911, 0, 110, 113, 129, 135, 441, 15, 153
156, 205, 23?, 212, 261, já approvados, cii 1.»
dis:tssà—.J. J;'nr/rocivo.

Eiiceri'aI a lm'cuissào, são approvadôs o pro-
jecto e additivns.

Estrada para o Rio Doce.
Entra em 2 discussão o projecto mi. 204, que

autor isa i govem-rmo a recandar construir urna es-
trada que, partindo de Marianna á Ponte Nova,
'.a terminar no Rio Doce.

São apoiarias e entrio conjuctamnente em dis-
cucssao as seguintes:

Emendas.
N. 1.

« Offereço conio aelnlitivos os projectos us. 158,
199, 210, 214, e 220. J.—Eufrozino.

N. 2.
ilifereco commao aldilivos os projectos lis.

99 o 119.C. de Oliveira. »
I:macerr;enla 	 a discussão, são ap:rrivados (a

projecto e comentas.
Cadeiras de 1.a letras

E' approv:ido ema 2 dIscussão o projecto fl.
90, creanlo unia 2.a para o sexo rnosrmmtino mia
fregeeezia da Cachoeira rio Campo.

Impressões de asnices.
Entra ecu 2. » discussão o projecto ia. 142,

que credita o governo na quantia pm'ermsa para
indeeunisação ao W. Motta Pacheco nt impor-
tancia da tmu1iressão de aeauaes.
OSr. €zaiidido de O1iveia

(Não temos este discurso).
O Sr. Modesto a1deira (Idem).
l:ncerm-irla a discussão, é approvado o projecto.

Cadeira de 1. 1 letras
E' approvalo cima 3, » discussão o projecto ti.

98, creando mima para o sexo femiimníno no
districto(Ia Vargem Grande, melunicipio de ires
Pontas.

Loterias
E' approvado em 3. a discussão o projecto n.

231, comei os alditivos oflerecidos em 2. 1 , con-
cedendo loterias para varias matrizes.

Requerimentos, projectos e indicações.
O sr. ViotLi (1. 0 secretario):—Tenho

de offerecer, por parte da coto missão te policia,
á considera ção da casa um projecto que tem por
fim alterar alguns artigos do nosso regimento
que, executados Iitteralreaente, offendem disposi-
ções expressas do acto addicmoreal. Por mais de
umua vez troa-se veriticanio isto no correr de
nossos trabalhos.

O projecto ti este (Lê).
Si' presidente, a cmiius'io de policia, conhe-

c endo que alguma ,, das disposições do regimento
interno desta assemliltia,praticadas lmtteralmmaente,
olfendemn como ja disse, disposições expressas
do acto aldicionai (apoiados), e que nmuilas ou-
tras carecem (te reforma, não apresentando ja
um projecto que contenha todas as reformas ne-
cessarras,nào só porque fia uni trabalho mais per-
feito ja otTerecido na presente sessão, como por
que,dependendo de ampla discussão um projecto
tal, não passanianos poucos dias de sessão que
restio, offerece o que acabo de ler e que contem
algumas das mais importantes reformas acon-
selhadas pela experiencia.

Nem se diga que é um pre ente grego: ahi
estão para serem discutidas e adoptadas com
aquella calma e circumspecçào de que ternos tido
tantas e tão variadas provas, já da parte da
maioria, já da minoria.

E' dispensado de impressão e copia, e fica so-
brc a mesa para entrar na ordem dos trabalhos
o seguinte:-
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Projecto n. 263.
A commissão de poticia,conheeendo que algu-

mas das disposições do regimento interno desta
issemblia, praticadas litteralnientc, otierideni
disposições expressas do acto addieionat, e que
muitas outras carecem de reforma, não apres a-
tando já um projecto que contenha todas as re-
formas necessarias, não só porque Um trabalho
mais perfeito já foi offereeido na presente ses-
s:io,como porque dependendo de ampla discus-
são um projecto tal, não passaria nos poucos dias
de sessão que restão, ciferece o seguinte, que
contem algumas das mais importantes reformas
aconselhadas pela cxperiencia.

A assenihlúa legislativa provincial de Minas
Geraes resolve:

Art. 1 . 0 Serão observadas as seguintes alto-
raçoes (],i regitriento interno da assenibtõa:

§ 1. 0 Quando a asseuiblêa provincial fune-
cionar em qualquer dos urezes de Abril a Agosto,
as sessões começarão ás 11 heras da manhã.

§ 2." Nos dias em que não houer sessão
por falta de numero legal, a mesa distribuirá
comtudo O expediente.

§ 3." Depois do decinao quinto dia de traba-
lho nas sessões (rdinarias e ciii todos os das ex-
traurdinarias e das prorogações, a apresentação
de requerimentos, projectos e indicacões passará
para a ultima hora dos trabalhos.

§ 4 0 Se depois de apresentado uni requeri-
mento e posto cai discussão, algum deputado pe-
dir a palavra, ficará a discussão adiada por vinte
e quatro horas, e na sessão do dia seguinte Lerá
chia lugar antes da apresentação de qualquer in-
dicação ou requerimento.

§ 5. 1 A hora da apresentação de requeri-
mentos, projectos e indicações será dividida cru
duas partes; na primeira terá lugar a apresenta-
ção de projectos, na segunda a das indicações e
requerimentos, bem como as discussões destes.

6 . 0 Os projectos não serão fundamentados,
mas os seus apresentantes ou quaesquer dos de-
putados que os tiverem assignado, o tarào quando
o projecto entrar na primeira discussão. Se en-
trando em primeira discussão uns projecto, ne-
nhuma dos deputados que tiverem subscripto o
qim izer fundamentar, considerar-se-ha retirado.

§ 7.° As discussões dos requerimentos não
poderão prejudicar o tempo destinado á apresen-
tação de pareceres de couumnissões, nem esta o
tempo destinado para a discussão das mnaterias
dadas para a ordem do dia; devendo qualquer
deputado que esteja orando concluir o seu dis-
curso logo que o presidente lembre-lhe que a
hora está a findar.

§ 8." A ordem do dia poderá ser dividida em
duas partes, marcando o presidente as materias
que devem entrar cru cada urna.

§ 9•0 Antes de entrar-se na discussão das
materias dadas para a ordem do dia, o presidente
designará as que devem entrar na ordem do dia
seguinte As que não forcei votadas em um dia
se considerarão sempre dadas para a ordem do
dia seguinte.

§ 10. Não se pode offerecer á qualquer pro-
jecto additivo algum que, separado, forme urna
proposição distincta independente do projecto
principal. Permitte-se porem que um projecto
já approvado em l.a discussão seja otlerecido á
outro, que estiver em 2., comtanto que sua rua-
teria seja da mesma natureza da do projecto
principal, e que quem o tiver de offerecer re-
queira verbalmente ao presidente, vinte e quatro
horas antes da discussão respectiva, que o con-
sidere na ordem do dia como additivo do mesmo
projectoprincipal.

§ 11. Quando entrar em discussão qualquer
mnateria, os deputados que se inscreverem decla-

rarão se pedem a palavra contra ou a favor, e o
presidente poderá dai-a alternadamente de inodo
que depois de Miar uru oradar contra, falte ou-
tro a favor.

12. Em projectos extensos a discussão po
dera ser por capitulos, irias a votação sempre
será por artigos.

§ 13. E' prohibido ao deputado apresentar
qualquer projecto de interesse individual.

14. Os requerinieritos das partes contendo
qualquer pedido não serão admittiilos, sem que
venháo com as precisas informações do governo,
á queria serão requeridas pelos interessados.

§ 15. As decisões (lo presidente 00 daassein-
bléi sobre questões de ordem serão registradas
e formarão precedentes em cada legislatura, salvo
o caso de serem revogadas por disposições regi-
tu e a taes.

§ 16. Os pareceres sobre proposições não
sanccionadas serão discutidos como quaesquer
outros, e para sua approvação são indispensaveis
dons terços (los membros presentes.

Art. 2 0 Revogão-se as disposições em con-
rario.

Sala das sessôes,20 de Junho de 186.-0 pre-
siden te, Jicstino de Andrade Cantara--O Lo se-
cretario, Domingos Rodrigues Viotti.-() 2. 1 se-
cretario, iianoet Fuigencio Alves Pereira.

Sr. VioLti:--Subnietto Lambem ao
iliustrado juizo da assewbléa o seguinte projec-
to. (Lê).

Sr. presidente, tratando-se da concessão de
privilegio para a construcção de unia estrada
de ferro, qualquer fundamentação estaria muito
aquemu da iinportancia do objecto; por isso
limito-rue a olierecer o projecto, certo de qiic
a casa tomará na devida consideração matei-ia
de tanta magnitude.

Urna estrada de ferro que da cidade de S. João
d'El-Rey se dirija ao valle do Rio Pará até a
ponte do Miranda, a entroncar-se naquella ci-
dade na linha já concedida ao Dr. Teixeira de
Rezende, com o flui de ligar a linha proposta á
estiada de ferro de t). Pedro II, por certo que
satisfará as exigencias da actualidade que 'tem
os olhos fitos na viação ferrea da nossa proviu-
cia.

Si'. presidente, desta linha seguirá da ponte
do Miranda uma segunda fluvial pelo rio S. Fran-
cisco até a Cachoeira do Pirapora e pelo Parao-
peba até o ponto cmii que é navegável; do simples
traçado desta linha se deprehendem as vantagens
resultantes à provincia.

Sr. presidente, procuremos por todos os meios
ao nosso alcance dotar a nossa provincia como
estradas de ferro que, vencendo os obstaculos
da sua natureza alpestre, passào trazer a vida e
a prosperidade de que tanto omecemos.

Pode-se appticar ao nosso paiz e com especia-
lidade à nossa provincia o que se lê em X. da
Silva sobre viação publica, isto é, sena estradas
geraes, que facilitem a conamoda e barata cir-
culação, que approximemn os centros de .produc-
çáo dos mercados mais vantajosos, que liguem
entie si todos os membros da população, as sias
ferreas mesmo, essas miraculosas arterias, que
vivificào em toda parte a actividade fabril e in-
dustrial dos povos, supprimindo quasi as dis-
tancias, e reduzindo a horas as viagens que an-
tes erãoI, de dias e semanas, apezar de utilissimas
sempre, não podem cumprir a metade de suas
promessas, nem corresponder á todas as espe
r.inças, que tão util invento autoiisa pelo exem-
plo de grandes beneficios.

E' lido, temo 2.a lei lura, a requerimento de seu
autor, é julgado objecto de deliberação e, dis-
pensado de impressão e copia, fica sobre a mesa
para entrar na ordem dos trabalhos o seguinte:

Projecto 261.

A asseinbléa legislaõva provincial lo Mirras
eraes decreta:
Art. 1.0 Fica o presidente da provincla au-

torisado a concedem' privilegio exclusivo, por
sessenta annos, á curTi panhia nacienal ou es-
trangeira, que urganisar'ern Francisco José Pedro
Lessa e o engenheiro Augusto Eugenio de Lemos,
ou outra que melhores cundicções otl'ei'ecer, para
construcção, uso e gozo de urna estrada de ferro
de bitóla estreita e respectivo telegraplio eletrico
que,partindo de S. Joa d'El-Rey, entroncando-
se na via ferrea de que trata o § 1 . 0 do art. 1. 1 da
lei ri. 1982 de 18'73, e ligando á estrada de ferro
(te 1). Pedro II os inunicipios do Pará, Curvello
e circuruvisiniros, se prolongue em demanda ao
vatle 	 Rio Pará até a ponte do Miranda.

§ 1. 1 Fica igualmente autorisado o presi-
dente a conceder garantia de juros até % ao
armo sobre o capital empregado nesta onstrnc-
ção, não excedente a nove mml contos de reis.

§ 2. 1 O privilegio abrangerá uma zona de 5
legnas liilometricas para cada lado do eixo da
linha.

§ 3. 1 A companhia poderá estabelecer, da
ponte do Miranda, urna segunda linha fluv ,sl,
que percorra o Rio Pará, S. Francisco e Pa-
i'aopeha, até os pontos onde forenr navegaveis,
sem que estendao á esta segunda linha os fa-
vores pecuniarios do § 1.0

Art. 2. 0 F'icào revogadas as disposições era
contrario.

Sala das sessões, 20 de junho de 186.-P.
Brandão.-JI. da. Rocha.-iíonrão.- Fiotti.
-Ananias.
()Sr. L3aptista i°into:-Sr. pre-

sidente, vou enviar á mesa uni projecto a que
ligo a maior imnportancma, porque destina-se a
satisfazer indeclinaveis necessidades do culto re-
ligioso.

E, sendo eu fervente calholico, é muito na-
tural que auceic a adopçãoda medida que ora te-
nho a honra de propor á deliberaçso da casa
(apoiados).

Serei breve, Sr. presidente, para não tomar
o tempo que é tão precioso, muito riais agora,
que estamos nos ultimos (lias da sessão, e ainda
a lei do orçamento tão atrazada se acha. Assim,
;ó direi quanto seja indisperrsavel para fazer
sentir á casa a necessidade de converter ciii lei
este projecto, prescindindo de adduzir grande
soruma de argumentos em seu favor.

Sr. presideiite,a necessidade de votarem-se au-
xilios para nossos templos tem sido reconhecida
desde muito pela assembtéa provincial, pois que
em nosso orçamento todos os annos destinamos
quota para construcção, reparos e concertos de
muitas matrizes e capellas, cabendo-me, por-
tanto, unicamente demonstrar que as obras para
que solicito o auxilio dos cofres provmnciaes es-
Lio no caso e nas condições de merecerem  be-
uevolencia desta illustre asseurbiea.

Si'. presidente, contem era 1. 0 lugar o pro-
jecto uma disposição concedendo 10:000 para
concluir-se a matriz da cidade da Christina,
quantia estaque ainda reconheço insufficiente
para esse fim, mas como que nos contentamos,
pois, não obstante terem os habitantes da mesma
cidade concorrido já com mais de (30:000 para
essa obra, estão ainda promptos a tentarem um
supremo sacrificio, subscrevendo mais com lO
ou 20 contos para que a nossa matriz tenha a-
quetla iria é' que convens aos templos
destinados ás praticas da religião sublitire do Di-
vino Martyr do Go lgotha (muitos apoiados).

ALGUNS Sai. l)EPuTãDos:-Muito bem, muito
bens.

O Sri. B. PINTO:-Sr. presidente, o que nos
faz assoberbar as contrariedades desta vida é só
a esperauc:r te outra melhor, corri que eontão
seguramente aquelles que crêm nas pronesas
leitas nos braços da Cruz pelo l)eos de bondade,
de justiça e de misericordia (muitos apoiados).
Nem eu acredito, Sr. presidente, na exrstencia
de espiritos fortes que, diante do terrivel espec-
tio da morte, permiraneção fieis ás falsas theor'ias
philosophieas do materialismo O que é certo é
que na hora extrema, quando a eternidade nos
bate à porta, quando vem se avisirshandu o ruo-
mento da resolução do famo s o problema, todos,
senso pelos labios, ao menos do intimo do cola-
ção, recouhecenr a osagestade do autor de tantas
rrlarav ilhas e imnploi'ão-lbe perdão do mal que cá
tizerão (muito bem). Assim, pois, Sr. presidente,
jamais deveremos negar auxilio á const rucção e
ao decoro dos templos necessarros ao culto de
nossa santa religião (apoiados), tanto mais sendo
dia a religião de Estado (apoiados). Peririitta-se-
me, entretanto, que eu cotloqire este projecto sob
a i tirirsediata protecção de S. Cxc. (i presiden-
te desta asscmblia, que o reconimemade ao seu
epirito reli g ioso, para que, no fim da sessão,
desassistido de toda a berievolencia (sino apoia-
dos), não tique cite alu a dormir o sonmno eterno
do esquecimento.

O SR. '[oLENTrNo:-O nobre deputado não
deixa es seus projectos pararem, riras porque
não o apresentou a mais tempo?

O SR. B. PINTO:-Eu vou responder ao meu
honrado e simsspathico collega, de um modo satis-
tatorio. Contando cem as quotas que todos os
anonos é costume distribuir aos drstrrctos, eu
aguardava a discussão do orçamento para pedi-
las ciii favor d'esta matriz e cemiterios A' vista,
porem, do projecto que foi hontemn distribu ido,
reconheci que a quantia de 49:000000, destina-
da ás roatrrzes da pm'ovincna, é tao tenue que só
mui pouco poderia caber á satisfação das neces-
siitades para que peço o auxilio, e então resolvi
apresentar este projecto, e ver se ainda pode
passar.

Sr. presidente, as outras matrizes,. para as
quaes tambem solicito quotas,estao mriais ou me-
nos no mesmo caso cru que se acha a da Chrrsti-
na, e não podem dispensar a valiosa cooperaçao
da provmncra.

Com as obras da iaatriz de Itajuirá mriuitos con-
tos de réis já despenderão os habitantes d'esta
cidade, que bens pouco auxilio teria recelmito da
provincia,visto que nem a corismgnaçào de 4:000,
destinada na lei 2024 á respectiva obra, põde ser
effectivamoente entregue, e abi ficou em cofre
corno tendo caindo cru comnaisso! Para a matriz
da Lagoa Dourada ja cneori'erào os habitantes
daquelia freguezia cora a avultada somunsa de
59.000000: é uma obra monumental a que aiim
se está fazendo, e para cuja conclusão devemos
dar alguma quota, tanto raiais quando é certo que
essa parochia nada tem ainda recebido; apenas mia
mesma ja referida lei n. 2024 forão consignados
1:100000, que tarnbemn deixarão de ser pagos
(Apoiados).

Uns voz:-Não é só a Lagoa Dourada que ficou
lograda; d'essa lei poucas forào as quotas rece-
bidas.

O SR. B. PINTO: -In felizmente assim succedeo,
não tendo sido uma verdade o orçamento de
183. Concede-se Lambem nesteneste projecto o au-
xilio de 1:000000 para o cemiterio do arraial
do Carmo, cujas obras forão orçadas em 2:400$2:400$
pelo engenheiro do districto, prontificando-se os
habitantes d'aquehia paroclmia a concorrer com
o restante da quantia, e me parece que estão no
caso de ser attendidos no reclamo que fazem,

IM



4m.'a.

401
	

FSSÀO DI' 20 DF JUNHO DE 186. 	
SESSÃO 1W 20 DE 1 UNIlo DE 1876. 	 4G'

q nand 	 e certo) q u esta freguez a II ão tem sidoo
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Voteitius, Sr,'. 
"

estes, iuodicos auxilius, não
Só pelas cunsideraçoes ja expostas, limas ainda
lembrando- nos de qe a ctvilmsaçàu de um povo
taiubeiu se gradua pelo expleador de seus Leni-
pios, e pelo iserupulo com que guarda cOe o de-
coro e o respeito devidos á tourada dos niortus.
Desgracadi o lugar, ciii que sao olhados cio
desdetili,a itidilleretiça OS cetimiterios PublicOs!
aonde tato lii sigmiaes de veneração às cinzas dos
nos.oa seinelhaimtcs, dos nossos amigos e muitas
vezes dos nossos consanguineos. (J[sitos apoia-
dos, muito bem).

ti Sim. F'Emuitz JUNIUIIr-MU itu bem, justificou
perfeitamente o seu projecto.

N. 265.
Art. 1.0 Fica concedido um auxilio de réis

1d:00)$ para conclusão das obras da umatriz da
cidade da (diristina 5:000$ para a matriz do ibm-
jubã; 2:000$ para a da Lagoa Dourada; 1:000$
para o eeiimiteriu da Christina; 1:000$ para o cc-
mitermo dii Carmo da Christiva; dons duos para
a matriz de S. Caetano da Vargem Grande; 500$
para encanamento d'agua potavel tua Ayuruoca;

para adjutorio da igreja de S. Sebastiao da
(dmac ia, broto do Juiz de Fora; deduzindo-se
estas (i manhas da verba -obras publicas.

Art. 2.° Iievogào-se as dlsf)osiçiies em 	 coo-
Irario.

Saba das sessões, 20 de Junho de 18'76.-B.
Pjj,to.-7'olentino.-Fe'a Jjjj0	 Violti.-

A requerimento de seu autor, tem 2.0 leitura,
é julgado ol jei: tod e dei mheracào, e, dispensado
dv 1 opressão o copia, fica sobre a mesa para eu-
trar iia ordemim dos trabalhos.

:ài dispensados de impressão e ficão sobre a
mesa para a ordem dos trabalhos os seguintes
projectos:-

N. 266.
A 2.a comuiuissão de fazenda, á qual fui pre-

sente o pedido da Exmii.d presidencia, de credito
para pagar a Nelson l)ario Pimnentel Barbosa a
quantia que lhe é devida como arrematante da
coimstruceão da cadda da cidade de Paraea ti! , es-
Laudo erilicala a justiça do pagamento pela pro-
pria presidencia, é de-parecer-que se adopte o
seguinte:-

Projecto.
Ari. unico. Fica o presidente da provincia

cred i Lado na quantia  necessaria para pagar ao
capitão Nelson Dano Piunentel Barbosa a impor-
tanema mio contrato como o umesmno feito de coo-
struceào mia cadia da cidade de Paracatil; revo-
gadas as disposicões em contrario.

Sala das comninissões, 20 de Junho de 1876.-
X. da Veiga.-F. de Oliveira. -To lentino.

N. 26'7.
A coumnuissão 2. a de fazenda, á cine foi presente

a petição documentada do cidadão José Joaquim
Gonsaives Suiumes, contratante da reconstrucção
da ponte sobre o ribeirão Funil nesta capital,
havendo-a examinado detidamente e entenden-
do ser dia assente sobre os priticipios de incon-
testavel Justiça, visto que a sua reclamação é umo-
tivada por excesso de obra, nau comprehendida
na planta e or:amento confeccionados para reali-
sacão da referida obra, e sobre os qmiaes foi eÍlec-
tuado o contrato, em virtude do qual o peticio-
nario se obrigou a realisal-a, é de-parecer-que
se adopte o seguinte projecto de lei:-

A asseinbléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:-

Art. untei. O presidente da provincia man-
dara pagar ao cidadão José Joaquim Gonsalves
Simimoes, para o que fica desde já concedido o mie-
cessarlo credito da quantia de 3:256650,a impor-

tancia do accresemimmo de obras mIlécluadas sobre a
planta e orçamento, que servirão de base ali con-
trato para cormslrucçào da ponti , sobre o rio Fu-
nil nesta capital, ficando-lhe salvo o direito au
pagamento de qualquer prej itizim que provam' ter
subindo culta augniento de obra.

Sala das coumimi issões, 20 do J titmmm dc 1
E. (te Oliveira.-X. da Veiga.

_.t.s conmimiissões de immstriliãu publica e de p-
(lei es.jubgando justa a supplmra mli' Eruneisci ia-
mmmc.,, estudante do curso de plmarumam'ma desta cmi-
put .1, são de-parecer-que se adopte o seguinte
projecto: -

A assemnbléa legislativa provmmme.ial de Minas
Geraes decreta:-

Artigo. unico. Fica concedida ao estudante
Francisco Jaymumes permnissào para fizer exame das
mumilermas cie terceiro anno do curso mie plmai'mnacía,
afim de se lhe expedir o necess:mrmo titulo, caso
sejaapprovado; revogadas as mlisbmosirmmes cio con-
trario.

bala das comimumissões, 20 de Junho de 18'76.-
E. da Veiga.-Jloreira da ltoc/ca.-P. Bramido.
- Fmclladão.-Caetaao Gama.

'..) r. candido cte (.Miveiia:
-Sr. presidente, VOU iliandar á iiiesa mmmii pro-
jecto que fundamentarei ciii poucas pala vias.
(Lê).

Se, presidente, são mie alta conveniencia os tu-
xilios que peço.

A etimiara um uni ci pai do Sal mará precisa di unia
casa para celebrar suas sessões, pois a que actual-
meu ti serve para esse tini é Riu verdadeiro  par-
d emco. Suas temidas smu mnsugni Iieantes, sutis re-
cursos poucos, como a msseinhléa viu lia pouro
no orçamento imi u fiei pa b ; entre tan tu que com este
auxilio de 2:000$000 elba poderá fazer acquisição
mie unia boa casa para as suas sessoes e para as
do jury e demais juizos.

lambem a concessão do auxilio de 3:000$000
à matriz do Curvello é um acto meritormo.

Essa igreja, que está ciii constniucção, vai ser
unidos templos usais importantes da proviuirma;
Comum elba já se temo gasto para usais de 50000$000,
levantados á custa de recursos puramente locaes,
pois que até hoje limitados teumu sido os auxílios
prestados pelos cofres da provincia.

(Ira, se a religião cathohca é a mio estado, e nós
devemos velar para que elba seja respeitada, e os
actos divinos praticados cmii templos que otiere-
çào, senão pompa, ao .senos deceucia, creio que
a assemnbbéa deve votar este pequeno auxihio,comn
o qual quasi que poderão se ultimar as obras á
que abludo.

Em identicas circmmmnstancias se achão as igre-
jas mimatrizes do Serro, da irmandade do Rosario
de Sahará, da ltahira, Morro da Garça, e muitas
outras de que trata o projecto, e que todas pre-
cisao de reparos.

Em sua rnór parte pertencem ao 2. 0 districto;
e por informações de distiuctos cidadãos daquel.
las localidades, sei que estes auxibuos são neees-
sanios para construeção de umas, e concerto de
outras que se achão arruinadas.

A quota de 1:000$000 de auxilio á camnara mmi-
• nicipal de Sete Lagoas é, da mesma forma,
muito justa.

Aqueibe naunicipio é pobre, compõe-se aproas
de duas freguezias, sua receita não chega para
as obras mais urgentes da cidade, pmgaiuento de
empregados, iiluumminação da cadêa &.

O paço municipal ainda não está concluido, e
é uni dos niethores que conheço no interior da
provincia. Pata sua ulliimiaçio é indispensavel
uns auxilio da provincma, por isso proponho no
projecto a quantia de 1:000000.

Sitbuiettendo o meu projecto á consideração

da casa, espero que 	 lião lhe n(-ara ou
apoio. Não se trata de miamitenim pohiluci, mm sumo
interesse das pnvoacôes, par,i. cimjm lot,lhorailienlu
e bem-estar todos ulememuos 	 mmmcml rim.

O r. Ferzaz Junioi:-r. pre-
sidente, cita pomues i ibai ras t'unclammi'nturei o
projecto que voulei- a liomira mim' suluuiett,'i' a comu-
sjderaao da casa.

Dispõe elbe oeguimmLr. (Li).
Como acaba de ver V. Lxc., Sr. presidente,

na primeira parte deste nmeu projecto cuiismgu&-se
a quantia de 1:000$000comuuo auxilio á tecon-
strucção mio ceiuitei'io da cidade de itajubit.

Sr. presidente, o cemnitermu actual, alemu de es-
tarem cmii i'uina os seus intiros, é pequeno; a sua
área não é suificiente para a mubuuunação dos cada-
veres que aIO são levados, unico que existe na
ppubosa freguezia de Itajubá, seu que se sal-
vem as mais voinesinhas regras hygieuicas que
existem a este respeito.

Aceresce ainda, Si'. presidente, que a necessi-
dade da recinstm ucção torna-se urgente, quer
augrnenlanmio--se sua área, quer mudando-se-o
para outro ponto usais distante da cidade, pois
que uma grave epidemia de variola acaba de as-
solar aquelba cidade, e todas as suas vuctumuias mdii
sim aclmão sepultadas.

0 Sus. B. PINTo:-E' ummia medida hygienica
e de mivaxmuna i umipom'tancma.

O Sim. FERRAZ Juxioim:-Sr. presidemuto, Y. lxc.
sabe que nessa': r'muimstamicmas torna-se até pe-
rigoso revolver-se esse terreno, abrindo-smm no-
vas valias ou sepulturas, por que uimus de
uimmma vez temo-se obsersalim casos te varimmba,
rasos esses que se explicão pela acção eumumieti-
temimen te contagiosa do e irus vam'iohco, que não
desapparece ou que não se deeomuspõe, apezai
das i'eacções chimimicas que alui se passão, ao
decompor-se a ujateria orgaumisida, cItando aos
seus elementos antigos ou por assim dizer pci-
nmitivos, aflui de entraremmm mie novo na grande
circulaçao da utesterta, senão depois de umn temumpo
assaz longo e de dilfmcil detrrminaçao. (imito
bem).

Lira, Sr. presidente, este é o estado daquelE
cemiterio, e, sendo assumi, creio que o auxilio
que peço para a sua reconstrução umao seja ne-
gado.

Sr. presidente, vê V. lixe, que a quantia
que peço, ou por outra, que aquelEs povos pe-
dciii, é mesiumo insuiliciemite para levar a elEito
a obra que intentão reabisar; inas, Sr. presi-
dente, se apenas pedemii essa pequena quantia,
é porque não são egoistas os lilhos de Itajubã,
é porque reconhecem que outros lugares Lambera
tem as suas necesimlades, ás quaes devemos
remnrdiar, e por isso cites antes de se dirigi-
remo a esta assemuhiéa, por inca intermuedio, re-
correrão á bolsa dos seus conimnunicipes, e uma
siibscripçào acha-se aberta atimn de receber as
esmolas ou donativos para essa recomastrucção.

O Sus. VÁLLADARES:-E' muito justo,inesnao por
que auxilia-se a iniciativa individual, ador-
mecida entre nós.

II Sus. FEBRA1 ,JuNIoR:-Sr. presi lente, do que
acabo de expor terá visto V. Exe. que é real-
musente um beneficio o auxilio que ã esta assem-
biéa pedem os povos daquebla cidade. (Apoia-
dos).

Na segunda parte deste projecto autonisa-se
o presidente da proviricia a utandar construir
duas pontes, uma sobre o rio Turo, junto
á cidade do mesmo nome, e outra sobre o Sa-
pucahy-mirimn no arraial de S. João Baptista das
Cachoeiras. Estas pontes são de uma utilidade
incontestavel, são necessariuis para a facil comim-
municação desses povos e pata que o seu com-
nmereio não seja interrompido por essa causa.

_ ponte sobre m ruim 	 fimrvc leio de ligar
omiti' si os Imuis bairros em qneédividida essa
cilad' p mr esse rim que, eu] occasiões de eu-
clm'uite, tot'tia-e caudaloso e iuiipede o (romeiro
011 .1 como mmi um icacão entre um e outro bai ruo.
Se bemmbr,mnmuius, Si'. presidente, que esta cida-
de mimimica foi benetimiada ou auxu luada comum quota
algmmmiva, atuo mie sei' emnpi'egaia para remover as
suas necessidades, i lembrarmos que a cammuara
muuicipab a este relmeuto por diversas veze3 leita
represeu ado ao govermio,tendo apenas cuneguido
que se faca o orçamento dessa ponte, chiegare-
mimos á comuviccão mIe que é de toda a justiça a au-
torisaçàm que se pede

Grelo, Sr. presidente, ter justificado, como
mamada o nosso regimiemuto, o museu projecto.
(Muito bem).

São lidos, temo 2 . a leitura, a requerimento de
seus utoi'es, são julgados objectos ulC delibera-
ção, e, dispensa los de impm'essào, hicãcm sobre a
muimisa para a atuem dos trabalhos, os seguintes
projectos.

N. 269.
A assembléa legislativa provincial du Min is

t;eries decreta
Art. 1.0 Fica o presidente da provincia au-

torisado a auxiliar com um conto de réis a ris-
consti'ucção do cemusiterio da cidade do Itajubã.

trt. 2. 1 Fisia o presidente igualmente auto-
u'isadmm a mandar eonstrqir uma ponte sobre o
mio turvo, mia cidade do mesmo nome, e outra
sobre o riu Sapucahyisieriumm, na fregmuezia de S.
Pomo Baptista das Cachoeiras, mumuiipio do Pa-
i'aizo, precedendo oI'çamrieuto e as operações de
credito necessaruas.

Art. 3. 	 Revogão-se as disposições em con-
trario.

Suba das sessões, 20 de Junho de 1876.-Fem'-
raz Junior.-Eraristo Jtachado,-X. da Veiga.
- Violti. - C. de Oliveira.-A. Pensza.-Ama-
ral. -X. da Veiga.- Valiadares.

N.° 2'O.
A assemnbléa legislativa provincial de Minas

Germes decreta:
Art. unico. Fica ereada unia cadeira de tu-

struccào priumiaria mio sexo feminino na fregue-
zia de Nossa Senhora das Dores do Rio do t'ei-
xc, mnuiuieipio oe Barbacena; revogadas as dis-
posições em contrario.

Sala das sessões, 20 de Junho de 18'76.-A.
Penna.- Vailadares.- Vzotti..-Ferraz ,Junior.
-G. de Oliveira.-J. Augusto.

N. 271.
A assembléa legislativa provincial de Minas

Gerues decreta:
Art. 1.0 Ftcào concedidos os seguintes au-

xiluos:
1. 1 Da doas contes de réis, á cansara mimu-

nicipal de Salmau'á para acquisiçào de casa para
as suas sessões e audiencias judiciarias.

§ 2. 1 De 3:000$ para as obras da igreja iria-
triz da cidade do Curvellim.

3. 1 De 2;000$000 para as obras da igreja
Matriz do Serro e 2:000$000 para a igreja do
Itozario de Sabará.

4." De2:000000 pari a continuação do
theatro de Sabará.

§ 5. 0 De 1:000$000 á cansara municipal de
Sete Lagõas para obras publicas.

§ 6 0 De 1:000000 á coda muita das matrizes
de l'rahiras, Morro da Garça, Bagre, Taholeiro
Grande, Morada Nova, Jequitibã e S. Domingos
cIo Rio do Peixe, da cidade de Santa Barbara,
Catas Altas de Matto Dentro, S. João do Morro
Grande e Cocaes.

Art. 2." Revogão-se as disposições eun con-
trario.

Saladas sessões, 20 de Junho de 18'76.-C.



SLSSÃ(t 11: 20 IL 21 1W JUNHO 1IE 1SO. 	 11	 SlSSÃ() 1)11 21 !1-, JU NIlO l)E 1d. 	 467

r)/ícia -A. Peoaa .-Drumond. E Fei-
- X. dt 	 lesqie.- íalludão. -

1/odores.
N. 22.

.- aeciinhléa legisla1i a provincial de Minas

.' itig Iii iei.-F'ira o governo autorisado a
):•''ir tu cidadân Antonio Rdrigues 1'eix»ira
\'.iIie o (ildenado ciirrepondeii te á Ire s, mezes

(tlii 	 lis que exerceu interiflaioefl(e o cargo
te 1 irtessur publico da fregitezia de Pratos,
Ir Ili o de S. .Ius d'l'l-Rey 	 revogadas as dispo.
1:0 5 ciii contrario.

:iI:i Ias sessões, 20 de .1 uutio de i86.-X.
o Ieii1a.-To/eiiliuo.-1,'. do Feigo.-Vai/a-

-- 1 iotlz.-Ferras Juuior.-MOUrãO.-AP-
;(eSCfl /oção.

N. 23.
A as,enitlia legislativa provincial de Minas

G rii's d--creta:
Art. 1. 	 (Iguverno provincial ica autorisado:

1. A mandar construir uma ponte sobre
ti Rio Nu' o no lugar denominado Cani peIto, es-
trada que ai tio Pomba e Taboleiro para a ci-
dade tio Juiz de Fura,

2.° A mandar construir unia ponte sebre
o Rio Uacpendy, no lugar denoininadi-Passa-
gerii-termo daquelte nome.

3. 1 A auxiliar com a quantia de 8:000000
a cainar.i municipal de Caldas nas obras do eu-
camm:iiiiemito d'agua pitavel da mesma cidade.

4.° A despi:nder desde já a quantia de
5:(i00000 com os reparos da igreja matriz, da
ri ate iii Caldas.

5.° A desp nder até 4:000000 com o en-
an:i utentu d'agua p.tavel da cidade de Fies

Pintas
A ri. 2.° Fica creada unia cadeira de i nstruc-

cá 1iriiiiaria do sexo masculino na freguezia
Ii (.oiiiibra, termo da cidade Viçosa de Santa
Rita.

Art. 3. 1 Fica desiiienibrada da freguezia do
Porto de Santo Antonio a fazendade José i)ias
Moreira cia Silva e encorporaila á freguezia do
Rio Novo.

A rt. 41 itevogão-se as disposições em con-
tra r ii).

Sala das sessões, 20 de Junho de 186.-J.
J''/'oinoF Peixoto.-?. de Oliveira.- Vai-
/a/ão. -Juuoieucio de Gaas» os. -Er'aristo Ma -
citado.- Viotti. - F. da Veiga.-X. da Veiga.

N. 274.
A asseiiihlãa legislativa provincial de Minas

Geraes derreta:
Art. 1 .0 Fica o presidente da provincla au-

tirisadi a conceder á companhia que melhores
condi ;ões olierecer, privilegio por 50 annos, com
garantia de juros de ? % sobre o capital niaximno
de 60o:000 ou subvenção de 9:000 por kilo-
uitru, pam'a comistrucção de uma estrada de fe:'ro
(te bitola estreita entre a freguezia de Sant'Ânna
il Pirapitiiga e a estaçán da Volta Grande na
estrada de ferro da, Leopoldina.

1.' Findo o tempo do privilegio, reverterá
a estrada á provincia, ticando garantido á compa-
nhia o ihjreito mie conservar essa propriedade, se
preferir restituir tinias as subvenções que tiver
r celiiit, dentro do prazo maxirno (te 20 annos.

2.° A' conjinissao lica igualmente garan-
tidim o direito de desapropriação concedido ás de
ectrada iii ferro e ri privilegio da zona dentro de
3 kilomiietros lateraes.

§ 3." Para execução desta lei ticão autoria-
das as operaçiàes de credito que forem necessarmas.

Art. 2.° Itevogão-se as ilisposi:Oes ciii con-
trario.

Sala das sessões, 20 de Junho de t816.-J. Eu-
frozino -ihíourão.-R. Silva.-Evaristo jiía-

e/indo. -JI. da Iiocha.-Amarai.-G. de Oh-
rsira.-J. Augusto.- Vai/adores. -Ferraz Ju-
jijor -E. I'eixoio.

N. 275
A assemblã: Iegislali\a provincial de Mina'

Gries decreta:
Art. 1.0 Fica cuiicediWi a quantia de um

cinto ml: réi, elmo auxilio á niunicipalidade da
cjil:ile de Pitaimgui, para o caiç;mmnmitu da rua ila,
iii ria na niusnia cidade.

Art. 2. 1 Fica conceihiJa igual menti a mj tman-
tia de um conto de réis Comi auxilio á cauiara
municipal da cidade de Santa Barbara para a ia-
nalisiça) d'agua polavel, ficando desde já con-
cedido o necessarmo credito.

ArI. 3.° i'irao revogadas as dispísiçõs em
e mi trai

Sala das sessmes, 20 de Junho de 1SG. - Vai-
ladares.-A. Peona.-G. de Oiivera.-J. Au-
[/ ((810. -D. Viotti.

A assemubléa legi . liva provincial mIe Minas
Gr;ies decreta:

Artigo unico. Fica restaurada a cadeira mie
latim e fraricez da ci:ide mie Barbacena; revoga-
das as disposições eum contrario.

Sala das sessões, 20 mie Junho de 186.-A.
Penna.-Ferraz Junior.-J. .dugusto.- Vai/a-
dores. -Drumond.-D. Vio/ti.

E' apoiado e sem debate approvado o seguinte
Req iíer neo/o.

« Requeiro prorogação da hora da orileni do
dia por mais 60 mmii tos quando n'chia esti\ er o
projecto dei omito ii rov ii ri aI

Sala das sessões, 20 de Julho de I8'6.-F.
Peixoto. -Caetano Gama.-J1. Fuigencio .-J.
Emmfrozino.-F. de Oliveira.

0 Se. PRESIDENTE marca a ordem tio dia se-
gui o te e levanta a sessão.

44a 5l5S() ORI)INA RIA AOS 21 l)l' JUNHO
l)E 	 l5'iG.

PRESIDENCIA DO SR. Caumamss.

SUMMA RIO: __F.xPEDiENTE.- ( idetiI tio mima.-
Cadeiras de I. — letras-Posturas da camara
s'nuuicipai do luar de Hespanha.-Divisas.-
Categoria de fi .eguezia.-Reforma do regi-
inento.-zitatri: da Christiva.-Pa.qaraento ao
capitão Nelson, .Dario.-Eslrada de ferro do
I'irapitinga.Construcção de pontes. -Ora-
ti/icação a A. Paulino A. da Costa.-Refor-
sua. -Pagamento a.]. J. Gonsaives Simões.-
Cadeira de 1.0 0 letras .-Praça de mercado de
.Jaguary.-Construcção de ponte.- Monte pio.
-Apresentação de projectos.-Observações dos
Srs. J. Augusto, A. Peuna, C. de Oliveira e
O. Vai/adão.

A's 11 horas da manhã, achào-ee presentes 32
Srs. deputados, faltando com participação os Srs.
M. l'aclimsco, (1. Affonso, 3. Penido, M. da Rocha,
A. l-'enido, P. hlrandáo e Theophilo.

Abre-se a sessão.
E' lida a acta cia antecedente.
O Se. PRESIDENTE declara que, tendo sido ap-

provado como amldmti vo ai projecto ri. 133 o de
n. 261, que verificou-se não ter passado cio 1 a
discussão, reomm000dava á cmimniissão de re-
darcão que o não redigisse, devolvendo-o á se-
cretaria para entrar n:m urdem dos trabalhos e
fazendo-se as devidas reetilica0es nas notas so-
bre cite tornadas na mesma secretaria,

Não havendo mais reclamação sobre a acta
foi cita approvada coni esta rectilica('ão,

Foi remsttido á mesa e liii mm segmunle--
EXPEDIENTE.

Representações.
De A nlonio Felix de ativei ra Bra,m, pc 1 in lo

que sua fazenda seja desmnemmbmamla do miistrimsto
do Carmo do Cio po tira ode, termo oli , Trez l' -n-
tas, e enm'orporada a freguesia mia cidade mie 1)0-

res mia Boa Esperança, por motivos que expenmle.
-Vai á coimi um sio de estai istica.

Pareceres de commissões.
1) Se. X. DA Via, por parte da de remticçáu,

mmtlerece as redacções linces dos mmrts. 1 o , 30 40,
o. ° e O ° do projecto mi. 31.

São mpprovados e vai 5 projectos á secreta-
ria para copiarem-se.

0 MEsclo Sim., pela mesma conimnissàu, ollerece
mmmams mi projecto o. 93, tamiihiemmi rcdigiilo afinal,
e, sentiu approvamlo, vaia copiar - se

0 MFsaio Sim. offereee taumimm:mmm 14dm') seremim sub-
mmiettidms mi 3. 1 discussão os projectos mm. 10, 91,
214 e 142, os quais licãt sobre a mnes;m pala msn-
lmareni na ontem dos traimailmos.

Ii Se . NommoumA ,lunmomm. por parte mia de esta,-
tislica,otTerece para entrarem cio 2 . 1 discussão os
projem:to.s tis. 60, 221 e 178, os quaes ficão sobre
a niosa para entrarem na ordem dos trabalimis.

1) Sim. 11. Smava, pela couiiniissã 	 1.0 de fazemi-
da,offem'ece para (-i resumo fim os priectos
e 260, que teemim i gual destino.

O Sim. X. u. Y »», t niferece parecer da 2.°
conamissao de fazemida,terni i miando por um remhiie-
rimmmenio,afimn de que a petição da sociedade Pime-
cmix I)ramnatica Saharensm vi á 1.' coimi:miissào te
fazenda para attendet-o.

O MESMO Se., por parte da mie mnstrucc:io pu
tmhea, ofierece igualinente para 2. 0 mhscussã os
projectos ris. 148, 16 e 219,os quces iicau smlmm's
a juesa para entrarem nana ortteiim lmms lratmmllios.

ORI)EM DI) 1)1%.
Cadeira de 1."' letras.

Entra em 1 . 0 discussão, e seio debate passa
para a 2.a, o projecto n. 183, que converte cmii
aula do sexo masculino a do sexo íemiim uma mli
arraial do Aranha.

Posturas.
Entra em 1.a dissussão, e sem debate passa

para a 2.a, o projecto mm. 202, contendo arligus
additivos às posturas do Mar de liespanima.

Divisas.
Entra em 1.a discussão, e seio debate passa

para a 2.a, o projeto cm. 247, que mïianmia preva-
lecer as antigas divisas tia freguezimm tia cidade
do Sacramento revogado para este li mm ujimi artigo
da lei n. 2136.

Categoria de freguezia.
Entra em 1.a discussão, e sem debatepassa

para a 2.", o projecto mi. 255, que eleva á cate-
goria de freguesia o mlistricto mie 5. Pedro tia
União, freguezia dum Santa Rita (1(1 Rio Claro.

Reforma do reqirnenlo.
Enira em 1." discussão, e semmi debati' passa

para a 2. 0 , o projecto mi. 263, que refmruima ai-
gamBas disposições do regimento interno.

lulatriz do Christina.
Entra em 1.a discussão. e sem ileimate passa

para a 2. 0 , mi projecto n. 265, que concede o au-
xilio de 10:000 para as obras da matriz da
Cii i'itimia.

Pagamen/o ao capitão M'ebsou Dano.
Entra ciii 1. 0 discussão, e sem debate passa

para a 2.", o projecto mc. 266, que credita o go-
erno ria quantia necessaria para pagar a este

cidad II O mimpirlanria do contrato que fez para
a consirn'ràm da e mlàa mIC Paracatú.

Estrado de ferro do Pirapilinga.
Entra em j . discussão, e sem debate passa

para mm 2., mm projecto a. 274, (lime auitorisa o gim-
varna a rm,mmceilmr privilegio e garanima de juros
para a cmmmstrumccào mie unia estrada de ferro (Ia
truesma mie Sant'Ammmca to Pirapitinga á estação
da Volta-Grande, ai estrada de feira da L°o-
pmmldinm.

Constrmmcção de pontes.
Emitia emmm 1." discussão, e sem debate passa

para a 2,0, oprojecto n. 271, que amitiarisa a
cmnstrumm:mão de diversas pontes mios lugares de-
mmmmmmmimiamlo., CapetIo, sobre o limo Novo, e Passa-
guio, sobre o hlaepemidv, e contenmlo outras miis-
posic'õms.
Grali/icação a Antonio Paul/no Alvares da Costa.

Entia emrm 1." discussão mm projec to ii. 299, que
autorisa mm governma a mandar pagar a A. P. Ai-
varms mia Costi a quantia mie I00 pela inspecçao
à que procedeu em cada nímia das estações is-
cas que liscalisomm cima virtude mie ordens iegaes.

O Sim. Vam,1.ADAimEs requer que se peçao infor-
mimacões ao governo acerca desta pretençãm.

E' sem debate apmrovado este requerimento.
Reforma.

Entra em 1." discussão, e fica a votação em-
patada, ii projecto 11. Dl, que autormsa o pre-
sidente a mm:eihorar os vencimentos do alteres
reformado mIo corpo policial,Francisco José Mar-
ti ii;

Pagamento a J. J. Gonsalves Simões.
liii Ira Cili 1. 0 discussão, e fica encerrada, não

se votando p(mr falta de quorum, o projecto n.
2(37, que iimamida pagar a este cidadão a quantia
mim' :1:25665() pelo accrescimo de obras que fez
mim) pm,u ti: miii rio Funil.

Cede ira de primeiras letras.
Emmira emii 2 . 0 mliscussàms, e sem debate passa

para a 3• a , (m projecto mi. .51, que crea unta ca-
deira cio sexo feminino na frguezia de S. Se-
tm:mstiàum mias Corremm ies e outra na cia Conceição mli
Turvo.

Praça de mercado de Ja,quary.
Entra em 2.° discussão o projecto u. 36, que

contem o reguiammtento da praça do mercamio da
cidade de Jaguarv.

O Sim. C. DE OLIVEIRA requer, e assima as-
semiibláa resumira, que o projecto volte á comem-
mmmissào de propostas para ser examinado.

Construcção de ponte.
Entra cmii 2.a discussão o prmjecto n. 82, que

manda construir unia ponte no Rio Piracicaba,
no lugar dauonaimaado Fonseca, povoação da fre-
guiezia do inticionado.

0 Se. .1. Em:p mmozINO rmfferece corno alditivos ao
projecto em discussão os de ns. 86 e 161.

Sim M. CALDEIRA siferece lacubem comum ad-
mhtivo a este projecto o mie :m. 257.

O Sim. F. Ju:Nmolc maiferece igualmente como au-
ditivo a este mesmo projecto o de n. 239.

São todos apoiados e smmimmmttidos ã discussão
cada una por suma vez. Nt havendo numero para
votar-se, fica encenada a mliscmissão e a votacumm
adiaria para a sessão seguinte.

Monte-pio.
Entra em 3." discussã o`, o projecto m cm. 47, que

faz extensivas aos desembargadores da relação do

Ouro Preto as disposições mIos am'ts. 3." e 7. 0 mia

lei D . 1104 mIe 16 mie Outubro de 18(31.

O r. an.diclo de Oliveira
(Não) nos foi entregue este discurso).
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A t1iscusào fica ajiada pela hora.
Se. F. ue Oi.ivEIRA requer e uljterii urge ucia

pir.t apresentai' o projecto ii. ii, ali i  de ser
á 2. 1 discussao.

Fica sobre a mesa para entrar na ordeiii dos
ti abalhos.

Apresentação de
Requerimentos, projectos e indicações.

() 	 r. 	 aptista I-ii.Lo (pela or-
dem):--

S
r. presidente, tudo o nosso dstinct

o lega o Sr. coronel Amaral apresentado ha dias
no requerimento, pedindo informações ao pre-
silente a provincia e copias de contratos sobre
a estrada de ferro da Leopoldina —e tendo eu e
outros e :llegas da maioria apoiado e votado por
e;se reí::criwento, preciso saber se já vierão
essas copias e int''i'inações .—pois desejo viva-
utute se d isco Li na casa esta niateria, a que
ligamos a maior itupurtancia, pois, sabe V.
Exc. que á vista das leis votadas por esta as-
semhlia e niesino do contrito fci te com os em -
prezarios dessa estrada, a provincia não pode e
rima deve continuar a subveracional-a, desde que
ell;i si desviar de seu ponto objectivo, que ó a
votada tia Leopoldina. (JÍuitos apoiados).

t) Se. F. Jumoe:—Pelos contratos feitos não
pol ião desviar a linha ferrei dessa cidade sem
inter a subvenção.

(1 Se. fi. l'iNTo:—Por um decreto lia poucos
dia; publicado nu Jornal do Gommercio consta
que essa estrada seguirá para a Meia l'ataca.

1) Se. CAETANO (AMA: — C' verdade: sem alteia-
çào á lei provincial.

Se. B. PINTO:—. . , desviando-a da cidade,
I.'poldina, e, desde que os einprezarios, faltari-
lo a fé, do contrato, desviàe a estrada do seu
1)uto terminal, perderào o direito á subvenção
(fite  custa á provincia enormes sacrilicios. (Alui-
los apoiados).

O Se. T0LENT1N0:—Muito bem. 1)es emos tor-
nar bem saliente que a companhia não tem mais
direito á subvenção. Folgo de encontrar ciii V.
l.ve. uni apologista acerrinio daquelles nossos
unais deiliados amigos. O nobre deputado, pois,
esta prestando uni grande serviço.

O Se. B. PINTO:—O importante municipio da
Leopoldina tem direito á que os poderes do es-
lado altendão a reclamação que fazem neste sen-
ido—e nós os deputados provinciaes temos o

direito de pedir o cumprimento das leis que
aqui %olanios.

O Se. T0LENTIN0:—Levauteilios uni protesto
soleiiine e energico para que Dão se calquem aosaos
pés direitos tão sagrados de uni mnunicipio tão
iiimpu)rtante, como o da Leopoldina, muito prin-
ci palmiie.nte nós que representamos aqui a lavou-
ra. (Apoiados).

O Se. ti. P1NT0:—Conclu0, Sr. presidente, de-
clarando que na tribuna e na imprensa, se tanto
for preciso, defenderei com todas as minhas for-
ças os direitos daquelle termo. (Muito bem, mui-
to bem).

t) Sr. -José Augusto: —Sr. presi-
deiite, a fazenda de Ca 

11 
propriedade do

cidadão Manuel Jacintho Moreira de Campos,
pertenceo constantemente á freguezia da Con-
ceieào tia Ihitipoca, do municipio de Barbaceoa;
porem, procedendo-se a uma divisão d'aqtieile
territorio para a creação da freguezia da Olaria,
fui adita fazenda encorporada a esta nova pá-
rocha, pertencente ao inunicipio do Rio Preto.

Este cidadão tem todas as suas rela ções na
freguezia da Conceição da Ibilipoca, á que já
Iertenceo e ainda hoje pertence a maior parte
das terras de sua fazenda: pede,portanta,que seja
torta a sua fazenda reencorporala á mesma fre-

guezia. A asseuibléa, annuindo a esta pretencão,
firã uni acto de justiça.

E' lido, teui 2. a leitura, a requerimento de
seu autor, é julgado objecto de deliberação, e dis-
pensad de impressão e copia, fica sobre a niesa
para entrar lia ordem dos trabalhos, o seguinte—

Projecto a. 278.
A asse:iibléa legislativa provincial di Minas

1 eraes ileci'eta:-
Art. unico. A fazenda te Cantagallo, perten-

cente a Manuel Jaeintho Moreira Campos, fica
eiirorporada á freguezia da Conceição tIa •Itsiti-
toca, do rnuu ci tio de tia rba'eua, desmembrada
da de Santo Antonio da Olaria, do muflicipio
do Rio Preto; revogadas as disposições em con-
1 rario.

Sala das sessões, 20 de Junho de 1876.—A.
Pessaa.—C. de Oliveira.—Drcmoad.—,J. Au-

- T 'alladares. —Amarei. —Ferraz Junior.
()r. Alrouso Feuna:—Pedi a

palavra pira ol:r'cer á considera,.-ao da casa
uru pl'ojcto, que julgo de sumnimia equidade e de
imitrira justica. E' autorisanio o auxilio ile reis
2:000$ a ata mima das nialrmzc's de flores do
Indaiá e Caetõ e tamiiheua mmmii auxilio de 1:000
á cariiara te Caeté para a camialisação de agita
potavel para ó arraial de 'l'aquarussó. Estas ma-
trizes de Dores do lndaiá e Caeté estão preci-
sadas de rpai'os e nimuto urgentes. A de Caetó
V. Exc. sabe que é um dos edilicios mais
notar eis desta pi'ovucia, de atua antiguidade
respritave 1.

Se, M. CALDEIRA:—I"
'
' até a mais iotavel.

1 Se A. PENNs:—Crimnpi'e mie a a.ssemubléa
preste o seu auxilio para que não se perca Diii
tIos tio u uiuentos mmii s respei Lave is de nossa
pr vi icia. Cmii relação á uiatm'iz te flores di) Itt-
daiá, se não se votar qualquer auxilio, é quasi
cento que cita caminhará para inteira ruma e
mais tarde serão precisas despesas avultadas
para se reslaural-a, ao passo que agora como
quantia menor poder-se-lia obter sua coli:si'i
ração e reparar os estragos existentes.

Peço o auxilio de 1:00% á cantara da cidail'
de Caeti pelos seguintes motivos. Esta muni';-
palilade é pobre.

O S. J. AUGUISTO:—Apoiado.
O Se. A. PENNA:—. . . na () pode cimo seus ren-

dimentos acudir as urgentes necessidades de seus
ui o iii ci pes

Âsi ri, poi' exemplo, os habitantes do arraial
de hei uarussii lutão coifi iii Ilicmillades para obter
agua potável. Eu, pois, julgo de inteira justiça
que a assemubléa provincial, attendendo ás circum-
staiicias precarias das Iinancas desta municipa-
lidade, vote um pequeno auxilio, para que os lia-
bitamites de aio arraial importante sejão abasteci-
do de agua potavel,satisfazeiidii-se assim uma das
pri iiemras necessidades de qualquer povoação.

O) Se. J. AUGUSTO: —Apoiado.
E' lido e a requerimento de seu autor tem se-

gunda lei tora o seguinte:—
Projecto se. 270.

A assemubléa legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:—

Art. 1. 1 Fica concedido o auxilio de dons
contas de réis á cada uma das matrizes de Dores
do Iiidaiá e Caeté, aberto para este fim o necessa-
rio credito.

Arl. 2. 1 Fica concedido o auxilio de um con-
to de réis á carnara da cidade de Caeté para a ca-
nalis ação de agita potavel do arraial de 'laqima-
rassmi; revogadas as disposições eum contrario.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1876.—Fer-
raz Junior.— Valladão.—C. de Oliveira.

E' julgado objecto de delileiaçà e resolvendo

a assen;bléa que nào seja i mpiessi, micro copi:iil,
lica sobre a iDesi para tuti'ar na ordelli itis lia-
ii:ilhcs.

O r. (aaad ido (1€? 4)1iveir'a:
—Sr. presidente, iii in:iiilai' ii ui'sa tiiUA pro-
jectos que são assumi cimacehidos ciii fite-
ve s tei'iiios justifica 'e

A freguecia li, , 1 lai'Una pertemicia ate o amolo
passado ao iiiumiici pio do ltoiii Suecesso. Por
amua d'estas comitradauiças tão coiummiuns entre
nós, o atino passado cita saltou do imiuiiicipio do
Bom Successo para ode S. João d'i'.l-t-tey, não
obstante re:laiïiaçào dos povos em Contrario e os
esforços do nosso collega o Sr. josé i'.ufrozino
que queria imianter o statu qmro.

A popuiição de itarmina i'eclamna pela sua
restituição ao antigo inuuicipmo. Esta m'eclamaaa-
i ,:ão existe na secretaria e, se mueialiuuia outra
rasão maailitassn, só :i vontade dos povos era suf-
ticiente para pautar o nosso proceder; mas lia
ainda uma rasão de alto valor que a casa deve
tão por á margem. O districto de Itanumia dista
ditas e meia leguas da cidade do Dom Successo,
ao passo que conta-se defie na , la niemius de 12
legrias para S João d'Elrey. 'é-se, pois, que
grande imacoininodo causou a transferencia, e a
casa praticará uiii acto dejusta i'eparaçáo a(:mu-
P miii a odo - iii e mia passagem d

o
este ja i'oj cc tu.

) Sim. .1. A mJm;LJSTO:—Apoiado.
0 Se. C. DE (Ji.ivEimis:—ti outro projecto diz

respeito á traust'em'emieia te fazenda, it;i iiiUili-
cipto do Currelto para o de Sete Lagoas. ia vir
a assei tbléa (time posso a respeito dar a iiiiulia
opinião imitemrauieuit; despida depaixõe, porque,
trata-se de tirar fazendas do iii nicipio cio que
resido para eneom'poral-as a outro, onde tamnbemn
tonho i'ela;'ões e que pertence á nminlia comarca.

II SR. E. l'emxoau: —Não pode ser averbado de
suspeito.

1 Se. E. DE ()m,mvEieA: —Creio assim que da
parte da inairia não haverá motivo p1: a oppor-
se á passagem da 1 e cd ida.

II 'mm. F. PeixoTo:—Pelo (l i me iiiooti',i não ha.
() Se. E. nu OtLivEniA:—Europi'e aluda nolar

que estas ti'ami,fereuuias são requeridas pelos in'-
çrielarios das fazendas; leItes temiliu cartas par-
ticulares, que poderáõ ser lidas pelos nicas dis-
tiur:tos coliegas, em que mnanifestao seus desejos.
Assim, será uni acto de justiça a adopção do
projecto.

O Se. i. AuousTo.—Apoiado.
0 Se. F. PEixoTo:—Semmão houver o lalel au-

quis ia herba, pode contar com o mn:u voto.
O R. E. nu ()aivumer:—Muito obrigado.
São lidos e licãa sobre a mesa para ter,-iii 2.

leitura os seguintes projectos:
N. 280.

A assemubhira legislativa provincial de Minas
Geraes decreta:

Art. 1." Fica elevado á categoria de freguezia
o distm'icto de bahamimna do niuri ci pio de Sete
Lagoas, ficando a cite perteocciili a fazenda do
Saceo.

Àrt 2. 1 As fazenlas da Estiva, Rotulo e Ser-
ra licito pertencendo á paroclna de Trahmras do
mito ici pio do Curvelio.

Art. 30 A fazenda dos Algodões fica encor-
poraila ao mnuiuieipio de Sete Lagoas, desmmieui-
brada do do Curvello.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1876.—C. de
Oliveira.

N. 281.
A assemablira legislativa provincial de Minas

(ieraes decreta:
Artigo Uflico .4 freguezia de htaruua fica

desmembrada do mruunicipio de S. João d'EI-Eley
e eiacorporada ao da cidade do Bom Succes.so.

Sala i:is sealcs, 21 ti' Junho (Is 1871' —A
leoas. —Fers'az Jsnsor.

O sr. OliiatpiO Vallad.}o:—Sr.
pu'i;irlr;ut', pedia ju:iI:tvre para
siiii:raiiti) da cai irs si'guulites projectos.

! lii' moro die assumiu. (Li).
Si'. pi'esidemi te, colina V. Cxc. sabe, sai, is

agumas uinmler':ues uuimi:I (Lis Imlaioi'es riquezas desta
pi'oi uni;; i'°'t que possào pulem sei' aprovai-
tail;us, ruusteu' ir retiral-as do domino prmtd0 e
oflerecel-as fi',inearneuite ;io publico. ,-%.o contra-
rio, suas virtudes, emez de i'stareuum concurso
poderosissi i imo á mcd mc mmii, serão um  recuu'so til -
certo. Alem dos conselhos médicos, terá o eia-
ferino de esperar o altivio a seus inales dos tmoims
ou ruiíios sentimentos do senhor do solo c,ri,le
existem as fouites.

São já iiiiiiio conhecidas ao sul de Minas as
agmuas das Contendas, pelos seus berielicos
tos. PoucosPoucos entretanto as frequemitão, porque
não emucormirão ali i casas cio que resirlão, e Dciii
e p'sivel construI-as cio terreno alheio, mio
qual peiietrão pela generosidade de seu propi'me-
t;u rio.

li Smr. VmoiTi:—Faearnos tini sacrifício comia a
itesiprnpi'lação do terreno cio que se achài estas
agiras, puma d'poms o governo geral i:liainar a si
a posse dei l;is, Corri;, tem feito com outras.

() Sim. 0. V,tLLrDjo:—l'mu Caso algitmn, COMO
neste, tão clara manifesta-se a utilidade publica,
e sobre as c,maveuui'rimcias particulares eleva-se
in temesse geral, dando lugar á lesaprepriac:uii,
a exeriiplo do que fez-se quanto às agu:ms da Caiu-
pautita, CaixamuiliU e Catitas. Creio, pois, que este
projecto rumo soll're rã. miii p ugmia ção.

O Sim, E. Pnmxo'ro:—Semn duvida, ir muito misto.
O SR. O. Vr.u,.tJto: --Talvez ao ;rs1u,ril , tle

alguns dos i litistres membros desta asseuiililira
occirresse a consideração de que não somos imós
rico peLe mutes pita tratar les La mnateri a, I I ,iammi lo
o governo gera[ mor um acto m'eeemiti; ;i,:alia ili'
cliarn;tl-a a si.

A assembtir:i provincial de Minas, (1110  seio pie
teimi exsrcidi,seiii comimestação algumim:m, a ttlrihumi-
cão d' legislam' silirir as agitas nililer,mes tia pi'i-
vimaema, não deve, porque uma snopli's resimluçit
lo podem' executivo Ii:nxour a respeito, abrir
uião desta importante attnibuição.

O Se. E. DE Or.nvEiurs:—i)eveimioS oppor-nos a
este acto e sustentar nossos direitos.

O Sim. AMA,mam,:—Sustentar como?
II Sim. E. DE Om.IvEimrr:—Legislammdo a respeito.
LI Se. 1). VSrj,AD40:—E se p01' ventura cita

dii' idar de sua comiapeteniei:l, terei ai uueuios pro-
vocado o seu exame sobre o assumpto e deixa-
rei assignatada uma ;ieeessiilade prrhl ica, geral-
incute sematida ao sul desta privincia e i1ue. caiu-
pre ser satisfeita.

'Jemaluo ainda um segundo projecto inc diz a s -
sim. (Ld).

Sr. presidente, é imuutil mostrar a imnportaneia
da imastrucçào secundaria; tortos a reconlieceiti e
só preoce'mipa-nos hoje a escolha dos meios por
que (levemos propagal-a.

O Se. VioTTm:—Apoiado.
O Se. O. VA.LAraÃO:—A provincia sustenta em

muitos pontos estabeleci utientos de iustrucçàim se-
cumadania, que bons serviços vão prestando; mas
eu creio que somente co;n isto não está satis-
feita a nossa missão e realisados os no ssos de-
sejos-

0 principio da subvenção acha-se apregoado
cio muitos taizes, e emitre nós mnesuioS Leal pro-
duzido notavems resultados, porqu:imato V. Cxc.
sabe que tia algumas collegios que unostrão não ser
inetlicaz e inutml para o desenvolvimento da in-
strucção secundaria o auxilio que comam o 

fim de de
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ieceberem nielnn 	 pobres lhes é, proslado pelo
efie i n-w. metal.

Ntas eoiit i'ões se alião os dous estabeleci-
oent s a que se refere o projecto que otlerco a

usmIeração da rasa, o Iycêo Baependiaiio o o
cl legio 	 i-v'rdemise.

Adiantados como estão os nossos trabalhos,
pra que estes projectos possão ter andamento e
tal vez converter-se cmii lei, eu mimando a mesa o
seguinte requerimento:

« Requeiro que os projectos que acabo de fie-
rer tenhão hoje 2 1 leitura, dispensando-se
para isso o intersticmo e sejão dados para a or-
leimi do dia de amanhã. »

São lidos e ficàu sobre a mesa para terem 2.
leitura os seguintes projectos:-

N. 282.
Ari unico. Fica o governo autormsado a des-

ap:opl'iar uma area coi'repondente a 10 alquei-
re ao redor das fontes d'aguas nimneraes das Com!-
temidas, uumib , i mo de Baependy; re ogadas as
lmsposícoes em contrario.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1810.- Vai-
/OIão.- Jiot/i.-F. Peixoto.-J. h'u/ro,ssso.-
b. de Oiiveira.-No,qimezra ,Juuior.

N. 283.
A asse!nl,lma legislativa provincial de Minas

Gera(,,.,; decreta: -
Art. 1.0 A subven ção ao coilegmo Rio-ver-

dense será de 4:000$, colHo preceitua a lei n.
1892 de 1812. (17 de Julho).

Art. 2. 1 Fica desde já concedido o necessario
'redito de 2:U00, que unidos aos outros 2:000,
umarcados mia lei li. 2181 de 25 de oveiitbro de
1815, perfazem os 4:000 da lei n. 1892.

Ari. 3. , Às subveni, oes a este collegio SeEàO
prestadas de accordo com a dmsposi'ao do § 2.1
do ar t.1. 0 da lei li. 1892, e não de conf)rmmmiilade
com ii art. 19 da lei ri. 2024.

Au. 4. 1 Igual suhvemião éconcedmda ao lyceo
Baepend mano.

Art. 5. 1 Revogão-se as disposições em coo-
1 raro.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1810.- Vai-
ladão.- Viotti.-J. Eufroziuo.-F. de Oliveira.
Nogueira Junior.

E' seio debate approvadn o seguinte requeri-
mento:

Ileilmeiro que os projectos que acabo de uflè-
ieeer tenhão hoje 2.3 leitura, dispensando-se 1)
imilersticim, e sejão dados para a ordem do dia de
areia ii hã.

Sala das sessões, 21 de junho de 1810.- Vai-
ladão.

'l'eeiii 2.a leitura, são julgados objecto de de-
liberação, resolvendo a assenibléa que não se-
pio Impressos, nem copiados, e ficao sobre a mesa
para serem dados para ordem do dia de amua-
nhã, os referidos projectos mis. 282 e 283.

São lidos e licão sobre a mesa para terem 2.
leitura os seguintes projectos:

N.284.
A assemblõa legislativa provincial da Minas

Gerses decreta:
Art. 1.° As divisas entre os mnunicipios de

Queluz e do Rruumado !ieào sendo pelo rio Pa-
raopeba.

Art. 2.° Revogão-se as disposições em con-
trario.

Saladas sessões, 21 de Junho de 1816.-J.
Eufrozino.- Getulio. -B. Pinto.--P. Ram or.

fl. Peixoto.
A assenmbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica aberto o necessarjo credito para

uma meia estrada que partindo do Pico da lIa-
hira, passando pela-Serrinlia-vá ao arraial da
Piedade, d'este á Ponte Alta e d'esta á ponte

do finado Fel dano Pinto, sobre o rio Pa rao-
peb:i.

Unico. 'todo o coruiprirlietilo da estrada do
Pico da llahira até a ponte do firmado F'eltciano
l 5 i uto será mais 011 niChoS de sete e meia legoas

a largura que dê passageni a iifli carro.
Art. 2.° Revogao-se as disposições em con-

trario.
Sala das sessões, 21 de Junho de 1876.-Ama-

ral.-C. de Oliveira -A. Penna.-Evaristo iJIa-
citado. --J. Asçqusto.-FerraZ Júnior.

0 SR. 11viimsio Macuano, por parte da como-
missão de poderes, otierece o segumute:-

Projecto se. 280.
A cornmissao de poderes examinou attenta-

unemite o requerimento do continuo d:m lhesoimra-
ria umiom imicial, Luiz Maria de Azevedo, que so-
licita um atino de licença para tratar de soa
salde, e, comivemicida,mmao só pelo documento jun-
to á petição, couro pelo conhecimento pessoal
qu' temo do peticionario, que, de facto, está ellè
soffr'ndo grae imicommnodo de saude, alemda
avancada idade, que, por si só, ja ó

n  
eilfermmmi-

rIade grave, ê de-parecer-que se adopte o se-
guimite projecto.

A assemumhléa legislativa provincial de Minas
(;eraes decreta:

Artigo unico. Fica concedido uni atino de
licemiça, como todos os seus vemucumoisntos, e para
tratar de sua saude, a Lii iz Maria de Az'vedo,
continuo da thesouram'ia provincial; revogadas
as disposições em contrario.

Sala das, commihmiissões, 21 do Junho de 1876.-
Evaristo Machado.

A assemilt lia resolvendo que não seja mmprossu
rie iii copiado, fica sh re a mimosa para co trar lia

m'demmm ml is trabalhos.
lendo dado a hora, o Sr. presidente marca a

ordem do lia 22 e levanta a sessão.

45a 5lS5() OR1)INARIA AOS 22 DE JUNHO
DE 1816.

PmIESmDENCIt DO Se. CAMARA.

SU MM A111() :-FXPEDIENTE.-PareCeres de com-
missões. - - Discurso e projecto do Sr, Deu-
rnond.-Ord orem do dia .- Votação de diversos
projectos.-Estrada de ferro de S. João de
El-Rey ao vaile do rio Pará.-Auxilio a ana-
trizes. - Coliegio Orero-Pretano.-Indemnisa-
ção a J. J. Fiuza da Rocha.-Séde de paro-
chia .-Pagamento ao capitão A. Demetrio Goa-
salves Corrêa.-Cadeiras de 1 as letras.--Fa-
zendas.-Cadeira de letras.-Ajuda de
cmmsto.-Aiiívio de multas.-Auxilio a matra-
es.-Orçamento provincial-Discursos dos

Srs. Vailadares e C. de Oiveira.
A's 11 1- horas da manhã achão-se presentes

36 Srs. deputadas, faltando com participação
os rs. Joaquiiii Penido, P. Brandão e 'tlieo-
plmilo.

Abre-se a sessão
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Sr. I1varisto 1ae1liado:-

Pedi a palavra, Sr. presidente, para imrandar á
mesa a representação que tenho em mãos da
cmulara municipal do Mar de Hespanha, na qual
euu dIa offerecer á provimicia com destino aos

misteres da instrucção publica uni bello edilicio
que possue a mesma mmaquella cidade.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:-A cantara não pode fa-
zer doação de uru proprio seu.

0 Ser. EVARISTO MAduAno:-Attenda, porem, o
nobre, deputado que , lia o faz, solicitando auto-
r isaçào previa desta assembléa, que tem corem-
petencia para da[-a; por eulquanto, limito-me a

oil'ereeer a ropiesotaco qlw lime VOiO tia nmàos
para esse ljmii, e, qumnilo entrai' a moaleria em
discussão, V. Exc. externará ludo quando enten-
dei- a respeito; mu\'iI-o-hei entào cmiii toda a
attençào, como e sluumo.

li Sim. C. DE 1 )Lmvmomm.m:-Simmi, senhor.
O Se. evmmms'ro Macemino;-Nesta Fepiesemita-

cào, Sr. presidente, de for:n:i uni tanto concisa
e modesta, não ibm aquelia imiumumeipalidade no-
imbumo eleium.rit que possa auxiliar a esta as-
semumblêa no juizo que lime dniuipre fazer do risc-
recimento e valor aproximado do predio de que
trata.

0 Sim. F. ua VEmm;A:-Sehlm duvida p01' ter o tes-
teniunho de V. [xc, q ije é muito comnpet('nte.

1) Sim. t',vAimmsTo Macuirso: -Residmimite umaquelle
imig:lr, Sr. presmderite, commlueeo muito ljein esse
edmlicmo, P VOU S Ul)pt'ii' a L,crina que acabo de
onotar, Como muito meio diz o ineu nobre collega

o Sr, Dr. Veiga.
Aquelle predmo, Sr. presidente, foi edificado

ha p o uco tempo para uma praça de imuercado
que a ca rmmara njui patrioticamente tentou le-
violar e regmitai'msar naqielta cidade; é novo,
:ollocaio no centro ria pos oac:ão cio lugar apia-
sivel, soimdammmente construido sobm'e excellente
ml icrce de pedra, mie madeiramiento e todos os
rmmateriaes mie lei, grande, e inuito espaçoso, e
olibricendo as inais vantajosas proportoes ao
liii para que foi primitivamentete destinado; não
se 1 lis doo, poretim, liso algtiriu ainda, e até o pre-
sente está elk , importando á riumlmcipalidamle cmii
merca de 11:000$; e, corno V. [xc. sabe, com-
partido assi mm essa predio no semi interior para

m raea de mnorm'almm, nám se presta mIma mmmli mie-
muni, seio as transmimt:teóes precisas Pin suas

acomumod:mcões imterui:ms, a mliii mmumster Ião di-
verso, para mm luimI a immunicipalmlamlmJ imltimmaiiieuite
mleimtmrrmu applmcal-mm imi:mis provemiosammeuite, pro-
porcionanto assim de sua parte o contingente
que eutemimle imidispensavel cmii ordem a podem' ser
nau li mio ali um professorado pri niario, visto corno
stat evidenciado que com o actual vemaci isento

desses professores, é iumipossivel sua smubsistemicia
naquelle lugar, corno tem sempre acontecido, cio
fac' dos alugueres Is casas que são elevadussmmimms
e mjmaasi alasorv'mmm todo e a etucimnento de taes era-
pregados.

() Sim. F. DA VEIGA:-Semn duvida que actos
comio este da cantara são dignos de louvor e uni-
tacão.

'0 SR. EvamusTu MACHADO:-E, é para estas acoum-
moodações apropriadas ás escolas, Sr. presidente,

me acamara, solicila tauiiemn o auxilia apenas
de 1 :500, propondo-se ainda a comimpletar a cifra
que faltar para essa despeza, ori amia, se de mio-
incuto une não engano, em soui:na maior de
3:000$000.

Vê, pois, V. [xc , que essa patmiotica uiumiici-
palidade é digna mie nassa attenção, auxiliando a
instrucção publica do lugar de urna nusaneira tão
importante, cedendo-lhe gratuítammiente um cdi-
ficio de alto preço para suas aulas...

O Sim. C. DE OLIVEIRA:-Não é razão para
doai-o.

O Se. VALLADARES:-Sem lei geral não pode
fazei-o.

O Sim. E. DA VEIGA:-E' fora de duvida que esta
assembléa tem couspetencia para autorisar a
doação.

O Se. C. DE OLIVEIRA: -Recorra a caruuara ao
corpo legislativo geral; esta assemblêa não pode
legislar em seu proveito proprio.

O Se. EvAumtsTo MAcmIADO:-. . e, em face de
uma acquisi ç ào destas,me parece mais que insig-
nificantee auxilio pecuniamio solicitado, enten-
dendo eu que a assr'mbléa não deve hesitar em
eoncedel -o.

II 	 mm, F. ems \TFt;s:1' 	 nulito jristo.
ti ui. [vaumtso MACHADO:-Heaetto, portanto,

i flms:i, Sr. presidente, a represenlaçào altudida,
e haja V. [xc de lhe dai' o Iestimi 	 con'.eniente.

E aprovei t:mndo o ensejo, Sr. presidente, per-
iulltm ' ám V. [\mo e esta aseermu,léa, que do alto

mlesl tm'ilamiiia eu tribute tuquella msauriicipalidade a
Imomueluageim, a p1' tons dIa direito, por umacto

ruir itorio e de (o elevado patriotismumo.
Vozs:-Muitm bis.
O Se. PRESIDENTE: -A representação, que otto-

rmrm3 o nobre tepiitado, vai ás comnuumissões reuni-
das de poderes e 1.0 de fazenda.

(.) SR. l)ncamoND requer e obtem rirgenria para
apresentar iiiii projecto.

O Sr. i)iuinoIcI :-Sr. presidente,
começo agradec,•ndo á casa a limosa que acalia
de fazer-umue, concedemido-une urgemmcia para apre-
sentar o projecto que passo a ler. (Li).

Sr. presidente, tolos nós sabemms que cida-
das riisinctos do umueu muumumcipio retinirão-s,)
para lutou tire nu ii rum estabelecimento Ii tato rio; e
timligmmemmu comitestalã rasoavmalmmseiste a necessida-
de lue estmtmetecmmntltos taes, que tendem a sumi-
111:11 O d'seuuvolver o progresso material, e di-
rei moesmuuo, inoral das localidades, deixem de
ser sustentados pelos poderes publicos, que
lues deveun dispensar os favores possiveis. (Apoia-

r/os).
0 goseruuo geral ja comiceuleo isenção de pa-

gamuemito de imrupostos geraes para a mntrodmmcção
mie umiachimias e outras mnaterises precisos, pura
esses estabeleciumemitos, e agora peito-se quis a
asseublia faca, tmrmr sua parto. i g ual mormmessão.

Por esta furna, seio que gravemos os cofres
publico,, presta mios mmml relevmn te serviço à tini
esim be Icem ruieuat.m que pode para o fmi tu r.m até comi-
Iríbuir para o amigrmuento dos uelitos da prmivun-
cia.

Igual favor peço tainhem para o estabeleci-
rimento seropedico do distiuctmj cidadão Amare,
Carlos Nogueira, ele Iiaepenly.

A casa, tendo votado sem a mi riiurma impugna-
cão os favores que pediu este cidadão pura fluam-
tem' seu es tal mel ecu muemi lo, flui p1 icm tem umiemi tm. temi re-
conhecido a necessidade de serem auxiliamos
comi rmuettm mnentos deste caracter, ali mii de que
não definhem  falta de animumação dos poderes
publico,. (Apoiados).

Supponh.m ter dito quanto basta pari fumumia-
unentar o projecto que vou mandar tu uuuesa. Cmmums
sua adopção urerumos animar a industria, coope-
ramos para o desenvolvimento nuatei'iul ele nossa
provimlcia, e pana que est's mmm mm umim'rpumis, mine
solicmlào favores tão pequenos, marcimeimm na sen-
da do progresso.

(Muito bem, muito bem)
E' lido, teeun 2.3 leitura, ti requerimiuento do

Sr. Viotti, e, julgado objecto de deliberaçao, e
somado dispensado de impressão e copia, fica so-
bre a mesa para entrar na ordens dos trimalimos,
o seguinte:

Projecto az. 287.
A assernbléa legislativa provincial de Minas

Geraes decreta:
Art. 1.0 Fica concedida desdeja isenção de

todos e quaesqmier impostos provmnciaes a com-
panhia União Itabirana para introducção na
provincia de machinas e outros mnateriaes ne-
cessarios para montar uns estabelecimento ii-
latorio.

Art. 2. 1 Igual isenção se concde ao esta-
belecimento seropedico de propriedade do ci-
dadão Amaro Carlos Nogueira, emam Baependy.

ArL. 3,0 Revogão -se as disposições em comi-
trario.

Sala ilab sessões, 22 de Junho de 1876.-Drn-



rFU)//(/.—.I. 4ugus/o.—F. ria les,qa.—Evarislo
JJ(lr/t((dO.—B. PSfllO.A. Penna. Vjolli.—iJJ.
P',checo.—X. da [eiya.—L de Campos.—J.
Ev/ro:ieo.—GetuhiO —C. de Oliveira.— Taijo-
lei maior. —A nanias.— L]esario Gama.— T. de
Gouvèa.-0. Vallailão.—J1. Fu /qencio.—Araa-
rol.

Votação.
Procede-se ã votação do projecto Ti. 82 e seus

iillitRos, CUJi (IiSCUSSO rcara viiceirrada na
se-ão aiitecvilente, e são approvado', passando
o ir jeci pira a 3•1 discussão.

E' igual ilien te approvado sifi L - discussão O

n. 20'7, que taiiibeui licara coro a
iii ---fio eticerrada lia s'ssão anterior.
íOlrada de ferro de S. João d'EI-Rey ao cofie

do rio Para.
Fuira em 1 . a discussão, e seio debate passa

para a 2.a, o projecto n. 204, que aiitorisa o go-
\erno a conceder privilegio para a constrllÇao
desta estrada.

Auxilio a matrizes.
Entra em L- discussão e sem debate liassa

a 2. a o projecto n. 22.5, qu e concede auxi-
ilo J s, iiiatrizes do Morro Ia 6arca e outras.

Coilegio (Juro-pretano.
Fittra 1 discussão e á seio debate rejei-

Lido o projecto 209, que concede a subvenção
de ;0U0$ ao col legmo Juro- pretano, estabeleci-

nesta capital.
indemnisação.

Entra cio 1.1 discussão e á sem debite rej e i-
tado o projecto n. 258, que autorisa o presidente
da (ruvintia a indemnisar ao cidadão Jo

s é Joa-
qumro Finca da Rocha, com a qilautia de reis
24 14 dos prejuizos que sotireo coiiio liador
ile F. Liii. da Costa na conslrucçao da estrada
da Itatiaia:to O uro Branco.

.S'íde de parochia
1-Intra ('iii 2 . a discussão, e sem debate passa

para a 3., o pruecto o. 00, que passa para o
distrieto do Papagaio a sáde da iarocbia do
Mirro da Garça, ficando este distrielo perten-
e Oito ao (lurvetio.
l'agamenlo ao capitão A. Demetrio O. Corrêa.

Entra eu 2. 3 discussão, e sem debatedebate passa
para a 3., o projecto mi. 109, que autorisa o go-
verno a mandar pagar a este cidadão até 8 % da
quantia que arrecadou quando substituio o cot-
lector do Mar de Hespanha.

Cadeiras de 1 as letras.
Entra em 2.° discussão, e seio debate passa

para a 3•a, o projecto n. 104 que crêa para o
sexo masculino, uua no dmstrmeto da Serra, ter-
mo de Santa Rita do Turvo, e outra na povoação
denomniílaila Passagem, termo de Queluz.

Fazendas.
Entra em 2.a discussão, e seio debate passa

para a 3 3 , o projecto n fl8, que desmembrava-
rias fazendas do iminiiicipio da Campanha para
a de BaepenIy e da parochia de Antonio lhas
Abaixo para a de Sant'Anmia cio AtOu.

Ánnexação de fazenda.
I-Iiitra em 2. 3 discussão, e sem debate passa

para a %.°, o projecto o. 221, que aunexa ã fre-
guezia da Conceiçào do Rio Verde a parte cia
fazenda do captào A. M. ia Costa Junqueira.

Cadeiras de 1.as letras.
Entra em 3. 1 discussão, e á sem debate adop-

tado, o projecto o. 5, que crêa uma cadeira de

111trimcÇã0 primaria J eira o sexo masculino lia
fri-gimezia de S. José  di Picti.

Entra ciii 3 a discussão e á seio debate adop-
tado, ii projecto n. 1W), que cràa unia cadei ia te
intrrcçà0 primaria para o sexo fe;miiniimo riu
arraial de Jaboticatutias.

Ajuda de custo.
Entra ciii :3 . a discussão, e á seio debate adop-

tado ii projecto n. '7h, que concede ao capitão
Francisco Antonio lo Carmo a ajuda de custo
de 900 pata couunissfto de vedar o extravio de
bestas novas.

Aluno de multas.
Entra cio 3a disetmssão, e á seio debite ailop-

farto o projecto li. 91, que concede altivio das
iiiiiltas e juros veriticados ou que se vermtic:ireiii
nas contas dos ex-cotlectores de diversas rece-
1 ied iii

Auxilio a matrizes.
1-Intra em 3. 3 discussão e á sem debate

ailoptado o projecto li. I'72, que consigna a
Iran tia te 2:000 (Is Diatri zes de 5. l)omiiigos

da 15 i ata e de ,labotrcatulaas.
Orçamento provincial.

Entra cio 2. 8 discussão o projecto o. 106, que
ore:t a receita e lixa a despesa da provmucia para
(1 anuo financeiro dc 1577
O sr. aridiclo de Oliveira
fio ternos este cl iscure ) -
A discussão fiei adiada pela hora, o Si-. pre-

sidente iriarca a ordeiti lo dia seguinte e levan-
ta-se a sessão.

M;. , -.ESSÃ() ORI)INAIIIÀ AOS 23 DE JUNHO
1)11 1'7O.

PmiEsmnENcm DO SR. ((AMARA.

SU l 'ml A Rio: —Pareceres de coramissOeS.—Or-
leio ilo dia—Auxilio d matriz do Juiz de
Fora—A posentadoria.—PermiSsão para ex-
ame. —S'nb caução ao coliepio ilio-verdense.-
Isenção de imposios.—Paíamento ao capitão
IVelson Dano limentel Barbosa.—Cadêa no
S'aliana.—Obras na Diamantina e Serro,—
Impressão de annaes.—Jie-stauração de dis-
rco.___Jndemnisação.--OrÇameflt0 provia-

cial.—Discursos dos Srs. A. Peuna, R. Silva
e Amarai._ApresentaÇãO de emendas.

As li 1- horas da manhã, comparecem 3'7 Srs.
deputados; faltando coro participação os Srs.
Joaquim Penido e iheophilo.

Abre-se a sessão.
1-.' lida e approvada a acta da antecedente.
(1 So. 1.° SEcRETailio procede á leitura das

proposições, que te de subir á sancçào.
ào havendo expediente, passa-se á apresen-

tação te: -
Pareceres de commissões.

O SR. P. BRANDÃO, pela de redacção, etíerece
redigidos para entrarem em 3a discussão, os
projectos de os. 104, 109, 133, 158 e 220, os
quaes ficão sobre a mesa para entrarem na ordem
dos trabalhos.

O MESMO SR. otíerece matais as redacções finaes
dos projectos li. 80 e arts. 3. 0 e 4.° do de n. '70,
que sendo approvados vão á copiar-se.

O Sm. F. DE OLIVEIRA, por parte da 2. 3 de fa-
zenda, offerece para entrarem em 2.° discussão,
os projectos os. 225 e 221, que ficão sobre a mesa
para en(raein na ordem dos trabalhos.

O 5H. CAETANO GAMA, por parte da de estatis-
tica, offerece para o mnesmuio tini, e teem igual des-
tino, os projectos ris. 222, 241 e 25.

(JR[)lI1 Itt) luA.

Ana-siso rl matriz do Juiz de Fora.
Entra ciii 1." . discusàim, e 	 em 	 tebil.- passa

liii a 2., o lirjecto ri. 2ã4, que iii:itilm 	 Icilrizir
Ii e: lii—obrjs uh!ic,is—d i lei li. 2181 a quito-
tia ti 10:0l)4) rii.t auxilio tia., obras d-sla iii-
triz, e 1 :00u$ pimi as obras li igreja de S.se_
li,ist di lia uiesloa cidade.

ilro.resi tadoria.
nt ra Ciii 1	 tiserissão, e seio debate passa

[cml :i 2 . .: , o prjectu n '72, (1u- mania r-ntr
ti ni	 de servico ria secretaria militar- desta pri-
vi iii-rao professor itt 1. — letras de Antonio
lias, 	 orr Rii-bosa te ( luveira Junior.

Feri isStio /asa exame.
i.iiii 1101 1. ilmscit.ssã), e sP I O debate passa

pira a 2., o prol-ti n. 268, que perimiitte a
l'riii'is:, .]avilte taxei- exame das natei-ias do 3.°

li ouso de jiliarniacia.
Desapropriacão de terreno.

lii Ira mii 1.a rI istiSsão, e 5:111 debate passa
Pá ri a 2.., o proj ceto ii. 282, que au Lo rica a les-
itrupria - fio de unia arca eiiri'espoimdoiitr a 1(1
i t itueres ao redor Ias fontes de aguas miiiiiemaes
das O lonteodas, oiuoicipio (te Itic1)i:ndy.

Cadeiras ria 1. 1 letras.
Entra eni ja discussào , e seio debate passa

para a 2.-, o pm-ojectu li. 183, que converte em
:uta do sexo roaseutoto a oito sexo feminino tio
arraial lo J ranha.

Subvenção ao colleyio Rio-rerde-ise.
I-Iutrm, em 1. d i scussão, c. cciii debate passa

pira a 2. a o projecto o. 283, que concede tirita
culis err:ão :i este coliegio.

Isenção de impostos.
Entra cal l . a discussão, e seio debate passa

pira a 2., o projecto li. 28'7, que isenta de ili-
postos provinciaes as inaetiinas e outros mate-
rios miecessai-ios para uni estalmeteciniento hIato-
rio da conllanloa União Itab mana.
I'aqamanto ao capitão A°elsou Dano limeutel

.barlosa.
Entra cio 2 . 1 discussão o projecto n. 2615, que

credita o governo na quantia necessaria para pa-
gim- a este cidadão a iioportaiicma do contrato que
fez para a coustrucção da cadêa de Paracattt.

1 ,mi. F. DE OLIVEIRA oianda á mesa u na ermien-
da espaçando o prazo para o referido cidadão
Co roprir o contrato e atlivianlo-o de qualquer
til 111  ta.

1-.' apoiada e entra conjuilctauiente cio dis-
cussão.

Não havendo mais quem queira a palavra, eu-
cem-ri-se a iliscussiu, e, procedendo-se á vutaçio,
ri pr I ecli passa para a 3a discuss:ii.

Cadia no S'alarrí.
Intra coi 2. disiussào, e seio debate passa

pai: a 3., o projecto mi. 111, que autorisa o go-
-moo a riiaod:o- construo- unia cadêa imaquella

i:iilii.
Cadeira de Lal letras.

Imitra cio 3 discussão, e é sem debate adop-
tado, o projecto n. 90, que cràa unia segunda ca-
deira de imistm-w'ção primaria do sexo feimi moi no ima
Ireguezia da Cachoeira do Campo, municipio do
((uro Preto.

Obras na Diamantina e Serro.
Intra em 3." discussão, e á sem debate adop-

tado o projecto o. 214, que autorisa o govem-oo a

despender diversas quantias com Vai - ias obris na-
lUi11i	 (luas i:idarl r.

[supressão de animes.
I'.ritia cio :1. 1 discussão, e á sri ileli:iti iitop-

Orlo, o propelo li. 142, que credita o governo na
quaim(r:I ir-cria para iuteiiinisar mi Pr. Mritta Pa-
:heci a iriipirtrmici:i dt, impressão Ir :irioaes que
ti ser foi ti.

Restauração de distnicto.
1-Intra em 3.a itiscuss ri, e é seio ilebale adop-

tido, o projecto o. 133, que restaura ii tmsirict
de anta Rita do Girei, to-rino de S. lauto do
Muriatiá.

Iader,znisa cão.
Entra 	 :i discussão, e á sr:nm debate appri-

saito, o proJ(-cti) li. 184, que :iutorisa o go irmio a
itespeoilu-i- até a quantia de :l-S1'7r-d)U t- - ru-
deronisar a Ti-quat José iii- Mirras, pelos pme-
Jurzos sotiridis mi, concertos da esirada te AIa-
roto mia.

() Sit. J. lIUFIIOZIN0 requer, e a asserolláa assim
resolveu, que os artigos do projecto li. 1S1 sejão
i-edmgrIos de iOutiu a coustiturreimi jiroposn-oes dms-
tine- Ias -

Orçamento provincial.
Continua a 2. discussão do projecto mi. 106, que
ou-a a receita e lixa a despeza da provincia pua
o anil,) linaucciro de 1877-58.

O Sr. Afiori.so L-ernia (Não te-
rijos eSte discurso).
O r. I-todi'igues Silva (Idem).
0 i'. Aiiiar'ai:—Sr. presidente, não

á rocei tiro tirriseoteinente discutir ii oratoento,
por isso que terei de fazeI-o tia 3..mlisi.ussáo.
Por agora apenas expent:rei tig-im-as consiile-
ir ções e ohier ce ri ai gr i ui as cri ieiid as.

Discordo dos meus nobres r:oitegas tio seu mio-
do de ver cour relação ás taxas itincrarias, pois
que eu encaro esse imposto pelo seu lado iii-
coiastitucioivai, e entendo que chIa não deve ex-
istir como se acha, e muito menos ser aug-
nentadu.

E' sabido que a provincia de Minas creon
este imposto sobre os animoacs que netta en-
trasseui, e que tendo o conselho de n-satdo o
declarado incoostitucionai,por ser de iropoi-tacào,
a assecobláa de então deu-lhe o nome de taxa
ilimiera ria.

E', portanto, um imposto irieoimstitui:ionai, e
como tal nao deve existir em nossa legislação;
e nesse sentido offereco urna emenda.

'faoibeimi propoubo a suppressão de outro im-
posto, é o seguinte.

Pela lei geral ti. 2770 de 20 de Outnbro de
1855 foi suppimroilo o imposto pessoal; porem
logo em I):zerirbro do Inesnio atino esta asseuo-
bláa provincial isou este imposto. Note-se que,
quaiido fim ell- pror iii Aalisado por nos, ainda
estava cmli execução em virtude de li geral. e
que, se linje esta su pprinodo, aui:imaiifm lide sei-
restaura(,(>, e liesse caso teremos Iami:aito lil()O
sicão sobre objecto tributado pelas leis gentes,
o que não píih-oos sinão mncomistmtucm (ala lrmienite.

relias estas poucas consirir-m-açiãos, couctiso
mandando à mie-a as rm)inhlas eror-nias.

São apoiadas e entrào conjuntamente ciii dis-
cussão as seguintes emalendas:

N. 1.
Supprima-se o § 28 do ai-t. 3 1 . lo projecto

do orça niento—iuoposto predial—desde ia.
Sala das sessões, 23 de Junho de 1856.—Ama-

ral.
N. 2.

Na tabeila—B—de novos e velhos direitos

SVSSÀ() 1)1'. 22 II 2J 1)1 	 UNlI() l)F 1t6.
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upprnoa-se a 1 a parte relativa a 5 9. sitie os
Vriiiieiitos te Ulil aiiiio (IP todos OS eiuipregados

r 	 i
at:i laa sesses, 23 ilt, ,lunho (E' 18i6.-Ama-

sal.
N. 3.

Aflitivo á receita-
Imposto sobre açougue ....10:000
tio sobre bilhar 	 .....20.000
lii, sobre relojoeiro 	 ....10:000

Sala das sessões, 23 de .1 unho de iRC Ama-
rei.

N. 4.
lditivo à receita-

Na tahells-B-de novos e velhos direitos
auguicute -se;

lilulo de serveii tuariu de oflicios de justiça
durante a vida do respectivo serventuario, 100$.

SaI;i ilas sessões, 22 de Junho de 186.-Ama-
50 /.

Emenda:

	Art. 1.	 9o, diga-se: transferencia e registro
de eravos.

Sala das sessões, 23 de lanho de 1876.-F.
da Veiqa.-.J. Eufrozino.-R. Silva.

Addilivo n. 6.
i'abel la-C -

Para cobrana de etitoluinentus eia substi 1 ui-
çào áda lei a. 2024 do 1.0 de Dezembro de
1 S13.

1.0 Nomeação com vencimentos e conces-
são de i eforina e aposentadoria de empregados

iiciaes.
Do veiteituento annital a lê 1:00%, 59,,,
1)0 excedente até 6:000$, 1 %
()s eiiioluinentos serão cobrados do vencimen-

to lixo ou lotação.
1%, excesso, Iransfereticia, remoção, designa-

cão ou promoào será cobrado o imposto na ra-
zão do auguiento ou maioria do vencimento, se-
guindo-se a regra acima.

2.° Carta de confirmação de compromisso
ou de confraria, irmandade e outros, 5$.

3•1 Diplomas (te empregados do poder ju-
diemario, provisão de advogados, promotores de
capellas, solicitador (te ditas ou de causas, eu-
ralores geraes, de orphãos, depositarios pu-
blicos, contadores, distribuidores e partidores,
por cada anuo 10$ e nunca menos desta quantia.

§ 4. 0 Carta de serventia vitalicia de officiaes
de justiça, guardas niõres e seus escrivães, re-
gulando-se pela seguinte lotação.

Até 	 50$ .....4$

	

«	 100$ 	 .	 .	 .	 .	 8$

	

e	 200$ .......

	

(( 	 300$ .....
e400$ .....30$

	

ti 	 600$ .....40$

	

«	 800$ ........

	

«	 1:000$ ......0$

§ 5. 0 Diplomas de offieiaes da guarda nacio-
nal, a quarta parte do soldo da patente dos of-
ficiaes do exercito até o posto de capitão.

§ 6. 1 Diplomas ou contratos de engenheiros
e de quaesquer outros empregados nas estradas
ou barreiras, regular-se-ha pela tarifa do § 1.0

§ i.° Diplomas de empregados geraes, cujo
provimento for só temporario e dependente de
approsação ou novo titulo do governo geral,
regmilar-se-ha pela 2. 1 parte do § 1°, isto é, co-
brando-se 1 %.

§ 8. 0 Revisão de diploma imperial.
De emprego vitalicio, 25$
Dedito auoovivel, 10$.
l(' usiiosáo 1' rc()niliuccão. 10.

De diploma de licença 'needida pelo gover-
no geral, 10$.

Carta de presidente da provmncia, 20$
Dita de s'crelari o, 10$
l)uta de naturalisação, 20$.
§ 10. Portaria ou titulo te nomeação d p of-

liemaes de justi ça para servir durante a vida do
respectivo serveu tuaruo, 10.

§ 11. Pro isão (te paroclio% 0$.
12. 	 Pelos registros (te qualquer  outro titulo,

1 iplouia, portaria &, não especificados nesta ta-
bella, 10$.

§ 13. Certidões extrahudus de livros de actos
publ icos e documentos; cada tinha de 30 lettras,
50 réis.

Nnhuiiia certidão pagará nicHos de 1$.
As certidões de livros ou documentos pagarão
busca por cada anuo, 500 réis.

Cintar-se-ha o tempo (te busca do anuo se-
guinte áquetle em que os livros se aciareui lin-
dos, excluido o anno em que se passar a certi-
ilào.

Cobrar-se-ha a importancia de tantas buscas
quantos forem os objectos de que se pedir cer-
tidão.

§ 14. Qualquer graça não especificada e or-
dens expedidas a favor das partes ( imienos li-
ceuica ), 5$.

§ 1. Pelas apostillas de remoção a pedi-
lo, 10$.

§ 16. Pelas licenças concedidas com venci-
mentos, por cada mez ,n:io chegando á 12, 5$.

As licenças concelidas por despacho ticão si-
jcit;ms aos inesinos emolumentos e as que forem
cciii vencimento pagarão por inca 2$.

§ 1. Pelo registro de diplomas iinperiaes
concedendo titulos, honras, gracas, mercês e lis-
lineções se cobrarão-

De duques, 80$.
De marquezes, 60$.
De contes, 40$.
De grandeza, 40$.
De viscondes e barões, 30$.
De conselheiros, 20$.
De tratamento de exc., 30$.
De senhoria, 20$.
De gentilhomem da camara, veador e honras

de offlcial maior, 30$.
Ile fidalgo cavalheiro ou moço fidalgo, 30$.
De damas ou honras de dama, 20$.
De grão cruz (te qualquer ordem, 80$.
Grande dignatario da ordem da Reza, 40$.
l)ignatario da do Cruzeiro ou Reza, 30$.
Conituendador da ordem da Rosa, 20$.
Dito de qualquer outra, 15$.
()fficial do Cruzeiro ou Rosa, 15$.
Cavalheiro de qualquer ordem, 10$.
§ 18. Pelo registro das patentes de com-

mandante superior da guarda nacional, 30$.
§ 19. Pelo dito das de tenente coronel, 20$.
§ 20. Pelo dito das demajor(ou honras), 15$.
§ 21. Pelo dito das te capitães do estado

maior, 10$.

§ 22. Pelo dito das de officiaes do exercito,
de alferes a capitão, 5$.

De major a tenente coronel, 8$.
De brigadeiro cmii diante, 12$.
§ 23. Pelo registro de qualquer portaria de

nomeação conferida pelo governo geral, na qual
só esteja assugnado o ministre COMpetente, lOS.

Não havendo mais quem peça a palavra, dnc,r-
ra-se a discussão, e fica a votação adiada lir
falta de numero legal.

O Se. PRESIDENTE convoca mima sessão extma-
ordinaria para amanhã, marca a ordem do (tia
e levanta a sessão ás 4 horas da tarde.

2.a SESSÁ() EX'E lLt )tlt)lN .RIA .% ) 	 24 lll

.lCN 11( 1 DV 186.
PREsmnENc.i rio Sim. Caiaima

SUMMA II lO:--Pareceres de comiaissões.-( )r-
demmi dii dia.- Votação de diversos projectos.
-Posturas da camara do Mar de Ilespanha.
-junho a matriz do Juiz de Fora. ---Di-
cisas.-Concesscio de credito. -Bib tio theCario
da capital.-Desaprops'iaçãO de terreno. -Pa-
garriento ao capitão Antonio Demetrio Gonsal-
ves Correia-Cadeiras de L letras -Paga
mento a José loa quimn (jonsalves Simães.-
Observações do Sr. Valladares.-Orçaraento
provincial.-Discurso do 5v. Drumond.
,&s 12 horas do dia, feita a chamada, achao-se

presentes 34 Srs. deputados, faltando com par-
ticipação os Srs. Amaral, Joaquim l'emaido, Pau-
la Ramos, Theophilo e Framicisco Peixoto.

Abre-se a sessao.
E,' lida e approvada a acta da antecedente.
Não havendo Lxpediente, passa-se á apresen-

tação de
Pareceres de commissôes.

0 Se. P. BRANDÃO, por parte da de redacção,
tierece as redac ções linaes dos projectos mis. 90

98, 142, 214 (te cinco ari.igos formando proJec-
Is dist i netos, emanados do de o. 4; de dous
mtigas firimianlo projectos separados, emanados

do de a. 133, e (te um projecto emanado do de
ii. 231, os quaes sendo approvados vào a copi-
ir-se.

0 MESMO Se., pela mesma couinnissao, ollèrece
para sereia siuluiettitos 1. :3 . a dmscussao os pio-
tectos mis. 60, 82, e seus alit itivos, 210 e 266, os
quaes licão sobre a mesa para entrarem na or-
(lena (li) ,, trabalhos.

O Se. E. DE OLIVEIRA, pela 2.° de fazenda, of-
lerece para 2.' discussão os de ris. 2 e 283,
(tire tiver_o o mesmo destino.

O Se. E.vaeisTo Nlacuano,pela de poderes e 1.a
de fazenda, otIerece pala identico tini o (te II.
287, que teve o mesmo destino

O Se. .1. EuFRosmNo,por parte das comnmmnussões
reunidas 1° e 2.' de fazenda e por parte da de
estatistica, etIerece para igual tira e têem o Ines-
uno destino os projectos ris. 274 e 265.

ORDEM Dl) DIA.

0 Sr. ('aflcIidO de Oliveira
(pela ordem):-Sr. presidemite,ha poucos dias to-
rio apresentados á esta asseumibléa docuillen108
importantes que prova\ào uiui grande crime: re-
tiro-me aos papeis exhiludus cmii uma das til-
tinias sessões pelo n. deputado pelo 1. 0 distric-
to,niorador nesta capital, o Sr. Amaral, que de-
nunetavão qne no collegio da .lanuarma não hou-
ve eleição pro v i ncial em 26 de Dezembro; sendo
uma acta falsa o papel que com o noma de au-
thentica foi rs'mnettido á esta assembléa e lime ser-
vio de base para o reconhecimento dos pode-
res. À casa indignou-se contra o facto, por assim
dizer virgem, nos annaes eleitoraes da provincial
e tornou diversas deliberações, sendo uma deitas
que fossem os documentos á cominissão de po-
deres e que esta, examinando-os com escrupulo,
verificasse de que lado se achava a verdade, isto
é, a não ter havido eleição na .lanuarua, tal de-
clarasse, e, procedendo a uma nova apuração, re-
conhecesse aquelle cidadão que tivesse nmaio-
ria de votos 1105 outros collegios, excluido esse.

O Se. VALLAOAREs:_ApOIaubo.
O Se. C. DE OLIVEIRA:-Já se forão 8dias, Sr.

presidente, que esses papeis torão reuiettidos á
nobre eomnmmnissào...

(1 Se. VALLADARES:-E não ha noticia deites.
O Se. C. DE OLIVEIRA:_. ..e no enlretanto,SS.

Fxes.,os dignos membros delia,maão apresentarão

amola o pareci. t)r:i, estammims comi a sesã 1
:orrcmile alilio a expirar, o asmiimipto é de muni
grui ilude evil-nle e ruetaimia mmmiii ls'isãm pira-
pIa, umãs só porque é preciso puiiii m, os, iii Ires
lo cri mie, se crmimie houve, coou torqime aumnia

(leste ex a mi pci' resultar o recuo 1 mcci amo to do
direito de ummm deputado legitiumiaunemite eh ito
e (litC mio emtam1to ( , .,lá arredado da assemnblea; i'e-
uni-mime ao Sr. Virgmlio d MIlo Franco, que
será o 4. 1 eleito.

Peço, pois, á V. I';xc. que se digne de fazer
chegar este meu pedido á nobre comnrnissão; isto
e, que se ili gne fazer-lhe sentir qu' tia vaimtagemii
part tidas lós da oi aioria e minoria em liqui
(lar-e o problema da validade ou não validade
da pretendida eleição da Jaseuaria,que todos nós
temos interesse em que a luz se faça, e esta ia-
comnioda anciedaile desappareça.

O Se. PmIESmDENTE: -Alguns dos nobres muemmi-
hros da comnmsissão ouvirão ao nobre deputado,
e hão de tomar em consideração o seu pedido
la maneira que for mais couavenieute

Votação.
Procede-se á voteção, e são approvam]os os pro-

jectos n. 111, amitorisando o governo a mimeltiorar
a relormua do alferes Francisco José Marlins; mm.
1'i -i, supprimnimnto a freguezia do Piraigussií; mm.
209, concedemidm auxilio ás obras do centitermo
(te Itajubá; li- 218, coicelermdo auxilio as watrm
zes do lndaiá e Cacté; a. 286, romicedemido uni
:i000 de tieena a Luiz Maria iii Azevedo.

Posturas.
Entra co 2. 1 discussão, e sem debate passa

para a 3. 1 , o projecto a 202, contendo artigos
ald i livos ás posturas da cantara rmmimmicipal (tu
Mar de Ilespanha.

Auihio d matriz do Juiz de Fora.
Entra cmii 2.' discussão, e sermi debate passa

para a 3.', o projecto mi. 254, que manda le.(ttmzir
da verba-obras publicas-da leu n. 2181, a quan-
tia de 10:000$000 para auxilio das obras itesta
matriz; e 1:000$(]00 para as obras da igreja dc S.
Sebastião tia imiesimia cidade.

Divisas.
Entra era 2, 0 discussão o projecto n. 247, que

ummaimda prevalecer as antigas divisas da freguezia
da cidade do Sacramento, revogando-se para este
timmi uni artigo (Ia lei n. 2136.

O Se. J. EuvmiozuNo off'rece como additivo o
pro,jecto ri. 255.

Não havendo mais quem queira a palavra, eu-
cena-se a discussão, e, procedendo-se á votação,
são approvados o projecto e seu addmlivo.

Concessão de credito.
Entra em 2.' discussão o projecto li. 150, que

unced uni credito para occorrer ás ttespezas de
canahisação de agua potavel na freguezia de S.
Francisco de Paula mio MachaImnho e de outras
localidades.

0 Sus. FERRAZ JUNIOR offereee como additmvo
o projecto n. 147.

Emicerrada a discussão, e procedendo-se à o-
tação, são approvados o projecto e addutmvo.

Bibhiothecario da capital.
Entra em 3 , a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. , que manda contar desde a
data da publicação da lei n. 2181 o augunento
de vencimentos ao bebi iothecai'mo desta capital.

0 Se. VI0TTI requer e assim se resolve que o
projecto seja redigido de modo a formaremos
seus artigos proposições distinctas.

Desapropriação de terreno.
Entra cru 30 discussão, e é adoptado, o pro-
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je c to li. 1'), qii' atilorisi a deipropriaeà 	 lo nw
rito 	 ia idade do,
/ go neo/o aO e jot7o Á. Deme/rio G. Corrêa.

1 titia uru 3. 1 ri iseiisàíi, e é Sem dtIratr n adu1r-
ti1 	 o projecto n, 109, que autorisa o governo
a rotular pagar a este cidadão até 8 % da quan-
Ii., ujti. , arreradou quatuto subslittuo o collector
ri Mar Ile l lespanha.

Cadeia de 1. 11 letras.
ciii 1.' disclissão, e é seio debate alop-

prujerir li. 193, que erêa urna cadira der it Ir li r ar tiritara para o sexo ma s culino no
rir Iurl 	 Reat.

l(z qaiaeo/o a J. J. (íonsalces Simêes.
liii ia vio 2. 1 discussãor projecto o. 20, que

manita pagar a rstr edadár a quali tia de reis
.2.0t;3O, t er 1' :oorr- Cl IR) de rhras (1 110 fez tia

do rir Fruiu.
() — r. "s alla(Iar'es (pela ordem):- V I'xe. convocou tuouteiuu unia sessão extra-

uni in:rria t raia hoje. Niiiguem podia deixai de
iiitrpietar esta cOnvocação senão pelo desejo
alter pitruotici te lar andritiento ás leis ano tis.
\ingrleilr podia interpretar de outra maneira,
purjue, seiuáe 1/ir aproveitado o tempo curti a
uIiscusso dcnsae leis, que recharirão estudo e
exartie minucioso, V. lixe, pode estar certo de

te a prori gar:ào rio 11 dias não será bastante.
l'ua curusrquerrcia, ainda hoje vou reiterar mui
liii r u i c já tenho feito á V. Exc., principal-
uliute tOStes ultimos dias e é que dê prefereicia
as leis a titulas, e deixe de parte estas itiflurneras
iuirrlirla.s miii duaes, que nenhum beneticio tra-
iem a provincua e são outros tantos escoadouros
p — r unte ião-se os dli nheiros publicos. Com a
a r luhrearr constante de taes ruiedirlas, esta asseni-
IrIa se teto cuni ertido em unia rica instituição
pia, um Nerdadeiro cofre de csmolas, ao qual
todu iiiiindo iciti pedir tirita esmola; e in000tes-
tarcirruente a missão da asseinbléa provincial de
Minas não é por fornia alguma conceder estrio-
ias: não se podem distribuir os dinheiros publicos
desta maneira.

Sr. luresdnte, por isto ainda vou reiterar o
perlurlur 1 mie já hz á V. Exc. e é que ulormeirte
notes ultimes dias dè de preferencia para a dis-
CUssào as leis aiunuas, porque desta niajueira V.
Ixe. prestará uni relevante serviço á provincia
de Minas.

0 Sul. PRESIDENTE:—(J nobre deputado tem
tola razão na reclaruracão que faz ecu vou alten-
deI-o.

0 ,ii. R. Siova ofierece conio additivo a este
projecto o ilut o. 181, que manda efléctuar um
pagamento de 2:281 (te obras feitas por José
1 )mil ra ir:icir, na estrada rio 'labolei ro do Pomba.

1 aprriarlrr e entra conj o ur:lamen te em dis-
cussão, licando dia encerrada e adiada a vo-
ti'ào pela flora.

Orçamento provincial.
4rrnIiniiu a 2.a rliscussào do projecto o. 100,

orcaarecei la e lixa a despesa lia privincia
para o anuir linauciro Ir 1877-18X

Pror'ederrdo-se á voiaito do art. 1.0, cuja &lis-
Culosão licu ri encerraria na sessão antecedente, é
Ippruvaulrr, e beuuu assim a emenda o. 5 do Sr.
Horirigris Silva: sendo rejeitadas as emendas de
is. 1 a 1 e 0.

lInira em discussão ir arl. 2.° da deopeza
() r. 1riinion,d (Não lentos este

ri iscuirso)
'lendo ilatio a hora, o Sr. presidente marca a

ordem do dia srguinle e levanta-se a sessão.

4r 555()011DINAIHA AOS 20 Dl, .IIJNII(r
ii; i$;.

PRF,SIDENCI% Do  'R. 1 iM SuA.

SUMMARIft—e\i'EuiExTE.—Pa)ecrrrs (lo corst-
missées. —()rlerii rio dia.—(írati/icacão a A.
Paul/no Atcare.c da Coa/a. - (]adcirceç de ins-
/rucção primaria. —Jse'orão (te impostos. -
Constracção de poules. —jluxilio r comera (te
Itabira para a canal/seção (te agfa po/are/.-
Xaceqação de rios.—,Jlalnizea e ou/nas obras.
—Paqar,zeuto a i'ielson Dar/o Pinsen lei Bar-
bo.a. _2.a lei/u'a (te projecto. - Orçamee/o
pro cine/ai. - Discursos dos Srs. A. Peso n aa e
C. (te O/ice/na.
_l's 12 horas (to 	 lia, feita a rIramuiada, :chão-

sp p rienies 3 	 Srs. rlepmilalos; faltando com
causa participaria os Srs. .1. Pr'iuihur e ltreophilo.

.• lo-se a sesão.
Ilha e apprv:url:r a acla lia anluraolrute.

1 , lt 1.' 'Eu:uiETluliO ló o se g ui ir
EPED i ENTE

Petiçao.
De ,arios habitantes te S. M guieI li 'luurvu,

pediu lo sua passagril para a freguezia de 5.
Francisco.—A' coiniuissão de estatisticu.

Pareceres de comsnissões.
1 Sus. CAETANO GAMA, por part e da coinun Os

es por: ia 1 encarregadaa te dar p1 rocei sobre ao tr r -
p sic/roo não sair :cioivad is, otierece o segui III Ir,

Parecer 0. 51.
A cririnissão espcial, 1 qual foi present a

proposi 'ão n. 2182, (tire ruanda o governo põr
eni execu'ão r) 	 11 rIu art. 4.' da lei li. 2024
o § 8° do art. 3 1 ta lei o. 2112 tia parte refe-
rente á estrada do Renegado, prirpo.sieàu áque Ir
ex-presidente Di. Pedro Vicente dr Azevedo
negou sancão, lendo as razões da acta da presi-
lerreia, entende não ser m procedentes.

Diz o ex-presidente: o que se as leis de que
tratr a propusicáu está no caso de serem exe-
cutdas, não é preciso autorisacão legislativa para
(lime o Sejào. A prujrsmcao, entretanto, rOlo dá
autorisacão, manda o presidente executar a lei. »

Diz mais o ex-presidente: o ci te o estado da
prov í ncia não tem perniittido a realisação da obra
e que não e possiv:l ciii vesperas de contralur
eniprestinsos para o pagamento (te sulrveuções á
companhias de estradas de ferro, onerar Os cofres
putihucoo com etriprestinios para serviços urdi rua-
rios, que só podem e devem ser feitos cujo as
rendas orlinarias da provincia. »

Nao sio o ex-presidente que se trata de unia
estrada de indeclinavel necessidade, a respeito ria
qual existem diversas autorisacões le g

	u
islativas,

citadas tolas nu relatorio da directoria de 	 rras
publicas, que lhe foi apresentado.

Não vio que a lei n 2112 arl. 3° § 8. o mania
estabelecer urna barreira na dita estrada para a
cobrança de taxas itinerarias, crearido-se assina
unia turute de rendas para a provincia e que por-
tamrlrr os j. uros e emnprestiruos contrahidurs para
se etfectuar urna (tira tal senão compensados
pelos prorluctus da taxa creada cru unia estrada
que presta se ás comarcas do .lequitahy, lIa-
pirassab r, S. Francisco e ainda a uma parte da
do Ri) Pardo.

Os euiprestivaos para se pagarem juros ou sub-
vencóes á corupantua de estrada de ferro não
serào niais vantajosos a s cofres provinciaes, que
o que foi conlraluido para urna estiada, que fa-
cilitando o transporte de mercadorias para tres
comarcas, rios productos ia respectiva lavoura o
ind mistria,encurta a distancia, evita o transito por
lugares pestiferos, como tem sido demnonstrad

n'esta :issemirléa:—asoinu é a cOiiululis5ii rir)—pa-
recer—qne a prru1rrroicão se,t:r omihrirreltida á os 1
di se usor o.
- Sala das criuuinumuos/res. 211 de ,luinliuu te 181(15.—
Caetano (jama—.J. Jiu/rosiuro

Fica sobre a riresa p1 errtr:irna u r)]ril1 doulia
rio aniirnlià.

0 Sus. ,l. lCF'tuOSlNo, tre l a de hrírite s e estradas,
apresenta o prurjecto u. 2134 para 2° discussão.

0 Sus. EVARISTO MaculaDo, pela de poderes, olfe-
rece pata entrar em 2 1 uhiscussão Ir projecto o.
282

O SR. E. DA VEIGA, pela de intrucçuo publica,
ofierece para o rnesnrlo IDo o de o. 2118, lodos so-
Irre a rure,sa para ontrari , ni tua orrlerru dos trabalhos.

1 Sus, P. BRÂN n/o , pr 1 parte, da de redacào,rut1e-
roce redigido á li ii:ul o projecto n. 133 e nua is 2
iii riuesmo emanados, as quaes redacções, sendo
appruuvadas, vão a copiar-se 1 beruu assim  ̀as dos
projectos os. 214, 10, 84, 109 e 195.

(uRDEM DO DIA.
(ftati/icctçao a .lnto 'zio Paul/tio A. da Costa.

Conti muita a 1.° discussão rir project o) tu. 229,
que autorusa o governo a mandar pagar a A.
V. Alvaras ria Costa a quantia de t 00 1reI,i uns-
1rurtçào a que procedo ciii cada urna das esta-
coes fiscaes que tiscahisou euu . iitude de ordens
legaes.

O Sus. VAI,LADARES justifica e nuanda á mesa
o seguinte:

Requerimento.
« Requeiro que se peção ao inspector da ttue-

souraria provincial iuulurrua;óes sul,rre ir iuurirero
te estações liscaes que frirão inspeccionadas por
Antonio Paulino Alvares da Crista.

Sala rias sessóes, 213 de .lurrtso de 18713.— Val
lentares. »

ti Sus. 1.° SECRETARIO irá as uriforiuuaçóes que fu-
ràr solicitadas pelo Sr. Vailatares.

1) Sus. A. 1-'ENNA justitica e ivauida lanabuui á
iiiesa o seguinte:

Requerimento.

o R quei ro
1	

co pia rir r rol ato ri o feito pelo Sr.
ntonio Paulinu Alvares la (:Os[ , , sobre as es-

tações (iscrues que inspeccionou.
Requi oiro mais que o Exmn. governo iuifrrruuie

se o referido tutuccionario recebeo por qualquer
titulo a 1 guina gratificação, 10100 ajo da de custo
loto serviço que prestou.

Sala das sessões, 26 de Junho de 1816.—A.
Penna

E' apoiado e sem debate approvado.
Fica adiada a discrussão do projecto.

Cadeira (te instrucção primaria.
Entra em 2. a discussão, e seio debate passa

para a 3°, o projecto o. 148, que crea , unia 2.a
cadeira de iuistrucçào primaria superior para
a curlade do A raxã e outra para o Curveiiui.

Cadeira de 1. 00 letras.
Entra em 2. a discussão, e sem debate passa

para a 3 1 , o projectou. 1t1'7, que crea tinia ca-
deira de instrucção primaria para o sexo inascu-
titio na Tapera, teriui:r tia Piranga.

Entra em 2.° discussão, e sem debate passa
pula a 3., o projecto n. 219, que urrea duas ca-
ulr' ias de 1. as letras para o sexo masculino tio
districtu do Aranha.

Isenção de impostos.
Entra em 2. a discussão, e sem debate passa

para a 3.°, o projecto n. 286, que iseurta de im-
postos os instrumentos e machinas que forem
i mportados pela companhia União Itabirana para
o seu estabelecimento filatorio.

ode/na de I. — leiras.

Entra ( u ni 3 discussão e é sem debate adop-
tado ir IIr .leCi 1 o. 104, que r:re:r pIra (1 sexo
ruuasuthirirr uma irritei arte iiustrurÇ:'io pruriiania
no rlmstricto riu Sorri, o omitia na povrraI'ãur ii-
noimui	 l—i55 gerir—termo rio Queluz.

Conatnmic cão de pontes.
liii t rI em3.° discussão e é sem debate adop-

tado o projecto o. 82 e seus ariditisos, auto-
'isauido a crrnstrucçlo de varias pontes, cru-
cedendo credito para varias obras e contu'ndo
outras disposições.

0 Sus. .1. E1;unusozuNo requer e obtem que a re-
uirrcçdrm deste projecto seja feita de iuuodu que ris
seus artigos r:urnstitiiao propo s ições ilisturitas.

Auxilio a municipalidades.
Eitl ra enu 3.° discussão á sem debate adop-

tado o projecto o. 158, que auxilia com a quan-
tia de 4:000 a cainara de liabira para a canali-
sação de rrgoa pulas eh.

Xaveyaçito de rios.
lutra cii) 3. 8 discussão, e é sem debate adop-

latiu, rr projeto n. 220, que auitorisa o governo
a despr'uaden 1:280 annuaes em favor da navega-
ção rirs rios Doce e Jequmtirrhonlia.

Matrizes e outras obras.
Entra cor 3. 1 uliscussào e é sem debate adop-

tarlo e projecto ri. 210, que autorisa o governo
a cuirceder auxilio a diversas matrizes e a dos-
ironrher varias quantias com outras obras pui-
blir:as.

APagamento a elson Dano Pimento 1 Barbosa
Entra ciii 3. 1 discussão, e é sem (lebite alep-

titio, o projecto ri. 266, que autrrnisa o paga-
tuierito a Neisoiu Dano Putuientel Barbosa, da liii-
portine a da conslrucçào da c:mdêa (te Pararatu.

2° leitura de projecto.
Tens 2. a leitura, e julgado objecto dr rlelibe-

raçào, resolvenrio a assernbtéa que não sej:t nu-
l)ress o nem copiado, fica sobre a iuuesa para en-
trai' ira ordomii rios trabalhos, ir piojecto o. 127.
(1 110 concede 6000 para se fazereuur os rcparos mie
(1 1 1 0 necessita a estrada ria Serra rias Sete Voltas.

Orçamento provincial.
Continua a 2.a discussão do ptojeato o. 106,

que ora a receita e lixa a despeza da provincua
para o exercido de 1877-1818.

Trata-se do art. 21.
O.r. AffoflSO Ierina (Não te-

inos este discurso).
() r. (Tand1do de Oliveira

(1 dom)
São apoiadas e entrão ronjrinuctarnente em lis-

etissão as segmuinles:
Emendas.

N. 1.
Fica autorisado o governo desde já a mandar

entregar ao hospital desta cidade, setn prejuizo
da subvenção rle que trata a leu o. 1009, a quan-
tia de 10:000 para as obras do udilicio e casa
para (IS loricis no mesmo editicio.

Saia das sessões, 26 de Junho de 1876.—Ama-
ral.

N. 2.

Augn'ueflte- s e a verba do O. 14 do § 3 do art.
2.°. com tiiais 300 para o bibiiothecarlo da
Diaiuuantina, lugar ue fica crearlo desde já.q

Sala das sessões, 6 de Junho de 1li46.—P.
Brandão.—I. de Campos,

Sl;SÀ() DV 213 DL i[JNllk) III iStS.
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No 	 1 . 0 n. O hga-se . 	 . 	 800000.
2. 1 ii. 5	 .	 .	 41:'1808000.

« 	 7."	 « 	 .	 . 38:200000.
•0 	 «	 . . 32'()00$00o.

12. n. 7 	 ..	 6000000.
ri.  8	 «	 . 	 . 	 30000H.

«	 50 n. 1	 «	 .. 50:537,O00.
s ala das sessões, 26 de Junho de 1876.—R.

Silva—E, da Vezqa.—J. Evfiozis,o.
N. 4.

Nu § 2." ri. 3 diga-se . 	 . 22:400000.
sala lias coiiiiiiissões, 26 lo lanho de 1876.—

II. Silva.---F. da Veiga.—J. Eufrozftto.
N. 5.

Fciinda ao quadro do niifl.ero e dos venci-
111(91 Is tio ji-ssoal da directoria tias obras pu-
hI Ias, junto au projecto de orcarnento provin-

Onde se diz, 1 continuo com 600$000, di ga-
se, 1 correio servente com 500000.

À' palavra—Portei ro—accrecente-se—que ac-
ciiiiiutará as fucircões de continuo.

Substitua-se (1 vencimento (to administrador
de bras de1.080000 pelo de 1:180$o00.

Sala das sssies, 2(3 de .1 unho de 176. —.11.
Pacheco.—J Eufroziao.

Encerrada a discussão, lica a votação adiada
por falta de quorum.

'Fendo dado a hora, o Sr. presidente designa a
ordem do dia 27 e levanta a SeSSu.

48. 0 SESSÃ(.) ORJ)1N 111 A AOS 27 1W JUNhO)
1W 1876.

PIIESIDENCIA DO Se. CAMAIIA.

SU%I MA RIO:—EIPEDIENTE.—Pareceres de com-
mzssães.—ítrdein do dia.—Revogação de leis.
—Avxiiio ti matrizes.—Estrada de ferro de
S. João d'El-Rey.—Orçamento provi'ucial.-
Di.teursos dos Srs. Dritmond, A. PesAdo e R.
Silva —Emesidas e additivos.
As 11 1 , ' 2 horas da uiatiliã, achão-se presentes

37 Srs. deputados; faltando corri participac:to os
Srs. Joaquim Pen ido e Theoph ilo.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antecedente.
O Se. 1 ° SE:RETÀHIO dá conta do seguinte:—

EXPEDIENTE.
Offlcios.

Uru tio secretario do governo, de iÇO do cor-
tents, transrnuttitido urna representação dos ha-
bitantes do districto de S. Miguel, termo tio 85.
Sacramento, acompanhada de uni ollicio do Exrn.
bispo de Goyaz, em que pede a elevação tIo
Incsino á categoria de parorhia.—A' eonimissão
de estatistica.

Outro de 20 lo corrente, enviando unia tabeila
organisada pela cantara municipal da italsira
pala a cobrança de impostos pela aferição de
pesos e medidas.—A' comnmissào de propostas.

Outro de 22 do corrente, enviando tinia pro-
p os ta(Ia caniara municipal da Christina, sobre a
cobrança de diversos impostos.—A' mesma com-
liii ssO O.

Petição.

De 1). Carlota Elisa Lii iza Barros, pedindo pa-
gauieuito de despezas feitas por seu finado tua-
rido para a aliiuentacão de presos pobres e que
já caldo em commnisso.—A' 2.a cornmissào de
fazenda.

Pareceres de commjssões.

Se. P. IIRANDÃ0, por parte da de redacção,
olb"rece as redacções íinaes dos projectos ns. 204,

205, 57, lOS, 76, 158, 266, Ti e 220, as quaes,
serilo approvatlas, vão a copiar-se.

(O MESMO Se. offeiece iiiais, e pela mesma
cornmissào, o projecto ri 210 em tres propo-
si ç ões distinctas, e o de ri. 77 em luas ditas, que
vão igualmente a copiar-se depois de terem sitio
isp pr ad os; e betu a ssi co para entrarem em  3."
dms:ussào os projectos os. 267, 66, 13, 202, 268,
l8, 221 e 282, que licão sobre a mesa para eu-
trarecn na ordem tios trabalhos; e mais os de ris-
148, 167 e 219 ufferecidos para o itiesnio-lini, for.
niandu nica só proposirão.

(O S. J. Eli p eoziNo, pela sle pontes e estradas,
ofl'erece para entrar eco 2." discu ssão o (te ti.
217, quis tem o uesrno destino dos precedentes.

()RDENI 1)0 DIA.
Revogação de lei.

Entra em 1. 3 dicussão, e é encerrada, irão se
votando por falta de numero, o projecto o. 201,
que revoga o § 1." do art. 4. 1 da lei ri. 1135 de
15 O Setembro de 1870.

Auxilio a matrizes.
Entra em 2.' discussào, e é, encerrada, não se

votando por falta de numero, o projecto n. 205,
q' concedi' auxílios a diversas matrizes.

Revogação de lei.
Entra e u) 2 . a discussão o projecto n. 222, que

revoga o art. 5. 1 da lei n. 2042 que creou a fre-
guezia de S. Francisco de Assis na I)ianiantina.

O Se. J. FuenoziNo uflèreee corno additivos
OS projectos ris. 278 e 284.

J-nceri'ada a discussão, lira a votação aliada
por falta de qmsoram.

Estrada de ferro de S. João d'El-Rey.
Entra em 2.a discussão o projecto n.264, que

concede privilegio para a construcção tio unia es-
traiEs de ferro de São il'El-He y, pelo vali(,
do Rio Par, até a ponte tio Miranda. 	 -

O Smt..l. EcreoziNo oflerece como dditivo a
est projecto o de n. 273.

Encerrada a tiseusso, fica a votação adiada
por falta de numero legal.

Orçamento proviuciat.
(Anti núa a 2." d iscussio tio projecto ri. 106,

queirça a receita e fixa a despeza ria provincia
para o exercicio financeiro de 1877 -1878.

Procedendo-se á votação do art. 2.°,So appro-
vatios o artigo e as emendas, excepto a de mi. 1,
(1 tC foi rejeitada.

Entra em discussão o art. 3,"
O Sr. 1rurnond:_Sr, presidente,

não desjava e nem desejo estendem-me sobre o
art. 3. 1 ora cru discussão; mas este artigo con-
sagra doutrina de tal ordem que não pode deixar
de ser combatida e combatida energicamente
pela minoria (]esta casa.

Sr. presidente, desde tine faltei a 1." vez s
bre este projecto de orcamento, disse claramen-
te que atImiraa o admnui'ava extraordinariamen-
te os argumentos produzidos pela illustrada 1.a
cornmissão de fazenda, quee procurava e procura
com o seu projecto elevar cada vez mais a cifra cia
despeza publica. E, Sr. presidente, aprofundan-
do mais o estudo a respeito tio projecto da it-
lustrada comrinissão de fazenda, cheguei á tris-
te eon icção de que a iltustre comirtissão se
acha atacada' d'este mal, que tem por assim (li-
zer invadido todas as corporações: o augmen-
to do numero do ja extenso funccionalismo da
provincia. (Apoiados).

Sr. presuilemite, se nós não puzermos um obs-
tai-tido á niarclua que s'.o tomando os negocios
publicos na provincia, augmentando-se todos
os tuas o Inadro do pessoal publico, acre-

dito, Sr. presiilemite, que por iiiaiiii'es (l ime sejãii
is fontes da riqueza public,k, por iiiaijr que
sej a a receita da piot neta, 	 iio verenios
d'aqui á bem pou tis annus lia triste 	 milingen-
eta de só votarmoserbas pais p.igariieuit de
'itipregudos pu bIcos 	 lpuuutoS).

Se. F'euiesz: —Apoiado.
O) SR. Decuion:—E, Srs., se nós desenios

cortar uni pouco no pessoal di tu ciccituialiscuuo
publico da proviucia, se devemos volser nossas
atten'óes para outros ramuios mais muiportantes
lo serviço publico, se devemos cuidar de perto
tia instrueção  publica, que deve e pode deparar
aos nossos cinc dadáis ilina posição mais ele-
vada na sociedade, fazendo-lhes conhecer per-
l'sitainente a t'xtensào de seus deveres e de seus
direitos, se nós podemos ainda concorrer e mui-
ti pala o engrandecimento da pruvincia, pala
Sri lesenvolvium'nLo material, abrindo vias de
i:iimmiImmunicaç,, couicertaumdo estradas, que se
icliiio iritransitaveis, tu para se lastimar que dei-
xemos a iumargein a satisfação de sei'daueiras ne-
cessidades publicas para esgotarmos, por assini
fizer, os creditos de toda provida com o fone-
tonalismito. E' por isto, Sr. presidente, que se

desenvolve todos os dias nesta proviticua a ciii-
tregoluiamna. Parece qu' os nossos concidadãos

iii tend e ui que,e mi -ão pode ai a tifo rir meios de ti ia,
que não podem garanlir o futuro de suas faini-
lias se não foreni empregados publicos.

Mas devemos fazei' vr aos nossos concitia-
ditos que a verdadeira fil cidade para o lioiiieni
não está mios empregos publicos, nas nu exer-
cício da ativiJ ate hucuiana, lemos largos liori-
swites, em que a nossa actividade p de se exor-
t:r perfeitamente e, pois, porque i que os aban-
donauos, e vamos, por assim dizer, depauperar
as 1' rças do orçamento ciii beneficio de unia
classe, que ditei, já sullicienteuiemtte aquinhoada?

Sr. presidente, o desejo de entregar os reditos
publicos cmli beneficio do tumieciooalisuio revela-
se por parte da illustraila 1." comninissão de fa-
zenda tio seu projecto, que restaura a directoria
das obras publicas.

Srs., se existia nesta luovincia uma reparlicão,
que por seus pei-neciosos eleitos, que pelos umos
.ervios prestados á causa publica, incorreo mio
desagrado da provmmicia,é por seimi dtis ida a dii's-
tona de obras publicas que, umontada curti uni ap-
Itam-aIo exti-aord mano, comim uni luxo, (file mio
eoinporta ão nossas cn-eums[alicias liiianeeu-as,
não teimi infelizmente prestado serviços na altura
de sua miistmtuiçcio. A asseinblea pr(.vincial, que
o armo passado imiuito pi'ufiiiteiiieitte, tendo ciii
attenção as forcas financeiras ria prosiucia, jul-
gou medida de sali ação publica a extnmcção desta
corporação, não pode hoje, que e comimposta dos
ulesinos miieuibros, deceimteineumte vir pedir a ie-
stauração de urna serdadeira sinecura.

O) Se B. PINTO:—Nao e a inesuia, lia muita ai-
tu racão. 	 -

O' Se. I)i&uaIoNo:—Eu apreciarei o plano dares-
fauraeào desta corporação..

O Se. It. SiLvA:—Pode apreciai-o com toda li-
berdade e iseumcão.

(O Se. lJeNaIoND:—. . . e veremos que seria para
nós de muito iiiaus vantageiii que ciii vez da te-
stauraçao desta reparticao, deixassemnos que as
obras publicas fossem 'entregues ao patriotiswo
de distinctos iiuineiros, que em eras idas presta-
rão relevantes ser'. iços á provincia. (Apoiados).

E' certo, r. presidente, que os engenheiros
pelos seus comiheciinentos techriicos, por terem a
verdadeira proilciericia, devem mia realidade pre-
star serviços muito mais vantajosos do que os ci-
dadãos patniuticos, que não teto seu espirito por-
feitamente cultivado para estes misteres. Mas, se
rIo patniotisnio destes mineiros, que se recoiim-

icienuki,u á gratmIlo publica, nós não pidemimos es-
levar liras eimistruimlms com syimietnma, ciii essa
be1le0t, curti (IU O se realisão ipianibi iluu'igiilas por
engeiilmirss e por troiissionaes, tu' certa que cmi-
colitran'mimos situa inuilo superior, a
aimlagi'mn da sIulez, porque tu' fina de duvida

que as obras dirigidas ou planejados, por estes ci-
Iadàos patniud es, à que mie lenho i-efeni:im, se-
nau se assignalàct pela hsellesa da construcedo, to-
uavma se reeomnin-uiulãt, á nossa aiteuicão mclii sim-
licioz de que se revestem. (Apoiados).

O Se. 14. SILVA:—SC V. Exe. tosse ulmum fio-
inein idoso e se estivesse lembrando mios tini-
p— passados, tu coumprelieiudeni:m a sua lingua-
gem, umas, sendo tão joven ainda, eu não comii-
prehendo.

O Sit. A. PENIn0 dá um aparte.
O Se. DumuaioNn:—Não estou dizendo que li-

recuos dos miii ngmiad os recursos (Ias iii mii im:i lua-
mulades os mueios paia se effecluam'euum essas obras;

não quero que saiào dos cofres provrmoiies 05
miCros para satisfarão destas iuecessidatles; umas

qmmero que sejão drigidas, miào pelos engenhei-
ros, que uua realidamhis não prestão servios dig-
Ilis da recompensa que recebem dos cofres pno-
vimmt:maes, e sim por esses cidadãos que, sem
a imonimima reeollufuenscm pecunmaria, tem se sacri-
ficado imiuit is vezes pelo bem publico (Apoiados)

O Se. H. SILVA:—Seria bons entregar a direc..
ão desses, trabalhos aos delegados, subdelega-

dos &.
() Su. I ) muuiioNo:—Deixo de responder aoapar-

te do ml 1 rmstrado relator da conmmiiissiio de fazen-
da, porq me rea t mimeii t m uào tem  paridadee algum mima
com :iquiIo que tenho dito a respeito.

O Sim. II SiLv.s:--A V. Exc. tut que compete
destruir a paridade entre a vocação dos dele-
gados de policia e os mimemiubros das cânkaras mmmri-
nieipaes para se incumbirem tias obras publi-
cas.

(O Se. I)iuuiioND:—Refiro-uime ii esses cidadãos
distinctos, que temia conheci:seuto perfeito da
coilstruçlo de pontes e eliticios. Nós todos Su-
mimos engenheiros, quando tratamos de edificar
nossas propnieduules. Estou cento que os nobres
deputados, quando u ltieremn levantar urna casa,
não vão buscar t'umgenlmeiros, m:omismderãu - se per-
feitacmiucote habilitados pariu fazerem suas edilium-
coes.

mi Se. R. SILVA:—À provimucis pagando não
encontra bons engenheiros e as atinaras gratuii-
taunente lmà i de encontrar 1 mmboi s ciunstrue In res
para as obras da provincia!

O Smt. I)uuualoND:—Iullas temia constrmiiulo seus
edilicios sem recorrerem á engcitlisuros.

O) Se. 14. SILVA: —A Divina Providencia vela
por e(Ias...

O Se. DRuaIoND:—Coduseglu iiitemmmente imito po-
demos negar os assigcialados e ucimportsntes ser-
viços que prestào as municipalidades ás amlini-
miistraçóes. Encaremos quaes sIm os serviços
lmrestado s por estas entidades nos limites "de
suas attnubuiçóes e veremos que as :idrruiutstra-
cões mal poderiào cumprir seus deveres, se não
encucmtrasseiii auxiliares patnioticos e decididos
nas iiiunicipaliulades Grande ó a serie de servi-
cos publicos, que pesão hoje sobre as naumai-
ipalidades e de que se espolião as administra-

ções; e porque? Porque encontrão verdadeiros
uxili:mreS nestas corporações.
O Se. 8. PINTO:—Quanto a isto, muito apoiado.
o Se. DnuaioND—E' fora de duvida que, cru

vez de abatermos, devemos, pelo contrario, elevar
estas corporações no ':onceito publico, para que
se tornenu, como ja forào, o verdadeiro paliadio
das garantias publicas. (Mutilo bem)

0 Se. R. SILVA:—E' exceilente systemna e de
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rido faci 1 execução impor obrigaçée sem pa -
e o sr iço prestado!
ti Sir. lHruIoND:—O que é verdade é que pala

& ' ta casa será nui acto sujeito à gra\ e respon-
sabiliilade a estariraca da directoria te obras
pulilucas. 5 iiús o anuo passado, prleitaiiiente
satisfeitos, otaiiiiis aqui a eXtiliCçàO d'esta re-
partição, é fora de dn\ ida que o fluo fizemos cri-
tão infantil niente, mas sini arrastados por coii-
icção sincera e profuuda dos males que iesul-

tav ao á provinCia d'esta entidade.
O SR. A. PESW0:—l'ois garaiilo à V. I',xc. que

hoje taiubeiii coto inteira satisfação voto pela
restauração da directoria de obras publicas.

(1 Sii. R. SILVA:—E vota pati ioticaiueiite.
0 SR. I)RuioND:—Sr. presidente, se me fora

possi\ ei rIatar de novo os fados graves atira-
d, a ao tapete da d scussa o aqui o mino passa-
do pela rpposição, referentes á iticuria, á desi-
dia e á falta de civ isuto, coro que era(, dirigi-
dos IS negoCioS publicos quanto á esta repar-
tiçao pelo seu director.

O SR. EL PIaTo.—Não seja Abyssiuio.
0 SR. 1)RcMoaD:—Rcsponderei à V. Exe. . .es-

tou certo que levaria a convicção ao animo de
Lodos os nicos collegas sobre a necessidade (IUC
ternos de não restaurai' uma repartição apparato-
sa e que na realidade nau presta serviços na al-
tura de sua instituição.

Meu collega, eu não apedrejo o sol nu seu
occaso. 0 anuo passado, quando estava ciii
toda sua pujan ça o director da repartição de
obras publicas, eu fui um dos poucos ineiiibi'os
d'esta casa, que se levantarão para aecusareui-iio
veherneiitein'nte e chamarem-no á prestação de
contas; então, quando repartia favores e gra-
as, e. ja o aggredia t'oreniente, hoje que inc

e nservo na mesma posição, não posso ser asse-
iiielhado ao Abyssinio, que apedreja o sol quan-
do :e descamba.

O 5H. R. SILVA;—Não foi so o nobre deputa-
do, foi a maioria da casa.

O Sir. Ibivaioau:—Se V. Exc. viesse hoje ati-
rar pedradas ao ex director da repartição de
obras publicas, é que com rasão poil ia ser chi-
nado de Abyssinio, porque V. Exc. foi una
lis poucos que votarào pela conservação d'es-
si directoria.

ti SR. II. P1NN0:--Não fornos poucos, a maioria
foi so de dous votos.

O SR. I)RuMoNu:—Então Y. [xc. não tem com-
petencia nenhuma para rue chamar Abyssmnio,
porque meu procedimento protesta contra as pa-
lavras de V. [xc.

() SR. B. PINTO:—Não chamei.
O SR. DRUMOND:—Mas o que é certo é que se

as obras publicas ficarem annexas á secretaria do
governo, poderao ter uni cunho de direcção
tão satisfactoria, como se cItas fossem dirigidas
por prolissioiiaes, porque sabemos que actual-
mente se acha à testa da secretaria do go-
verno num cidadao notavel pelos seus conheci-
uientos administrativos.

O Sn. A. PENIDo—Apoiado.
O SR. IjilualoNfi:-- . . . unia verdadeira intel-

ligencia, e que inc parece tem tempo de sobra para
curar d'este ramo do serviço publico.

O bit. C. AFFONSO dá uni aparte.
O SR. A. PENI DO: —Folgo de ouvir urna lingua-

gem, como esta, inspirada toda na justiça.
O Su. C. AFFONS0 da una aparte.
O SR. R. SILVA:—A opinião do Sr. Drumuond

é valiosa.
O SR. lJRuMoND: .—Tanto mais temos necessi-

da .e de que continue antes aminexada á secretaria
do governo a directoria de obras publicas do que
a sua restauração, quanto este cargo de director
s , ,, giiassmala á nossa apreciaçao por uiiia serie

de de uiandos, por urna serie de prevaricações
qe focao aqui atiradas á luz do dia e que não
Irão respondidas ' icloriosariiente pela maio-
ria da casa. II se ainda acho que fluo deveuios
rs(abelecir a directoria ih' obras publicas, tani-
bem irimpugno os Nencillienlos que a Ilustre com-
imiissão entende dever concedei aos engenheiros
dú dmstricto. (Apoiados

Srs., se estes empregados na realidade pres-
lassem serviços ia altura cmii que a asseniluli-a
pi'ov mmmcial tinha direito de os esperar dos mesmos,
se elies se reeoniuuendasseui á nossa gratidao p01
esses actos de patriotismo e de civismo, por essa
abnegação, pela vcuuladeira dedicação ao serviço
publico, então estou certo de que a assenibléa
pro\ icial de Minas uão deixaria de aniniar-lhes
a dedicaçào, votando-lhes geatilicações e ordena-
lis superiores.

Mas, desde que na realidade não prestão estes
serv iço  assignalados, desde que se tornao nota-

eis pela desmilia, pela falta de dedicaçao, pelo
esuioreciuietito coni que trafímo os deveres que
sobre elles pesão, é certo que devemos aca-
olmur uni pouco seus vencimentos, como unia
alv ertencia por parte da asseuiblea, pari que
deseinpenlueui coni cuidado os serviços que lhe
.são incumuibidos. (Apoiados).

O SR. A. Peamno:—Se o nobre deputado pro-
var que lia essa d esid ia, eu o acoimi 1manhia rei
nesse terreno, porque primeiro que tudo, nis1i-
ro-ume seuipre no interesse publico

O SR. I)iuuaioND:—Sr. presidente, qual a ne-
cessidade da diviso da provincia em 5 distri-
tos de engenheiros? Porque tendo a assenublu
estale tecido 5 circuuiscripçóes para distribui-
cão a força publica, não creou tauubemn 5 dis-
trictos de engenheiro, para guardar a s nietria,
a hiarnionia tao recommnendad?

Pergunto eu, 5 disti'ictos são ou não suflici-
emites para que o ser' iço seja convenientemen-
te desempenhado, dsde que os engenheiros
coiiiprehendào que, em vez de negligentes, de-
vem ser cuidadosos e diligentes?

Sr. presidente, o que recomuimninda o funccio-
narro a gradidão da prov imidia e à nossa estima
é a dedicação pelo serviço publico, poremmi, des-
de que virmos que esses funccomiarios, ao con-
trario do que lhes cuuipre lazer. relaxão uni
pouco as suas obrigações, é certo que miós taui-
beum dcv euios nos prevalecer d'esta tribuna para
chamaI-os á estricta obsem'vamicma de seus deve-
res, (Apoiados),

Sr. presidente, V. Exc. mora no norte da pro-
\ incia, e muitos dos nossos collegas cio outros
poitos diferentes. Pergunto a cada uni de vós
se nesses lugares tem apparecido essa entidade,
que se chama engenheiros, mostrando-se soli-
citos no cumuuprmuieuto de seus deveres, ou se não
é verdade que, apezi' de convidados pelas re-
spectivas mriunicipalidades, fazendo-lhes sentir a
necessidade de sua iiiterenção cru ser-
viços, ainda assim elles se tornão indolentes no
c.imiipriuuento desse dever.

Posso dar testemunho insuspeito de que da
caiimara da Itabira diversos ollicios tem sido di-
rigidos ao engenheiro do districto, chamando a
sua atteução sobre uni serviço, em que cita se
tornava necessaria, e no entanto miào tem sido
attendida. Ape-zar das exigencias partidas dessas
corpom'açóes, hoje combatidas pela iltustre com-
missão de fazenda, esses ernpregadcs se julgão
tão altamente coilucados, que nem ao menos,
pelo dever de cortezia, respondeiri á essas solici-
tacóes!

Ent toda a provincit ha unia queixa geral, e é
um protesto vivo contra a dedicação e diligencia
desses funccionarmos, o estado uiiseravel de nos-
sas estradas e das pontes, que se achão todas

cahidas. Tudo isto atiesta que taes empregados
só trabalhão alguns dias para fazerem jus á per-
cepcào tios ordenados e gmatilicaçóes, que aqui
lhes volamnos. (Apoiados).

Si'. presidente, o estado de nossas estradas é
o mais desgraçado possiv cl!

0 SR. Femrm:az ivaiomr:-1poiado.
(1 SR. DriusioNn:—Parece que v ivemnos em unia

sociedade, cru poderes pubhicos dormem,
Todos nós transitamos por esses caminhos coto
itranle perigo de vi la: á cada instante encon-
trão-,e filias de pomes, e as que existem estra-
g.udas. Tidas essas difliculilades appareceua por-
(111, 1 os engenheiros tia prov incia, cmii vez de
emimcipriremmm seus deveres, dt,, searisão até chegar o
suspirado dia de receberem seus ordenados.

Pois nós hmodemnos cruzar os braços, deixar que
os dinheiros publicos se estraguem da maneira
mscantalosa por que o são, não chamimamudo esses
Itumut-cmtmnarios ao cumprimento rle seus deveres,

votandopela restauração mie uma repartição
que é umuua ulI'rtinta aos cofres pribhicos? Sem du-
vida que não, só se tatus fallece p:utrmotmsuio e de-
i! ieaçào pela causa da provmncia. (Apoiados).

Mas, Sr. presidente, restaurar a directoria de
sduras publicas é desde já ameacar de morte os
minguados recursos financeiros, não em satisfa-
cáci das necessidades publicas, nias emn proveito
de mia circulo de pessoas certas e detei'mnrmmadas;
porque, Srs., ficai certos de que a verba que vo-
tarmos para obras publicas não será gasta com
esse serviço, porem, lua de reverter cru proveito
de certas entidades, que chamarei prmv itegiadas,
que semimpre se bacqueteào mio orcamnetuto da pro-
vuncia.

O Sus. MouriÃo:—A admninistraçào, que o nobre
deputado pensa estar possuida de boas intenções,
pede essa medida domOu governamental, coiuo in-
dispensavel para poder atienier ás necessidades
da provincia.

O SR. i)riusmoND: —Em bora a admnintstraçao en-
tenda necessarua a restauração dessa repurtmçao
para bern curar iii serviço publico, eu nie acho
emopposiçào á ela, não só cru relação a esse
acto, como a muitos outros, que rnostrào que o
actual administrador da provincia, infehizninte,
não se recornmuuendi á sua gratidão por alguns
actos que já lua praticado. (,Vão apoiados).

Se os nobres deputados rume querem chamar
para a apreciação ule certas decisões dadas pelo
Sr. Barão da 'illa da Fiaria, levar-lhes-hei a
triste convicção de que S. Exc. não teu, revelado
esse cunho de iniparcialidad p , esse espirito isento
e desprevenido, que fóra para se desejai'.

Lav rido este pequeno protesto contra o desejo
da iltustre conmmissãu de restaurar a repartição de
obras publicas, que vai continuam' a sangrar os
cofres em proveito de um circulo determinado,
passarei a apreciam' outros 	 do artigo que se
discute.

Srs., corri mi mie fundamento vamos todos os dias
augniemmtamido tu funcciomaalisnio da provincia? Não
seria mmielhor que apphcassemos a nossa receita na
satisfaçào mie verdadeiras necessidades (te inte-
resse geral, cmii vez de esbanjal-a em beneficio de
pessoas, que já se achão mais ou menos aqui-
nhoadas? Qual é, Srs., a razão de ordem publica,
que justifica o augmerito do pessoal da secretaria
do governo? Porventura o serviço alhi tem cres-
cido e affluido de modo tal que se torne urgente
e indispensavel o augmento do pessoal da repar-
tição? Não certamente, pelo menos não se de-
monstrou-

A secretaria do governo, Sr. presidente, tem
actualmente pessoal suficiente e idoneo para
bem desempenhar os serviços que por chia cor-
rem; chia se acha dividida cria secções, cada uma
das quaes tem suas obrigações discriminadas e

dispõe de pessoal suificiente pura as deserim-
huemiliar, principalmente se houver miaqisehla re-
partiçá boa lii e mii.

E mias) é so isso, Sr. presidente, não pár aqui
o desejo de estragar as rendas da prov iucia co,
beneficio do fim ricci anal is crio: a tllustre coffl

mmumssáo propõe mito só 1) augniento tio nuimer
tios fummccmoumarios, ettmno timnbemiu de seus eu-
cmiuie n tos a cii ais 20

Sr. presidente, já disse uma vez e repito; es-
tes augciientos de ordenados, quando muáo são
gemierahmsados, e se hmmiifão a uni circulo mleter-
inmnado, tornão-se odiosos. Por ventura os de-
mais einpregal os das outras repartições da ca-
pital não se achão mias mesmas condiyes emmi que
estão os da secretaria do governo? por ventura
esses ou tios enipregadtis tamnbemmi não são pam
de fammmilia, não hutão com as timesnias iifficrrl-
dades para pm'ov(!m'emn á sua suhusitencna? Seio
duvida Inc sim.

Logo, porque é que se destaca mima classe
p1 iv ii igiada, cru beneficio da qual se augmnenta
a remnuuera ç ao, quando   sai) lançamios a
iuiargeun, ao esqmseimimnemito? Srs., ou generaiise-
ritos a medida ou então não se amigimmeimtemmi ven-
citiientos de ena1regado algu mii.

0 SR. B. PINTO: —Deve -se augrmmeiutar is dos
professores publicos.

0 SR. Driusmoso: -. . .com excepção feita, co-
rno diz o meu nobre amigo, dos professores pu-
blmeos, porque esses exercem na sociedade ir

mruais elevado sacerdocio...
O SR. F. Jusioa:_Ãpoiado.
0 SR. DRuaroND:— . e para que chIes desem-

penhem a alta missão que lhes é confiada, qual a
de formmiaremmm os corações juvenis para no tu-
Litro representarem na sociedade una papel ele-
vado, e mister que a instituição do emusnio pra-
blico seja considerada por esta casa como um
verdadeiro sacerdocio, que os professores sejão
cercados de todas as regalias e priv ilegios, para
que miào deslustreni a alta tarefa de que se achão
encarrega los. (Muito bem).

Sr. presidente, vou concluir. Mas, antes de fa-
zei-o, V. Evc. me perrnittimá que vu ainda diga
algummias palavras impugnando o § 3. 1 ora cmii
discussão.

lteahngnte, Sr. presidente, não vejo qual a
necessidade que existe para que tique revogado
o art. 18 da lei ri. 2024 e pertencente á renda
provincial o produeto do mumposto sobre como-
mercio de escravos já arrecadado e não distri-
buido. Se este imposto já se acha arrecadado e
a sua distribuição ainda não se eflectmmou por
motivos, que eu ruão quero apreciar, se é certo,
Sr. presidente, que, desde que a iiluistiada 1.a
comnrnissão de fazenda nos diz peremptoriamente
mio luminoso preanibulo, que preceuleo ao pro-
jecto ora cmi discussão, que é de se esperar que
os reditos da prov meia se augmentam'au muito,
porque novas fontes de receita forão ercadas?
se é certo que estas esperan ças existem, não só
para a ilhmastrauia 1. conmmiiissão de fazenda, corno
para nós todos, porque devamos prestar ao seu
trabalho o respeito que jurestarianuos á luz ema-
nada das tabelias da repartição competente, se
tudo isto é verdade, Sr. presidente, não vejo a
necessidade que haja para desde já deixarmos de
concorrer para a liberdade de alguns escravos
com essa quota, com que a provnieia até hoje
ha concorrido.

Srs., não ha quantia mais beui votada do que
aquelia que leva aos nossos semelhantes essa
doce alegria. que lhes faz compartilhar na nossa
sociedade uni gozo para elies até então desco-
nhecido.

O Sus. B. PINTO:—Muito bem.
O SR. Dacaiosn:—Srs.,essa lei aurea, que veio

4u)
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quebrar os ferros da escravidão, que veio fazer
com que todos na comniunhao braziletra repre-
sentem um só individuo na igualdade de direitos,
cciii o que nos constituirianios na posição de
senhores para escravos, porque todos somos ir-
:idms pela nossa origem; essa lei, digna de feli-
citições e que deve ser saudada por esta casa,
deve ser cumprida com todo o esforço, para que
quanto antes seja na provincia uma realidade
a lei, que cingio dos mais virente; Louros a frin-
te do ministro que a referendou. (Apoiados,
muito bem).

II Se. B. PINTO:-Mu i to bem.
O Se. DisCM0ND:-Srs., façamos com que por

nossa parte tauibeiii se p res teni os elementos para
que fulgure no horisonle mineiro o sol da li-
berdade, j tão bem saudado pelo governo geral
nesta lei abençoada por todos os corações p

-triilicos.
VOZES:-MUILo bem, 11111110 bem!
(O orador é comprinienta(lo por todos os de-

putados presentes).
O Sr. Agostinho Penido (Não

temos este discurso).
() Sr. Gandido de Oliveira

(ideni).
1.' apoiado e posto em discussão o seguinte:

Requerimento.
e Requeiro o adiamento da discussão do pro-

jccto de orçamento para a sessão de amanhã.-
G. de Oliveira.

Depois de algumas considerações do Sr. Ro-
drigues Silva, impugnando o requerimento, en-
cerra-se a discussão, e é este rejeitado.

Continua a discussão do orçamento.
O Si'. Fodrigues Silva (Não te-

mos este discurso).
S:io lidas e entrão conjuuctamneute em dis-

cu.ssao as seguintes emendas e additivos:
No § 9.° do art. 3 • 1 , eni vez de-ticão eleva-

dos a 20%-diga-se-serão regulados pela tabel-
a aimiiexa sob li. 1.

Tabeila n. 1.
Professores das sedes de comarcas,

	

animuaes 	 .......960$000.
Ditos de cidades e villas 	 80$000.
Duos de freguezias .....20000.
Ditos de districtos e povoados 	 600$000.
Ditos de treguezias de qualquer
classe ........500$000.

Observações.
As professoras terão os mesmos vencimentos

da tabella supra, com deducção do 10%; quando
normalista, porem, terão aquelies vencimentos
sem ileduccão alguma. Aos professores normnalis-
ias se abonarão mïiais 10% dos vencimentos de que
trata esta tabeila.

Sala das commissões, 21 de Junho de 1816.-
R. Silva.-F. da Veiga.-J. Enfrozino.

No art. 3. 1 accrescente-se o §-extrahir-se-ha
anuualinente na provincia uma loteria organisada
tio conformidade com o plano abaixo, deduzin-
do-se dos premios concedidos 8%a bem da renda
provincial, autorisado o presidente da provincla
a expedir o regulamento adequado á sua ex-
tracção:

Um premio de 	 100:0008 	 1

	

50:0008 	 1

	

(1 	 20:0008 	 1

	

«	 10:0008 	 1

	

(1 	 5.0008 	 1

	

«	 4:000$ 	 1

	

« 	 1:000$ 	 6

	

(1	 500$ 	 10

	

«	 2008 	 50

	

100$	 1300

	

340:000$ 	 1312
Benelicio 	 120:000$
Despeza 	 40:0008

500:000$ 5$000 bilhetes
a 100

As sobras das despesas acerescem ão ao beneficio.
E' concedida a primeira loteria para auxilio

das obras da matriz da cidade do Juiz de Fora.
Sala das couiunssÔes, 26 de Junho de 1810.-

R. Silva.-J. Eufrozíno.-2 1'. da Veiga.
Ao li. 3. 1 ami g miien te-se o segiimiite §:
§ Fica o pi'emdeiite da proiIicia autorisado a

a 1 phm:ar do saldo da lei n. 2024 de 1813 a quan-
tia de 36:000$ para acquisiçào e transformação
de uni predio na cidade da Diamimantmna para ca-
dèa central ao njrte da proviimcia, casa de cama-
ri, jury e audiemicias, tudo conforme a planta e
orraimiento feitos já pelo engenheiro do districlo.

Augmente-se o seguinte:
Art. Fmeão isentos de responsabilidade pelos,

alcances formados pela thesonraria, por impostos
lançados e não cobrados nos exereicios anteriores
e futuros os coltectores provineises, sem qu
por isso fiquem isentosisentos de pagamento pelos meios
executivos os cotlectores remissos; ficando para
tal tini revogadas as disposições em contrario.

Sala das eonmnmissôes, 21 de .lmuiho de 1816.-
P. Braudão.-Taioba Juuior.-I. Campos.-B.
Piuto.-O. Valladão.-J.[. Fulçjencio.

Fica o governo da proviucla autorisado a de-
duzir da verba-obras publicas-a quantia de
6:0008 para canalisaçào d'água potavel na ci-
dade da Formiga; 4:000$ para construcção de
uma ponte sobre o Rio Sapucahy-inerim, na
Ireguezia de S. João Baptista da Cachoeira, mu-
nicipio do Paraiso; 10000$ com os concertos da
estrada de Pouso Alegre aos limites mIo respec-
tivo ii UmilCipio coto o de Alfenas, passando por
Saiit'Aiina de Sapucahy e um conto para unia
ponte no Rio Lambary na cidade da Christina.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1816.-F.
da Veiga.-X, da Veiga.-Ananias.-B. Pinto.

Emenda ao § 5. 0 do art. 2. 1 n. 1.
Addicione-se a quantia de 8108000, afim de

ficar elevado a 1:500$000 o vencimento do
archm vista da thesouraria provincial.

Sala das sessões, 24 de Jnnho de 1816.-C.
A//onso.-X. da Veiga -0. Valladmlo.-iIo-
dcsto Caldeira.-Tolentino.-J. Augusto. -A -
snaral. -G. de Oliveira.

Entenda ao § 3. 0 do art 2. 0 mi. 3.
Amldieimmneni-se 600$000, para que fique elevado

a 1:200$ o ordenado do professor de musica do
lyceu.

Sala mias sessões, 24 do Junho de 1876.-C.
A//ouso. - Cesario Gama.-X. da Veiga. - O.
Val/adão.-Al. Caldeira. - Tolentino. -J. Au-

gusto.-Amaral.-C. de Oliveira.
A conimissão de instruoção publica apre-

senta o seguinte additivo ao projecto.
Artigo. tdnico. As cadeiras de instrucção pri-

maria sitas nas sedes de comarcas são de igual
categoria, embora mais de uma para cada sexo;
revogado o artigo do regulamento n. 56.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1816-P.
.Braudão.-I. de Campos.- Tayoba Júnior. -P.
Ramos.-2V. Fulqencio.

Additivo para ser coltocado onde convier como
disposição permanente.

Nos lugares onde houver casas de caridade
que queirão encarregai-se de fornecer alimentos
aos presos pobres, serão com as suas mesas admi-
nistrativas celebrados os respectivos contratos.

Sala das sessões, 21 de Junho de 1876.
0 Se. C. DE OLIvE1e.s:-leço a palavra.

O Sim. PImESIDENTE:-Fica a discussão adiada
pela hora.

Designada a ordem do dia 28, o Sr. presidente
levanta a sessão ás 3 horas e 47 minutos da
tarde.

40a 5p5o() ()RDINAIIIA AOS 28 1W JUNHO
FIE 1876.

PumEsim)ENCIÂ no Se. CAMARA.

SUM MAR (ft-EvPEOIENTE.-Pareceres de com-
miçç0es. --Apresentação de uma indicação.-
Discmmrso do Sr. Getulio -Ordem mio dia.-.
1 otaeão de diversos projectos. -A nnexação de
fre,ineia. --Discursos dos Srs. J. Eufrozisoo
e [a//aderes. - Oreamento provincial. -Apre-
senta ção de emendas e additivos. - Discurso
do Sr. C. de Oliveira.- Votação.
A's 11 / limiris mia manha, am:lião-se presentes

35 Srs. deputados; faltando com participação Os

Srs. Md la Paclieeo, Alfonso Pemi na, .1 maqu i ni Pc-
111dm) 1 	 tliemmtmlii lo.

Abre-se a sessão.
1' liml.m e i j mpiivtila a acta 'Ia antecedente.

-1, 	 lê o seguinte:-
Ix PEDIENTE.

Representação.
Ir , aleites Imalmilanles do mlistricto de Santo

Antomuo do Clulador, pedindo a restauração do
mesmo districtm. -À' conlmnisseo de estitistica.

Pereceres de com missões.
O Sim. P. lievNDÃ0, por parte da de redacção,

otíerere redigido a final o projecto n 112 1 que
approvado vai a copiar-se.

O NiEsmo Sim. olterece mais, para entrarem em
3.' discussão, os projectos mis. lii e 119, os
qmmaes ficão sobre a msa para entrarem na orlem
dos trabalhos.

O Sim. GETt-LiO requer urgencia para funda-
mentar uma indicação.

Este reqmierimmento é approvado.
O Si'. Getulio:-Sr. presidente, vou

sujeitar á illmmstromla cousidera ção mia casa uma
indicação que diz respeito á nstrucçáo publica
da provincia.

0 Se. l)iuM0ND:-E' um passo brilhantete
que dá.

O Sim. GEruLio:-. - .e peruiiitta V. Exc. que
eu diga algumas palavras justificando-a.

Sr. presidente, quando o povo não está suifl-
ciente instruido, é justo que os poderes pu-
Imtimoms concentrem cimOS vistas nos meios mie se
melhorar serviço tào elevadm e iinptrtamite.

ti Sim. FImmuMoND:-Piecisamnms dar nova orga-
nmisaçào ao ensine publico na província.

0 Se. (;ETuLio:--DiversIs leis e regulamentos
existem sobre esta materma, algnmiias das quaes
antinomiticas, do que resulta grande confusão.

O Se. I)imuslOND:-O regulamento melhor é o
do Sr. Saldanha Marinho.

O Sim. (1ETuLmo:-Esse é realmente um dos me-
lhores regulamentos que se tem promulgado na
provincia.

Sr. presidente, se não nos é licito esquecer o
passado como relação á instrucção publica, isto é,
aquillo que abi ha de bom, todavia, devemos
procurar adoptar o que lia de melhor, e conforme
nos aconselhar a experiencia dos paizes cultos.

A indicação que vou ter a honra de offerecer
ê a seguinte. (Lê).

O Se. A. PENmD0:-Faz cana isso um impor-
tante serviço á provincia, alemn dos que já tona
prestado.

O Se. GETuLI0:-ObrigadO.
Sr. presidente, prevejo que se poderá talvez

combater essa indicação, dizendo que a asseun-

bléa não teima attrihmiições para nomear comrnis-
sõcs jue tenliáci de funecionar durante cm inter-
vallo das sessões. Mas, Sr. presidente, a :omim-
missão mie que trato ruão fica com caracter algum
relativo ás arluoes mine temos na casa, é unia
comnlissão comia caracter externo, e portamlt), na
formos do ar[. 61 1 nosso regi incuto, não lia du-
vida alguma que a modernos nomear.

1 verdade que ternos a commissào mie instruc-
ção publica perfei Iamimeuu te representada na rasa,
e que naturalmente terá feito estudos sabre o as-
sumpto e sobre o prmmjeeto ul ti umainente apresen-
tado pelo nosso duslincto collega, o Sr. Pedro
FIram i dão, e que: é um  1 ra bolbo de bastante mui cri lii;
mas os poderes desta cemmnissámi ex pirão no dia
do cii cor ram nento mia asse miibl ia, e portanto  nada

inrus poderá cita fazei'. Entretanto já lemos el p
-uuuocitmms mora que a commnissão que for nomeada

possa colheu os pontos sobre tine deva basear o
seu estudo.

Emum vista mio assumiipto mie q mie trato, e das pou-
cas considerações (lime hei feito, julgo-me mis-
peumsatlo de continuar a tomar tempo á casa (não
apoiados), chain:)ndo a sua attençào sobre a me-
(lida que proponho, não só por mi nu, mimas igual-
moente conto orgão de vinte e dous dmstinctos
collegas que assigmiarào a imiml mcaçào.

O Se. A. PEN1D0:-As mume(limias apresentadas
pelo nobre deputado são sempre aceitas, porque
mnsptrâai-se no interesse patrio.

4) Sim. (;ETuLmo:-I: ' bondade do meu nobre
collega, comia cuja amnisade sempre me honra.

E' lida a seguinte-
Indicação.

indico que seja nommieada nuno cornmnissão
para rever os regulamentos da instrucção pu-
tmliea, e, fazendo os necessarios estudos, Ipresemi-
tar na proxiimia futura sessão mima reforma deste
ramo de serviço.-Gelu/io.

O Si'. Presidente:--Emliboia a ruo-
cão do nobre deputado veuha comia o titulo de
indicação, todavia um% vez que o seu fina á pro-
por a nomuueaçãO mie uma couamissão, enten-
do que deve dIa ser comusidramia COuilm) uni re-
quermmnemilo,e coumo tal vou sujeital-a á discussão.

Depois de algunmia discussão a este respeito,
o Sr. Candido de Oliveira fundamenta e
rece cm seguinte

Requerimento.
«Requeiro que sja subinettila a inticaçdo

à apreciação da couminissão mie poderes, afim de
que esta dê sobre dia seu parecer.

Depois do alguin debate, encerrada a dis-
cussão e rejeitado este requerimento mie adia-
incuti, o Sr. Getulio requer que seja o presiden-
te mIa assemrililéa encarregado de nomear a com-
missão de que trata a sua iiadieaão.

1: approvad m ti requerimento.
0 Se. PRESIDE-NTE declara que opprlunainente

fará a nomeação desta comnnmissão.
ORDEM 1)0 DIA.

Votação.
Procede-se á votação dos projectos ris. 261,

222, 264 e 265, cuja discussão ficara encerrada
na sessão aniecedeum 1 e o primeiro passa a 2.'
discussão, e os trs ultimos para a 3,a

Aunexação de froguezia.
Entra enm 1.' discussão o projecto n. 159, que

annexa ao municipio de Tamanduá a freguezia
de Cajurmá. &

o Si'. José Eufrozino: -Sr. pre-
sidecute, não sei com que fundamento o illustre
autor do projecto cmii discussão procura desfalcar
o já minguado territorio de Dores da Boa Es-
perança...



SFSSÃ() DF 28 1W JUNhO 1W 18713. 	 485
SESSÃO DE 28 DE JUNHO 1W 18C.484

O SR. A. PENWO:-COM o fundamento da jus-
tia.

0 Sn. J. Euri4oziNo:-. desmembrando-lhe
o districto de Cristaes para encorporat-o ao de
'l'aiiiaii,luá, inuniciqio que, não obstante o des-
falque que acaba te sijilrer, ainda conta 3 fre-
guczia.s iiiiportantes e uma população de 23 a
4 11111 almas, entretanto que o de Dores da Rua

I:speiança, embora florescente, conta apenas 21
mil alunas, e como põe-se de pequenas e Insigili-
licantes fueguezias, a da cidade, a do Água Pé e
a do I:spurLo Santo dos Coqueiros, que é pau-
perrmmiia, de sorte que não poderá subsistir, e se
podei', nau satisfará os oiius a que é obrigado,
,,cudo desfalcado, como se pretende, do dmstrmc-
tu dos Crmstaes.

O Sus. APPRESENTAÇÀO:-Não se faz mais do que
mestituir a'Tainanduía. o que se lhe tirou.

ii Se. A. PENiDo:-Apoiado,
Sus. J. EurmtozlNo:-t) umiunicipio de Dores da

Boa l'speraiiça, emeado cio 18613, eoumipunlia-se
tu dmstrmco de Cristaes e das duas ireguezias
que tenho mnenc ionatlo; eu 18?O, pureni, os ll
lustres deputados representantes do 4.° distiic-
tu, que rend o sup pri moi r esse iii un id pio, trata-
rau uie dividir o seu territprio, e então encor-
toi'arãu a Taumanduá o districto de Cristaes.

1) Se. DausmoNn:-Louvo nituto os esforços do
nobre deputado.

O Se. YALLADAmiES:-Matarào o Tamanduá e
agora querem fazei-o reviver á cuata alheia.

O Sus. J. EuFitOziNo:-Se esta medida fosse de
jusliça para os habitantes de Cristues, e se es-
tes a reclamassem, certamente que oiandarião á
esta casa unia representação pedindo sua passa-
gem para Taiimanduã, porem, ha representação
em sentido contrario, representação que os ha-
bitantes daqueile districto niandarão publicar
cio uni jornal que se publica na cidade de S.
João d'El-ltey, declarando mais que, se alguma
representação aqui apparecesse pedindo a sua
euicorporação ao mnunidipto de 'lamivaiiduã, se-
miielhante represeniaçao seria falsa, porquanto,
eile.s nada tiijliao pedido, e queriào continuar a
pertencer á Dores da Boa Esperança, donde dis-
tio apenas O legoas, ao passo que de iaiiianduã
distào 12 legoas.

tI Se. A. PENW0:-Lembre-se que com esta
medida nã fazemos mais do qu uma restitui-
çao justa; mais do que attender aos verdadei-
los interesses e conveniencias do mnanicipio de
1amnauiiluá.

0 Se. J. EuFisoziNo:-Já pertenceo ao rnuniei-
pio de Dores, porque, quando se formou este
iluilicipio, o districto de Cristaes a elle foi eu-

corpurado, e, como já ponderei, só quando pre-
tenderão a suppressào do mounicipio de Dores
que tirou-se-lhe o districto de Cristaes para de
novo pertencer ao Tauaanduá.

ti se. Ileureorsu dá um aparte.
ti SR. J. I:ureoziNo:-Estou certo de que a

casa fará justiça á Dores ua Boa Esperança,
visto que não pode desfalcar uni niunidipio para
engordar outro.

O Sus. APPisEsENTAÇÃ0:-Emlgordar não, apenas
queremos a restituição do que pertencia a Ta-
manduá.

O Sus. J. EurisoziNo:-Denmais, Sr. presidente,
não ha razão algunma de conveniencia publica
que faça com que o districto de Cristaes fique
pertencendo a Tamanduá; ha a convemiiencia
apenas de dar maiores vencimentos aos empre-
gados do foro em Tamanduá.

O Se. DRuM0ND:-O Sr. Appresentação diz que
é apenas unia restituição.

ti Se. J. EuFRoziNo:-Restituição foi a que
houve lia dous annos, transferindo-se Cristaes
para o mounicipio de Dores.

O nobre deputado, o Sr. Agostinho Penido,
querendo couipeiisar o municipio de I'ammuamsdmiá
pela perda de Campo Beilo, vai tirar de Dores
da Boa Esperança o importante districto de
Cristaes.

O Sus. DRuamoND:-Eile diz que VV. Excs. tecias
constantemente esgotado o 4.° districto.

O Sus. API'IIESENTAÇÃO dá um aparte.
O Se. A. PENID0:-Quando fui a Dores como

juiz de direito imiterimio ouvi a conservadores
distiumetos dizerem que a tirada do (hstm'icto de
Christaes a 'l'auianluá era uma injustiça revol-
tante.

O Se. J. LuFusozmNo:-l)ou inteiro credito ao
meu collega, poremmm lia de perumittir que por ago-
ra isso possa dar, porque sou representante de
Dores e tenho relações inti loas como todos os
conservadores e liberaes daquella localidade e
elles i'eclauiao a periiianencma dos Crista*'s mio
ounmcipio de Dores.

0 Se. A. PENuD0:-Eu aqui só pauto os meus
actos pela justiça e 'onveumiencis publica.

(Na outro apartes).
U Sus. J. EuFiioziNo:-( )s nobres deputados

pelo 4 1 districto veio com a theoria das como-
pemisações, porque rreou-se o muomcipio do Caum-
po [feito.

O Se. APRESENTAÇÃO:-Não queremos compen-
sação, queremos a restituição.

O Se. J. EuvisoziNo:-Nao sei como se possa
compensar uni mmiunicipio desde que as r.ecessi-
dades reclammião a creaçã de outro. A prevale-
cer este principio, todos os mmaumm icipios que sof-
frerein desfalque de unia ou outra freguezia que-
rerão a comnpensaçso deste desfalque e assoo
teriainos mie compensa', por exemplo, o muni-
cm pio de Tres I'on las ooui algmomia freguezia dos
mnunmeipios da Campanha Lavras, visto como
o muunmcipio de Domes da Rua Esperança foi
creado tiran lo-se de Tres Pontas as duas mais
importantes freguezias-Dores da Boa Esperança
e Agia Pé-; portanto essa theoria de cmnpensa-
ção parece-me que não pude ser aceita.

O Se. A PENmD0:-() Tanmanduã lia de ficar
muito triste quando souber da opposição que
está V. Exc. fazendo a este projecto.

O Se. J. EuFilozmNo:-Os conservadores do mu-
nicipio de Dores hão mie ficar tauibem contra-
riados quando souberem que V. Exe. preten-
de tira[-lhes o distructo de Cristaes.

Emquanto, Sr. presidente, os nobres diputa-
dos pelo 4. 0 districto não moe convencerem da
necessidade e utilidade do projecto em disemus-
ssao, eu não posso cncrdar que do municipio
de Dores saia pata Tanuanduã o terrisorio que
compõe o districto de Crisiaes.

Se nós recochecemos que, para se transferir
de uru inunicipio para outro uma freguezia ou
um disfricto, é necessmsria uma reclama ção dos
habitantes, é necessario que haja urna represen-
tação pedindo a sua passagem; em quanto os
nobres deputados não apresentarem uma repre-
sentação legalmente reconhecida dos habitan-
tes lie Cristaes pedindo a passagem para Ta-
manduá, nós não podemos votar a favor do pro-
jecto em discussão.

O Se. APPuIESENTAÇÃO: -Existe na secretaria
desta assembléa.

O Sus. J. EUFR0ZIN0:-Não existe.
O SR. APPRESENTAÇÃ0: - Apresentada por mim.
O Se. J. EuFeozlso: -Houve reclamação con-

tra elIa, declarando-a falsa.
O Se. APPeESENTACÃO:-EU não apresento do-

cumeotos falsos.
O Sus. J. EuFeozmNo:-Faço o melhor conceito

do nobre deputado, porem posso garantir que
essa representação, existente na secretaria, ofie-

recida por V. Exe., f0 arguida de falsidade, mià
lendo para ella concorrido V. Exc.

Foi vista do que v'nho de ex pender, espero
que a casa fará jlmsticr ao mimnicipio de Dores
da Boa Esperança, rejeilaimdo ii projecto cmii dis-
cussão.

1)5 SRS. 0. VALLAI)AO E OLmvEuea E
poisdo.

0 Se. J. FujFnoziNo:-Fenho concluido.
() r. T aliadares (Não temos este

discurso).
Nau havendo iiiais quem queira a palavra, en-

cerra-se a discussão, e indo-se proceder á vota-
o Sr. J. Eufrozsimo requer e obteui que

lia seja nomimimimI.
Pruuuciai'ão-se contra os Si-s. C. All'onso, J.

A ugusto, Drumiiomid, C. de Oliveira. Vailadão,
X. da Veiga, F. de Oliveira e J. Lufiozino; e
a favor os Sm's.A. Penudo, Amsuamiias, Appresen-
ti(:ão, Nogueira 3 u mim or, 19 ou rão , 'lo temi ti mio, It

ilva, Ferra,. Junior, T. de Gorivã, 1. de Caiu-
pus, B. I'mmito, 1 1 . Brandão, 1) Viotti, 19. Fui-
emicio, Valladares e Cansara.

O projecto passa para 2_1 dmscussao.
O Sr. Valiadares (Nào feitios este

discurso).
øSr. 1runioud (Pela ordem):-Sr.

presidente, votei contra o projecto cmii 1 1 dis-
cussão, não porque msào entenda que o mounmci-
pio dc Tamanduá seja digno de unia reparação;
porem, como o Sr. deputado peio 4. 0 districto
garantio que em 2.a discussão apresentaria uma
emenda separando a disposiçào relativa á fre-
guezia do Cajurú, para só se votar a que diz res-
pito á de Crmstaes, e com isso se recompensa o
mounicipir de Tanaanduá, eu reservo-me para eu-
tão acomsmpanhar o illuistre deputado.

O .Sr. ar1os Affonso (Pela or-
dem)-Sr. presidente, embora eu ache que ci
miuumiicipio de Tamnamidmmá mmuereee tinia reparação
pela grave imijustiça que soilreo coimi a creação
da vilha de Campo BelIo, dormi tudo, miào podia vo-
tam- pelo projecto que acaba de sem' approvado, por-
que, representante do 2. 0 dustructo, de mimodo ne-
nhum posso consentir que seumeiluamite repara-
ção se faça á custa da comilarca do Pará.

Os Ses. C. DE OLIVEIRA E J. AclausTo:-Adhe-
ri mimos a esta declaração.

Os Srs. Oliveira e Silva e X,.
da Veiga (pela ordem) dão lambem as ra-
zões do seo voto.

O Sr. €arios Affonso (Pela or-
dem):-Como pode parecer que haja divergencia
entre o meu modo de proceder e o do mmmeu ii-
lustre coilega, o Sr. Vailadares, declaro que, se
como clle, soubesse que opportunaniente [em de
ser offerecida umua emenda suppressmva, relati-
vaisiente á freguesia de Cajurti, tanabemn teria
votado pelo projecto; mas eu ignorava a exis-
tencia desse cormipromisso por parte do illustre
deputado pelo 4. 1 districto, e por isso votei em
sentido contrario.

O Se. VsLLAnaeEs:-Agradeço a sua declara-
cão,

Orçamento provincial
Continua a 2. 1 discussão do projecto ti. 106,

que orça a receita e lixa a despeza da provincia
para o exercicio de 18T7 a 18'38.

Trata-se ainda do art. 3. 1 coto as emendas
oflerecidas.

São apoiadas e entrão conjunctamente em dis-
cussão mais as seguintes:

Emendas.
N. 1.

Fica o presidente da provincia autorisado a

mixiliar desde já a santa casa de mriiserieirthis
de S. Jão cmii mi quantia de 8:000000, para
a comasleimeção de novas enfermarias.

Sala das sessões, 28 de Junho de 186.-A.
iiosrr7o.

N. 2.
Fica smipiiriimiido o imposto de 140 réis sobre

cala kilgraiiuiusa de mel de fumou.
Sala das sessões, 26 de Junho de 1816.-Fer-

ra, Ju..mior.-Theophiio.-C. de Oliveira.- Val-
ladares. -Drumond . -Cesario Gama.

Additivo.
N. 3.

' 4 lrereco coimio additivo o projecto n. 254.
Sala Ias sessões, 28 de Junho de 18'70.-R.

Silva.
N. 4.

()lierecemos como additivo ao projecto do or-
çamento o projecto mm. 126, apprivadíi cmii 1.1
d msrussãs.

Sala das smssóes, 26 de Junho de 18'76.-Ge-
tulio. -1. Eufroziuo.

N. 5.
A terem-se os artigos do orçamento pela segmmin-

te forma; passando o 4° pau-a 5. 0 e incluindo-
se niquelle os addilivos que o)fereço, sob ns.
1, 2, 3 e4.

Sala rias sessões, 29 de Junho de 1876.-B
1'S.itO.

N. 6.
Ohl'erecemïmos como additivos ao projecto de or-

çaniento os projectos mis. 250, 282 e 269, já
passados ciii 1.° discussão.

Sala das sessóes, 28 de Jumatmo de 18'i6. -B.
Piszto - -O. T'alladão.-Ferraz .Jm4nior. -Do-
mniu,qos Viotti.-Toleutino.

N. 7.
011èrecemos como additivo ao projecto n. 106

o de mi. 12, já approrado em 1.1 discussão.
5. R. Sala das sessões, 2'i de Junho de 186.

-i ppres'enta cão. -Gal ulio. -J. Eufrozino. -
.1. Augusto.- Violti-Pedro Brandão -IV. Fel-
qencio.

N. 8.
Fica o gavermio autorisado a despender a quan-

tia de 10:000 como o augmento da propriedade
cmii que está o hospital de caridade desta cidade,
tirada a quota da verba-obras publicas.

Sala das sessoes, 28 deiunho de 18'76. -Ama-
ral.-Dremoszd.-Ferraz Junior.-C. de Oli-
veira. -/. Augusto.-Cesario Gama,-C. Af-
lonso.- Valladares.-Theophilo. -111. Pacheco.
-8. Pinto.-A. Penido.-F. de Oliveira. -To-
lentino.-Anauias.

E' apoiado e approva10 o seguinte:
Requerimento.

Requeremos o encerramento da ifiscussão do
art. 3 , 1 do orçamento.

Sala das sessões, 28 de Junho de 1876.-J.
Eufrozzno.-B. Pinto.

l'rocedeniio-se á votação, foi approvado o art.
3 ° ccliii as emendas e adihitivis todos, menos as
emendas que elevavào a 1:500000 os venci-
uientos tht, arctiivista da thesouraria provincial,
e a 1:200$000 os vencimentos do mestre de ruiu-
sica de lyceo rniumeiro.

Entra em discussão e é som debate aprrovado
o art. 4.' e bens assim os adihitivos a diversos
projectos que já tinhão passado em 1.a discus-
são.

Dada hora, o Sr. presidente marca a ordena
do dia 29 e levanta-se a sessão ás 4 horas da
tarde.
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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDENABIA
AOS 29 I)FJUNFIO l)E 187G.

RESIDENCIA DO S. CAMARA.

Ao meio dia, feita a chamada, achào•-se pre-
sentes os Srs. Caniaru, Viotti, Manuel Fulgencio,
A iria ral

'
Car l os Affonso, Candido de Oliveira,

Vailadares, Drumond, Evaristo Machado, Fran-
cisco da Veiga. José Eutrozino e Getulio; failan-
do os Srs. (aelnt thuoa, Francisco Peixoto,
Cesario Gama, Thcophi lo, Motla Pacheco, A! ,

-fnso Peiiiii, Monsenhor José Augusto, Rol ri-
gues Sil a, Vallailares, Moreira da Rocha, Mou-
rão, Amirianias, Appresentaçao, Tolentino, Rap-
iIa Pinto, Ferras J unior, Agostinho Penido,

\a\ ier da Veiga, Francisco mie oliveira, Inno-
cericio mIm' Campos, Nogueira Junior, Pedro Bran-
dão, Tavmmba .1 unior, Teixeira de Gouvéa, Paula
Ramos, Modesto Caldeira e Joaquim Penido.

O Sir. PRESIDENTE declara que mão lia sesu)o
por falta de numero.

50." SESSÃO ORDINA}tL\. AOS 30 DE JUNho
DE 15715.

l'RECiDENCiA DO 511. CÂMARA

SU UM A Ri 1--Questão de ordem.--Requeriinento
da comrnissão de poderes.—Pareceres de com-
mias Jes.—( )rdeui do dia.—Cemiterio na capi-
tal.—Pagamento a José Francisco Bernhauss.
—Licença a 1?. P. de Queiroga.- Posturas da
(ar/lura de Tamandua.—Cadeiras de 1."" te-
tras.—Lsdemuisação a José Jlaria de Souza
Passos.—Cons€rucção de diversas pontes.
Papamento a R. 11 . de Queiroya.—L)ivisas.-
Estrada de ftrro na Itabira.—Isenção de em-
postos. —Jlonte-pio.—Cadeiras de instrrecçãO
primaria superior. —Denomz uação de /'rey ue-
ia.—Post eras da camara do À[ar de Hespa-

si/ta.—E.vame de pharmacia.—Subrençàes a
colleyos. - Fazendas. —Epoca da inataltação
da assemb léu. —Proposição não sauccionada.
As 11 -horas da manhã, achão-se presentes

34 Srs. deputados; faltando coro participação os
Srs. M. Pacheco, A. Penna, J. Penido, Teixeira
de Gtmus àa e Theoplii lo.

Abre-se a sessão.
São lidas e approvadas a acta da antecedente

e a da reunião do dia 29.
O r. candido de Oliveira

(pela ordem):—Sr. presidente, em urna das ulti-
mas sessões solicitei a intervenção de V. Exc.
para com a nobre commissão de poderes, aiim de
que dia se dignasse dar seu parecer relativamen-
te á cririalidade da eleição que se diz ter havido
no coilegio da Januaria e á que se prende o e-
conhecimento do 4." deputado pelo 70 districto.
Já se tem passado alguns dias e a coiiirflissàu con-
tinua silenciosa. Não quero censurar os illustres
membros deita, entre os quaes conto amigos a
que preso. Mas oque é verdade é que o assumpto
é por demais serio para ser assim adiado indefi-
nidamente, seiri motivo plausivel. Estão ,r encei-
rar-se os nossos trabalhos e, como disse, da veri-
ficação dos factos que se prendem á eleição do 11
distrim'to depende o reconhecimento de um de-
putado.

Ora, não irianda a justiça que se proceda á syn-
dicaricia respectiva no correr desta sessão para
que no futuro anno o legitimo membro tenha
o direito (te apresentar-se aqui, sem receioreceio de
fazer unia viagem mnutil, seio receio de regressar
coto a tiresnia precipitação com que vier? Por
certo, Sr. presidente. Penso que é de alta couve-
niencia dar-se urna solução qualquer á este ne-
gocio. Ou reconheça-se o dmputado portador do
liplommma, d.(-e qmiv 	 hu e neimlmirmmi

vicio na eieicào da Januaria e que sào iplcira-
mote i mprocemientes as allegaçoes contra cita
formuladas ou francamente reconheça-se a falsi-
dade da pretendida autheuiiea,a existencia de rim
cri mire audacioso coro o intuito de iliudir-se mm boa
fé dos representantes da provincla.

O) q um, irão coirvemmm é este sI ata quo, é esta pro-
telação, que prejudica a todos nós. Peço, pois, á
V. Exc. que se digne irrostrar á nobre conr,mtssão
a vantagem que lia de dar-se urna solução promimp-
ti a esta questão, a que se ligao tio gra\ es pio-
imi e umas.

O Sv. jUoreira da 1-tocha
(pela ordem):—r. presidente, fazendo parte mia
cuIflmflISsàO de poderes e para satisfazer os re-
camos inmmito justos do meu nobre coilega e
amnigmm, representante do 2. 1 disti'immto, inrrned ia-
tameiite que ampareceo o seu 1.0 requerimento
em! e umenis coilegmis da comimmissao pretende-
mos dar mm parecer reclamado por S. Exc. e
para este tini dirigi-rue a secretaria e procu-
rei as actas mios coilegios mio .° districto para
poderirios miar este parecer. Infelizmente não
encontrei as authenticas e fui informado cii-
tio que ellas não estavãmm na secretaria, por
isso que Iiniiãmm sido pedidmis pelo meti iiolmrm
inimigo, ropreesentan le mIo 2.° dislrictmm, o Sr. O

mie (Oliveira. Dirigi-me ao irolmre deputado
ei e rsponmleo- inc que ja as tinha resti tuimlo a
secretaria. Assim, não podendo a coniruisã
formular o seu parecer por se achar serii base
para o fazer, requeiro t V. Exc. que solicmlm'
mio governo as actas que exissiiremn mia secre-
taria e sobre e lias formularei então mi ia reem' 1

O Sr. candido de Oliveira
(para arma e.rp/icação):--r. jmresimlnnte, m'ti e-
rão eum ir eu poder as actas(li) .° districto qumma-
do se discutiu o parecer da coni rnissão de p-
deres qne reconhecia deputado pelo .° districlo
o Rvd. padre Modesto Luis Caldeira. Por C-m
oceasião lemimbrar-se-ima V. Exe. mine eu pedi a
palavra para I'mil lar sobre tai parecer e liciimm
a discussão adiada para o dia seguinte, confor-
me a disposição regnimental.

lmmiiediatariiente dirigi-me á secretaria e aiim
encontrei as actas do 1 0 districto, faltando a mie
S. liommrão e J anuiria. Mas uni dos membros
da comroissào de poderes, o Sr. Evaristo Macha-
do, fmrneceo-ine aquilio que se dizia a authemm-
tica da ,lanmiaria e tive então occasào de exa-
urinar todas essas actas e fazer a apuraçio que
apresentei á casa no dia seguinte.

Nesse mesmo dia do reconhecimento di Sr.
Modesto lesei à secretaria todas as authenti-
cas e as depositei no lugar proprio.

Assim, furão e lias vistas 1)01' mim e restitujmlas
á secretaria. Se dahi desapparecerào,devé alguem
ser responsavel, por ser tora de duvida que ella
aqui existirão. Creio no entanto que não ser-
virá isso de embaraço para a solução disques-
Limes que ailèctáo o coliegio mia Jarmuaria.

mi alvitre lembrado pelo relator da comnm is-
são é o recurso, isto é, m'onveni solicitar-se mlm
governo as anrtlienticas qum: na secretaria deverir
existir, por lhe terem sido remettrdas por occa-
isão da eleiçào de Dezembro.

1'' lido e apoiado o seguinte
Requerimento.

A comumissão mie poderes requer que se so-
licitem do Exm. governo as actas da eleição pro-
vincial do 'i.° districto que ultimamente teve
lugar.

Sala das conimissões, 30 de Junho de 1876 —
lIf. da Rocha.—Evaristo iíachado,
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&huesLio de ormlemmi que se agita, Ciimmmprm'-mmme miii
Urna explicação.

Por orcas ao mie p roce ler-se ao recm no hemi -
muento de pmIeme do reverendo Sr. padre Mo-
dcstmm Caldeira a commiiissão de poderes re[mre -
semitvti que fuita'.ào duas autbenticas, a saber:
rirmma mio coilegri. mli Januarra e outra (lo de S.
Romrião. Sendo negocio urgente, dirigi-une à se-
secretaria mio governo, atimmm de obter estas duas
amithenircas e supprir com dias a falia que se
diii na assemimtmléa. Encontrei poremu somente a
au the mi hei do co 1 legi mm da J anuiria, a qual me
foi m'ritregue juntamente com o ollicio que com-
mmiurirm'a mm sua i'emesa, e a fora 'ci á comnnnissão
mim' poderes, alimmi mIe (lar parecer a respeito.

Umn ml,s riem tiros lesta cumnmanssão, o Sr. Eva-
rumOr Machado, teve eni suas mnãos ''sO authen-
t ica tal como eu a liavim entregado, e lavrou o
parecer- reconhecendo depmitamlo o Sr. padre Cal-
leira.

Intratado este parecer em discussão e pedindo
a palavra o nobre depnitado pelo 2. 1 districto o
Si. OaridrIo de Ouve. m pira discuti[-o, forào-
lio, entregues tontas as auttientieas, faltando uni-
i'annente urna, que era a de S. l(omraão, a qual mio
Iniba sido Coe, is traml a n a secretaria do governo.

Fria vista de tolas as aulhenticas coro m'xen'p-
'ào unica tia 1' 1,. ltmmmnão, . l'.xc. o Sr. Oamidi-
ii de Oliveira fez mima apuração  que mrpi'esen-
tmíi-iims aqui o outro (lia. E os nobres deputados
se hão de recordar, mie que nessa occasiau o no-
bre deputado até hg ur'ou a hypothese de que
tendo-se reunido 14 eleitores rio mmeilegio do S.
itonilo, dado e i'miSm) de não ter ti.lo o r. Franc-
f,irt alhr voto mlguin e todos o Sr. Dr. 's irgilimi
mie Mello Frmrracm, v'rilicar-se-liia empate entre
amolmos.

O) SR, C. DE OLIVEIRA:—L' exacto.
O SR. ! m RE.SiDENTE:—Da apurmmçao feita pelo nu-

br deputado resultava esta conclusão. E por
esta mof'smn,m ,mcc,msião declarou ainda que o Ce-
sul lado lo coili'gio is S. 1-toinão irão iratlurmmdo
pita a validade do diploma do Sr. Modesto Cal-
deira, S. '.xc. votava pelo parecer da coinmi-
são e assimii foi reconhecido deputado este Si'.

O SR. C. nu OLivuiru,t:—Simn, senhor.
O) SR. PRESIDENTE: —Pmmstei'ior'rriente, tendo

sido votados alguns requerinmentss a respeito da
eleição do '7.° mlisii'icto, e pedindo eu á com-
nnirsào que examinasse tontos os papeis, sou-
be que tinhiào desapparecido da secretaria des-
ta assemnbléa todas as authenticas do 1 , dis-
trictim. Indagando por este sunsisso de autherati-
cas que s' ieriticou desde que o nobre deputado
fez o semi primeiro requerimento verbal, dirigi-
rue aos empregados da secretaria e cites mire de-
clararão que nãín trveráo mais em seu pulei essas
authematicas desde que t'orão entregues ao nobre
deputado.

Entendendo-une com S. Exc. a sespeito, o no-
bre deputado rue disse que as tinha depositado tia
secretaria. Desejava, porcos, que inc dissesse se
as entregou a algum eriiprcgalo ou se as coito-
cou cnn algum lugar e se para este facto clii-
ruronu a attn'ricao de algum desses empregados?

O SR. C. ou OLIVEIRA:—Puz mio lugar das ou-
tras.

0 5. PRESIDENTE: —POIS o que é certo é que
tenho ordenado tia secretaria que se procurem
essas autlieuticas, c,ui as quaes se achava tana-
bern uni otlicio mio presidente legitimo da ca-
mira rirunicipal da cidade da .lanuaria, aflirmoan-
do ter ai li havido eleição e ser invento de niáo
gosto a asserção contraria; e não se tem até o
presente descoberto cousa alguma.

Entretanto, como o nobre deputado fez o seu
requerimento, e a elIe resporadeo o Si. Moreira
da Rocha, relator da comnmissào, declaro mio no-

bre miepulmmmim íiii e ilina smlu.'áim qualquer sobre
esta questão deve sei' tnnmmmmmmla no correr tlesla
S'SS(m, ruam, s,imiemmte pelo p,'dido que S. Exc.
faz, comum porqum- mmi' fui entregue im drplimmiu do
Si'. tenente coronel José Felisam',to Francfort, que
se mrimlma neta capital, corri o ollic.ro da dauimmra
mmmunicmpal cmii que lh'o rerneltem, os qumes mo-
t regi mm ,'ommmmnumsão, atirai de que, procedendo ás
pnssqurzas que julgar mecessarras, dê, seu parecer.

Eu preterido pedir as autheirticas existentes
na secretaria do governo, mas previno já Li casa
que daln não pote inais ser fornecida a autheri-
tica ia Januarimi, porque ciii já fui remrrettida á
assemnhléa para o reconhecimento tio Si. deputado
Mode.,to Caldeira, a qual foi mima Ias que rlesap_
parecerão da se'retaria da ass'iiibléa, e nerir a
de S. Rommiào por não i , xísLir mii h.

Cmnmro si , deu o dm'sappar'ecimiim'ntm nào se sabe,
pois que o nobre deputado reatam mie niecimirmir
que depositou esses papeis cio mirim lugar da se-
cretaria.

1 SR C. DE OLIvEmRA:—Dentro mia caixa onde
esido as authenticas todas.

Mas releva notar que eimn'mmmmtrorr-m.e a acta au-
therrtiea do P.itroci,ii,.

ti SR. t'iIESiDLNTE:—O notmre miepirtmido alh riria
ter collmmcadm, esses papeis na pasta eui mirre se
guardai mis autli'ntrnmas todas; miras, n'moo estes
papeis iuào appareceio, é certo que milguerni SC 01-
tm'omluzimm mia ecretaria da asserublea, foi Li hiata
e halo tu nu as authmerrticas. Entretanto hoje la
secretaria do go em'no não tios pode maus ser
fornecida a acta da Januaria.

Corumidem'ando este negocio urgente, admnittem o
requerimiienmto da comrnrssãmm mi e. ponho es e vmnr
submetei-o ã drscussao.

Nmmo havendo quem queira a palavra, mi sena de-
mate apprmvado o requerimento.

Pareceres de commissões.
() Sri X. DA VEIGA, por marte da de redaccàmj,

mifierece redigidos atina[ erra proposiçÔes mtistin-
das os projectos ias. 82 e 131, que s'nmlo ap-
pro\ mulos v mm a copiar-se; e bem mmssirrm jnmi'a eu-
irarem em 

3.113a discmissão os projectos tis. 222,264
265, os qmiatms licãu sobre a nassa pmni'mr a ordens

dos trabalhos.
(O SR. CAETANO GAMA, pela de estatistic'a, emife-

rece pra a 2." discussão os de ns. 159 e 261,
que tiverã> o rnesmmio destino.

O SR. E'.AnisTo MACHADO, pela de poderes, of-
ferece para o mesmo tini, e teve tamnbeur o
mesmo destino, o de n. 286.

ORDEM Dl) DIA.
Gene iterio nu capital.

Entra em 1. 0 discussão, e sem debate passa
para a 2 . a, o projecto o 140, que credita o go-
verno na quantia de 20:000$ para mandar con-
struir este cemni terio.

Pagamento a José Francisco Bernhauss.
Entra em 1.a discussão e sem debate massa

para a 2.a o projecto ir. 251, que autorima a Ci-
rnara da Leo1nmjldirrmi a pagar ao 2.' tahmellião e
escrivão do jury, José Franicisc Bermuhmiuss, a
quantia de 1:5fl$ 040 , de custas pmil' clii' venci-
das cria processos crimes.

Licença.
Ematra erra 1.a discussão, e sem debate passa

para a 2.0 , o projecto n. 262. que coimm'emle seis
mniezes de FceiumLa com o r'espedtrmm ordenado ao
professor vitalicio de instruccmuo primaria su-
perior da cidade do Mar de hlespamiha, Ricardo
Peregrino de Queiroga.

Posturas.
Entra erra 2. a discussão e é encerrada, não se
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Cadeira de 1	 letras
Entra em 2. 1 discussão, e seio debate passa para

a :L, o projecto n. 61, que crêa duas cadeiras
de lusO rucção primaria para o sexo inasculino,
uma tia freguezia do Passa Quatro e outra nas
Atuas do Caichatnbii-.

Indemnisacão.
Entra em 2. discussão, e sem debate passa

pai a a 3 • a , 0 projecto ii. 108, que autririsa o go-
orno a indemnisar a jocé Maria de Souza Pas-

SIS dos prejuizos que soifreo nt construcção
di pinte sobre o rio Parahyba.

Pontes.
Entra em 2 . a discussão e sem debate passa

par.[ a 3 3 projecto n. 2V7, autorisando o -o-
"""'>a mandar construir diversas pontes sobre
os rios Setuval, Fanado e Burity.

Pagamento a R. P. de Queiroga.

Entra em 2. 0 discussão, e sem debate passa
para a :3 . a , o projecto n. 230, que autorisa o
governo a mandarpagar ao professor Ricardo
Peregrino de Queiroga o ordenado a que tem
direito desde 7 de I)ezembio de 1874 até 21
de Janeiro de 1878.

Divisas
Entra cui 2.0 discussão, e seus debate pssa

para a 3., o projecto ri. 283, que fixa as divisas
entre o Brumado e Queluz.

Estrada de ferro da Ilabira.
Entra em 2. a discussão, e é encerrada, não

se por falta de numero legal, o pro-
jeto n. 32, que autorisa o governo a conceder
privilegio por 80 atines para a consti'u?ÇãO de
uma estrada de ferro da cidade da ltabira ás
proximidades de Santa Cruz do Rio Pardo.

Cadeiras de 1.00 letras.
Entrão em 2. a discussão, e é encerrada, não

se votando por falta de numero legal, os projectos
57e ')S i que creão eadeiras de instueção

p"imaria para o sexo masculino, uma na fre-
gueziade S. José do PicO, e outra no districto
de S. Sebastião da Chacara.

OSr. 1edro 13an.clão (pela ordem)
requer e obtem urgencia para offereeer o pro-
jecto ii. 106, de orçamento provincial, aiim de
entrar em 3a discussão.

Fica sobre a mesa para ser dado para a or-
deui do dia de amanha.

O MESMO SR. oflerece mais a redacção final
dos projectos tis. 287, 148 e 167, que sendo
approvada, vão os projectos ã secretaria para
se copiarem.

Isenção de impostos.
Entra em 3a discussão, e é seio debate adop-

tado o projecto ri. 286, qne isenta de impos-
tos os instrumentos e machinas que forem 1!il-

portados pela companhia União Itabirana para
o seu estabelecimento filatorio; e bem assina
a emenda do Sr. X. da Veiga, que torna ex-
tensivo este favor a todas as emprezas indus-
triaes.

Monte Pio.

Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-
tado o projecto o. 47,que faz exlensivas aos des-
embargadores da relação do Ouro Preto as dis-
posições dos arts. 3.° e 1. 0 da lei o. 1104 de
16 de Outubro de 1861.

Cadeira de instrucção primaria.
Entra em 3. 1 discussão, e é sem debate adop-

tato, o projecto n. 148 que crêa uuia 2. ca-
deira de instrucção primaria superior para a
cidade do Araxá e outra para a do Curvelio.

Cadeiras de 1.00 letras.
Entra em 31 discussão, e é setii debate adop-

tado, o projecto o. 16, que crêa uma cadeira
para o sexo masculino na Tapéra, termo cIa li-
ratiga.

Desmembração de freyesezia.
Entra em 3 , a iliscusso, e é sem debate adop-

tado, o projecto o. 211, que determina que a
freguezia de Santa Rita da Ressaca se denoriii-
riará te Santa Atina do Caraudahy.

Pos/aras.
Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 202, que contem artigos ad-
litivos ás posturas da cariara municipal do Mar
de Hespaiiha.

Cadeiras de 1 . 0 0 letras.
Entra em 3 • a discussão, e é sena debate adop-

tado, o projecto n. 219, que crêa duas cadeiras
de 1. a, letras para o sexo masculino no districto
do Aranha.

Exame de pharinacia.
Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 268, que autorisa a admis-
são á exame do 3 . 1 anuo de pharmacia ao atum-
no Francisco Jayme.

Subvenções a coiie,qios.
Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto n. 282, que concede subvenções
a alguns coliegios.

Fazendas.
Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto ri. liS, que desmembra varias
fazendas do municipio da Campanha pala O te
Baependy e da parochia de Antonio Dias Abaixo
para a te Santa Anna do AlOé.

Anc'texação de fazenda.
Entra em 3a discussão, e é sem debate adop-

tado, o projecto ri. 221, que annexa á freguezia
da Conceição do Rio Verde a parte da fazenda
do capitão A. M. da Costa Junqueira.

Epocita da ias/ai/ação da assembila.
Entra em 3a discussão e é sem debate adop-

tado o projecto n. 102 com a emenda que de-
signa o dia 10 de Agosto de cala armo para co
meçarein as sessões da assenablea.

Proposição não sanccionada.
E' sem debate approvado o parecer n. 50 so-

bre a proposição não sanccionada n. 2182.
Fica sobre a mesa para entrar na ordem do

dia te amanhã.
Tendo dado a hora, o Sr. presidente designa

a ordem do dia 1° de julho e levanta a sessão
ás 3 horas da tarde.

51. 0 SESSÃO ORDINARIA EM 1 DE JULHO
DE 18'?6.

PRESiDENCIA no Se. CAMARA.

SUMMA RIO :—Pareceres de commissões. --Or•
derri do dia.— Votação de diversos projectos.—
Proposição não sanccionada.—Cadêa no Se-
bard.—Auxilio á cansara do Turvo.—Conces-
são de credito.- Compromisso. - Revogação
de iei.—Estrada de ferro de S. João d'Ei-
Rei . —Auxilioa matrizes. —Discurso e reque-.

risca/o do Sr. fi Sju,a._Oi'çasne;tO p50-
vincial.—Discui'sos tios Srs. Feria: .Justior e
R. Silva.
As 12 horas do lia, aclião-se presentes 36 Srs.

deputados; faltando coto causa participada is ,rs.
Affoiio Penna, .loaqiiiiii Pio e Teixeira de
Goi ê:1.

Abre-se a sessàu.
E' lida e approvada a acta la anlec'deute.

Pareceres ele commessàes.
O SR, P. BRANDÃO, comi) relator da th' reitac-

iferece as i elações iiiaes is pi'. ,jectos tis.
4'?, 58, Cl, 108, 1'?S, 185,202, 211, 268e282,
o quaes sendo logo approvados, lorão á secreta-
iia para sei'eiit liralos a liolipo.

O) MESMO Se. otï're' iliaiQ, P°' parte da tiiesna
eouiniissào, redigidos para serem suhneltiilos á
3liscossuo, o p'iecos is. 21'? 2:30, que
Colo Olhira a oi'dui dos tralallios.

O Se. EviltisTo NIACHADO, por parte da de po
dei'es, olïerece pala entrar ciii 2. 	 discussão o
projecto ia. 140, (lue fica sobe a mesa pare o
i,esino liuii

O) Se. F. na Veica, como relator da de iiastroe-
çá publica, ofleiec' para o lesto; liii is pio-
Jeeros os. 183 e 262, que tiverão o ui'siii
tino dos precedentes.

ORDEM DO) DIA.
Votação.

Forão appro\ aclos ciii 2 . 0 discussão os pro-
jectos us. 72 e 116; o primeiro iiiindando contar
tempo para aposentadoria de Severo Barbosa de
Oliveira, e o seguindo contendo addi Lamentos 'is
posturas da eanu,ra tiunicipal de Taivauduá.

E' adoptado e,3. a diseussào o de o. 26'1 e
seu additivo, autorisindo o pagauiieuto de José
Joaquirui Gonsalves Simões e Jose Dura Nicacio,
as tluaes vão á toiiiiilisslO de redacção.

Proposição não sanecionada.
Entra em discussão, e é sem O bate approvadá,

Dor inais de dous terços, a proposição mãosan
-cionada n. 2182.

Cadêa ao Sabará.
Entra em 3 , a discussão, e é seio debate ;udop-

lado, o projecto o. 111, que autorisa o governo
a mandar construir urna cadêa naquela cidade.

Auxilio á municipalidade.
Entra cio 3.° discussão, e é seio debate adop-

tado, o projecto a. 14'?, que autrisa ogoverno
a conceder á cantara do Turvo a quantia de
4:000$000 para canalisaçào de agua p iavet iuest
cidade.

Concessão de credito.
Entra em 3. 3:3.° discussão, e é sem debate adop-

tado. o prj'cti o. 150, que concede credito para
cccorrr á despezas de canalisação de agua po
tavel na freguesia de S. Francisco de Paula do
Machadinho e outras localidades.

Compromisso.
Entra eis :3.a discussão, e é seio debate adop-

tado, o projecto ia. 13, que approva o couipr-
tiii°o da irimianlade tio 55. Su'raioento, do eu-
rato de N. S. da Conceiçao da Boa Vista, termo
da Leopoldina.

Revogação de lei.
Entra em 3a discussão, e é seio debate adop-

tado, o projecto ti. 222, que revoga o art. 5,0 da
lei o. 2042, que creou a freguezia de S. Fran-
cisco de Assis na Diaitantina, e conteni outras
disposições.

Estrada de ferro de S. João d'El-Rey.
E mitra eni 3a discussão, e é seio debate adop-

lati o, o proj edo n. 264, coe concede 11 r i ilegio
á coiti,iuhia nacional ou eslringeira, que coo-
truli' tini estrada de ferro que te S. .Iao d'El-

Rey vá 1 pos' do Miranda.
Auxilio á matrizes.

Eioui'ti cio 3.° i l t s ! usaao, e é seio debate adop-
til, o proj cto li. 2014. no cciicsle auxílios
pecunimarios a diversas matrizes.

0 Se. R. SILVA requer e obteni urgeni'.ia para
apresentar tini requerimento.

() .r. ii.odtigiies .i1va (Não
temos este discurso).

E' apoiado e jiont em discussão o si'guinle: -
lieqitera nica/o.

lteuluii?Vi'tiiOs que se, peção infruacões ao g°-
toi'' o noldo o' que tem 'mOo elinifil i-

dos pIa ài eirada te Iei'u Lepol-
tii;i os cintrata celebrados 'miii'' a pro\ titia
e a 111, 1 sina i'ouuipanli ia.

Sala tias s'ssõc's, 1. 0 lo tolho de 18'?6.—R.
Si/roo—B. I'into. —Evarixto Machado. - To/en-
tino. —D. Fio/ti. —P'eraz Juunior. —Amarei.—
Caetano Gama.

t) SR. VALLADAiiES; — Pe-) a paI 'ro.
(O SR. Pt1ESiDENTE' —A discussão ia adiada

pela hora.
Orçamento provincial.

Entra cio 3. 1 diocussão o projecto M. 106, que
orça a receita e fixa a despeza para o anuo finan-
ceiro de I8T7-1878.
O r. V<--xraz JiøF—St'. re-

sidente, loiindo a palavra na 3. 1 discussão do
orçaunt), tão espetava ter a honra de inicial-a,
quaiiilo mi'estas b knewlas cii que no assento tia
ullusirações, tribunos mesmo, q te pocterião ele-
vai' a discussão ao ponto que merece. (Não apoia-
tios.

0 Se. C. DE OLiv;lut.&:—V. Exe. é muito digno.
O Si. X. na VEIGA:—O) nobre deputado é rita

dos ornamentos d'esta casa. (Apoiados).
0 Se. TOLENTINO:—E ' dos collegas a quem nós

todos aprecoains. (Apoiados).
O Se. FERRAS juioe:—Se ouso tomai' parte

n'esta hcussào,tiieu fito não é outro senao,acotai-
panibando os meus coliegas de oppusição e apre-
sentando as tainhas observações tauibe,i, oppor-
tio a este projecto, que entendo ser contrario as
interesees da provincia e especialmente aos do
sul, eni algumas das suas disposiçõos, e niesio
porque iolo quero que o meu silencio seja Consi-
ulerado como cotisenti tio o lo taci to a este pi'o
j ecto.

Sr. presidente, filho do sul de Minas.
O) Siu X. DA Vma:—E muito distírícto.
O) it. Fuumurz .IuNmoiu: -. , conhecedor da

industria dessa zona, de suas u iecessidadei e, 50-
brelcido, Colho opposiconist;i corria-une o dever
de por niiiilia voa, apresentando as razões ou'
inc levão a combater este projecto, ocupar a tri-
litina. Eis porque, Si'. presidente, abusando da
bens' olencia d'esta caso (não apoiados)

0 Se. I'OLiSNTINO;—V. Exc. v-'mii trazer l(ila
luz á discussão.

O) Sui. A. PENiDO:—E' ouvido 
sempre cont

nau i to prazo r.
O) Se. FEtotuAz JITNioe:—. . ((1110 á tribuna.
Sr. presidente, a honrada ioununissão de fa-

zenda, no intuito de elevar as rendas da pro-
vincia para satisfazer a certas lespezas, que diz
serem necessarias e filhas da civilisacto, enten-
deo conveniente augnientar os iimipistcos e eae-
lamenta lernbi'ou-se cc certos productos que a
meu ver achão-se em decadencia.

O Se. VALLADARES:—Apoiado.
O) Sa. FERRAS JUNIOR:—E' assim que a hoti-

cada commissàc' faz augnuentar o imposto sobre



I9l(
	 li i) 1." !)l' .ltltlt) ti!

	
!)(t jo 1)1. JULt '1 l)E l5C. 	 M

ti tnin, elevando-o te 8 rit p r hitoguone a
12, etiitilt urna iiend 1 (1(itsi(La)lt. Ititot tio
lesoto (jue eletinilo a 12 1115 este lIlIpSI) atola
 Ni toque esta industria alba-se em

O ti 	 traio 	 oiii1tli41 ; e,,lá 10(51110 (l,liidl,(iidl.	 li:
e ltt(I)hF(liOl a (tU) 0 liffill eVo (10 airoliasou Itt-

tgriiio exportados actualriieiite ti)) esta cio
rejae l:10 c,qu o iiilriiefo exit t rl do em outras Lpo-
ee, cligiremos á rflctusát de que a couflissa
le.lirtii-se nial e (Imito de onerar esta, lilIlIK-
Ir

. Foietri'to: —Pode 1) nobre deputado
contar i1iiiigo sei(pre (lu( , 5	 tratar de
O 	 III II (5105.

1) :, li. FEIItIAI Ii N1OR:—istiliO muito e apre-
cio esta fraiiq uezt.

0 'ii. B. !'r(T O .— QUiflhleflLaM inil arrobas que
era,) enuk, i xportadas estão reluzidas á incUte
taIs iZ.

0 'ti. F'iiuie, i(si(R:—\ariIS ltu,as
par o delinhaliw1110 desta I1\ oura, que tini ccc-
tesa, siIt ieirr gatia ciii iliais este Iiii i O lO , Ira
a lestppirucer e cii	 provarei.

5O as ritit is itt (Iea)leIl(i( (lesti Ii-
vouri no sul, a oltle;al lo sei plantio ate a sua
e\I( O t I li, (005)3 O (5 tantos til iiiotpl-
ria, 1ur liace istã, di platitacão, i1(ier li o-
t (sial) li c,tlieiti; en. 1 Irigar a lilti de rim-
ti.. vm 2 1 lugar as cci is. Iktis ultimas Ou
p. 	 lIl/rI) 	 ir pI)ilii/( (ii(ilrIiIitel 	 Alt iii )l')slIs

:1 (1 crirrrii(ltqw, ° t(SS0 prodtt 	 neoli-
ira, 	 Do itinealo (II) RI)) (II .liiltti(), ji iii) ii(CI-
ca ix, doitio (ritde do siit 1 ja tios ociraris do
Pror. A Iltit titia do RI 	 do Sul, 1 U1i era
iiii	 i litl ri II e,te produti ), actual jiti te j
(-\1)oitt eiu grailte tsrala, as s ini 000111 a piot Iii-
eiadr S. Paulo e iI&tniias outras.

-'r. presideiite, as 1es1ez,s de transporte
tIO t)Iiiiiii5sOtS absort elo coiiipldariieuta uS lu-
cros desta lavoura aos seus productores. (Apoia-
dos).

Unia arroba ou 1 	 kilocrarimos mais ou me-
nos Ii finito posto no Rio de Janeiro licào pela
qutitia iproxiiiiidariiente de 4 ou (tui-
ias t eies acontece que este produclo e vendido
por p rero inferior a esta q tia titia. Veja, pois, V.
Exe. se realmente uão é desaiiiuiador o estado
desta lavoura.

S. lixe. o nobre relator tia cuniiutiss tu eh ga-
nou-se quanto disse que o estado desta lavoura
era prospero.

0 S. II. 1'itTO:-1 a tiais decadente de to-
das.

(3 Su F'ERIIAZ J uiioii:—. Exc. foi levado a
esta roilvicçào pelo estado mais ou menos pros-
pero eui que se acha esta cultura ao norte do
districto.

I4. R.SILV,t:—Apoia,,1(i.
0 Si,_ FEliniz JuNioR:—EU, porem, lembro ao

nrtlire deputado que a produeçãodo fumo do nor-
te ciii coiIi1ar.i;ão á do sul ( insignificante, é mui
pequena.

1 -tu. R. Suvt;—FIa pessoas alii que teias fei-
to fortuna unicamente coto a cultura tio - funtio.

ii Sii. lilitM0NDS — SilO expcoes qo( lILO pro-
vão que a ex portacão d'abi sija maior que a do
Sul.

li Su. FERRAZ Jusioii:—i, deuiais,aquelia zona
onde se cullit a o fumo tem uma lavoura milito
mais rica, que e a lavoura do café.

0 Sn. X. DA VEIGA: —Já se timão inconipa-
liveis.

ti Sti. FEIRtz .IrNIoR:—Sr. presidente, o mel
de fuutio lanibem não foi poupado por S. Exc

0 Sti. I)IuMoND: — i;stiver:tO desapiedados.
0 SR. FERRAZ JCN!oR: —For m desapiedad)s

(U0ieiitaIl)li esle ilnp5l) li ccitt por cento I)e

que ter 1 r solo cearr gado 1) mel (te
trino coro a qitiltia de 2$000 por arroba, pie a-
crseils aos 1 de, e\pntac io, CiiegSir:i a arroba
(e5sC P1,01lucto ao uiercal' da corte pelo preso

de (OOO. 1' ssti giiauhr a a-t. Ixs. iI I le,Cili vez
de crritiilUit 	 1	 )u\ 01)11 	 1 iiifUiii	 lucros por
essa dei ata) de lixa, a) 	 oirtrari', lera de [lei--
celle i . ift'iiOs, porque a exl lontacao diminuirá.

0 R. B. P(NTO — i\ai) tolrari taxa alguma,
rIlie a uitu'tria licita r)r(rplelaoi( , lite an o l ui-

1 -tu. R. ii.vt: -- ),o creio neste teso ltad
ii 'Ii. t'EtIiti/ ...Nlou:—Pois d ° que lia 1

aci iii cc e r.
() ,ii. foLENTiNo:_1epresentintIu iuniedia

taiiieiile a lat oura, vjo-liie forçado a tola,  coo-
iraete irnpsto.

SR. FERuiIZJUNiOR:—Se altendentitos ás cio-
sas do itelinlia:rent@ da tat oura no sul da, moi tu-
i'(L.ligare(ilos á cuirluade que etes irilpisls
fll) ti erlati sei . augrueitarlos. 1. se 	 ta lavorli;.
dtintia, (pI)l 	 a outra que a lia de sribstiluuf
Unia ruira indutril, tu' pmderra dii parte sub-
stitiil-a, (a craca 	 (1 1, golo sOlto, exportai
di, li,tKo ilai torna ti tonel oh 	 Mas V. 1)0. 5 III
(]li 	 a um speiltt ltst' gen ri, 	 existe 	 ) lo)IIopm(lr 1
no lio li 

u -ti. X . iri \/ La:—Mmulpolit) tsandalis
0 -tR. Eiiui 1/.11 101: — . . .ue deve ser iltiii-

di lo 	 li got ( , nno geral, atiui de que
1o'luetores liai) t;oiítii(iiIi a sulirer prejrl
(5001 otu;iIueilie estao slllreiilllr.

0 5h. X. i).t \itiea—itmihi ao prmutritor
il/iri) HIM, (1, -1bbras ii cala :irr,Iaa.

I) 1.51l. Eisll(( t/ Ii NioR: —11 rir(ilOpOlio cxistc la
pa i ti tios isll1miadns, g minto á V. l\S. Mui-
Ias t iS 0(I(iO( ells este ginro por 8 a lI)
a urolri e o veroleu pr ilá a 20, 000trllJuuil
as5i1r pua que a pot lei tOssa cilule sutïr

ii s. Ni. nt Virici:—. tuoiitio.
0 Sti. FEluite lo iou:—lsst industria niin

p0t snitslitrtir a t io fino, p rr sa e niiiii as
outras rasos.

Sipreso ente, eu disse que a atonia tio lu-
,,,o(Ilibava titulo e procurarei provar esta
minha proposição. Atem dessas outras causas
qr,e existem pita o seu mteliiitiatilentm, concorre
tainbein para este resultado a euugraeão de iiiiii-
tos liatitautes do sul pala a prot meia de S.
Paulo, euugro5ão que se eíhctnua ( , til larga e,-
cala, trazendo tsouio lrlsequentsia a csieleli
de lururs pata sereno erripregarios nessa cultura.

1) SIi. F ia' Veiui: — L' exacta.
1 R. Feiutiz 3 usoui: —O Crnlninercio tio gami

i aecuui soitre muito coto a passagem deste pro-
jecto. O imposto que até aqui era de mil nt e-
centis e vinte, t ae sei elevado a 2$200. E' 11111
ii iii causa para fazer encarecer a carne '.erd
no me rcadoO da côO e.

Sr. presidente, o nosso gado encontra aciri-
alilente no Rio te Janeiro uru concorrente niuil
forte, opoiados) e se formos onerar lesta sorte
a ml ti sina creadora, eliegarenios tanibeu ao re-
sultado de Se') ilefinhamento OU pelo hi(eriOS a
sua exportaç tu descerá uluito.

li SR. R. SILVA:-0 Sr. II. Pinto nesta Imrl
concorda com a coinnrlissao.

0 Suo FERRAZ .11jNiols: —íreio que a coinilijssá.
ianan Io mão destes i opistres e elevando-os tin-
to, estaconcorrendo elticazuiente para que as
aspirardes do sul se rcatiseui mais tarde, isto e.
a dit isto da provinicia

0 Sii. 1)itiiioxns-0 que será uru grande mml
ISri uso concordo coniu esta idéa de dividir-se tu
pro', diria

ii St. 'Eu1niz tu xtonrs—Sr. prescIente, tp

taitbemit iii ;ii'oje'l 	 qnie 5	 ;lnl4nienlli 1 t (5vl iii-
!ierii'ia .\ cli respeito ditei 1er,c

0 So. B. PINir:—Iiposto ti kal ri , e cuja
legalidade teai-se posto mil tltit i a e q)J , ti
coituluai', ieveiia lei- apl1eit5ã e s peeiil aia os
e miicerlos das t,lia lis.

1) No F'icntuaz it imrs:—ini ereio,r.
IP, queque qucurt se creu este lilipo s to tI lixa iii-
nerarni, foi coni o lini de ip1li:ar mi 511 prduc-
to aos concerto; e reparo , das estralas; entre-
tanto i nc actntalnut'nte as etridis acbão-se elo
pesti ri) estai ir. ii 1 iajail te, mu itas v ezes, pis-
5:uiid 	 tmr potes cmni1nletanineute etr:igadas, ou
pr 'erdideiros .treneIaes, ir 	 te pagar o mi-
irn s t o mim sua 	 assrgerir! I s to ate é lirisoni).

0 Sii. 11. Suaa: — \ei inIbires te contos
chiegariao pari lei ar as (-trelas tio etadm 1
pe rfe i rio.

0 Hu. iEIuuAz ,liNIOR:—ltnul, rita' cri qnuz na
que) iiobre deputado ioo auguientasse oialcuidos,
coiid tssr as niteliitas inlis ililaes que aqui
temi passado ei grande urllncro, cada uma lis
quaes v ae 	 netar fortemente o 'ofre (Ia pro-
sincna, e uptlicasse (s quant i as 	 1' sri temo de,
mIe 1neiider cmut essas uimtirlas 	 augrimnto de

r tenamlos ao reparo tias estrad
V. l5 s e. saiu 	 lhe o osso lixo, siuelhante

á om eltia snittiiis'a, VI' pirnti:inunte,senu se sul-
leso, paginou—,es, 	roposlms, ao contrario do
q	 (lis' 	 o O!	 deputado iii 1 11 d'triO,,

mcii se ardas, mi
estalo de conliagri;ao; e esie povo, t111 assino
protele, inerte, ocos alguma atenção tIa parte
te seu, reprcsenliiuites e é mii o ruim' :Ielle que
prteslt contra ti decretação dessas rretlidas.

Farei taniberit atgnuias obsers icões sobre ii
1105 5 , curso de tal arriliela.

mina COmIA que foi api esentada a casa,
autmrisa-se o presi b, rite da 1 ,1 oi ulmai a
esta instiiiilçào, abrindo-si pira issoo ilecessanlo
credito no onaloelitr, ouDivmo elcvaiinii les-
de 	 i os ordt natos ilüs professores.

Eu quizera, Sr. presi 1en lv, que sielhiant°
aulrKmçàm fosse dada em nima lei especial que
refmrmasse aquelte curso, in mando tt programo -
ma a adoptar-se e não tacto iii dl porque, li
feito.

Se tu tivesse certeza de qu' 't Sr. Barão tia
Vil la da Barra, cuja coiopetencia pira tal tini sou
o primeiro a proclailar, seria o reformaiar do
curso de pbariiiacia, iào (titia cousa ilguiiia;
mas os presimintes d'esta provincia são mudados
frequemi tetisnI e e assim pode acontecer que auia-
nhã S. Exc. deite a adntiinnstraçáo, e seja este
trabalho contianlo à pessoacoinpletauent extra-
nua á uiateria.

Sou informal' te que existia ou se pretendia
apresou lar na casa uni project a distribuindo is
materias to curso do seguinte uimrtlra: 1 0 anuo
pillsica e bolanica; 2 o clunitca ii:i:eral e olga-

3." pinrnaia e niiteria inemiiea, elunu-
na mio-se ii caiu ira te i n ineralogia, com o fun-
damento de ser dia tlesneccssiria por existir na
capital uma escota de ialilias onde se erisin:m
esta ititteria.

Esta ri/ão, pmarenn, tão procede, porque, se
o p1u'mceutr teu i de conheci-
nenios de mi nrerairmgia, deve obtel-is em sua
prn1mria escola, e não ir inenligat-tas cio ou-
tua, (11 [1 , leni p11 li nu p ri parar enge n iieiuos para
os 1 rabathos de iiiinas.

11 R. 	 ALLADAuiEs:—l5 para se naatritt lar n'es-
sa escota é preciso ser uni sabio.

ti Sn. FERRAZ iu xton.—.l ustanilelite, ilesa-se
ainda atterider ás ditticuldadea que bit pari se
matricular na escola te minas.

Sr. presidente, o actual curso de pliarutacia
não está na altura que leve altlngir, é pessinia-

ilienti . 	no 1. 0 .Ini
1: 1111,w.1,x 1 (erllnieitiI 1 	 l(m)l;tium; 	 (1 2° clii ,iit:i
nnniiI, 	 miil,cl,i rtiiiiea 1 	 llierpilticl; na 3.°
plia umitacia e nu mierat gia; acatianil-se por oni
levi,i-,sc,nie ii'. 	 1 estudo te ctiitulca (Ilimieral
deNe i ,rece(ler a toili5 este'.

ii Sti. X. tis Vt:nei:—Isso ni silir jUstIIi a a
necesil,,l,' di 	 iiamit,ris : ;i(.

0 Si. Fuiiisi.Ju sioio—Eu a,lao-a laia, porem
tendi iii s isia q ii' seja o refoririador di curso o
ae.tniit i'csitenle a qnit'lil lia suco nu' referi;
fica, portanto, respondido o aparte iti nobre ti-
pulado.

Me consta taitlaeii, Sr. presidente, que os ga-
binetes de pi(vIla ininetal se achtart cnn estado
deplmIa\ eI; e iió deNeuios atteuder Ci mii mais
solicitude, latira ole assuniilmto, ujorinente hoje
que pente de decisão do siiatlta muna niiedita tem,-
dente a generatissr o titulo de ati: rnilaceutic,
dado iii roi ineia, a toda o iiuperio.

0 SR. C. nu ( )LmVEinn,s:—l5' nona ]),)a idél.
II mi. FEiiIiSZ JCNiOin:—St'. presidente, eu

crei o (1 1 10 tratando deste issomptl(, alui dos
resultados que pode alcançar a classe ittaai'iti:i-
cc oh ca nesta 1 tros i oci a, si forem ai ten,t idas as
riiuihis observ acões, cunuipro miii dever.

Acrediio, Sr. prsidemit', que não está longe mi
ilia ( , tilque, noltr;tztl, essa classe terá ronqmiis-
tadt o lugar que iiiereGe, entre tm nulos distitielos,
ciii) inli t'Iu:i,imnrte se encontrão nimu lii'. Mialli
e outros oItos, qmi' emtniquecenidm 115 s(Si)-'ticias pia
iiovas mlesi'lui'tis, linram o inaz que i is sIo nas-
cr , teixaudo eu sua plss;igt'm)l por e,te iiuiii,t
nliti 	 cisne digno 	 te seoerao,i, e r , sl m tO dia.,
seus le m stero lonilo 	 berut'eitrres da loiriuirmiilade.

lis Liii, Sr. p.esilenle, terttenitis a Icauru
essi , njesiiio restultolu entre nós, e cmi tatit votos
para que S. 15_e. o udre Barão da Villm iLL
I j irri, da ;inut',risacão que este prm-
JCOiO Vai lhe couceder, muettiioe o curso de ptiar-
macia, rt'iornu:uido-t, abu, de que n:'imt soja isso
feittj por uni siiccessor te S. lixe., talvez lomuos
coinpcieite que S. iSxc em laos assuiiiptos; é do
esperar que mina refotina eouipli'ta, mais ttii
menos tio sentido do nrograiiilniia 	 li sigor no
Rio d .1 ali i ro e na Bahia, seja feita.

V Exc. inc de5culparã Louar i nais tempo á
casa ap tese ii ti tln lo aq ui res tu ui idamue n te esse
progranit moa:

1 ° aaao. — (5tluitirsa riiuierai e apptteavc'l á me-
dicina, noções germes te ntuneralogia, labisca
geral e suas apphicacõm.'s á nnmcdicina.

2 1 aniio. — Ulmimoica orgatiici, liii uSa e zoo-
logia.

30 a'mzo.—Pliarunacia, initeria medica e tbe-
rape 'a t m na.

Sr. presidente, leccionando actuialm»nte os
professores lo cura plaariuie utirsu as tnateri as
que constitniein o ttmutl,a, seria t' nms'mlueilts tjti3 os
ulesinoS professores ciututuissen aleciiutar as
t]iesuas tilaterias, tmtihc,ra tendão passado pari
sono diverso. Ae ho esta disposição crmvenient'
para r ensino, porque uã,t vae i rhrlg ir os aol,naes
proftssc(res a leccionarem iwLterias notas e os-
nuo porque não perderemos ou dias protessors,
mult, mlistinctm> iiicilieo e que honra a sua classe,
o Si. Dr. Carlos Thoniiaz de M;iaattiã's Gouics
(apoia-dos), que aiaanuritttiar:i a sua c:lilu-ira,se esta
disposição tilo for acedia.

Sr. presilenttn, erà estas as considerações que
eu timida a fizer sobre a nuiateria.

\o'zEs:—Muito beiii! Muito bem!
(O orador é cmmmprimeulado por seus amigos).
€)t. ktødrigu.eS Silva (Não te-

nios este discursa).
0 Sn. PRESIDENTE convoca nona ses5ào ex ira-

urdinaria para amanhã 2 de j alho, e dando conta
do encargo que lhe fora coinuuettido pela assem-
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bica dc nutear flua couuiiuisSào encarregada de
ES' i 	 1 tegiIaçao 	 10' 	 iI(Cjltl 5(,i)iS itiliiireãu

ihit.c.t 	 o i'csptCti o priqertu lia
sisao ictsiativa proxittia iiituia, desigiia paia
elti tini	 Srs. II. Silva, F. da Veiga, 0. Vai--
a ãu, A. l'eiiita e P. Iliandão.

te lio dada a hora, o :Sr.  presidente 1 narca a

oirlein tIO dia 2 e IS\ anta a sessao ás 3 hora, e
4. itt nutos da tarde.

SI1SAO IX l'RAURI)IN.UIIÀ AOS  I)I
JUL11O DE 186.

i.inciA ou bit. LAMtRA.

UM MÁ 14 O —Pareceres de comrnissõeS. —Or-
deni Jo d ia.— Votação de pro9ectos.—Urçame'a-
lo ,r0 j,tCi al . _DcUrio dos Srs. Valia/ão
e Jourão . _Eflt e flt1 U5._lt('/0aa de F. J.
JJart ias. —/'ayamento ao colle,w provulen-
cia. - PonIes.—l'arecer tia conzmissão de p0-
(le2-es.
Ás 12 horas da tarde, achão-se presentes 30

Sr. tic1ottatlos, faltando Cifi 1 articipaÇito os
Sr^. Penuiit, (. Alionso, .4. I'enido, .1. Pc-
tido, 1, . tie huiiêa, 1. llauitos, Getulio, 'leo-
plilio e NI. Voldeira.

Abre-se a sessão
E' lida e ap1trovada a acta da ante cedente.

I'areceres de comnzissões.
tI Se. F. DE OLIVEIRA, por parte da de fazenda

itunicipai, ufftsrce o projecto ti, 25 ' , afimli de sei
IittliICtlitO á 2 . 0 discussão, e lica sobre a mesa
aia entrai' na ordetit tIoi trabalhos.

(1 Se. P ItitAsDAO olïerece Conto relator da de
redacção o projecto ti. 24', que teni o i lles1110
destino do piecedenle, e bem assim as redac-
rues tiiiaes tios projectos tis 101, fli), 2221264 ,
2135, 26 e 213, os quaes sendo appr Vattus \ á
á tipiar- se.

i11114,31 1)0 1)1.4..
Votação.

.ào approvados os projectos lis. 32 e 12, cuja
2. 0 ti isco ssáo ticai a encerrada: o 1. 0 Ci ncedeit-

do privilegio para a construcçao de unia es-
trada de ferro, e o 2.° i naiidztiititi co n tarLar tempo
para a aposentadoria de Severo Barbo sa d- (Itt-
\ etra.

Orçamento provincial.
Ctmitintia a 3. a discnssao do projecto n. 1013,

que orça a receita e lixa a despesa da provai-
eia para o eXeicicto financeiro de 1811-1818.

O Sr,. OlinipiO Valladão:—Sr.
presidente, os incoinrnodos que tenho até hoje sol-
frido me ai'astarao das discussões desta asseuiblía,
vindo ainda com difliculdade neste momento a
tribuna I"oi este motivo, e ainda mais pela ele-
vaãt que ao debate tem dado, não só os ti is-
ttiicto5 itiadores que por parte da oposição uteile
se empenharão, Conto tambeni o digno relator da
C,ititliii5So primeira de fazenda, invoco a bene-
vitiencia desta ti lustre asseinbléa.

ti Se. 14. SILVA:—TemU todo direito a cl Ia.
ti Se. 1 tiiuioND: --Apoiado.
O Sim. 0. VALLADÀO.—Sr. presidente, é um de-

ver que corre ao rupri'seiitai te (Ia prov meia mão
deixai passa nestar seui exame, nem conservar-se si-
temiemo» quando se discute esta asseinhlét uni
projecto da iinporlancia do que actualnieiite oc-
cupa a nossa atteumção.

E' a i.utação do imposto o principal direito
que o acto addicional confer ás assenbiéas pro-
vimiciaes, e exercendo-o cota estrupulo poderao
eiiergtcallielite promover o progresso e dirigir
a 1ii'upria admiiinistraÇào, sem tirar-lhe a mãe-
pcndencia e iniciativa que deve ter.

Emit todos os it,'s, oltil are preeentaç.'t e
verdadeiro rgãt da razto pmmbimca, poder nnuo
que tenm o direito de goverliar a sociedane, não
e mais uni dillicil probiemita a resolver-se o de
tornar os til haLos suaves.

Responsavei por sua sorte, cm virtude da h-
berade de que goza, bemievolaniemtte satisfaz o
povo as mas pesadas coutrmbmiiçõeS .À. eles a-
tão dos orçauientos n'este caso é uni signal se-
guro de prosperidade.

)ndt, pomemn, o arbitrio domina e a vontade
ouiiiiipoteiite julga-se dispensada de consultar os
interesses mtacionaes, ticão os individuos á dis-
eripçã do funecionario publico; a acti' idade

\iiiIgue-se edesmppare'e a economia. São exeui-
pIos disto os paizes tio oriente, onde vê-se a ter-
ii abaiiiluimdt, poi'ltii e a presa iiiais expos-
ta a as 1dez da tvi'annia, o comlmmiterclo preferido
como podendo immats hicitinenti fugir às exaçoes
_piluei suuibrio, diz tini historiador, e que iii-
fetizineitie ainda ie1tresemita a realida t cmii mimui-
loslugares.

Ciriitliçào indispeusa' ei da realmsação dos ser-
v coa publicos e de muitos ineilioranientos, so-
bretudo ao existindo  a iniciativa individual e o
espirito de elmipresa para substituir a mnterv eu-
çtu do governo, o imposto, estabelecido cega-
nient, pode produzir serios inales e o aniquila-
mnento da fortuna privada.

ti Se. F. PEIXOTO: —MUitO bem.
O bit. O. VaLLADAO: —Só é justo sendo livre-

mente aceito e teuido por um satisfazer necessida
dei reconhecidas; de o utro modo torna-se unia
verlaiteima conliscação, contra a qual é impossível
es itar os protestos e conter a reacção.

Sabia e previdente tini sido a politica seguida
pela Inglaterra em relação às suas collonias.

Considerou sempre e poder que sobre suas
possessões exercia como muna tutela branda,
que o tempo necessariamneiitt3 havia de extinguiu.
() espirito de oppressão que tltrigma as outras
nações hão doinmmiou o governo inglez.

ij mmi dii, porem, a Inglaterra não se ponde es-
quis ar a essa nalefica influencia, tributou a sua
principal colonia, seu ous 0-a e desprezando
os seus pronunciainentos.

Nimo se conculcão imupunetielite direitos; o pa-i iotismno exaltou-se e, proclamando o grande
principio de que onde nao tia representantes não
pode haver impostos, o povo nort'anierieano
consegulo emancipar-se. Voltando á obra de sua
constituição, n'esse trabalho mliflicil forão as-
semitidas as bases da boa divisão de suas ren-
tias.

Pela organisação feleral que adoptou, os es-
tados particu lares que formão parteda união
tremi, conto o governo federal, imposições que
são uni direito exclusivo e outras que simul-
taiieamneiite perteuicemit-llmes.

Ao lado do imposto de iimmportaçào, que ó ex-
clusi'ammieuite nacional, existe o territorial, que é
re,trvado á administração local.

N'aqueliti paiz, minuto diversamuette do que en-
tre nós se dá, não é o governo central que pro-
poz-se repellir invasões dos estados. As contrario
erão estes que negas to a coii:petencia do congres-
so tara votar imposições interiores e para lançar
taxi itidiciomial sobre artigos já gravados. No
n'cio dos perigos tine amfleaçavto a organisaÇao
do governo federal, combatendo a exageração dos
democratas, Ilaumilton no Federalista apresentou
os seidadeiros primicipios que devmào regular a
miiaterma, estabelecendo a j urisdieçào cumimu ativa e
lmarinoiiisando os imitei-esses geraes e locaes.

l:ni nosso paiz, tendo necessidades vastissimas
ás provincias, dispõem de meios escassos para sa-
tisfazeI-as, isto provem, não só da imnperfeita de-
termmiiuiação e liscalisação de suas tendas, luas,

ltiiitpi'ii 	 rc so111a 	 Is 	 lelitis lia lei 	 Ii 	 :11
tnhro de 18:35. Sua res ms;tt IKào pode por toai
tempo sei adi.tda. No 1 iartammtemtti gerai por llKms
de una vez l 	 s:ilo deminstrida ter Si/is itt-
1 irtSid t 5 a cituvemi 1 enrmi dessa i nedida.

Fui tr' os serviços pmo\ tiicmais tenis ii iistruc-
çài prmimmtria que, sõ, p)ileria atsir' e tolos os
rendimentos pris imieiaes,se qimizesse!imos dai-lhe
Iesemivk'itmtemtto 1C proemmr:mo ltjC todos os

paizes conseguir.
1) "tu. X. mis ' eutts:—rip()iadet.
II Si 11 	 Vsí.iiO:—I'iti necessidades pri-

omrlims, terno esta, e pira outras, como são as
etrailas mie termo, não timi as 	 iritvirmcuas nucmts

ii 01 sien les.
lieoui sem qmiammtt é immmptomtar a proposieãu de

mummpstos. .\ in 1 opimlarmdats te trmbntos esuIta
principalmente les luis aoti-eeono,mmmeos a (lime
sC tlesimnit o seu proditctIt. Quando, porem, se
medem ao poso comitribuições para melhoramento

itzs cindiçõs sociaes e não para empresas pmdi-
teus, guerras iou ti is ida ris guerra, diz um ti-
lustre hrisitdro, as vamiageris tio resultado em
peispectm\t suas Isão ti iturmlicim', taieimm rimesuio
squeeel-o.
Creio, Sr. presimiemite, tine bem aniou ;i

eumulmimSsãO de fmzsnda, procurando o atigimtênto
ml receita prsumicial, meIlioramuli o recebimento
itmS rendas, e ão veio razão pira sertatimute
mimmtmsI:tr .se o uuotivím que, pira e5	 tmui, etti ii-
rjui,nu seu retal mio, do uleprecianatntm mim omitida
entre nó.

0 honrado mlepntadim pelo 2.' tiislriclo, o miteu
particular amolgo o Sr- l)r. VaPoiares, coo1vsto ll

iste ponto o principio uvocato pela Cotttts-
são e uegotm a m'onsequencia que eIla ilalti rledu-
zio para o augrnento da receita pros mnciat.

Cimo em nobre deputado pe lo 2 1 di.,tricto, re-
emobseo os uerigos ed.svantages que pr por-
dona o papel imoecla. Se lia uma ixperiendli
1erfp itament malismmia e clijili resultados mt
íoíto algumt potemm sei postos em oluNida, e por

trtt.m a tias vantagens cliierieas e is perigos
reaes que oflerece o papel moeda.

.&Imesar das decepções seui numnem'o, das rum-
mias do passado, dOS altenisdus feitos á fé publica,
assevera Wrlonski, ainda os povos não po-
derão desprender-se e furtar-se á illusao de
unia ciii ueza adquirida sem trabalho, de uumta
pretendida niultmplicação do capital operada peto
redito e ceeti ainda ne°sa mova especie mie ai-

m-himtia, que converte o papel cru ouro.
Bastão entretanto o imiais ligeiro exame, as

imocões primnozliaes smbre o ilestiflo e sobre as
condições que leve ter a moeda, pira e ree-
nluceer desde logo que cm papel nioetta não se pre-
iii ao limmi que querela dar-lhe.

4 tuoeda, agente lia circulação, não pode ter
para as necessidades da vida linguagem e ex-
pressão creadas 'i mmmas, segundo os
ec.oncrnistas eutsinào, tive, apresentar-se comrto
tina mercadoria ultiversal; e o papel moeda ne-
nbuuia destas condições satisfaz. l'lmttretami Lo, miao
é cite menos una dir e ito de que em circunmslamm-
emas graves servem-se os estados.

Sr. presidente, V. Ex, conhece as circuma-
stamieits tine Cmii nosso paiz teetit forçado 	as eis-
sées; sabe que foi 	 01 occesi

	 em
ào da guerra do

Paraguay, comi despesas extraorlmnaias, que
tese lugar a maior parte das etmmissões. I)'almi
proveio o deprecmtuiento do papel-moeda. Unia
sez dado o mlepreciarnemmto, o estado, como os
individ tios cii suas transacções, soltre suas comi-
sequenciaS, porquanto, a inoeda presta-se ás per-
mutas entre os particulares, mimas taummbemi re-
presenta para o estai ruiu valor qua ido recebe
as contribui ções e é o meio de renumuemaçuo
tios serviços publico-os.

Ilmlun sm	 mnp'rilicuimlm 	 m miii ihmiimemitt' t j um mies-

11 ,0 11	 cmi mutlera haver entre ii ue,nua ululailtia
mi ' uimiu viu imitra epmca, havendo mmscilitcto no
salimr 1 	 utmtlm. II ettmIo, r(imo mm imílismdmio, sua-
lei Iu- 	 a 	 ti ii teiaeio.

r. 1t'esimleimtc, deixarei 11/ litrttu esta uutitrma,
mnesmo mmlii', co, mi-leu ruão estudo mie saude,
comi sirrilicio ircumpi a triluna, e passarei a
outros tlmC si ões, (Iii teetit silo exaininAda s pia
ilustre opposiçmm) liberal.

Fntre mis pontos que mais cmuniimimimmntmtte trumi
servmmlo para censurar a inaioria da asseimalulén,
ligumrt a i't'staumi-ieàm ola 	 de ohra 	 a-
lilmcas. Iii iiiO tIos 	 miadores Ou 	 luposirl u i tibe-
rui (1(1 ihili(o u de repartirão coiiticumtmmula.

Quanto os miiellmorairientmas ummatriae' doitiinà ii.
iiiiiimitieuitC o miosso seculmu, 	 apoiados) e semi'
que teu-si' tornado uina aspiração geral cio nos-
sos mimas, (apoiados) é reaimmmemite ai miravei (lime.
milo só eut razão das cmrcmunstancmas especiaes da
prmvimicia, couio sobre tudo partindo de prtncm-
piis uiprermios, se tente negar á aduituuistraçmo
w , i, os comum que dia possa anima r ti imnmvmmmuentmi

m iuie por toda paute se amnuinema..
Colito disse Miclmel Chevalimer, os traleullios puu-

Itto.. são imicomtestirelnieitte uni voto popular.'
miii presença de l le miào é licito ao, governo abs-
ter-se. E ám1 imeiIes aqueiti cabe dar ao iiiestiio go-

rito til is de existearma milmmmmpre que não o
cm perito mia real isação desse tini

1 )mav 1 dizer mia casa, cmii uma lis s'ssmies pas-
,mdas, a prmmposmto desta mmiateria , qum' ao lasso
m l ii ii luglalers, apezar tie sima riqueza, mito
pi.siiti utt imilmtistermmm ml obras publicas, era ri-
dci um que a puaS imciu mie Munas e m:reasse mmcii
umiinistermim t'iitlim. ummit repartição de apparato
e mlispeusavet.

Luim milustradem ecriptar, Ind exammiiuim t o (lume
este resp e ito se dm mia Inglalmurra, tratando dms
serviras Imililidmus e cansidrandmm-os urina mius
imais iuipmrtantes e is-timidas attriltuimções tio gmm-
mito, diz que para bem c mitlmmmet -a mm mister é comi-

sultar seu pussilo; e é j o stammme.nte nesse pamz,
para cujo exemplo ap peltou o iltustme mleputuilem,
que o cseriimtoi á tine me retiro em-mitra razões
tiulersus, pelas qimaes cite reconhece os trabailtos
mublicos conto uttribui ção que não polo ser ne-

gada ama governo, e a que não se dermu recuar
meios de cunpletainemit exercer-se.

E' exacto, Sr. presimleimte, que mia Inglaterra,
como disse o nobre deputado, não existe o miii-
nisterio de obras pulmltcas. Porem é preciso no-
tar que ali ; o governo temi a. immmluistria privaria
mrfeitauimemite desenvolvida (c jmoiadosj , e ums-
lamente o que nos falta.
II R. ' ALL5fl,tiiES — l)d' e notar-se tanabeimi

m1um emitIa nós m1umantas cumpri/is i til portauttes
apptreceum, sami touitadas pel o, particulares.

() Se. (1. Vai.1.sOÃo:— .m' fimrtilicada psiu
mia iiberdae que respira.

Ao lado deste auxilio polerosissimmio, comuta a
Inglaterra muitas outras forcas, que c i ll outros
puizes tão iti encontrão: as t:imiatles repi-sei-dadas
por seus conselhos umiuflicipues, as nniversida-
0ev, immna multidão de coumupaiminas inmltistrmaes,
soeiedades de tmmdo genro.

.t iniciativa largaumierite desemmvmlvmmla tlispemmsa
que mm govm' no eonceui Ir la em 11 ai es una is eh 1-
cazes para esse limn.

O Se. F. DA VEIGA--Lá o governo jrnmie limmmi-
lar-se a inspeccionar, e entre n(us pre'ia pro-
mover.r.

O Se. O. VuLADÀ0:—l)emimais, ;i respeito,
corno a todos os mais em que possacrios consi-
derar aquelle paiz, chie apresenta-se comima intei-
ranmnte excepciona l ; u.tmguio de ser eguido, mis
não podendo ser inteiramente uni tado.
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tI Sti. 	 II. 	 slil t: ----i'.tii 	 .11011.1 (1111,1 i-ili-

ão de seculo,.
ti SR. O. \ALLaDaO:—Ao ) ISSO q 00 emloda

t parte venlos os pOVOS, (Itiatud u Iratarait iii ii-
liertar-se do podei que os oppriluia e do con-
quistar seus principais titii los de guina —as ga-
rantias (te sua liberdade—contarem ulilcaineute
1-0111 sua energia, na Inglaterra assim não acon-
teceu. Ao lado do povo appareceo unta classe
piuderosissi na, titio em tilii is paizes [em udu
contraria ou inliltrente Li sua solte; a iiotircza
allili-seaC lie, o nwN llaliili0S li Ruiiiigitieatl
l.ii ltii s taia li 1 Iliagita carta. o l olilgi (te Suas
1 ii)eriiai it'.

L'flud,i ali til 	 11115 iilài' ilitlii'ei, liloluCiltos, ii
iilttr,-'/,t tiiCtiZt 	 i,llica-se a frui 	 d	 Lodo, 	 is
iitu\ iiuintii iiaciiIiae. l)lsliiiula 1)11 suas luzes,
a a rt}l'i'acia iiigh'zs avelia tidas as iiti:t s gouui' -
ri iS , e te vii -e por sua deu ir ução ii 01 si p1! -
bit1 ' i' unia instutuicào nacional.

Dispondo de riqucsas enormes, dedict-e iii-
tetrttnetitt, ao i'iignauudeciitieiitu de seu laia.

lu pode-ia citar, por u \lulplo, a obra nu por-
tautissiina da catiatusatão da Inglaterra, qual
foi toda lesada a ffihi por uni iteituliri ia
nobresa.

lii França a niaplidão do go\ernhl lua OS
trabalhos publicos ti (auubern proclainaili, ten-
do como causa a 'oieracão que fazia ver ii
gos orno como um inimigo natural, contra ii qual
era preciso arauto ar- ,,(-. branilo traiisfiruiaeai,
poro iii, opera-se o co tu erão os es pi ritos, no di-
zei de iiii! esiriptor, a insidrar o podei des-
tinado :t dirigir :t sriotlado para o bein v a
presei-vil-a 	 lii uiutl, .1 ser o pritiotiri' 	 titiVil e
inleiligute ili 	 imueltionauten Los pultli'os, sem
pritonir ii ImuOtipoluli 	 lesta licita uitriltuicão.

r. presidente, não Ole alongarei aloisandô iii
alli , liçào itt 'asa (não IIJIO Vir/OS)
0 II. X. DA VEIGA:—() uioiiie deputado está

sendo tiuvudui Ciii1 a itt tiuirào que uiil'rete.
O Sa. O. VALLAD:to— ....1as, peco licença a

V. Ixc. para apresentai' á rasa uni documento
iinpoimante que sobre tal niateria encontrei ir-
niadi por uni dos mais itiustres e respeitas eis
chefes do partido a que pertence a itlustre mi-
noria, sustentando a conu eruioncia d. t reparlição
de obras Publicas.

O SR. aiLAD.ti!ES: —QUeín ã?
II Sa. 0. VaILaDÀO:—O Si. conego Sant'Anna.
tI Sti. V uiLaDAiiEs:—l.' uni chefe 1111111h 1 digno-
( ) .n. II. SILVA:—E' li ruia autoridade insuspeita.
O Se. DRuIoND:—Apoiado.
0 sim. O. V.tLiADiO:—PrS[ando o ineu, voto .o

projecto de oreaniento, que tatu bem reorganisa
essa repartição, dirijo-une por motivos superiores
e ignoro os resultados que a iiiesnaa tenha dado
na proincia. Não une guia a experiencia. Vejo
entretanto que autom idades ii rectisaveis reconhe-
ce n sua vani agoiti para a boa mutarelia da aduit-
iii trará ii.

0 Se. VALuuAiuEs -Respeitamos muito a ,i)i-
nião do Sr, ewiego San LA una, luas não a acuei-
tarnos.

0 Se. C. DE OLlvLiim i:—Nâo e prograuiuuiia ir
partido.

()Smi. R. SILVA:—Mal ã autorudad de uni ad-
Ministrador da escola libei-al.

II SP. 1). VALLADÃO:—CtuaIio a attencãu da casa
para a pagina b.' do reialorio deste respeitaet
presidente, que assim se enuncia (lê):

e A promulgação do regulamento que creon a
directoria, de obras publicas veio sattfazer uma
necessidade lia muito reclamada pela convenieri-
riu publica e rconhecida por esta assenablãa
qiiaiiilo conferiu t presidencit a autorisação con-
titia no art. 14 § 2,1 da lei n. 1267. A ninguem
et , t ili'si.initiiuli o estado pouco suutisfartorio deste

i;itItl 1 serI ii : .iii qiu si ilisti util tutiit IltisI-
dra.el parte de 005siS relidas. Conviilii, por-
tinto, e era .mndispensasel o estabeleciuienio de
u tu comi tro donde, r mgti ia ri sad o ecien titica e a
mml mimstnati\auumento tido ii sors iço concermieiili
oItos publicas, partisse a unducaço,preccdudos II.

nicessaruos exames, das, obras mais urgentes e
vantajosas, e das estradas que rio preturencia ile-

isso mui ser abertas ,ro 11111 sem tilo aq ue lIas que mu ai
p lesseii tini trer pari (i iils intento iii
li issa inálisi rui, ii tsttuttt do melhor s\ slemita III

iilll a seguir-se, a adopção de uni plano geral,
ui qual ticassemn suilirduntlius todas as oliris iii_
lilti' is que iiouiosiuui Ir ser omuipreluemaduula s , a
pr'}uralao de todos IS iil:cessos uilunmuiistralis
touninmientes á 	 ação para sereni submulettids
liial itecisti. laes saio as 1irini'iptaes autriliuuii»es
d 1 lineItom ia de obras publicas. 1. na s endaile dil-
ti iluiuente se coacilui' 	 omuio pulha a ailrniuimstri-
ãi. itrt i ad diste auxiliar e 	 nonada eçou II P5-

tu li te lIbras a enmprtiieitder, com a otmtensao de
escla recmmttetitos nelessarills pari coiilulIer da Smtl
utilidade e cotislnuenuui, cmii o estudo til 	 -
Vll1tieiiis p111 que tis.i'iti 	 ucuuutetailtts Os
r, 	 dala lIzentu, munir, bar coou aceito na dire-
ção dos Iieg iii is m lii iiais (:0l a cracil 1ii
fusa re1uartuiãoalie ao amlmtmmnistraitor soiutettl
a suupmettia luispIcli) e pode estendei suas vistt
a outros nutos de servi (-i iguitluiente urltltortluu_
tes. »

Pissando a i utstã 1 los e reli tos supptouuieui-
lares, eu, Vi) contrario da milinoria, nau 	 11p055
dottr de tecer ao ultustr relator tia 1. 2 comuumniS-
são xb , fazenda tis lll'illlios que mlterec pela Iii-
itre e lidu'uotiea uuuucualusa que tomou procurando
tiriuuur lias ti provi tiiIPS 05 vcrdadPiros primo-!-
pus tine leu ciii regulam esta tiiaterta.

ti 	 F( It. 	 uL\a: —No vatisu conceito 	 te ti
E.XV.

ti Sim. P. ti am,mauao:—i.' este nu ponto delicado
e que muito imitei-essa (u boa aduitunistraào (mau-
couro Ainda hoje a nobre upposucio reciaulullu a
coiisagraçao comuuplta ti pruticupios, que tendi_ mui
a contei e rercear a ad tu iii s t ai tu, ou mii et boi', a
tormual a uwpossi\ ei.

t Se. i)itutosn:—Nús tetmteuiios o abris
o Sil, O. VrLLADÃ0.—'ianto quanto esses

pruncu piOs desetn ser attendudos,e clitiipre resguar-
dar os interesses provuncuaes, tem o digno relator
da cttmitmmtissào de fa,,enla neste e cmii outros anus
procurado garantil-os.

A t1uestã0 dos creditis suppleinentares apre-
senta-se em todos os paizes onde se trata de co-
nhecer as relaçoes que devem ser estabelecidas
eittue a adinunistracão e o parlamento como or-
gão dl pais.

i:tui Franca uiuia lei de 1517 creou a especiali-
dade miuinisteritl, pela qual as despesas dos duf-
feremites miminusterios emito repartidas por uma ur-
deiii nça real, ti ii mudo-se para este e leito a quan -
tia suthiciente do orçamento geral, que era vota-
do ii! o parlamento. Ai cui do que nlarcav a a
declsuil regia, não era licito a nenhum tttinis-
tenio passar e nem ao prupnio uniu) istro da fa-
zenul,i fazer pagimumelutos, sob sua responsabili-
dade, que excedessem às quantias decretadas,
sal is citsOS extraordiiiauios e urgentes. Esta re-
partirão de sumuimitas que deserta preceder ãs des-
pesas, cotito e faeit de preser, tulesino seio estim-
dar ii curso dos ai:ontccmmuientos alhi, inteiramente
desnaturou-se, mão ucatisou o tini que era de es-
pelar e serviu para justificar (actos consummuua-
dos. gastos já feitos. E-ii unia epuca cmii que se
tendia a dilatar e a augmuientar as rerogitivas
partautuentares, itoer-C1hlard ciii 1 ,822 susten-
tou na assemblta francesa a conveniencia de cre-
ar-se a especialidade iegtstativa,julgando-a mluuuil
mais honetica e efficuiz iii que a ministerial.

lliiva Oitui. miii 	 ttl\iltu\I o - 	 gil	 li
lo- orador fraumeez: a A iitegaiiu.0 de uni sois e
Ias nascer a supposlcaul te Itiu 	 o ittesmluo sera
luto; são pois ti soru 0. Lles 110 1 1 5 semim
expostos as razõeS. as causas 1 is roirrli'õ,'s dos
\utos 5UCCCSSIVi).5 iii caiara e a nriprocdad
lesta ituas curisas, lis scru teus e o (lilIltIri que

1	 nau calo, triti_i hill \erilaIeiru 	 Imitratui
i l ute oluriga o governo t'iUii 	 a nação.. .1 cala
SI 	 que 1 	 \ erno ilibou da catuuarui, obriga-se
a realizar o,servi.li lime imtdu'ouu e determinou corno
razão II \uto. 	 etie não coiujtre sutas proimies-

5, os vistos sào nultos de itiremto; o inipostu não
lii consentido ....1 especiurlidade deu ii ser creadi

m a !o go pruo interesse do governo, cIta justifica a
necessidade -Ia ml espeza e ii esta rio a (1) i ii posto.»

E por isto, , propunha a limitaçàei de todos os
(redito, extriom - lniariis e s uppletiientares que
e ao c,iicedudos ai governod' quetie pais. Nro
frão logo aceitas suas idias, o tctiipo real isou-as
(mia parte. Ent:ndeo-se euilãoqtte seria passar a
aultniitistraiãu para a i'imttaia e incititibi-a de

e tal ti
1-mim 1t61 O ml t SoeattJs 000Slr/t ila v ei 	 i ia te ira-

titI( , e\tungu ir Os cmditus sulppleruint;mres e ex-
tra ird inirio, 	 -que entendia-se que cItes pres-
tas ao-sI- a verdadeiros abusos, 10111 	 CO tinha
urdi li). Hoiis O 11!1) imiilttstr 	 lute 	 antes,

lefetisor energicu das pu erogatusa 	 atianiemuti-
rcs,cliegou a elevar a uma mnmmma e\cessiu a os ore-
li 1 5 abertos pari as despesas de sOu uuiflisterio.
hmiupeilumuilo coluitliliamii u mite que o gou ermio saiuisse
la, do orçai!uuuto, lacli e de ei-
lo- este s stemtia não podia ser pinliitauate ex-

titulo e Io tiiti não O 111, p o D i u e 0\igii umh
1 ais os ers te is fossem rueaunenle dotuIs e mi-
la as i iii 1 tire s idades iii epuradas pu teria o sui i'-

r tuanstornamiutiu os calcuilos e unuvuhaviluiiuitr'
Imito lugar ai) credito supuieiimeiimar.

t:onservando o selzatu.e eoast'ltus ia durei -
III de trtilslisu, •io de si as, logo foi etiupu'e-
cata tamuibeun a transposicao extra-oriaulientai
pie trazia couil conseqiieuicia a irea , áo de nu-
vos crediios.

Sr. presidente, iuàO obstante tola a energia
1	 panlatuemu Lo, 5 lo_Si que era imielTicaz esse s s -
1 una, pois para sem pia tiado eia preciso ruim-
signar sonuuuias eluormns para 05 dilterentes 1111 -
miistrerios, alem do que eles rectaiivas ii, dando
lugar a abusos ruuimito pelues, por que tacititien-
te consideras (O-se os uiinui4rus culto que obri-
gados a despender a quantia mnarcaeta para cada
»r\ ico.

Emi 1871 foi, nu dizei de um  publicista, esta
questão eva iii na la com teno» ardor,rir, pore in,
comia inais simicerldade. Ent g o Mr. Casnuir I'ermer
iii tu Omisti'OU pe rleu La nien te que eia ti una ciai uleri
preteuider suppnuiuiir os ou-editos supptetnemuta-
es e extraorduliitos. Haverá seuuipn' senso-

ii» publicas pua os quos as previsoes do or-
iruiento, pon naus (algas que sejão, estarão

areidentatumiente cmli falta; dahii a necessidade
lis credutos stilipli'nueniai'es. Igualmente cir-
ujunstancias irtupres mstas . modela pedir o cio-

prego de souiuuuuas qul' excedão os recursos do
urçaiuiento; d'alti ris creditos extraordinários
que as assetnblas nuuitas s ezes só podem samlc-
cionar depois da despesa feita e pago

Sr. presidente, creio qae, perfeitaunemite de
accordo comua ris pninciplos que a sCiemicla as-
sigiaata, procedeu a itiust .e coauuti1s,ão na re-
gu!arisaÇàl) qu e estabelece no oriamuinto a res-
peito dos crehitos supplemiuemmtares, e tio modo
por que devao cites ser abertos.

Vi a censura recuiaii lirimici tal uiemite sobre a
denega ção que faz o projeto de orçaineuti da
faeutd de de abrir cetilto suglpietieluir e o e-
Iaçàu ã despesa com 	 a iuiL u ça.i ptli.iiuc.t.

stuitili, 	 a 	 ttlslrtte(li lultiteu 4",	 ii
ie Uu( tioussullad, 	 uniall mulstãui	 financeira
muito . 5-11a. e 11 ri'speu Ii 	 ia qual j 1 a t rou iii-
rui li	 .\uuti.ts Til tittli bit fo i[ 	 apoiados.	 Pri-

1h1 0 	lutinas. estaiui'il'cel o 1triuiei1tiit gran-
dioso 1 	 til .111 	 briga ti riu.

Smt. II. Smiv.u:—ie e mliii iagiutl de Itumno
ii;uu 	 iiil.,.m 	 lt-cm'lai(t

\.suaiti.o: -	 stIlti) tão ter sitio
atida t o s to ciii pratui, eis o estado, que ã a
na ii 1' III seu passado. Comu seu presente e seu
futur , Com seu> gemi o, sua glorit e seus dos-
tino s , mulo hl,ule deixar de tem', no dizer do 1 iiiers,
direito slir- à cruiiia e ileso tomaI-a um rida-
dito cuuap imetrado de seus devm''s, temido mcli-
nicI:)es que cintu mhuào para a grandesa e nos-
Ijenudart nacional. A proviiicia ja tpptica á in-
truei:ail publica cerca da quarta iturtum de suas
reiuJas; 01 lii, portanto, rasão te uccusar a
Ciiitiliio-S lo por tlespres..r umila (juie»t to que, sol-
vida, ti-,mima a Niciorial e todos os gramites prin-
ti P	 de tidas as asp i ralô ius nobres (apoiar/os).

r 	 preSitemlte, sinto-uime f i ligado, e vejo que
a assumuiiitl i u ja teni opinião formada a respei to
d lu'Jecli sujeito á sua detilterirão; vou
concluir esta» comustiieraçut s itnperfeitas... (não
ajo iodos qeroes).

II i» tt M. f' rLt;r:'sl:io: — 't1luitli1udiliuisas (apoia-
(/os)

t R. i) Vaivareto:—. 	 que thlli'dituenl -
li '-mu 1h 	 'irva 	 -Ites -lã - 	 muito estimIl e re-

tte\ll
1 	 ti Vmoui0o:— 	 .1) rasã 	 lI uumeui es-

taI 	 II 	 Imide, 	 p Ilho leito 	 lllire 1 projecto 	 Imi
III ( UsS li.

timites, 	 i im•i'mtu, 	 te 	 tlru,mmlIr, prliluttu 	 V. l.i
r. IIisitelltt . , ltD 	 eu i'oiusiuiei-e 	 1110 	 puno

uliu temim 	 sido ui 111	 nuto omal 	 oltrtC'-till de
lis ti» 	 tisi'ulrsos lromltuuurlalrt s p1 1 ílIustre op-
lo 5 1 lã o.

1) ' itolires ileptitados teuu tio- dito qun', seimi
o devido cruterio na decretacão tia sitisfaçun
das necessidade, publicas, especialmente prore-
ilendi esta assemidéa sem prudencii na auto-
risaçào de limiltas ferrimas o clllicessál de garmn
tias de juros, 1 litri gamá a pros inda a alar.-ar—i-
nos

5com prom isso, que temi cl ia trah iii o • e a re-
t' irei tais s ezes ainda ao enuprestu uno para a
satisfai'ãi i le sutis despesa,;.

Eu la mi heni r Ci u beco ia perm go áq que port emn
ir ter o, emlmprestiunIs re1ietidos E unia P\-
cliente maximima satisfizer as neressid tios artuaes
com 4 N reuilrrsos que existetmm; o futuro por
sua vez terá SIlo- miec-ssiul:irlos. h p outro lado
itorle-so CIIn rasão consiri-rar, segundo Stuart
MutI, que cima amo p:uiz cuja riqueza augimiemi-

na ltiesuui propomeào do cresci maieuit-; dos
capmttes e o,ipuilae-áo muãI as despesas
necessarias til governo.

Assumiu, todos os encargos pecuni-arurts turnào-s-
de mais a mais leves e ilevenuiva as ile,pesas
extrraordiiianas que lia a fazer aproveitar so-
bretudo ás g-racôes futuro-, não lia injusti'a
eia obrigaI-as a pagar una parte tias ltiesmnas,
se trazem um sacrilicicio pe sado á geração tire-
sente. N'este caso está di , certo a ohum'a tlispsn-
ii iosa da viação ferrea, qne untirtunemite justi-
lica o lo-la do credito, tinto (piando curcuu rns-
tauicias extraindimiaruas o tormaão, não raro, in-
li pensavei.

0 Sim. O. VÁILADARES:—t 1 itmti is tI uo que t'on-
tm'ahe emnprestttito pala lazer Is despezas do dia
empobrece.

tu O. VLLSDÃO:—A ingtaleirt, titular da
Sua riqueza, vio-se obriga Ia a recorrer ao em
pm-estiiio pua sustentar a gim -ma da Crmmea

1) est»t -, 	 iela 	 5-gui I I	 1 TI 	 i i;Itr - 	 1

euum vend.o.ie laciluucnle re.ui,u su.i. 0Cu .5
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i' 	 111, :iI':iI III XII, 	 ilisirilil	 II 	 atiltili-
l(iii(tiIi( dos d i, trabalho, e Iraca,
OFIIO C)IIS((lUeIiLia necessaria a laIla (lo tIitoi

cio que a activtdade posu e\ei ciIar-P.
0 eIailo, 50, 01)1 reloãO ao lisO que pode taer

ilo creitit, loro, tio Mesilic, modo i1iii' ÍI
trio, a co liiinia por ba,e, s não ha tiflerenia

entre (1 lISO (1(1 0t'Píllto 	 'iii uiii e' outro
1110115'!ti O certo 	 5551111 COIOO o lar-

'luar, que pala a satisfação ue suas necessida-
dt,^ c,)iiini u n  ao ei pr s ti no. teni como
Iuiuiite ac, i iii , s!n o , tuíio o que encontra na filIa de
nulos, na lulliculdade Clii quw possa olitel-os,
ii is ti sal isfactio 1115011 do suas proprias neces-

.-' a ii i1diõP 	 ti re p inholso los eaputaes
'otiittci's quo	 de-

\ln 	 1111-Si', 	 II 15(101), 	 I'(iiIl'illliIilll 	 i'oruiproliii-
sos paia sua 'lida 	 'inuitrutii, assniolliu'se a,
pirticuulai' 	 p11'. 	 l.ir11 5)11 i'lltIsIitiiil prpri, con-
traliissc 	 iipi stinlo 	 o tiilit, 	 u. pi'tsdente, a
necessiiaiIn 	 1	 nii.iii' 	 liili1'lu'ao o 	 pruelencia
tiOs iiiilli'5tilllil s , 	 iI('lt)'Sii 11)10 SI) ((1)11 ser ri—
servail pata 	 ui''iiilstalicits e'''pcielnaes.

lot'' lii II	 ldo Ii iriheiit 	 loro liii, pu slticl 'li
lut o 1 114 applieir os eriipiPsl 1005.

Ir e i' si	 li iii i 'ao.
4) Sti. 4). V 5i.L,'lD,0:—..... ,Sl' 05 reciiis actuas

o lo bastão pia sua conseciiç t ) , pode recorrer
a uwios etraordinartos, por quanto, se por esta
li ri iii o nera  o futuro, ao moes riu o tempo nas oh ris
ria Ii zad is co riu ti ni uti 1 e grandioso transmiti(',-

princ
tio u tia grande riqueza representadaipal—

peles estradas de leito, que são li prin-
cipal uiellioraniiento de nossa epoca,

Tenho roiiIuido.
VOZES:—Muito bern.
0 SR. R. SuLvA:—Fez nula e.strea uulebri-

lhante. (Apoia(Ios).
O ora(lor e .suvdado pelo.c soez llui/qox

,Sào apoiadas e etitràl C(Il ,jiitll't'llilPliIí' cio

11) .i 'sogut ole's emunda':

1 1 1 )isTuu:co.

(i1/o publico.
P,ii,t aflui is ii matriz nle Uba 	 l))4$l)00
l':ira a riati'iz ii" .4 ntonio Dias

la 	 'api tal 	 ......2:000500))
liii a matriz Je S. Francisco th

(lor,a . uuuicipio te Mni'iali( 	 2:00050(40
1 ara a nilal riz da Conceii 	 il, ruiu-

riuripii(Ia Piranga 	 ....2:440054k)))

	

lava .i ii'ilriz Ia ('Idalti' ( Ia Piran ga	 1 :00t)5(k(0
Para anii'ilriz( Ia 	4 lailiocira do

tIro Iludi........1:000500(1
l:ra a	 atriz (li , S. ltai'lhlll)riieo

II ()itio Preto 	 .....1:500500))
Para a titilriz de 1 r,inuhra, uiiinici-

pi l ia ('1)11(10 Vieoa 	 1 :000S000
Para cada unia das ratrizes(Ia

:asa ltiatie:i.ltiu de Pedras.Uurn
1 lrati o, Piedade ili 1 ta rio poba,
Pau lo Moreira. llari'i Longa,
Pinheiro, .\1re Caritpo, Santa
M a rgari (ia lo Ii cci otiad o e Pas sa-

a ;100$000.....3:300$000
Pari a matriz de Latias Alta de No-
i'iaoga ........1:0005000

Pari a cipettas de S. Sehatiào, S.
,Joào. Lavras, Nc'as, Sant'tnna
da Chapada, Samit' Anua do Mor-
ri, 5. João da freguezia de An-

tonio l)ias e confraria de S.
Francisco de A ssis de Mariami-
na, a 300$000 cada uma. 	 1:8005000

Pari aIfaias lia nualriz do Dura
Prct..........50051)00

.1 l';qt'Il:i 	 li' 	 ' 	 lis' d' 4 lii,',
Preto ..

Para a canjella dis Mereez e Roca -
rio do ' Ouro l'u'eto i 1041$.

	Pari a capolla	 lis unerrls
PerdOes de Antonio Dia-

Para  a matriz de Uh[i .
Para a capelta dos Tahoôe
Para o cernuterti) de LIII.
Part 1) ceuiiteu'ui di Paraipola
Para o eerntt'ruo cia cidade \ ilHsa
Para o ceruierio da Latiu 11. 1 lo

rJl,i'a,ç pl'bluiLa.
Pari desutstruc.;ào lo Rio Maracii-

ii ia(uii'lueuril aliaii li aruaiil

Pari 	 t ia pIrite 	 Ii
"otiistulu) silria 	 II	 11i	 Cimini-
00103)) ........

Pai u concertos li estiada (Ia
ruiha lia 	 t ia Pi'ila
li l'ivapelu ....

ti 	 liii 	 O is	 ii	 'si 11(1111 	 l h i

(nt 	 Prol 	 ii 	 l ' r i'i li ' /ia 	 1 1'

2, 0 t)iS'i'RilO'l.

Para a uiatriz de Santa Quit'ru
Para a matriz de S. Iiuuiiioruis di

II o do Peixe t ,iOiCu le101
Paia is liii ricos dl' Santa M,u'ia,la

1 LOura, G irino, Sanl'.t tina li
.4111', lo montei pio da 1 latira,
.110 do Morri) 1u'auide, Cal-

lis Altas ili' Malto Potro (o
II iimci p1) de 	 a ia tlarllai'a , a
1:0005) 	 para ('acta orou

Pata a II' S . I)oiuingus di l'rula
Para a matr i z de t)iires do luiiaia
Para as mal rizes cli' Sint' .\ iiii,1 t io

arraial velho do Sal ara, Saot
A una ilo Rio ,4cinija, do 011 - 1 a1
1' l'.l-Re v, a 500S000,

Para alfaus da tuialriz de Sabera
Para a capella do Senhor Rom,Jesuis

da cidade li' l'ilangu
Para os ceiniteruos de 4 ocae's e da

trr'guezua ele laquarussií,a 500$.
Auxilio a calutara lilriniripal di

lila nguy .......
,. itxilto 1 catnara luiuinti pai do

Para .,
A uxílio a cantara municipal íI'

Sida Barbara . 	 .
Auxilio  à canuara uluniei aI dc'

l;aet 	 ........
Auxilio ao theati'o ele Sabarã
Auxilio  1 eanuara utunuripal de
Santa Luzia ......

A uxilio  à carnara iii u 1)11' [li 1 (li,
Saharà

l'ai'a a matriz doCuli 'II,
Para a de Sete Lagas .
Pua a de 'ri',ihiras .....
Pira a do Morro da (arça.
lira igria cio Ilosarin 1110 	 iIiI ri

3. <1 iiSTIIICTO.
Pata a uiati'iz da Clii istina
Pata ii ceuiilorio tia illeslula ci-

dai . ..
Para o do Caruio da CIn'tstina
Para o encauuaiuiento iii agua p0-

Ia' eI ia cidade lia Avuruoca

Pa 1 - ,-i :1 mil tio 1	 11:i( III,:)
Para a Ia 

Ligia l)uuiural:i
Para 1 de S. Vi:i',jlc 	 .
Para a ponte lii Curto l,ili
Pari o cemi Peno do Poin li
Para a i greja do i4oario do P um-

la . 	 .
Para O cem trio (III I)escoherlo
Pira o to Rio Prelo
Para a matriz 111) Mar i b, 1 b'spa-

Para a O' Itaepetiu1 	 .
Para a igreja tio ttiis;ii'ili 	 i 1	 lIa-

pio)1'
I:it',i a matriz i Iii liiuiso ,Iliu
Para a (l ut O ,obre, o Uio lii'p'uol
Illiniiinacào te llaep'uils
Para a de :txaruh( 	 ,
CapIli 105. Sn'hustiào da )lha'mr,i

40 DiSTRiCTO.
Auxilio ii sarnara de S. Jüo

iI'I'i_Hey, paris a coustruu'cão
da ponte (10 Qui tino sobe o
Ruo 1vunioca, na estrada tie S.
João tl'l'll-Ri'i à e uilad' Ia
1vuiruoca.,....,

1 leitu p 'Ira coristi'nmc,eãu de lii ii

pinliltilo sulino o l(i)i"irãi Cri-
))), na l'reguezia cio Nuca rei ti,
cOrada (lo 5111

Idem à santa casa d' 5. .João 1H-
Re , para 	 i'ecotlnuuetiti 	 los

miem para as obras tia capelta de
s. Gonualo, ria cidad e de S.
João ll'Ll-Rey, desde jã.

lílem para as obras lias Met'cez,
em S. Pulo d'Et-Rev

Ileimi piara a compra de li vos para
a sua lublu (beca .....

Idenu pira a cuip'tla de Santo Au-
bojo do Liii das Mortes.

Idem para as obras da niatriz de
Naiaretb

Id em :i famnara municipal de La-
i ras, pari c'aumahsaçào d'água
potavel

Idenu para cilustnucçào de uins
ponte sobro o Rio Capivary, en-
(rO Bosario e Lai ras .

l)tl"uiu a canuara iuumiicipat de 'I'a-
mandaI, para a agua potael da
lreguezma de Itapecerica.

1(10111 à rarnari da Oliveira, para
a canalisação da agua potavel.

Imietu à [n'sina, para o ('eruliterin)
do Japão

Idem  canuara municipal de .
Jo)o d'Et-Rey, para concertos
do estiheleciumieumto batneario

Idem  cainara inutmicipal da ci-
dade da F'oruiiga, liara suas
obras .......

Ideui para is obras da matriz do
Lampo 11110......

Idena para unia ponic sobre o Ri-
beirão do coronel João Luiz, na
t'egnezia dia ltatiayussü, do niu-
uuicipio do Bomfirn, na estiada
de liabará a S. João rt'El-IIe'v.

A' do Araxã, para as obras cia ca-
pella do cernitem'io do Araxá

Para calçamento da rua Direita, a
principiar tio largo da matriz, e
desta à rua das Flores

Para a ponte do Ribeirão de Santa
Juliana, termo lo Araã

1.11)14 4l (00
1 :))00$)kIii

.,ii)0000
500500()

:1:0005000

1(1005000
1:0005000
1:1)005000

1:0005000
2:000500(1

50050041
2:00(454)00
2:15 5)500)1
1:4)005(55)

50 (500(1
4300500)4

k,OOi (50(5)

5005004)

2:000500))

1:00(15000

5005000

5)105(100

5005000

1:0005000

3:500$000

10005000

1:000$000

25005000

1:000$000

1:000$000

5:201)5200

5(405000

3005000

1:000$01)0

2:600$000

4005000

l':i',m 	 u	 :ut li' 	 ul triu! ii,, 	 li'
.1 iul,imia, timomui do

Pira a igreja li' S. F'i'itieisco d:is
Chagas do (lampo Grande ,

Ulluiu' lIa —pura a obra tia ugm'e'Ja
uuiii mdc do III riuil) do Fructal

Saera:iiento—do Espirito Santo
ia Forquilha.

u)msTRi:'ro.
lia lrize,s'

Da Caiupinlma .......
1)' l'n' Pintas
lIa Calhas
tIo P;i '.55
Da Fstia (P1104 Alegre)
1)' 5 	 tia 	 li )
De 5. Rii:u (rmunicipio lO Itujiihi
Do Capi\ al . ) 1Paraiso)....
De S. João Baptista das Caeluut'i-

ras (Puuu'auso
Da 'uladu' ele Jaguar' (CabIaS).
1)' S. Seba' tiào de Jaguar (Caldas'
1 )s Ag ias Virtuosas (da (lutou,
Do

a(,
i (latiu po (i mstico (Jaguarv 1

(Li %'argcin (Tn's Pulas)
1 )e Pure' da Boa Esperança
Da cidade (0 P,snaisi 	 .
1)1 Lanuhat' 	 ((li mitpanha)

Capeilas.
1)' 5. Sebasluào ('ires Pontas)
D o Rosario. 	 (	 a
S. 	 l yirei (um) coirmitenio ele Passos)

Obras publicas.
Auxilio à camnara municipal de Ju-

guarv para pagaineuto do que de-
\C lo teiente coronel Francisco
t anil idm de Uniti Saiuhut pela
constru-ção da estrada do Lan-
gu'mi'a desde já ......

Cada do Paraiso (auxilio às obras
Auxilio á carimara de Caldas paris

canalisa 0) te agua potaeI n es -
sa ciIa'Ie ........

A uxil io  ii camnara de Pouso Alegre
pira obras publicas de seu mii-
nucipio

Auxilio à cauuara da Catiipanlua
para a estrada que do Machado
se 1 il'igs is Aguas Virtutis is,
passando por 5 Gon,ato.

C'timiierio da .iacutinga (Pus> .4 lo-
gre)

6.0 DISTRICTO.
Culto divino.

Para as obras da matriz de Santo
Antonio do C,ouvêa da Diaman-
tina

Idem para as mie N. S. da Gloria da
I)la nia ii tinaa.......

Para conclusão tios altares da di'
S. Francisco.......

Para as obras da capelta do Senhor
Bom Jesus de Mattosinhos II

erno .........
Idem para os de l\ ,, S. (10 Rosario
do Serro ........

Psra as obras das matrizes do Rio
Pardo , Salinas , Tremenda] o
LençO s, sendo 1:000$ para cada
urna

Para as das rn.tnize,'s da cidade do
Arassuahy e S. João Baptista,
2:0005 para cada utua

50) 45s (4)

50050)5)

1005010
50050(k)
2005004

1 ,O0OiO) III
2:00050(411
1:)400$tk(il

1:i4)l)S)))lIl

1:5)405(10))

2:4(4(05000

2:iil 4l)))) (li

2:4)4k 4$) 44)0

W:000$000

3:0005001)

9()( (((si li i li

(0$00))
1 :oOUSi 4011
1 :500500o

3 k)t (51)1))
50050(4)1

(501)504(4)

:000$000

2:400$0041

1 :5005000

1:0005000

1:00050(5)
201)05004)

3:000$000

2:000$00(j
3:0005000
1:000$000

5005000
5005000

1:000$000

313:500$00o

6:00050041

1.0005001)
1:000$000

4005001)

SI 4)45) Im 41)

5005004)

5005000

51)0500))

40005000
3000$0154
:1:0005000
:1:000SOOu
1:0005000
1:000514(4
1 1)0551)0)
1 4)00500(4

500$0))))
1:000500(4
1:0005001)

500500))
500500(1
5005000
5005000

1:000$00)1
500500(3

-00$000
5005001)

1:0005000

254:000500(4

2:400$00(1
2:00050043

2:0005(()))

2:000$015)

1:04)054)0))

43005(()14

5:000$1)00

5005000

1:01)05000

1:000$00))

500$00))

4:000$000

4:000$000
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Para as tia lhiia lo Ara-!sl1ati
Piedade o h!p iLt iie Minas Nu-

eu 1, 1 :i0) 	 ira ada unia

Obras 1ib1tCaS.
Para as obras da cada de Mina

vas, deste já, arrematadas e
contratadas......

Pari factura li uma ponte stire
o ribeiras 110 ai taial da Pio late
te Minas Novas, dest já

Para concerto tios fossos existen-
tes nas ruas do arraial da Ca-
pella 	 ...........

Para as obras da casa te cari'ade.
Para a parte da estiada da Concei-

'ão á I)ia,riiiitiiia, crnpreheii-
tida entre Tapera e Pouso Alto,
á orcada, sendo 4:446$ desde já
para a ponte sobre o rio
rauria .........

'.° I31STR1CTO.

Emende.
Ao 	 0.° do A ri. 2.' accresrente-sP: smiilo para

aug riento da casa da cariiara e raik',i d' Montes

	

Claros 3:000$ i' para ii oleo, 	 idros e 1lnIas
1:0 0$; 	 para 11111 reiiiilerio na mesma 'tdad
3 O iO$; para a compra do 11,11 i'agulautor m1 ' -
co 1 0110$; para unia ponte sohrP o rio S. l.aui-
he.rto isa estrada do Joquilalil ao Senhor do
Bo ii Fim 3.000$.

Au	 .° accresceuite-se: sendo 2:000$ para
o hospital de caridade de Montes Claros.

Ào § 9 0 1 accresceflte-Se: sendo 1:500$ para
a matriz de Santo Antonio de Itacanibir:.....
2:000$ para a matriz do Bons Sumesso e Almas
da Barra do Rio das Velhas; 500$ para a ca-
ella de N. S. do Rosario de Montes Claros;
:000$ para a igreja matriz do SS. Coração de

Jesus do termo de Montes Claros.
O favor ou auxilio de 2:000$ ao hospital de

Caldas seja applicado pela forma seguinte:
Addiciune-se a quota concedida á matriz da

mesma cidade mais 1:000$
Auxilio á camara municipal de Tres Pontas

para caiialisaão da agua potavel do districto de
ant'Anna da Vargem lo inCsumo usuniciplu...

1:000$.
Para pontes sobre o ribeirão ia ii, Trabiras,

Januarma, Pedro Pereira. Escuro e Riacho Fun-
do, distrii'to do Guarda Múr, na estrada que se-
ge da cidade de Paracalú a Patrocinio, estra-
da de Ouro Preto, a quantia de 4:000$.

Para cofls(rUCÇào de uma ponte sobre o rio
Bagagem no lugar denominado Montaridon, na
rua rnuiicipal que segue para o largo do Ro-
ario e de urna outra sobre o mesmo rio, na

direcção do municipio da Bagagem ao do Ca-
talão, privincia de Govaz, e para a estrada e
pontilhoes que seguem para mesma a pro 	 eia
10:000$
Auxilio para a matriz da cidade do
Patrocinio .......1:000$000

Auxilio para as obras da matriz tio
Coromnandel .......1:000$00()

Auxilio para as obras da matriz da
vitia de Ritos 	 ......2:000$000
No aiO. 1.0 § 2." diga-se 514:000$, § 3.°

250:000$, § 9.°-390:000$, § 21-40:000$, § 8.0

_14:399$600, 25-0:000$, § 26-50:000$, §
20extrac , ã de ceniiterio 16:000$.

No art. 2." § 2. 0 is. 1 diga-se 4:221$600, § 3."
mi. —590$, ri. 8-31:200$, li. 12_3:500$,sendo
500$ para o bibliotecario de S. João de Et-Rey;

m. 10 liga-si umli' 'oçã :m st: i 1ileCiii5iil)5 cl'
instrrieçãu, seu lo ':000$ pari o seminario de
M,rmnna, 6: 100$ da Diarimaurtina, 3:000$ do Cii-
rasca, 6:000$ de irmã e de raridade de Marianna,
(1.000$ da Piamantina, 2:000$ a cada uns dos lo
Rio verileus", 1ro udeumera, Lceo Ilaependiallo,
Coups no Ouro Pret , padre F ta mo em Lavras,
Alhuuieu Uhaense, 400$ ao d. vigario Sector em
1 ros Pon tas; 1:000$ ao AlI lei eu mi is ej ro do 11 i o
Pilo, N. Senhora das (loros da Canm 1 anha O
is. 3, ciiiier' aãu di: eslra,lae—SOM° O $ § 4 'luras
auto risadas cmii teus osperiaes__400 00$ § 5
tinIras obras 101:200$, § (á obras ruão pci's istis
100800$ ' § auxilie aos lispitaes de 5. João,
Ouro Prto, Campanha, Montes Claros, Passe,
Lavras, Pitangu , Itabira, Curveil, Serro, Sa-
birá, l)iaui:inhina, Santa Luzia, Bonili uru, Musas

vas, Barbacena, Grau Mogot, recelhiuiento
de expostos ciii 5. lia, (1'1 ,'I-Rey--2 000$ e
2:000$ para ii hospital te alrerralus de S. báu,
00 000$, §8 o. 2 Caiiipanha,S. João, Lavras, .lniz
1' Fira, Pouso Alegre, Ri Novo, l)iamnaotina
Paracatrá, e llaepen 1 v—l;SO O$ cada uru, e Agita
do Caisrtuibú 500$_18;500$, § 3 ri. 2 e 14 800.
§ 12 n. 4-_10:000$, is. 7 21J:000$, art. 3.° § 1
depois das 1atas ias pela uslesnro acrescente-;,,

mie lira isento de qualq uer  1 mriposto uiu mmi e rpm.
'iii ez de 140120, § 13 is. 1 erriliirr ii iga-se---
ah . 50: 000$—a (" rosco mOe- si' ruo a ri. 5—es (a e ria
eo i imprhenhle as 1nt'iuiruiCi:5e5 e pagamentos não
'slipul silos ris rui ratos 'nu irtuir' de leis es-
lii ice.

No ai-I. 13 liga- se 2 a 4:000$_8:000$, 10 di
1:0il)$_10000$, 14 d' 00—: 000$, 1400 li,.
100$ 110:000$. ltenelicmo 100:000$, os 8 serão
deduzidos dos premmiios superiores a 500$.

No art. 3.° § 7.° acrresceflt'-Se uso regisl ri
pela ahuda de escravos alienav eis p0' procu-
rador, serão exigidos 50$ com a risult m ile 20$
caso não tenha sido pago o imposio; os colhe-
tor's (crio 300 das multas do art. 14 que se-
rão desde já.

Nt art. 2.° § 13 n. 4 liga-se até 200:000$, e-
ercirio de 6 a 6, no art. 3,0 § 1." (liga-se alt'
o rimesmo, 150$.

Sala das sessões, 2 de bulbo de 18'76.—R. Si-
re . —J. Eufs'o:iao.

N. 3.

l)as verlias do § 6.° ns. 3 e 5 e § 9.° art. 2.°,
deduza-se a quantia de 252$ para applicaçào
constante das notas inclusas.

Sala das conmmissoes, 2 de InIbi de 18'76.-
R. Siica.—F. da Veiga.—J. Eufro:ino.
O v. Loiiro (Não temos este dis-

curso).
ti SR. J. Em.urmOsiNO requer o encerramento da

dis:ussao.
Istomequeriuieuto é approvado.
Seguiusdo-se a sotac, ão do projecto, é este ato-

p ros a lo.
Pr0cedendo-se á otação das emendas, são ap-

provadas as de mIS. 1 e 3 e rejeitada a de n. 2.
E' apoiado e sem debate approvado o seguinte:

Reques'isirento.
e Requeiro que s'jão redigidos erli separado

firmando proposições distrnctas os arts. 9, 10 e
11, e os § do art. 12 e o adilitivo l i. 3.

Sala lias sessões, 2 3e tolho de 18'7O.—Rodri-
gues Silva.

O Se. PRESIDENTE :__femsto-5e retirado o Sr.
Teixeira de Gouvéa, nomeio membro da ronsnsis-
são de paderes o Sr. Caetano Gama.

Reforma.

Entra cmii 3 , u discussào e é sem debate appro-
atlo o projecto ri. 1'7l, tine autorusa o presidente

a 	 muuí'llmr:ur 	 o	 i,Ii'i(uiOiii	 .	 li	 rtii'mi:il,' 	 1
corpo policial Frarm"isr .Js' Marttuie.

Pajanen10 tu coll'g ir) Pio ride,ciu
Entra 	 em 0.' dlsrurosã 	 ' e iulri'ri' ii:, 	 mi ' si'

s'lando por Falta ii' quros'uin, o proj eto ti, 199
I u Ie 	 nirmnla pacar :1 	 ollegl 	 Prs t'rii'la a
i i ii,ilitia de 216:3Iiii.

Po,,frs.

Filia em 3. uir)',u.sii e i' encerrada, não se
(ando por falta 1 mlmuumero, o projectou. 21'7

1(110 arihiris:i o g.Vei'flO a mnuisilar cnm5trtrii' di-
ersae pontue no iiunieip io de Mruas Nos as.
í) Sim. EvaurrsTo Mamiano, por parte da coiuuruis-

cão Is 1ideros, lferei'e o see.itintC:

Pa'i'eC'l se, 52.

1',,ilimrmisssli de poderes, a quis foi presei te o
iliplorrma do Sr. 1' . e coronel José Fetisarilo Frario-
firt de Abreu liicabliui, depritalo eb'rto pelo '7°
di'.ti'rcLi p iei (oral desta proviiieia. confrontando-o
tom as actas dos li h're.ui tes eot legius d' que se
olulpoe aquIle tistu neto, s'erulio'iu que a apura-
ãii li' VotiS feita peia, earmmaua umuuucipal li' Mon-

tes 1 (aros é \ueta, e que (ienmi prore.teo a ci-
ara a pniradora expeduuiilo lipbousmas as 4 ci-

lniítus nus s ot:iilos o 	 uuesnmo rrinuiempio.
tlrioirnli 	 :m rmmmtli lutIle ai'gurol:i contra a acta il

ilIiii da ,Iailuiarli. ii l'Oiumlrmis"a, t'ulente ((rue
i'l a a 'isenib Ida (lua 1 li ret'sun hecco ;i 	 ti ad e. rios
lIplilmas (lis lle(iU lados Su's. .Iulumi de Àirdra-
te i ni!rlau'a, W.('i'alucrSoo te Paula liamos flor-

La e Revb. roisegit Modesto Luiz Caldeira, imim-
;ilt'utautieflte juulgori saliclo tuulits os i'tlegr's (lo
'7," dislricto, e enlu'e cItes, o da Janumarma, por
isS O que, se valido rito fosse, o) miltirmio dos tu'es
Iputaulos reconhecidos não teria assento n'esPi

:issermahléa; por qruarmtu, 55111 o rui legii ia .baniva ria,
o resultado seria o seguinte:

Dr. Partia lliUil15 .....138 vtas
.1 ustino ('amuara 	 .....128 	a
Pr. Virgibio ii Mello Franco 	 . 	 109	 ii
José Carlos I3arhosa ....109 	 ii
1 :bnego Caldeira .....306
Tenente roroisr'l F'raiscfort . 	 . 	 86 	 e

portanto, que desde tini" foi reconhecido,
(lepmrtado o Sr. coriego Caldeira, esta assernlil('a
julgou Nalidoo e liegio da Januaria, e uensi pode-
se ailus,ittir a tmypothese de que a assers,hlis co!] -
siderasse nulio tammubem qualquer outro eolieglo,
não somente porque nenhmaui d'cItes foi arguido
de nultidale, corno p urqus, no caso deInilicla ie
de dons ou n'ais collegius, necessario seria que
ulmua rsosa aperaçio se fizesse por onde lic:lsseul
demonstradas taes rsuilidades; eu Iretant, é hem
de ver-se que os pareceres apurovados por esta
:ussemmmliéa sobre os diplomas dos deputados já re-
conhecido s funisdarão-se fatos na exactidão dos
mesmos diplo1l1a coni as actas, e julgados vali-
lis Ia(,,,, di1ubumae, validos Ibeavão seus duvida
alguma os ;iCto em qmie estavão cites baseados

Assim, nào obstante a argui a uiillidade, sem
que e possa subrmii'ftel' jamivais Iluaterla seuit0-
da, é a coullriui S 'ia fl tio —parecer — que seja re-
conhecido deputado pelo '7 ° ulistrmcto eleito-
ral L 'SC ta [rov uda o Sr. tenente cor use li sé
Fc-iisardo Fraurforl de Abreus Biralhu.

5t5 lias con]uniissie°, 2 de bulbo (li , 1816.
Evaristo iJaehado.—W. da Rocha.

Entra em discussão o parecer.
i) S R . C. DE í(LivEi uSA : — Peço a palas' ml.
ii Se. PRESIDENTE 	 discussão lia alhada

para amanha.
Tendo uiauio a hora, o Sr. presidente usarca
ordem do dia 3 e levanta a sessão ás 4 horas

da tarde.

RltlNMUA \(l O I)V JULHO
tE 18'7tS.

t'rrr'.ruuiiu 5	 li "sri. 1 ..ssr (lii.

SF1131 \141i ):—EXt'EDIPNTE.
li li.— Fei/iríie7o de podei'ex do Si'. Fii'c-
foi!. —Discursos dos Ss'.s. U. de Olireii'ia,
li. ('a/doou e
1' 1 lira da tarde, iri'sen te :30 Srs. depu-

(alie, faltando 'III pal (meipação os Srs. loa-
qummum Psniil, Pedi o Bu'àndau, l'eixcira tio Gou-

dou, (ielulmo e Mournã,, abre-' a sessão.
1. ' lida e appi'o\ aia a ata da ,usteccIemste.
ii Sit. 1.0 Sro.rueTAuimo i0t conta(li) se9u1uite:-

1\i'F.D1EiTE.
()f/icio.

Do se'i'etai'ii di gs cru, eoui.rilmusicando qnmi
cii datas do 26, 2'7, 281' 30 do i. o. mmmcx de til
ruo e te 1.° lo em-rente, foi-ao saucruonadss as
iropsroú's ilecta a5scuribbéa II' ris. 22'7S a 2249_

2251 a 2205, 22"7 a 2269, 22'H e 22'72, . licom
assim inalidadas piblirai' as r psliures il
2250, 226h - e 22'70.

Represeíulaçao.
Da mesa adriminisiraliva da santa rasa de umsi

r ii'u'ulm:m da eid nLe mie S. João  il'Fl-Re ,
munia Ilhota para as 	 luas tio 111-111(o tmospital.---
A '2.' coulmnmlissão de fa-lida.

Pareceres de commzs,sõe,.
ti Sin. 1!. Pacricco, pela do l'eth5CrãO llert'i'

pura serero suboreltidos à 3 a discrissão, os pra
ji'rL(us rIs. 12 e 283, qu e, licão sobre :u ll'a par:i
entrarellu na ordem los trabalho.

1 )fferere mais a reulacção iiuual do projeto li.
110, emanado do tIo li. 110 e do de n. 32.

Sã apprvadas as redacções.
(ff1) EM DO T)1 O'•

Verificação de poderes.
Conti'iúa a discussão do parecer n. 52, (Ia

commsmi(issaO ii puleu'Ps, (UC reI oiiherP 1' (ruo iii'-
pufado peto '7.° itistrieto o SI'. .bo.si l"el izarulul
E mi n ef' i't d e A li reta Bica liso,

O r. candido de OliVeiLa
(Na(, temos este discurso).

()aldeira ((dom).
O r. ValiadareS (lulem)

.4 di scussão fica aluada pela hora.
0 sri. PRESIDENTE inarea a ordem ti tia se-

guiuite. e levanta a SSSSO.

54 a 54',554() 1 RI)INARIA AO S 4 11V .IULU1
I)V 1816.

PmnasuneNcua DO Sin. ('.CMRA.

SUMMA R (O:-- Pm .eeere,ç.—i)mllern tio dia. Vo-
tações adiadas.—Estrada, de forro da Itabira.
_Dieisa,ç._Colle.rJiO Rio Ferdexese.—Des-
membração de fs .egatezia._-('esnite'tio na caps-
ta/.—Tabellião da Leor,oldiula . _Pagamento
ao capitão .Venson Da g io. — .4nile,eOCãO de dis-
tricto.— De,eosiuina pão de fre,qneia.—Redac-
çõe.s.— Verificação de poderes do 5». Franc-
for! ,—Disevi'.tO do Sr Dr,ur,wcr/.

A's li 	 liras da manhã, presentes 33 Srs.
deputados, faltando os Sr ,,. A. Peuna, Vailadu
ri	

-
s, F. da Veiga, Gonsvéa e Getrilio; abre-se a

sessão.
E' lida e approvada a acta lia antecedente.
Não Fia expediente.

Pareceres de commissôes.

O Se. X. DA VEIGA, por parte da çornn3i3sãQ
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ít1 •H•°I' 	 reil	 li-
20-1.

i1prvila a
RttEM DO DIA.

Fotaões au
-ào i	 rivaitot em3. 1 liciistàiu ut Pllei'loS

ji;. lt)P e 21'7.
Estrada de fr.rro dis Jtabira.

1 :ipprovaítu	 ii	 discustão o projecto li.
que iiuloritt ii aofriil a inreir prt legou

ir 40 ninit para a constriouão iii' umattrada
de f,rro da cjdaIe da ttahira ãs p unidades te

unta Cruz di Rio Pardo.
Tempo pi'e aposentadoria.

t. apprvaulo Cii 3. disrussau o proleito o.
2, que i nanda contai' ao proftssor de Antili

I)i:it, Seeru B. de 0. Juniur, para sua aposenta-
doria, o tempo que ser io na se.retaria militar
Ia p1 u.ivin,ia.

Postauras.
E . appru aIo cio :La ílicustào o projeto n.

11, rntu'iiuti artlgut de posturas da camara da
J au ui ria.

Compromisso.
L ap 1 urovado em 3. tísi'uss'uo ii projecto n.

que apprva o da SotIa (aoa de utiusartcir,li;t
IluiuIi ii.

/'aqameato a R. 1. de Qzreiroga
Ii' appru\ 'ido uui'i 3. djseosã o projecto li.

2:10. que' autorisa O goverlio a mandarir pagar ao
ir fessor Ricardo P. Qneira o ordenado a que
um direilodesde 	 de l)Pzi, 111h1

.o rir 1574 aI(t 31
Ii' ii teu' ile 1575.

Divisas.
a ppl'ut ad em 3a discusào o projecto

21. qui manda, prevalecer as antigas dietas la
regnezia di cidade do Sacramento.

Colieqio Rio-rerdanse
E' ap;rrvado em 3.	 1 iscussào o projeto ii

u3, que roncado uma subvenção itquíl!e rol-
o aio.

Desmembrocãr' de freqneia.
tI' apprviuio em 2.' utiscutsiio o pu-ojerlo n.

l.ï7, illit, iltiti p unlira iló Ililinicipio de Santa (ruiz,
e eu' rpora a iii' Sete LagÕat, a friguiecti (ii
.1 (iii tu

('eouilerio f(L capital.
E' approvalo cio 2.' discussàe o projecto n

-140, creditando o governo na quantia de 20000
rira mandar construir este ceuliterio.

Tabel/ião da Leopoldina.
E' approvadu ciii 2.1 discu ssão o projecto ii.

27, que autorisa a cauriara da Leopoldina a pa-
car ao 2 1 (abelhão 1:5fl040, de custas.

Pagamento ao capitão IVelsou Dano.
E' approvado em 2. a discussão o projecto 11.

266, creditando o governo na quantia necetsaria
para pagar a este cidadão a importancia do con-
trato que fez para a ionstrucç1.o ia rada de Pa-
rica tu.

Aawe.raçõo de distnicto.
E' approvado cio 1.a discussão o projecto a.

100, que faz pertencer o de Santa Rita ao mli-
utiripi iii' Santo Antonio dos Patos.

Denominação de frequezia.
II upprovado em 1. 8 discuissio o projecto n.

130, declarando que a freguezia de que trata a
lei n. 2167 u Sant'Anna ia Barra do Espirito
Sinto e 010 Sant'Anua da Arcada.

lled (('(('S.
iliiiNí)ait, 	 uhut;iuto tirgulcia, oflieu

a redacção liutal doa projectos os. 32, 06, 72, III),
199, 2Y7, 230. 283 e IOC, e outros eiiiauiauhos
late.

tetas as relatiltus
tlèiec nilis pira euitraieuii 	 3." diseuissãti1 

os projectos lis. 2ï 1 250, 202 L 18.
t'erificação de poderes do Sr. l'raucfoa/.

(Ioittinuua a discussão tio parecer n.	 u2, la
iilliuiuI-s1Iu Ii poderes, reconhecendo depulai

pelo 7.° districto o 	 ' r. Jo	 i'ehuzaruluu Frin-
É ii te Abreu (lira Ibo.

() si". L)Fti ITielifi (Não lelos ole
ti sul rara)

1'. , apoiado e posto ciii disrussào o toguluulti':
Requerimento

R queiro o auiiam€'uutu) da discussão para a
reis ii p. futui'a.—Dru&mond.

t.) 	 A iii ara 1 ('Não ternos este ihit-
ruir ao)

Não luaveuido mais quem peça a palavra, iii-
'ia-se a di si iIOSi&'.
1 Sri. C. ne OLIVEIRA rquer votação iiouiiiuial.

E' appros ailO este rut ileri utuento.
I' i -oceutenlo-se à esta votarão, ó rejeitado te-

q iii riu te o lo, lendo vil ad o ruia ira os rs .Â. P' -
nili, A1ipreseuataão, M. aia Itoctui, X. da Veiga,
li. Sila, M. Pacheco, Eaeiauuo (,ama, .1. Flulro-
uiuiu, Auu:uuuias, 'I''teiiluiii. 	 Piijuto,	 E.	 ile 	 l)tu-
o 'ira, Iuunou'encin, 'Favotia, \ wtiu, NI . Fuihgeueao,

t'i:uiaia; e a favor	 a Srs. I)ruunond, .t.
gosto, 6. de t)lieira, II. ,ffunso, F'rraz .tunior,
i'hieoptui lo e A naral

tloriuunuanhru a discussao do pirece', e 'ate
ap j rovarlo seio niais debate, e declarado depii-
tolri pelo 7.° ulistricto tu Sr. .ioséFelizardo Frio-
cfart te Atarei Bicitho.

1 Se. PREsiDENTE uiarii a ortruii (lo tua ar'-
guuivate e levanta-si a sessão.

5." ' tISSÃ() ()IIDtNARIÀ AOS 	 I)I",.IU 1.11h
DII 18ti.

I'IIESiDENCuA no Si. 64'iiARA.
SUI M ARIft— ()rdeuuu do dia.— Licença.— Ate-

te.na4ão de freguezia.—Tabellião da Leopol-
(ffisa.—Re/orma do reqiaaeato.—Discu'i'so do
Sr. J,)nirmond.—Olaservações do Si-. X. da lei-
qa.—Redacções. —Diicurso do Sr. Presidente.
—Observações do Si-. A. l'enido.

'/., hora da manhã, adito-se presentes
34 Sus. deputados, faltando os Srs. A. Perna,
Aunarai, Valladares, Goua a e Getulio.

Abre-se a sessão.
lula e approvada a acta da antecedente.

()ltI)EM DO DIA.
Licença.

E' approvaito cio 3.' discussão o projecto o.
286, que concede uni trino de licu'ica ao rririti-
nuo da th'souararia provincial.

Annexação de fre,que:ia.
E ai'provado em 3." discussão o projecto o.

159, que anileXa ao uuimiuuu'll a i( 1' 1 :uuaanluu u
fr'guiezia de Eajurui.

Lieeuu'.
E approvado ciii 3. ,, diseuissà a p'ei' li.

162, qua concede O ruuezes de. liceu , a ao profes-
sor do Iu de Hespanlia, Ricardo P. ate Qneuroga.

Tabellião da Leopoldina.
1- , apprivado ciii 3 4 discussão o projecto o.

que auiloi'ia a	 aiva ara da Leo1rll na a
pagar 1 5l"7a010 ao 2.' tahuAluão.

Reforma do reÍJzoualo.
Entra Ciii 2.1 ulicussão ii projecto o. 263,

que relorinu algumas ltsposuções lo regluuieil-
lo interno.

São apo atlas a' intrão cOnluiuictauiaetule coa ihis-
'missão varias euuiendas.

O 	 F)riinofld (Não teiuios este (tis-
curso).

E' apoiada e entra roojuinctaioente em dis-
ruiasão nais unia emenda
O r. X. da 'Veia (Não temos este

li scurso),
E'aiuoiarlo e seio debate approvado o seguinte

1?eq'teenisne'eio.
a Requeiro o adiauneuiti(Ia discussão até a ses-

são seguinte.—X. da Veiga. a
0 SR. P. BRANDIO, obendo urgencia, offerece

a redacção final dos projectos ris. 286, 158, 262
p 25

São approvadas as redacções.
O l'resideute:—Anaanhà irufal-

livelinente tem di' se encerrar a presente sessao
legislativa. Eu cumpro o grato dever de agrade-
-ir aos aial''s tepuutaatos (iS esforços emprega-
uhis e a assiduiahide de que derão provas, aiim
ali' que passassem ais leis que a provincia recla-
uiva d' seus eleitas, para que tu progresso, que

ruidos naus dr'sr'j.tuuuos, desta grande porçio rio
u iuporio do Brazil possa seu- realis'tdo. iodos
u:uiuuprirão o seu devei, todos se esforçarão para

engrandecimento de nossa provi ateia.
Eu, pois, conto o director de vossos trabalhos,

posto que de todos fosse o menos prupruo para
isto (não apoiados qcraes) agradeço de nu tuba
paute aquella lealdade coto que vos distin-
guis e aq acha coadjuavaato que inc prestastes
tara que a nossa espinhosa e ardua tarefa fosse

ion\ euaienteuuien te satisfeita. Querendo dai--vos
desta gratidão uni testemunho soteuuune, eu vos
declaro, sinto-me baldo de expressões, não te-
nho termos proprios com que vos possa agra-
decer, e porque ci silencio, como sabeis, muitas
vezes ê ff-ais eloquente do que as palavras, eu
vos peço que traduzais o meu silencio a este res-
peito Gomo muito expressivo, Guino um muito
eloquente testemunho da minha gratidão para
a'ou'iuvosco.

Direi resuiuidan'iente qual foi o resultado de
todos os nossos trabalhos na presente sessão le-
gislativa.

Sabeis que começou etla a 25 de Abril, epo-
chia marcada por lei para a installição da as-
semhléa, O facto de medrar apenas do encer-
u'aiueuito da sessão do anno passado à abertura
tia sessão teste aflflO 5 unezes occasioflou que,
ito podendo ser presentes à couiumrssão 1.a de
fazenda as tabellas que a thesouraria pruvin-
jial nos devia fornecer, fosse apresentado com
deuuci'a o projecto de orçamento provincial. A-
presentado, porem, este projecto a 23 de Maio,
aoll'reo discussão regular, e apezar de todos os
esforços, tanto da maioria corno da minoria,
Sriii o sacrificio da regularidade da discussão,
não foi possivel que este projecto passasse por
Ires discussões e fosse approvado antes do dia
25 di Junho, cio que nossos trabalhos deviào
encerrar-se. Deu isto lugar a que fosse a pre-
sente sessão legislativa prorogada até o dia O
tio corrente ine, 11 dias apenas.

No correr das nossas sessões ordinarias, bem
rumo tias da prorcgacào, forão presentes à
ela assenthulêa 286 projectos e 52 pareceres de
&oiflRui55OCS. Dos pareceres de comifirasões 33

ersavào sobre o Ireeouu (teci meto de deputados e

os demais, 16, sobre proposições não sanccio-
nadas e uni apenas sobra' milpedido iuud is idual.
F orão todos estes pareceres approv:udaas. Da-
quelles projectos, 166 passarão em 3." discus-
sio, 3 ficarào em 2.' e 34 em  ". Não t'orào
(lados para ordem do dia 80 e frão rejeitados 5.

1' irão limItem approvadas por dais terços 15
propusucõ'a não sanccionadas, e unia apeuuas te-
lei laila -

Duuraate toda a sessão legislativa somente dei-
xou esta isseuiibléa de fuinccioiiar poi, falta de
numero dois dias e tivemos 3 sessões extraor-
dinarias, isto é, sessões coa dias exceptuados.

Flntraos projectos approvaduis e que' subirão
a sancçao contãci-se os seguintes:

O de orçamento provincial;
O da lixação da forca publica;
O de orçamento Jas cainaras municupaes da

provmncia;
O de approvação de contas das mesmas cama-

ra;
O que marca o subsidio e a ajuda de custo

para os membros desta asseuibléa que fuuic.cio-
narsuil iva 22.° legislatura;

O que designa au dia em que se deis instalíar
a asseuidiléi provincial e começar as suas ses-
soes ordinarias;

O que cru a ires bastitutos de meuior-s artifices;
Diersos projectos sobre privilegios a com-

lilulhlias, que queirio construir estradas de ferro
mio territ rio de nossa provincia;

• de revisão geral das comarcas;
• que autorisa os concertos da estrada geral

de Marmanna à Diamantina.
- Entre os projectos (luto licarão cru 2. discus-

são conta-se um n'formando a instrucção pu-
blica; dois reformando o nosso regimento in-
terno, medidas sem duvida importantes e das
quaes provavelmente a asseinbléa se occupará
na sessão futura.

Para rever a legislação da prcivineua sobre in-
strucção publica e dar parecer sobre a reforma
que este importante ramo do serviço publico
reclama, foi nomeada, uma coinrnissào composta
dos Srs. li. Silva, E. da Veiga, O. Valtadão, A.
Penuta e P. Brandão. Do patriotismo e ihios-
tração destes dignos ornamentos tia nossa as-
saonabléa (apoiados) esperanuos uru trabalho tão
perfeito corno é para desejar-se.

Eu aproveito a occasião, tanto para agrade-
cer-vos a vossa valiosa coadjuvação como para
pedir desculpa por todas as faltas que coinmetti.
Não tive intenção de faltar ã jusiiça a quem quer
que fosse e esforcei-me quanto pude pata cnn!-
prir as disposições de nosso regimento interno.

0 Sul. li. SILVA:—F, cuuaaprio sempre muitobeun.
O Sue PRESIDENTE:—COtiiO sabeis, esta lei por-

que nos regemos resenha-se de faltas graves e Ia-
cunas que esta assenabléa h.uule remediar na
refunina que deve decretar na sessão seguinte.
Peço-vos que sobre este tssuuiipto, lieii'i corno so-
bre o da instrucção publica e sobre todos aquel-
les que cabem nas attribuiiçôea da asaeuuihilra fa-
çaes o conveniente estudo, atina de que para o
armo possamos ter unia sessão a inala prcuficut
possivei, para que a provincia colha do facto da
nossa eleição os resultados que deseja. (ilfuito
bem).

Temos uma provincia rica, como todos sabeis,
rima provincia abundante de seiva; u'esta que
dIa para caminhar na sonda do progre

sso como
suas irmãs, que já testa senda se adiantao, tenha
urna boa legislação e sobre tudo flui-a legislação
muetluodisada, para que possa ser conveniente-
umuente entendida e convenientemente executada.

Pehiriulo-vos, como pedi, desculpa das moinhas
involuntanias faltas, aproveito a occisilo pira vo
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declarar (IC para o tO tU coViríi uïua me-
Ilir direcção aos nossos trabalho --, ; e deedc ji,
eu e os meus doUs cullega da mesa, com os
sempre estive no mais perfeito arenito, COlO OS
quaes estive sempre na mais perfeita solidarie-
dade, declaramos não ser candidatos às cadeiras
que forto por nós oceupadas este anno. Seremos
comvosco. para que façamos uma boa escolha,aiim
de que os nossos trabalhos seãrt tão sabia corno
escrupulosamente dirigidos.

Vozs:—Muito bem.
O Sr. Agostinho lenido:—

Sr. presidente, inspirado nos sentimentos de
justiça, em meu nome, e no de narus dignos
amigos e coliegas, venho patentear ã V. Exc. o
ir testo da mais profunda gratidão (muito bem)
pelos reaes e inaportantissimos serviços que na
alta posição que occupa prestou, sempre guiado
pio nt€rito incontestavel a que todos prestamos
homenagem. (Muito bem).

Lamentando sinceramente a declara ção de V.
Exc. dia não querer continuar para o anuo na
cadeira em que tão bons serviços prestou ã pro-
vincia, venho ã tribuna em nome de todos fazer
os mais sinceros e Ieaes protestos de adhesão ã
V. Exc., que distinguio-se sempre pelo cunho
da imparcialidade e da justiça (muito bem), pela
I lual sempre pautou setas actos. (Muito bem).

Fazendo esta declaracão, inspiro-me nos im-
pulsos do coração; e, como V Exc. bem disse,
quando o toraào se comm iove a voz quasi q
eirttmiudere e o silencio a substitue como um les-
teotunho eloquente de seus sentimentos. (iludo
bem).

Concluo. pois, pedindo ã V. Exc. que aceite
os nossos protestos de amísade e gratidão pelos
bons serviços por V. Exc. prestados provi neta.
(Muito bem). 	 -

Ao regressar para o seio de vossa fainilia fica'
certo de que levais da parte de todos que coro-
põem a assemblea provincial de Minas a mais

profunda e. e terna! gratidão (mui/o bem); e nós,
retirando-nos para os nossos lares,poiernos dizer,
elovista (ias leis que forão votadas nesta casa,
todas inspiradas pelo bem tia provincia, que
cuitprinlos o uosso dever procurando correspu-
dir ao que de nós esperava e espera tinia a hi-
roica e vastissiina provincia de Minas. (Muito
bem).

Se. PeESI DENTE: —Agradeco rmauito aos tio-
lares deputados esta prova mie consideração.

Sim. Mouimio:—Foi o interprete dos senti-
mentos da assemb1a.

Sri. R. Siiv:_Àpoiado; e interprete muito
co na pci ente.

Se. À. PENiDO—Agradeço ao nobre depu-
tado esta declaração, que ó uma prova irrefra
gavel dos setas bons senti utentos.

Dada a hora, o Sr. presidente levanta a sessão.

ALfA DA SESÀO DO ENCERRAMENTO i)
i5J MDLI a 1 I( ILAfiV PROVI\-

CIAL I)E MINAS GEIIAES AOS 6 1)F
1U1,110 DE 18ô.

PRESIDENCIA no Se. CAMAISA.

A's 11 horas da manhã, feita a chamada,
achão-se presentes OS Srs. Camara, Violti, M.
F'ulgencio, .1. Fufrozino, Caetano Gama, J. Au -
giasto, .&nanias, À ppreeentaçào, M. Paclaeeo, F.
Peixto, F. de Oliveira. H. Silva, Mourão, V.
Ilrarilão, fayolta Junior, 1. de Cato pos, B. latido,
(1. Valiadão e A. l'enido.

ti Sri. PRESIDENTE declarou eni voz alta—EStÁ
1 Nt 1 tsR \DAÀ PRF\ll IR\ ai Sí) 0H01-
NATO A 1)À VIGESIMA PRtMEIIIA LEGISLA-
ITUA DA ASSl'MFILEX LEGISLATIVA PRO-
VINCIAL 1)E MINAS GERAES—. Depois tio
que, designou para servir de secretario no inter-
valto desta ã seguinte sessão o Sr. Dr. José
Eufrczino Ferreira de Britto. Do que para constar
se lavrou a presente acta.

por
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ITflsenrSO proferido pelo
A'osti ii lio 1 en i lo nases

-são preparatoria de 23 de
Abril.
O	 Aosti1TI110 Ie11114110:

Sr. presidente, o niais fraco do vosso ' coile-
gas (tido apoiados tua se fortalece, porem, tio
e utupri inc ti lo de dii p riosos d e e les, ve ti pedi
alguns iuoiiieu lis dc ai te há o

Vozes: — E' ous ido com loda slteiirão.
O SR. A. PENID0: — . . .,"I disiiucta maioria de

cujas liteiras sou o ultimo soldado, cá itlustrada
minoria, que forma a guarda de honra do parti-
do liberal nesta casa.

Peco toda benevolencia e apoio, garantindo-
vos que outro anhelo não entra cru minha alma,
senão cooperar por todos os meios ao nico aI-
cance para o desenvolvimento material e mo-
ral de nossa cais provincia.

Vozes:—Fazemos justiça à V. I'ixc.
O SR. A. PEN1DO:—A quesm tão agitada, o re-

conheciento de um deputado pelo 4.° distric-
to, é simplesmente de justiça.

Um estadista notavel disse no parlamento
que as assemliléas elo niateria de verilicacão de
poderes são tribunaes de justiça; sendo assim,
e claro que seus actos se devem inspirarinspirar em
Deos, e na lei.

Querem excluir ao Dr. Joaquim Ignacio No-
gueira Penido, hrinados cio disposiçoes do art
3. do decreto n. 2M5 e 128 do regulamento
n. 0097 de 12 de janeiro do corrente anuo, que
diz—para os funecionarios effecti 05,—ora—
fuoccionario—segundo o diccionario de Faria,
é aquelle que exerce enipiego pitblieo—ellec-
Livo—segundo esse mesmo iliccionario, quer di-
zer—real, verdadeiro, que existc realmente e de
facto.

Ora, não consta que o Ur. .loaqutui Ignacio
exercesse o cargo de juiz de direito da comarca
do Rio Pardo; nem sequer que lá estivesse, e
portanto não era, e ainda hoje não é, funcrio-
nario effectivo.

Sendo assim, não lia incompatibilidade aI-
gunia, foi legalmente eleito pelo independente
e brioso corpo eleitoral rio 4. 1 ilisUieto, e como
tal deve ser reconhecido.

Chamo a vossa altenção para o luuiinoso pa-
recer do diustrado Dr. Carvalho de Rezende,
um dos caracteres e jurisconsultos que fazem
honra à nossa provincia e ao paiz:—o seo nome
respeita\ ei é o portador seguro de seos feitos,
S . Cxc. dando, como o fez, parecer cru contra-
1. 10 ao portador do diploma em questão,questão, prati-
cou um ato da mais severa justiça.

O !Ilustre candidato disse que a incompati-
bilidade não det ia ser absolutarnante negada,
porque o seo competidor era juiz de direito.

l)izer é muito facil, porem apresentar pro-
vas é mais difficil.

Foi o que se deo com o iliustre Sr. padre Cu-
nha.

Disse-nos que via-se cercado de ditiscu Ida-
des, porque laços de amizade o prendião ao Dr.
Joaquim Ignacio e á personalidade humilde que
occupa vossa attenção; S. S., porem, permitta
que o di ga com franqueza, pensa mal a tal res-
peito: no terreno da justiça todos devemos ca-
wiuhar sobranceiros.

Bens sei, Sr. presidente, que na vida politica
lia dons caminhos á seguir-se, um iliurninado
pelos raios resplandecentes do sol da fortuna, e
outro cercado pelas densas trevas da noute do
infortunio, na extremidade deste ha pobreza, o
tunlulo e a cruz, na outra o poder, titulos, e
grandezas. Eu prefiro, porem, mil vezes antes,
abraçado com a bandeira triuniphante que re-

cebi tias não; ilo sov o , segu i a vereda tida
cheia lo e.pinIio e de ditijetilIailes, do que a
do podei' cota todos os seis encantos. (Jístilo
fiem.)

() pslitico deve trazer calma a sua conscien-
eia, e isto só o rigoroso eulliprlInCntt) tlt dever
pode dar. À tj ias à é ti; •j ustica, e cri saberei
loloper as ilifliculdale,, tazetolo calar qualquer
senl incuto que por ventura tosa ter de sUS-
peição, para encarar a causa com a ituparciali-
dado que lese ciracterisar uni magistrado.
(Muitos apoiados).

O illustre candidato disse que eu não pensava
do mesmo modo porque hoje penso sobre a in-
compatibilidade do seo digno competidor, quando
disputava minha eleição perante o nobre e gene-
roso corpo eleitoral de S. João d'II-Rey.

Ha de perdoar que lhe diga, S. S. laborou, e
labora em um grande engano, o que deveras
lastimo.

Sr. presidente, appello para os tine mc conhe-
cem, appello para o glorioso triumpho que a in-
dependencia e generosidade dos briosos eleito-
res do 4.° districto se lignon conceder-me.

Appello ainda, Sr. presidente, para no dos
ornamentos d'esta casa, o Sr. Xavier da Veiga.
S. Exc. sabe se eu fui ou não apresentado por
verdadeiras e legitimas influencias das cidades
de Lavras do Funil e Tarnanduá.

O SR. X. DA VEIGA:—E' verdade.
O Sti, A. PEN1D0:—Ora, tendo eu, como tive,

a fortuna de ver a minha candidatura tão bem
acceita, é evidente que não precisava lançar mão
tios meios á que parece querer alindir o Sr. pa-
(Ire Cunha. (Apoiados).

O Sr. Dr. Joaquim Ignacio tem sido reeleito
por mais de uma vez, e sempre cora muita gloria.

0 SR. F. PEIXOTO: —E' muito digno.
O SR. foLENTiNo: —À causa não é só do Sr.

Dr. Peitido, é tambein do povo,dainaioria do 4.0
districto, e isto pesa muito na balança.

O Sn. A. PEN1D0:—São dous conservadores,
Sr. presidente, que disputão um lugar.

Eu quizera que houvesse meios de se conten-
tar á ambos.

O Se. C. AFFoNso:—lsto é que é difflcil.
O Se. A. PENiD0: — Desejara de coração, que

o nobre candidato illurninasse com a sua intel-
ligencia este recinto, e, até digo,que cm meo lu-
gar estivesse S. 5..

O Se. F. PEIXOTO:—Isto é muito.
O Se. A. PENID0:—Espero,Sr. presidente, que

o nobre candidato, em seu respeitavel caracter
de sacerdote, não se deixará mais, por causa de
um lugar a que aspira, trahir a sua coosclefleta
sem macula, como deve ser, para vir tão facil-
mente attribuir-me o emprego de meios injustos
para fazer vingara minha candidatura.

A independencia com que se houve o 40 lis-
tricto, de que sou humilde representante (sido
apoiados) é a resposta cabal e energica ao Revi.
Sr. padre Cunha, e a prova de que na eleição eu
soube cumprir com o naco dever.

No terreno cru que o nobre candidato quiz
collocar a questão eu lhe poderia tambem levar
muita vantagem, mas, não o quero, deixo-me
prender pelos laços de amisade cru que S. S. fal-
tou, e proseguirei calmo e trariqnillo.

Sr. presidente, o legitimo deputado pelo 4.0
districto é incontestavelmente o Sr. Dr. Joaiuimn
Ignacio Nogueira Penido. S. Exc. occupa o
lugar na ordem dos votados, entretanto que o
seo digno conspetiilor,o Sr. padre Cunha, obteve

O Se. C. nu OLIVEIRA: — Então é extranunsera-
rio.

O Se. A. PENID0:—Mas sinto isto deveras, por-



tine 5011 1) l.° à fizer irtia au co caracter, e
inesuir iiesearia ' ei-o cuiileuiplaitii e)lil 11111 lu-
gar liii seio da ripreseiilai'ão tiror incial.

Advogando a prcscnt, , e ti 5:1 • lenho cio sei eri -
cia de que sou ii echo da verdadeira justiça, e
creio iiiesui qllec não fosse a gratidão d'aquolle,
CUJa eteiiàij Ira sustento, aolistiricto corpo
eleitoral. que tantas \'PL(' o teiri reeleito, S. Evc.
de bom grado eed'i'ia o lugar ao tIro ii, Sr. palre
Cunha, a cuja iniolli lg enria, car,u'tr e p,iirio_
tisolo sou o prriiieiri a i'irider as do idas itome-
nagens.

II SR. U. or (àairi:—hrigalo. I'.0 pediria á
V. 1 xc. pie me des rilpasse qualquer palas ra

Ilè erretrerea se alguna nileilsa pessoal.
ii sri. Á. Prxino:—Faro identii'o pedido.

X. Da ',Eie.t:—lst O pritoados.
Se. Á. PExiDo:—Sr. presidente, o l)i. loa-

(jliIW ignacio 1 liii dos dPtítitatins do 4. 1 dis-
trieti,o colou tal pede a justiça que seja quarto
iii L(s te ou hec ii] (1.

() Sri. R. us Crii:—lstã vaga a comarca do
ti io Pariu?

() SR. A. PENiDo:—l)e urna hora para outra
p od e agar.

Sr. preileri le, espero pie a casa feri ustici,
P estou certo de Inc o consrderaiiilo os
ser'r icos pelo Revd. Si. polre Cunha preslaulos
:r pro lucra, ao paz e á reli g ião, ira de mais
tarde elegel-o seu representante, inas, por em-
Imuto não for eleito deputado pelo 4. 1 districto,

e irão pode, corno tal, obter o reconhecimento
legal:guarde-se para o li Li ro, e que este 	 -iafeliz. Cis o que eu desejo.

'lenho concluilo.
ur Lo leria, l onito bern

Di se -'-O P' O li '1 1t10 PC lo
Agostinho 1e111(Eo ria ss-
SJO I)Le1)auatOLia t -te 2A C1C
AbriI.
() L. A,ostijiho 1 e11i(lo:-

Sr. presidente, V. Cxc. e a casa hão de estar
lembrados de que, quando hontein tive a honra
de l)CIipar esta tribuna, eu disse corri uru dos
mais nolaveis estadistas nossos que as assem-
bicas em verificação de poderes são verdadeiros
Iribunaes de justiÇa. E se é assim, como parece
que deve sei-o, Si'. presidente, só I)eos e a lei é
que de cio presidir os soes actos. Praticar o
contrario, deixar-se a assenrbléa arrastar por
considerações 	 alheias, Ooiiiiiirt ler 	 ilijustiCas,
exercer li guines, tirar o direito á ai rei les
que o Iwir, é o legislador trahir a nobre iiiissçro
que tire foi confiada pelo povo, é deixar o canui-
niro da rci'dade que é claro, srirpatlrico e feliz,
para seguir o caminho do erro e do crime, rjue é
escuro e perigoso de seguir-se.

Sr. presidente, o Sr. I)i. lileirtino era, e
ainda é,jiiiz iuiiriuicipal e de orpliãos rio Lenir) da
Piranga.

Deixou o exercici) deste cargo em Setembro
te 155 para vir tornar assento ria assernbléa pro-
vincial; encerrados os trabalhos desta em No-
veiuiluro, o anula juiz rriunicipal e de orphãis da
Piranga. olloii a exercer soo cargo; a eleição foi
a 211 de Dezembro de 18; lego esteve no exer-
cicio de eco emprego dentro dos seis mezes em
qrii' se liroceileo á eleição, e, portanto, não se
Pode negar a sua incompatibilidade, em vista dos
arl. 1.° e (C o rio decreto ia. 26'5, e arts. 128 e
129 do decreto n. t309 de 12 de Janeiro de 18'fi.

A asseriihléa, a querer fazer justiça, couro
deve elirIiie fazer, não pode deixar dé declarar
fliitlo o spo diploma, e clianrar para tomar as-
sento o iruurriediato em votos.

.4 cantara apuradora ja devia ter expedido di-

plriir . 	 ilil u lu e r 	 111 0 0	 Ib 	 lutli	 'tI, 	 o

ciii virtude lo art. 12 1 1 do docrelo li.
0 legislador no exercicio de seo mandato

deve ter di.oile (te i l)eos e a lei; e oesde
tiver deixado de parte consileraçoes lo amrs:ol,
coo eniencias p01 treas e outros quaesq ocr lii 1-
ti os incinfesareis, tão pode em boa fi li -
zer que o Si', lir. t'leutiir 	 irão e in'ourrli-

e
0 Se. 	 lx. per'ruuilt' ruir

aparte ?
Sri. A. tiriitrr:—tios não.

O Se. ( . A FFONSO:—AcIur esta questão do an-
tagonista lo Si'. lolentina muito parecida com a
do r. padre Cunli:.

(.) SR. A. PF.NrDo:—.cho a questão muito di-
versa, e procurarei leruronstral-o.

() SR. C. ( mra:—i\ào se dá a retroactividade
da lei...

Se. A. PENIDO:—Cu explicarei. lionraito
com o aparte de uru rhstrm tu iiuerrubro da mirro-
ria,iiin dos caracteres que hnnrào esta assemll,,
e que vem cercadocercado la aureola de rim lirilharul e
l ri iiriupho eui seo districto, que acha paridade ii
questão agitaria COrli a cio Re \(I. Sr. paire ti -
ntua, declaro á V. lIxe. q iie absolutamente ri tu
se da si'rielliint paridade, pois que a questão
d Sr. paute Cunha dizia respeito a ir rir collega
nosso a I I tem a casa fz justiça reconhecendo-o
corno deputado.

t) coliega diz que se dava a oresrna -comin
patibilidaíle peo falo de ter sido S. 1 , 

'
xc. no-

meado juiz de direito; mas. irá' Consta o exer-
cicio de seo emprego, entretanto que o meo no-
bre arr:igo e coliega o Sr. 1)i'. Tolerutino estava
no exercicio de soo cargo e só o deixou para vii
tomar assento nesta assernhl"a. Ja i é pois que
não lia paridade alguma entre esta e aquelta
questão.

O Se. Á iarr.&: 	 \'. 1 xc. não é o uuiesulo li-
mem de hontem.

() SR. A. PF:NiDo: —1 )cvo responder ainda ao
aparte com que fui lirurada pio antigo repre-
sentante tio 1 . 0 distrrcto, o uneo nobre amigo o
Sr. deputado Amaral.

Disse-me S. Exc. :—O nobre deputado não é
o mesmo luomeru de honteui.

i)e'laro qne son hoje o que fui tiontein, e
epero ccii l)eos ser o ifiesmili aurrarilrá. Prezo
mui lo a colierencia.

D'claro holi, alto que minha inten ç ão é só a
pratica da j ristira, e repito-vos, ria ípialidat
de representante do povo, para bem sers i 1-ti.
coma pr'azei' 10v are i os meos esforços até ao sa-
ciji lii' i o.

Perguntanlo_me 5. Cxc. se eu não seria o
nresrnm) horrienr de tionterir, o nobre deputado fez-
rue urna gras e inj rist ica, a que não posso deixar
de responder.

Sou o ruresrno tronrein de Ironteri . Qmiando
votei na questão dos prorrrotui es puirticos, o
fiz dear,cordii corri rumba consciencia, corri u
(lrr'itr) e corri a justiça. A lei pune aqmuelles
que se achão em infracção de eiras disposicõe5

À nova reforma eleitoral irão enconl rori
frinccionarios, que errtretiverão a discussão troo-
tem com a apresenta(' ão de seos diplomas, ou
exercicio de seos resectivos cargos, cItes,
contrario rio que fez o Sr. Toleutino, retirarão..
se dos empregos que exercião, e pois nãoerã
mais imeompativeis.

1'. fique o nobre deputado certo de que, s
os promotores não fossem respeitadores ria lei,
se ti esserir Continuado, couro o Si'. 'l'oientiiu,,
no exercicio do cargo, eu votaria contra eties,
milito embora os reconheea couro eorreligiora_
rios muito d jstinctos e merecedores da honra

ie 	 diLriiuuuenie 	 Iiue 	 Iii 'ntei'il:t 	 1) 0 1 	 . 	 li,'
1 r'ic ti.

Sr. presidente, repito a nt i, as asseirhIéa,
nu riraterra de reriticarão de poderes, são ver-

dadeiros tribunas de justira, que devem-se ins-
pirar aonureirtr' 	 cin 1 ieos, na sua corlscieiicra e
ira 	 li.

r. presidente, riao pode abotuutainente o Sr.
folen tini ser i'e:oirtre'ido deputado, sem que
a a sserir 1 rléa coiui nu e tta u ruir grande falta.

Não é de hoje, Si'. presidente, que a descren-
ça corre infelizmente pelos habitantes ria nossa
tur'ovincia, hoje viveu) todos descontentes, reina
a discord ia tanto ruo partido liberal corri) 110
conservador, a antiga rledicaàu que todos ti-
nhào aos 5005 partidos, os esforços qri ' fazião
ciii bem dede seo paiz,a luta que fe,i'ião quintil) dis-
puitas ão o poder , era outra que irão se ria hoje,
e uma rias camisas que eu assrgnalo é porque
ii povo, que [em osos olhos nesLas corporaçoes
pie são as mais importantes, que sao aquellas
pie hegisluto para esse iriesurro povo, infehzrncir-
1' vê ujrie nestes ultimos tenrps não se terur
,ol-iinlo o cariuuiuhrui que se des era seguir, que
1 sim causa não tenr tido patronos.

infelrzruuente tens sido despr'esata a i'ammr do
ia o, de queuir nó,> devemos ris or gulhar de
0'i' OS representante  1 a qmierur des euiros pres-
um' toda a atterrão de que é merecedor!
Nestes o Itiniros tempos, Si'. pr''siulerrtrc, tirito o

partido liberal cmrilo o conservador, esses parti-
los que comitã membros tão jmruminerites,
urtulus que iii prosincra de Mirras eouul,to ver-
laleri's talentos, e que pelo prestigio di' inc se
'cia'ão podrão pesar ira balança pohr tia d 	 ruir-

rio, mmacr o tem feito, e iorqu'? prqne, dadas
As r1urestões corre) :r que ec agila neste uutuuurentí,,
leixão-se levar mor considerações pueris, uterxãu-
se ai' ras lar por essas e ir ven inc ias pul u Ireis, e,
sai'i'itri':undo a justiu'a, ruão se leurl,r',i que sacri-
flcuo tamn ciii o Pliz.

() parlido Inicial, couro o conservador, teto
feito d'1mir racc's, e cmi assignalo semnelha u te
facto comuto muna das causas da descrença, que
teriu mmm' udido o u'spirito do povo mineiro'.

Sr. presidente, é mister que nós deixeiuuos de
parte essas considerações pueris de auiuuzade ou
de interesse particular, ou quaesquer conveuli-
utcias, é preciso que nos inspiremos somente

la justiça, que rios deixemos levar somente pelo
amor á nossa proviracia.

A pros mera tem os olhos sobre nós, cita já
'iahece porfcitaurnente a lei da reforma eleitoral,
e sabe que o trico distrrrcto amigo, o Sr. Toleur-
tino, o que sinto de todo o nico coraçào, não
podo ser reconhecido deputado por estar essa
uuuu'suila lei cio vigor.

0 que dirão se vireju esta asserurbléa praticar
nula oujustiça, uru corpo legislativo ser o pri-
oito a pregar, aia povo o desrespeito á lei?

• Sri. Aamsrisr,:—Essa bandeira esta hasteada.
(1 S R. A. PENiDo:—EU poderia agora per-

guntam' ao nobre deputado se não è o rinesiuro ho-
Illem le liomitemnil Dizer que essa bandeira está
hasteada parece m ine se reprova que ligue em pé
a bandeira do erro e do crime; no entanto dizeis,
corno vosso disLinco correligionario da direita,
pie, pelo facto de terem sido reconhecidos de-
putados os promotores publicos, deve tatu-
bem sei-o o juiz municipal de que se trata.

O SR. V,%LLADAREa:—O nobre deputado acha
que os promotores sao incompativeis?

0 SR. A. Pxaino:—Oa que pedirão demissão
antes de prouruinigacia a lei não. Mas, os que comi-
tnuruarãO rio exercicio tIos seos respectivos cur-
es o ,,to por força da mesma lei, que ' clara e
1 ermuri rrrnlc cmii 	 nrs duspsieóes.

O Sri, AuIsrisL: — t ir hontern disse ao nobre
detrilalo que ole não impera a hei deve im-
perar o punhal; porem que nós estamos em
uma sociedade onde, miào imperando a lei, im-
perão as at1'eiies.

() rr A. PrarDo: -( ) riobi'e rtepni tado exerce
mui brm 1 li imite mmi emite una prolissão, onde terá
tudo cotiilrates, e orihi' o [ri r til lhro por parte da
justiçaliça lti lerá ul:udo oec,usiào de muito prazer,
e onde tanibeuji lia de ter visto de perto quanto
muna injustiça dóe e é perniciosa em seos eleitos.
1. pois, ah ruuiro que senha como taes principio ,; o
nobre deputado, a quero muito respeito e cora-
Sidiei') corno uru dos ornamentos da distincta
opposicão desta casa.

0 Si. AMArisJ.:—Muito obrigado, tira de si
para tI ii' aos outros.

0 Sus. A. Pexioo:—() nobre deputado pareceo
duvidar pie eu fosse hoje o rnesurro homem de
hiorit'rir, quando e corri prazer posso garantir á
S. Exc. qume semelhante, facto não se dá comigo,
e, minuto pelo contrario, dá-se com o nobre de-
putado. Nós o vimumos Ira pouco levantar etoquen-
temueirte srir voz pedindo respeito á lei, por occa-
siào Je se tratar tio reconhecimento do nosso
ulislincto cotlega o Sr. M. Pacheco; no entanto
agora grie eur tanalienir venho dizer—respeite-se
a hei—elie afasta-se complelarnemite desse prin-
cipio, e diz, miro, já que se approvou a eleição
dos promotores pmrhticos (que, repito, não erào
mncoiurpatrveis, porque tinhão pedido sua de-
li isso antes (Ia promulgação ria lei), não pro-
ccl 	 a rurmnlua arumuuirentarão, a argumentação
mnmnrto iogrcm (Ia iliustrada maioria da comnmissãa.

II SR. II. Gaara:—Doo-se por convencido das
tlrorias da iuiaioria.

0 Sri. A. PExroo: — Ora, os nobres deputados
:umiuã 	 por certo a pratica tia virtuile: Sri ppontra-
urros fure errcoulraránó mrmrra mn:riiria que aconselha
a pratica lo us nobres deputados proLes-
iaraõ, estou certo, dizeurto que a pratica da vir-
tudo é iuethuor cm sen 1 iráõ muito que soes conse-
lhos não s irrguueur.

Mas rio entanto, couro a maioria ,iehiberou o
contrai io, praticou o crime, e '. ir:tirrias cahirãõ
p o r terra, s' riais adiante per'gmun tào a opinião
dos nobres deputados, isto é, se dcxciii praticar
mais ci'uinie, VV. lixes., segundo os cimos princi-
pmos, thiráó:—deveniros praticar.

Onde fica a coherencra dos principis de SS.
Lxcs.?

O Sri. AMAmiaL:—Conforme a sociedade em que
estivermos.

O SR. A. PENID0:—A justiça, seja qual for a
sociedade eni que estivermos, veto das mãos
divina ,.,, e o povo deve recebei-a respeitoso e
com o acatamento de que é digna, e se para sua
guarda for mister sua propria vida, cite deve ar-
riscal-a.

Já vê V. lixe., Sr. presidente, que a argumen-
tação daquelhes que são contrarios ao parecer da
maioria la comrnrrnissão absolutamente é improce-
dente; que só por inicio rio sophi.srura, que só
por meio do desrespeito á lei é que poderá ser
reconhecido couro deputado o Sr. Dr. folentmo.
Mas eu espero que tal não acontecerá, espero
que os nobres deputados que devera desejar, e
que desejão, faço-lhes justiça,  que as aspirações
naciorraes sejãorealisadas,senado que uma dessas
aspirações, a mais importante, é que hajão de-
putados verdadeiramente legitirnos, sejão depu-
tados aquelles guie estiverem no caso de sel-o;
espero, que os nobres deputados que dizem que
urna das melhores partes da lei são as incompa-
tibilidades, serão coherentes respeitando-as. O
contrario iria cornprometter seriamente esta cor-
poração no animo daquelles que attenrdemri aos
seis 'atos.



-P poie, comdizia, as incompalibilidades são
a rielhor parte tia lei, porque incon teslavel-
mede os juizes mitiiiiicipaes podem mli oir, pela
autoridade que exercem, na vontade do corpo
eleitoral, é cotupietauteute nuilu o dipIoia de
que é portador o Sr. Tolentino.

Admira-me, Sr. presidente, corno o illustre
membro da l.a conirnissão de poderes, o Sr. 31.
Fulgencio, animou-se a vir tão calmo sustentar
o seo voto ciii separado, quando sabemos que,
sendo S. l'.xc. promnolor publico no 6. 1 districto,
antes de ser promulgada a iei,pedio a sua exone-
ração, e pedio-a para evitar incompatibilidades.

S. Exc., desrespeitando a lei, COlil o seo voto
em separado, em suas sabias disposi ções, quer o
triuuipho do despolis:no, a morte da justiça
olvidou-se,  porem, o nobre deputado pelo 6.1
districto de que o povo tem os olhos sobre nós,
e nos toma contas miiuilo severas, quando dei-
xamos de cumprir os nossos deveres

O SR. VAU.ADaRES:—Ali Se o povo tornasse
contas.

0 Sn. A. PF:NlDo:—Tenho fé que a vontade
nacional subjugará ainda a vontade caprichosa
de ministros corruptos, e corruptores.

Espero que o povo realisarã ainda os seos so-
nhos dourados de liberdade, e fará coraque as
leis sejão respeitadas, porque o povo, hoje cor-
deiro entregue ás fogueiras do sacriticio, será o
leito ousado d'amanhã,que se levantará e fará em
uni pedacos os thronos em iiue se ergue o des-
p01Isloo q iw o aN ii ta, e persegue.

oíes:—Muil,o heiii
0 Sim. I)itmsioNn:-1)eos perniitta que assim

seja.
0 Sim. ALLADARs:—Essa5 doutrinas não são

de seo partido.
0 Se. A. PENino:—Creio que o nico partido

leio provado muito amor àliberdade: e a nova
i'etirina eleitoral não será unia prova disto?

O Se. YALLAD.tiiES:—Supprimio a eleição
apenas.

O Se. A. PENiDo:—A representação tias nuno-
rias, principio consagrado pela nova lei, foi in-
contestavelmente uni grande melhoramento, e
bem assim o que tornou incomupativeis os magis-
trados. Taes principios são iiheraes, e, postos
em pratica, darão os mais beltos fructos.

Sr. presidente, o juiz municipal do termo da
Piranga honra a magistratura de nossa provin-
cia.. . (Apoiados).

4) Se. t0LENTiN0—E' bondade de V. Exe.
4) Se. A. PENiDo:—. . .e admira-me como S.

Exe. 1(0 seo elevado caracter de juiz, que deve
ser o primeiro a querer a execução severa das
leis, venha a exigir de nós o contrario!

Ein S. Paulo,onde lia pouco se procedeo á elei-
ção dos iiiemnbros da assernhléa provincial, os
partidos arredarão da ordem dos candidatos to-
dos aqueiles que exereião cargos de magistratura
na provincia. Semelhante proceder é digno de
exemplo.

Esporo, Sr. presidente,que a assemhléa provin-
cial de Minas lia de, como sempre, manter-se na
altura condigna.

Espero que nós legisladores não havemoslogo
no principio de nossas sessões dar motivos á jus-
tas e merecidas censuras.

Cumpra cada uru de nós com o seo rigoroso
dever, respeite-se a lei, e só assim inspiraremos
confiança ao povo, e evitaremos que a descrença

o-

invada o seo espirito, e p ile se torne udifi -
rente ao progresso da terra le Santa Cruz, id
digna de exptendido porvir.

E' preciso, Sr. presidente, que os mneulir
d'esta casa inspirem toda confiança á aqueli,
que lhes delegarão poderes tão importantes corto
os que aqui exercemos, e para isto é preciso I1UO
o corpo legislativo cinja-se estrictamente ao
cmnoprimnento de seos deveres, aconselhando e
respeito á lei, por que se o corpo legislativo
não merecer a confianca do povo, tudo será pe-
dido e a provincia será cada vez unais abatir
da. E por isto que levantei a niínlia voz e
'.enlio pedir o cumprimento da lei. llxec.uteuios
unia das leis que nos otiérece garantias para
que a liberdade tio voto se , a entre nós unia rea-
idade, para que saião da urna os nomes capa-

/is de figurar nos conselhos da coroa, para
que a provincia de Minas possa impor e [i,-
ilha o direito de ver noiuieados para os car-
gos do estado os seos filhos, pala que seos di-
reitos sejão verdadeiramente respeitados, para
que á nossa voz se unão as vozes de oradores
conspicuos, como um Martinho Campos e outros,
que são incansaveis ciii pedir justiça para nossa
pros incia.

Mas, Sr. presidente, como havemos de conse-
guir esta contiança do povo, se somos os pri-
meiros a desrespeitar as leis e a incorrer Iii
sua desconfiança?

0 Se. M. FcJ,GENcro: —Ainda não deixamos de
repeitar a lei.

O Se. A. PENino:—Ainda mesmo querendo

n
reconhecer deputados incoinpativeis? Porque o

obre deputado pedio demissão tio cargo de pro-
motor publico, que exercia no G.° d istricto?

0 Se. M. FcLGENC10:—Porque estava incom-
patibilisado 110 districto.

O Se. A. PEMn0:—Poms o nobre deputado
ignora que a lei da nova reforma eleitoral tornou
incotiipativeis os magistrados em toda a provin-
cia?

Semelhante argumento, Sr. presidente, é uru
fraco sophisma, que não pode deixar de cahir ao
mitais teve embate.

() nobre deputado pedio sua demissão, porque
sabia perfeitamente que, continuando a exercer
cargo de promotor publico, não podia ser legal-
mente eleito.

A lei tornou inconipativel na provincia toda
os magistrados, e pois, o nobre deputado pci
6. 1 districto o Sr. Manuel Fulgencio, encarand
a questão pelo lado dos ilislrictos que já mito
existem, argumentou de má l.

0 Se. M. FVLGENc10:—Não apoiado.
0 Se. A. PENiD0:—Faço justiça á inleihigencia

tio nobre deputado e é por isso que, vendo a
interpretação forçada que quer dar á lei, moi'
animrio a taxar a sua argumentação de improce-
dente, persuadido de que o nobre ilepmitatlo, no
intimo de sua consciencia, estará por certo disso
convicto.

Concluo, Sr. presidente, esperan çoso de (11w
a casa fará a mais completa justi'a, como o caso
pede, e tranquillo entrego esta camisa á sua iii-
telligencia, caracter, e ihlustra'ão, elo tjue alta-
mente confio. (Jfuito bens).

Discurso prot'erido polo r.
(loptitads 	 ()asL.t11O ( ;1&I5
Tia sessao de 4 (10 Maio cio
L76.
() i • . €?aotano (,ailia:—Sr. p-

Cli cii te, euu unia ii,is stssues passadas, a pi'opo-
sir da discussão di uni i'equeriiiieiuto partido di
nobre oppusicãi , peiuiio rifortitaçoes soliru
sou :.ptn diverso a presudeiucis da pruvuicia, eu
declarei que votas a por ele e votaria por todos
aqueiles que tivessem por liii a obtensao de in-
fui'iuiaçoes quando simicerainente pedidas, por isso
que entenio que não se pode fazer opposmção a
lues pedidos que eoiustltLleu nau direito de qual-
quer de nós, e inuito jurmiicipaliueiite da nobre
opposição, quando levada pelo desejo lousas ei
de liscalisar os actos e procedimento do governo,
alem de que a adriuiumstraçao, tirito asseverei na-
quelia ocessiào e Gonhuiluo a asseverar, hão tem
oitresse algum, neto razão para querer que seos
actos sejão desconhecidos ou lançados tias trevas.

O SU. A. PENiDo:--A aduumusti'ai:oquer tia
111/.

O se. G. DE MENDONÇA:—Apoiado.
O Se CAETANO (t)i,s;—N o requeri acuo cii

discussão, porei, Sr. presudent', eu recoiilieço
que as vistas de sei) iliustre autor e da nobre op-
posição que o aconapanlua fõia somente priculum'
11111 ensejo, e ensejo que é niuto coiuluecido pia
fazei' opposiçào, para tevamitar aecusaçóes a ninti -
lustração, nao só á actrial cofio ás passada..

O Se. F. PEixoTo:—Apolado.
0 Se. CAETANO GsMA:—EsLá, portanto, satis-

leito o almejo do nobre autor do rcqueriiceiito
ciii diseussao e de toda a opposmçito. . Ex. — e
sobretudo o autor desse requerimento já tiveráo
occa.sião asada de derraimuar sua iii i is contra a ad-
iiuimustra'ão provincial desde a inauguração da
actual potitica

O nit. Vam.L.snamtlis:—\ào ha aqui niuigueni bi-
lioso.

O Se. Cv ETAN GaMa:—. . . desde a ad iii mo is tra-
ção do Sr. W. Andrade Figueira até a actual.

• SR. A . PENmDo:—A poi:nlo.
• Sis. CAETANO GAMA:—I) nobre lepulaulo

já satisfez seos desejos trazendo, couio du.se, ao
recinto desta casa os gemmuiulos que partirão do
curacão e dos lábios de seos cjiiuuuuttiites, já si-
tisfz o compromisso que contraluo, e teia seimi
d ti vila a benção deites; e.táo portai lo real sados
seos desejos.

E' por isso mianifesto que os nobres deputidos
não desejao nem precisso de mnfoi'nuaçoes, porque
queri precisa de informações não aventura juizo,
uso lanca increpações, nau faz accosaçoes etc tal
orlem sobre factos que diz ignorar por isso que
pede sobre elies informações.

O Se. M. Fm:LOENCI0:—Apoiado.
O SR. CAETANO GAMA—. . . porque quem teu o

juizo imparcial foi'ivado sobre qualquer objecto,
tarubem deve ler pleno conhecimento da causa.
Os nobres deputados já mamuitèstarão quaes são
as suas inten çôes, qual é o juizo que formão a
este respeito ' e portanto não precisão de intor-
Inações.

O Se. VALLADARES:—Pergunto ao nobre depu-
tado, se nos fornece os docuuieiutos desta vez,
como tão tiondosanuente nos proporcionou d ou-
tua vez?

O SB. CAETANO GAMA: —Os nobres deputados
não precisão de infoi'isuaçóes.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — De ve ser cohereiute.
O Se. A. PENID0:—L é.
O Se. C. DE OLIYEIIA:Para ser e preciso que

approve o requerimento.
O Se. CAETANO GAMv:—I' enhio dado as razões

pelas qm.laes vou votar contia o requerimento

Clii duseiusto, tio olulaul 	 liii	 ii cuir_luet_
ti0 vir.i cii a iuohm'e uuuilrii :u ui:tu'-!he o une
sito uoul,is az VCzCi que pedisse iufurrivasórs ao
guvruio, por isso ipw, fiz a lmiuimtação quL acabo
de uieicimu:im', eslalueleci una condição que não
se riu lisa actua lii cii te, porque es te iii iii testo o
intui t,, lis nobres elepuatatros, está patente a cru-
tilidale do pedido das inforumuções, por isso que
está riu letaruemile verificadoiue a intenção
d.js nobres deputados era uriucariicnte buscar uiui
ensejo p ira frzerem accusações. l.stão satisfeitos
portalito os seus desejos.

O Se. VALLADAIIES: —Nau estão, não.
O SR. CAETANO GsMA:—As unfor:ivaçoes não são

precisas e ueuii conveulu alongarmos una discas-
sã.) com 1 esta, preudicaudo assLt aptos impor-
tantes.

(.) Se. l)isuaioxo:—Náo apojailu.
O Se. CAETANO Gasta:—. . .que os nobres de-

putueio terão e que a asseunbléa temo de tornar
cru consideração e resolver esta sessão.

Resta-time portanto, Sr. pisi lente, responder
ligeiramente ás accus:ições que forão feitas ao
digno Si'. Dr. Anirade Figueira e ás a lininistra-
;oes que se seguinte  à (leite.

O e. F. VEuc,A:—Os nobres deputados accu-
saião todas as administrações desde a tio Sr. Dr.
Figueira até a actual.

1 Se. CAETANO (tAMA:—NInu pode sei' de ou-
Iro inodo desde qu os nobres deputados fallào
e rui com e de p1 iucipios políticos in leim'ansente
iulsei'sos.

Sr. presidente, as aceusaçóes ievantadas pelo
nobre deputado contra o digno e illustiie Sr. Or.
Domingos de Andrads Fmgiteiia apoiados da
uuaioria), já forão alui na Cessão passada cabal
e vmctoriosainente respondidas.

O Sr. F. PeixoTo E oujreos:—Semiu duvida.
0 Se. CAETANO GvMA:—Seria, etermtidai' esta

questão, seria tomaI-a a PIenix da fabuL que
renasce ronstantetuerute de suas proprias cozas,
o levantaI-a de nove, quando jã se acha com-
pletauiucrute debatida. Os nobres deputados pre-
tendeum por este meio realisar o mUlo ele que a
inexactidão iuimutas vezes reiuetiula si' torna mima
verdade..

O Se. l)mtusuoND: —Trago domiiiientos.
0 Se. CAETANO GAMA: —Sào estas as inten-

ções do nobre deputado, e ruão quero concorrer
para sua realisação tornando esta questão uru
cavailo de batalha constante da asseunbléa pio-
incial. Liumuitarnie-bei portanto á estas unicas

palavras a respeito: a reconhecida nobreza e ri-
gidez ele caracter, iliustraçãu e honestmdad tio
Si' Dr. Domingos de Andu'ale Figueira, a posi-
;ào eruiirieuute que se acha elevado pelos seos
uueecmruentos nmoraes e intellectuaes, o coliocão
acima de qualquer accusação que lhe possa ser
atirada.

VozEz UEIIAES DA sjuioius: —Muilo bern,
O Se. CAETANO GASIA:—Se este dmstiucto tira-

zileiro, que faz honra ao paiz que tem a gloria
de o contar couio uru dos Seos mais benemeritos
filhos, está sujeito ii accusações taes, p01' isso
que vivemos eu uni pamz de liberdade do pen-
samento, da imprensa e da tribuna, nem p01'
isso essas accusações de leve siquer rivancIiãu
o seo caracter, porque então teria eu  direito
de asseverar á nobre opposiçào que não lua no
Ilrazil caracter al guin que esteja isento de ser
marcado, principalmente por accusações filhas
da paixão e do interesse politico, feitas a um
presidente que veio inaugurar usa provincia o
durmuirmio da politica opposta á dos nobres de-
putados, a poz á queda do partido a qmle per-
te ccciii.

O Se. VALLADAeEs:—Aqui não se veun marcar
o caracter de ninguem.
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() .11. (AE1.\NÚ t-tMA--QIiil 	 então o

dos ri hres de1iitad Ivacítanlo estas accosi-
ções? Pois não se pret nde marcar o caracter,
amesquinhai os seiitiiieii Los de DIII pi'vsidciite
de priiicii, que se quititici (t pgIiic, de
vingativo, irjustu e quejandos b al d o e s que se
lhe atirão?

VOZES DA MAioRia: —De certo.
O n. CAETANO GAMA: —SeIn duvida iienhunia;

por ue se estas accusações prevalecssew, iieccs-
sartaiiieute havifio de trazer esse resultado; feliz-
nie te, porem, são antes o elogio desse illusi e
br: leiro, que não podia agradar aos nobres de-
pi 	 lis pelas razões expendidas.

Se. A. PENID0 E OUTROS:—ApOiAdO.
la diversos apartes).
Se. CAETANO GA :—Não preciso, Sr. pre-

sidente, aeresceiitar nada mais em relcmçio a
este mssuimptO, poi'jue todos os pontos que cons-
tituem a accuscmção feita pelo nobre deputado Se
actmào cabalimmemcte respondidos; seria &ternmar
esta questào pretender esmiuça-los de novo, e
principalmente pretender, ciii represalia, reine-
miirar factos com relação ás icmcsnmas questues que
podem e deveni trazer graves censuras ao pai til)
a que pertence o nobre deputado.

O Se. C. DE ()LivEiimA: 	 Vaimios a eles.
O Se. CAETANO GAMA:—I' uxactaiiiemite o que

quei o esitar, porque d'essa discussão só pros cio
nincovenientes e inconvenientes grav issilimos; não

pode provir absolulaniente sumi tageni para e
provimicia, e nomepreciso iieste paiz, cons-
tilmicional e de liuerdaJe de imimprensa, ondi
os facLos relativos ao proeedinien tu das ad mil a is-
traçmes publicas são perfeitamente coiibemodo; o
pai  tem sou juizoizo cociipletanieiite lorniadu, nau
só sobre a ida e ulo\ iuientu dos partidos po-
ti ticos ,eowo dos governos que teetim a direcção do
estado; seria portanto uoia discussão intuit e tine
cunsprmc svilar-se pelos svos uiconvmiiientes.

Não vil tio portantotu no te treno (laS represa-
tias.

• Se. A. PENino E ouTimos:—Muito beiii.
• SR. CAETANO GANIA:—. . . I1iO lucro descer a

nsniunciosidadms pala responder a cada unia das
at:cuações que furão feitas ao digno ex-adin immis-
tradoi da p 0V iiieib, o Sr. Domingos  d o Andradee
Figueira, não só porque já locão cabalmimente res-
poiidimias, corno porque entendo que uni Imene-
imierito cidadio nau precisa de taes defezas. Eu
na) responderei senão aquillo que for conve-
niente.

Sr. presidente, em relação ao outro ponto da
accmisaçào dP, que Se uccupou o Jiguo deputado
pelo 2.° distrieto, isto é, relativamente ã falta do
preenchimento dos diversos postos da guarda
nacional.

() Sim. 1)l1c31oND:—Eu disse então—porque sei
que hoje é iiiipossivel em vista da nova lei.

O Sim. CAETANO GAMA—Ah!
4) Sim. I)tmuMoND:—Mas interposto o espaço suf-

ficieiite, era possivel.
O Se. CAETANO GAMA:—() nobre deputado já

quiz evitar a resposta, iiias não o consegue: cita
está exactamente nisso.

O nobre depm.tado sabe que a instituição da
guarda nacional.

0 Se DimesloND:—Leia os termos em que está
formulado o ineo requerimento.

0 Se. CAETANO Gaia:—. . . passou por urna
trausformaçao completa, que o governo, quer
geral quer provincial, tem estado até hoje suna-
inarneiile atarefado com a realisação de impor-
tantissinias i eformas que se tem operado na paiz,
e que tens cansado noIte grave coininoccio; que
na provincia de Minas as circunstancias Sám)
ainda mais m'speeiaes, COnio o nobre deputado não

deeunheec, e portanto cons juba esperar-se urna
quadra opporinmca pari se fizeiemn as averigua-

es e estudos precisos, e reorganisar-se, cnn-
fortime as n i oliticaçàes que solTreo, a importante
institui , ão da guarda nacional. Este é o verda-
deiro motivo da demora que teni havido, e que
o nobre deputado censura. Aquillo que o nobre
deputado entende sem' uma falta digna de ecu-
SUl 5, é apenas um facto devido a esta circunmtan-
eia iii: pertosa que acabo de mencionar.

Concluo, Si'. presidente, dvcl:mr,inmlo que voto
comi tri o rmquerunento, certo de que isto não con-
traria os intuitos dos nobres deputados, visto
com já couseguirào o tini que visarão, e não tia
necessidade de taes inforniaçmàes. (Apoiados).

1; tento que nio levemos concorrer para que
os nobres dpim tado possão fazer vingar urna ta-
tica, les antando constantemente questões desta
ormlcimm, a proposito de requerimentos, e conse-
guindo (o que é uni direito de opposicionistas)
estermliscmr a nossa sessão.

O SR. l)immmioND: —4) nosso procedimento o

anno passado responde ao nobre deputado.
(4'ii. CAETANO 4lars:— ... impedira i'ealm-

sacão de cm metI mias i mmm p mi'ta n Les de que a provi mi -
cii tanto necessita, quando a responsabilidade
d'ese facto nau podem rmm'mtmmr senão sobre cm
timaioria mia casa.

Vozcs:—Muito heimi.

iiS(ltttSO 1)IOfC1'1(i0 pelo
(ltplLtaCt0 (Tii&,LtiiO (i,raiiia ria
SOsszLO (1(5 S 1(s Maio C101S7t).
O	 ()a'taito C, an -i ,i (depois de

ler mm seu reqmiermmmmm:cmlcm):—Sr. lmi'esimtemmte, é Comi-
V!Cu:uo , Creio que, ml todos nós, que as actuas
coiimareas (Ia jmrovicmci:m precisão de unia revi-
são geral.

O Sim. VALi,sDAimES:—Cointanto que não se, pre-
judique aos actuaes juizes de direito.

ti Se. CAETANO GAM t:—Secn duvida; e é exae-
taimmmnle por causa disto que eu consignei a
Condição mine deve ser imposta, de se conser-
varecmm, quanto possivol for, os nonaes das co-
marcas, mintl:m que , corno os nobres deputa-
dos sabem immuito bem, a mudança de nome de
uma conmarca não traz só por si este resultado.

O Sim. \T ALLAEIAIIES:—MaS é justo. E lia deci-
sões mio governo, de que mnisnio apezar da
mudana de nome, deve sei' mantido o juiz de
direito ima comncmrca.

O S. CAETANO GAMA — Hoje é isso questão li-
quida.

Conmo dizia, todos nós reconhecemos a neces-
sidade de uma revisão geral das comarcas da
provincia. A necessidade da ci'eaçào de novas
comarcas, em uma provincia tão vasta conmmi
esta, e tão falta mie vias de communicação, im-
posta pela nova lei da reforma judiciaria, afim
de se tornar possivel o cumprimento dos deve-
res que pesào sobre os juizes de direito, teu)
sido attendida aos poucos, e com certa timidez
pela assembtda provincial, de certo modo con-
tida rio exerciciom leste direito pelo receio, ou
de ver negada sancço ás leis relativas a este
assrmnspto, ou de serem nultilicalas e tornadas le-
tra morta pela falta de classitiração e provi-
mento das comarcas.

Nestas creações e alterações parciaes de co-
marcas não terit sido possivel si guardar o sys-
tema e planos necessarios a urna boa divisão na
qual tanto deve predominar o principio da ieu-
mão dos termos mais proxmmos, desde que,
como mia para mlesmjar-se, as cormiarcas não po-
dem aimid m se compor de tira só g rande ternio,
porque beca sahm'cmmos nós que a ditliculmlade dos
transportes, sobretudo tia prmmvincim do Minas.

O Sim. VALLADslmF.s:—Apimdm.
O Se. CAETANO ;amiA:—... mude infetizcsenti' te-

mas era geral pcsurias mslr.mmi:ms (apoiados).
O Se .Vsi.LaDAtmt:s: - Nám telhas estrad;ms.
O Sim. CAETANO GAMA: - . . . é rena das prmnci-

paes com que teecti te Intai os juizes de direi-
to, e que mais entorpece cm cmmarelia <Ia admi-
nistração mia justiça, e istmm m ine mleve.tn cItes abrir
qimatro sessões ml jciry por atimia ccci cada tor-
ml).

O Sim. EvAtmisTo MAm;imaDo:—Apomadissimo.
() Sim. CAETANO GAMA: — Por essa razão o plano

quis foi tornado depois (Iaaxistencia desta lei
pela Colmltiiissài tine fez a revisão geral das co-
marcas está eocii 1 cletarmmentmc alterado mor essas
mmmml i tictições pari: mace e i mic mtivc:iim emites, que fm-
ràm depois operadas. Esta micessidadmc quenós
todos reconhecemos foi mgmmatmnetitcs assigmialada
pelo Extn. presimlm'cmte ncm retatorio que too pe-
vacile esta assenahléa. Creio por isto, Sr. pre-
sidente, que mcml requerimento não precisará
ser mais h'undatmmmntado, e que seria sim perflua
mm juba insistetsi'ia cru provarprovar aqmimtlm mine está
na oommsciencia de todos mis.

Espero, purtan tu, que o requerimento não
sotfrer'ã itmmpugua ção, mflmcsflO porque sua passa-
gemi é ,orgente, mor isto que não có jã foi ap-

ccii 2,. discussão ali, projecto creandm:m
rima miam cocimarm:a, corno existem ecu podei-
da edil. cmmissào especial varias proposições não
saimceiommaIas de creaçào de comarcas que de-
verão ser tomadas mcii consideração por esta com-
misào especial quando tirei' de fazer esta revi-
são geral. (ipomados geracs).

VozEs:—Mmicto imetmi.

UiseurSO pPOler'idO pelo Sr-.
cIepIiLa(lo 4O(1Ii4UOS ilva
na sossao do 15 cio Maio (te
17. 4 76.
O Sr. 1O(lPiUOS Silva:—Sm.

presidente, o mmolmre mlm'pmrtamlo que acaba, mie orar
(limei, que sçmlicitettios mm om'amiim'mito da miespeza
(lime, conforme o acto amimi mcmmmn:tl , imieminihi á pi'e-
smdencia enviar a esta mssmtmmhlm,m. Nmngmicrn comi-
testa a necessidade ou m:oiivemmiemicia de que estes
esclarecimentos IR m r parte mia 1mrccsimlencma, escla-
reclimiemitos sorri 05 mi mmaes não devemos tivam' a
despeza provincial, venlmão coma a maior brevi-
dade 1moscuvel. E' esse o nosso sentimento, umas é
taumbern e não porte deixar de ser o sentimento
da presímlencia.

í  Sim. F. DA YEiGA:—Apomado.
O Se. R. SiLvA:—Assicim é, Sr. presidente, por-

que, emr.bora o nobre deputado se afigure estai'
no mimeio de geraldescimoromianiemito, de commcpletu
descalabro moral e politico tia sociedade brasi-
leira, ecu pleno chãos; nós outros, que represen-
tamos a opinião da pros incia, não vemos a So-
ciedade pelo mesmo prisma, entendemos todos
que aos achamos no periodo da ordem, da paz,
da legalidade, (apoiados e sido apoiados) do res-
peitoao direito, emn condições perfeitamente
nortimcmes. Nicmgimecmi vé mio horisomite pontos es-
curos, o paiz nas circumstancias actuaes marcha
cal i no e socegado. À lei é obedecida; os poderes
constituidos fazem dessa obcdiemscia sua maior
gloria.

0 Se. VALLADARES dá um aparte.
O Se. R. SILVA:—Mas o que é certo é que mie-

nhurn perigo serio ameaça as condições da so-
ciedade brasileira, especialmente na provmrmcia
de Minas. ....esidencia da provincia tetia coa-
scíenm'ia de suas obrigacões constituciomsaes e não
foge da sm'o cumprimento.

Não sei, portanto, porque, Sr. presidente, o
nobre deputado qualitcau o s tempos presentes

cciii imlli'm . 5 1ao O. Vm.r'aC 	 %pemsas posso attri-
tnn -is mm espm mmli 1)11 t Co.

SR. t:. DE ()i.tVEilmA: —Nãm) :mpmiiadm.
1) Se. it. Sii,vm:—i)esle que S. Exe. rpre-

Semita miesta maca o partido liberal, entende (pie
deve cmttm:tii' a sitil,tcào conservcmdoma por todas
as torcicas, ainda cocmm lnaxlcna itijuetiça.

Sim. C. DE tii.mvEtcc.m:—Ahi é que lia iiijusim-

O Se. E. Sii,va:—S Exc., partindo do ponto
te vista ecmi que se coltoe m, pode seus dcms ida
fazer mu soo requem'imimento. E' neeessario afflr-
mimar, e S. Exe. não reefla, que a assembléu pro-
vincial esteja lembrando ,uo presidente ia mro-
viiicia o dumnprimnemmto de seu dever. Nesta epo-
ca de descalabro, ema m ime as autoridades deixão
1. exereer regularmente as suas attrihuições

O Se. VAm.LADAIEs:—Apoiadm.
O Sim. li. SILVA:—Estou acentuando o pen-

samimetito mie seu collega . . é conveniente que a
assemmihk:c prosicccial esteja recordando ao pre-
sident' aqmiml lo (trio cite fará espontaueamuemmte
e ia lopetimlemile mie provocação. O presidente da
provitsmiia tiii tanta coflscieneia de Cemm5 deve-
res como nós termios dos nossos. E p o ntue eis-
te;im1cciis assumi, fazendo aos outros a justiça
que mlcmeretnos para nós; e porque temos cer-
teza da clevaão de motivos que determninão os
actos do presidente da provincia, mios mjuaes não
pode absolutamente influir ou a desconside-
ração por esta assembtéa.

O Sim. VAILADAimmts:—Não apeia ]o.
O SR. R. SilvA: — . . . ou a resoluç.àmm tim'ume de

negai' dom'unmemmtos tiocmcssarmos para, que dIa de-
libere, nós, Si'. presidente, entendemos que taes
solicitacóes não devem ser feitas.

O SR. M. F'uLGENcro:—Apoiado.
O Se. R. Smm,vs: - ... que são dispensas eis e

inopportumias e lesariào cmnmsmgo censura e censura
imij as tis si cima.

O Se. C AETANO GAMA:—ApOiadissimllO. (Vão a-
poiu dos da oposição).

O Sim. VAr.mADAiIES: — Á prova é que o Sr. Gania
Cmcrqueira mmcm pmsdio a palavra

O Se. R. Sim.va:—Penso que o muco eoliega
apoia as comisideraçómis por cniitm exhibrilas.

O Sim. F. DA VEieA—Queiii pedia a palavra é
muito competente.

O Sim. CAETANO GAMA: —E está OcmiUpaisclm) a
tribuna muito diguamtiente.

O Sim. li. SILVA:—E" bondade do nobre miepu-
do.
Sr. presimiecite, o orçamento organisailo pela

presidemicia será por certo enviado caiu brevidade
a esta assemiibuma. Actualmente trata-se de colhei'
e organisar os mlmmccmtmsentos tleeessarioS que devem
acoc ii pmmiliat -o.

O Sim. F. DA EiG:—Apoiado, e não tem lia-
vida tempo de orgamiisal-os todos.

O Sim. R. SILVA :—V. Exc., Sr. presitemmt., sabe
tamnbemim que ainda não estão organisados, e talvez
não possao sêl-o coma tempo, os balanços e tabel-
las do ultimo exercicio, eta consequencia de ter
occorrido a actual reunião da assemiiialéa a 25 de
Abril, logo após o encerramento do evercicil) a
31 de Março; não poderão por esta mesma razão
ser reniettidos á assemimbiéa.

Atem disso,esses quadros temia de ser impressos.
O Sim. F. as VEIGA:—Se viesse só o original,

os nobres deputados se queixamiào de que não
tivesse vindo um exemplar para cada uni.

1) Sim. R. SILVA:-0,1; motivos do facto censu-
rado, mas não censuravel, por tanto, só podem
ser imputados a unia unica causa e é a extremiia
ditiiculdacie de organisarem-se ema alguns tiras ba-
lanços mie um exercicio que acalma de encerrar-se,
trabalho para o qual concede o reguiaim'iito ii.

o prazo mie 3 mli?ZCs.



O Si , Y, LA V'E ':—Né	 li ii' de	 t.

mas o 1 inpo preciso pari a reli ls , o desse ;r:i-
balho.

() Sri. li. Siivt:—Ora, eu) factos lão sinpls
e nat iirae naila druet t ilescalaliro noral e
litici e nem filIa de cuiiiprirueiili dc dever da

arte do illustrado presidente da poi\ meia. Na
c.iiiceiiia que se eiilprega para coi:f c;o desses
docuiiien Los, a que inc referi, assistiria razào de
elogio á administração.

Sr. presidenle, asiui cine julge i iiti qu se
fação sol ies ineenvenieiils e iiipp nu ias,
jiaigu) Iauleis, e o nobre depul do nesta
parte ci 	 á comigo, as palavras que lig-
nou-se 	 io-nos, lembrado-nos 	 nibein
eu nprii 	 : 	 e nosso des ei'.

O SR. -. [CL' o:-rioiailo
O Sri. . -: :—Srs., UiSJCIi amos o con-

selho o ri 1 ,,11imos a accilsacão que elle encerra.
Temos fuccioiiado e funcciiiareiiios nesta as-
seinliléa, exercendo nui direito e cumprindo uni
dever e nunca quizemos, nciii nunca lias emos
de querer, protriliir a lurarão dos tiatiallius (Ia
asssiiiblea alem de seo tcriiIo legal, enào pela
força e impero das rircunislcncias. Se algumiia
vez tornou-se nu'( ossiria a prorigatão, falto di
tempo eiii que aqui esliv, foi ell,i kteriiiiiada
por motivos inlepoidentes de nossa 	 ntaíle.
Assim pi ocedereinos se ii pre. (j e a lq e er que seja
ii juiz que se faça a respe 	 lito	 i nossi 	 proie-
dimmilo, ileixareiuios passar a mnj ustra inculuiiie,
deia1-a-lienios seguir sua liN re carr ia. . digiii-
dado de nosso proceder fica rã seio pre sal 'a, si-
lii-aneei ra a ataques semelhantes.Les.

Fui vista das eonsmderaeies que exlnhi, nào
io.so ota r pelo requeri uien Lo do nuhr, , (lepu-
lado o Sr. Candido te Olheira.

VOZES:—Muilo bem.

U4ILtS0 1 1- 1 •ore1i( I o pelo J.
( I ('1) uLa d o S'a&laEaies iates-
i-jO (10 t, (LO Maio ele 1i'-76.
() -r. 'V ai lad ares:—Sr. presiden-

te. pelas pala -as direi, eonlestauulo as razões
apresentadas pelo nobre depulado pelo 3° dis-
tricto.

Enten lo, Sr. presidente, que traIndo-se de
uma puraniente financeira, islo é, tia-
tanto se de habilitar a assenililé i prniineiaf com
os dor tine 1 t is ricossa rios a bem  dotar a pro-
viola de uma lei orçamental, não é licito cha-
mar a questae para o terreno emicanlecenle da
poiitka.

O Sim. CET'NO Gasta—Nesta parte, apoiado.
() SR. VÂLLADARES:—V Exc. acaba de ouvir,

Sr. presidente, que sou apoiado pelo nobre de-
putado pelo 1.0 districto, o Sr. Dr. Caetano Gania,
cujo rigorismo em mnateria de observancia das
leis se t'iim manifestado mais de unia vez na
ri 'moa desta asseuihléa.

O SR. l)nusiosn:—Apoiado.
() SR. VaLLADAr -s:—S. Exc. Tia de prestar

boas e.. iros, prosegu indo no caminho que tem
trilhado até alui.

Come disse, tralando . se de umr,a questio fi-
nanceira, de uma li, ue, se por ventura fosse
coni enientemente eslii ida e confessionada, esta
assemlitéa poderia reputar-se credora da grati-
dão da pro\incia, o honrado deputado pelo 3.0
listriclo inc parece ter interreirado mnal a ques-
tão sb o ponto de vista da confian ça politica.

(1 S;;.11. SIL\-A,—Não apoiado.
O 

S
R. VALLADAPEs:—Sr. presidente, talvez o

honrado de nitado pelo 2. 1 districto, que nie pre-
celeo na lriburia, autor do requerimento, usas-
se, cuuii sõe acontecer quando occupa esta tu i-
Puna, lo e\p" -sàes ''' o 	 ot e''

li) 51) 	 trttis o e	 o pelo i,ubli, 	 SeIViCO
uuiirni'nle, umia 	 ell 	 ii:ïu pelii ler em
propor aqui uniaa o oçã i 0C desconfiança ou
uma indico-ão, que i iiiporlasse unia remisimra ao
adniinistrad;i' da lo-os moia. Esse nobre e ilins-
tiailo depuLidodeputado teui a tt)'iiit fran ozi e mIe-
penilencia pata liostmlis:ir ao Sr. \ll 1 1
quando enti nder j uto.

0 SR. (miso (asmA ilé iiiii aprl
(à Sri, C DE OLIVEIRA:—L' apcna a

do cunipriniento de uni deser, no é reui'i .1
nenhiunia.

O SR. VaLI_.snanEs:—Decla ro com toda fraiuqne-
sa d'esta tribuna, que o Si-. presidente (Ia pro-
vineia não nieria'e a nossa contianca, e nem li-rã
o nos5o apoi.

') SR. T)RINOND: —Apoiado.
Sri. COE LIVEIRA:—Nai estamos aqui para

cmi bar lõas á administrarão.
0 Sri. E. PcmxoTo:— pe o facto de si consii-

vaílr, os nobres depiutabos hão te liostilisar.
) Sri. C. DE OuvEmRa:—Pela amostra do paute

que ja tem (lado.
0 Sim. VALLaD.cmiris:—MesriIo pelo facto de si

conservador, S. Ev'. não pode nií-u-ecer o une
polo, porque sou liberal. S. E-. não Iii

direito a cite, á menos que eu lraliiss- o maio-
dat, quo recebi de uni eleitorado Iibeal.

O Su E DA VEiGA—Não Liii direito, nun pr,
lendo lei' o apoio d nobre deputailo.

O SR Vai.jan suEs—E não acred ti) que eI li
pieI- mola. prmqie faria como isso injuria ir o
caro-lei- e pretenderia um mi possivel

0 ", li. F. DA VEIA: —Scni dilVida.
0 Sri. \sm,m sDsiuES: —Mas, Sr. 	 presideuil

Colo di,ia, é imola questão linaiii-, sobro e
qual na) se pele 	 euitilar a questio de confi -
anca ao adniinstraloi- di pI'sincit. Sobre esta
questão de em ilesa ppar' .1 as nos a dii er-
g -iicias pobiticas para lim e unleamemile possanio
cuidar nos intere.sse financeiros da proi meia.
Por conseguinte, entendo que um reiluieriuienl,
que leiii por limo habilitar a asseimililéa provin-
cial a cuiiprir seo dever não pode sei' regeitalo.

O Sii. F. D.s Vrmua:—E extempomaneo.
0 SR. VALLADÀiIES:—Não é extemporaneo.
Ad mira que o nobre deputado inc imaterronipi

coin este aparte; quando esta assemimbléa está
fimnccionando, lia qimasi uni noz, e o Si'. VilIa
da Ba ira ainda não ii unprio o se)) dever. E'
aduniravel, estes presidentes eonservadure5 na-
nifelão uma i-epugnancia imiveneivel pIo cuuii-
priunento do acto a1ticional!

O SR. - G .s si.s : - 	 o ai oria entende que não
precisa de nós, rpie somos intrusos.

0 Sim, E. DA VEmr.ã:—Não apoiado.
O Sri. CAETANO GAMA: --Ninguemu diz isto, neto

lia ri zão para o sui ppo.
O Sim. C. (;AMA:—Pois é o que se smlppõe.
1) Sim. R. SILVA (ao oradoi') - —Y. Exe, parece

que não attendeo bem ao que eu disse.
() Sim. VaLLAnAriEs:—ttendi.
() Sim. R. SILVA.—Ás informações são necessa-

rias; nias elas não temo vindo, porque as tabeilas,
que as devem acompamiiar, não estio ainda iiii-
pressas. Esta é a parte fundamental da moinha
resposta.

O Sri. F. DA VEIGA—lia impossibilidade phv-
si ca -

t) SR. II. SILVA:—Impossibilidade material.
O SR. VALLADARES:— peçàO-Se as informações,

e será isto umiaa razão para que S. Exc. obrig

na ir r, que unia typogra phia tão bem aqui 	

ue a
tvpographia a accelerar os trabalhos. E' de ai-

aquinhoada,
cmii é a Tu Dierio de Juizes, amado senipr
a ti-azad a nestas p ul 1 ieae ões 	 acerescenão q ii o
está lieiimi	 L 	 - 	 .	 1 	 II-

Sr. presidente, V. Exc. vio que o Sr, Barão(Ia
Vilia da Barra, cii s-o rlalorio, que mio adianta
quasi algiuni, que é lelieiuitissuin, * Ex-,
teve a franqueza de dizer que p 11' é noi enuuiple-
memito tio relatorio do Sr. Barão de Ciii ii gos

1) SR. C. Gii:—() nobre deputad 	 permitt-
qu' eu dé ti na aparte?

O SR. VÁLLADtriF:s:—Pms não.
O Smt. C. Gasis--As Label las do exereieio com--

rente nào é que hão de servir de bise ao orça-
mento, mas sina as tabetlas tio exercicio finJo, tI
arg 'tmuento tã solhistico,

O SR. VALLSDAmIris:—Tem tinia a razão o me)
ilbustrado amolgo. Aleun disso, não sei a que vem
a fil Li de tabeflis com) defesa ao presidente,
(lime não remmietteo, como é sei dover, a sua iii-
formaào, nos tem-unos do acto addiciona 1. Qual
a lei, que o impede de cumprir seo dever, isto
é, de enviar o SPO projecto ou imiforunação, por-
pie não estão impressas as tabeilas?

S. Exa. não tem a seo alcamie' todas as infor-
nacões indepeiaieiiteinente do tal imnpi-essào?

S e m duvida que sim. Portanto a defeza não pro-
e de.

1 ouiio disse, o Sr. Vilia da Barra fez soo
i-e la tori o d ml icie mil i ssi no, decli ra udo que era
apenas o comnpleiuiento do que apresentou o Sr.
ilarão de Camiiaruos. Não oIstamite, Sr. presilen-
li, não ha na eisa noticia desse relatorio, e

uiti niesmnu une não Nirá, porque si- hz lume
:1 tA, pograpina ja ruumiprio sei dever, publicando-o
mio Duzrio de Justas. Mas V. Exc. sabe que
—ta publica-ão não satisfaz, porque os l)iarios
1 erileimi- se, e não poiemiios nos dar ao trabalho
d fizer collecção só para ler o relatoriu do Sr.
1 farão de Ca uia rgos.

Temos, portanto, necessidade dos reiatorios
tio Si-. Barão de (àiuiiargos e do Sr. Pedro Vicen-
te, que ainda irão forão ditribiiid.os aqui.

Quanto á falta (Ias (abolias, que foi a defesa
apresentada pelo nobre deputado pelo 3. 0 lis-
ti-ido, é improcedente tal defeza. não são as do
e'cerdiuio a encerrar que hão-de servir de base,
porem sim as do exercicio ja lindo e encenado,
que é iimipossivet que não estejão imiipressas.
Acredito mesmo que o bom-aio deputado pelo
3. 1 ilistrieto está imial informmiailo. Mas, se não es-
tão inipressas, o nobre depuladoprestou rito ser-
viço, fazendo mima accus-açao a irregularidade,
COO que marchão estas cousas. Fique, porem,
bem clara a imnprocedencia da defeza. AS tabel-
lis do exei'cicio c rremite não são a base do or-
eauneuuto que vamiios fazer, irias sina as do exer-
cicio findo, que já estão impressas, lia muito
tempo. A razão e clara, é que o exerc cio cor-
rente não está ainda encerrado. Portanto não se
faça resvalar a aecusação de sobre o presidente
pira fazei-a pesar sobro o empresario da impres-
são, que neste pouito inc parece isento de culpa.

O honrado Barão da Vilia da Barra, que, como
disse o nobre deputado pelo 50 distrieto, está
melhor informado do que qualquer de nós sobre
os negocios da provincia, já devia ter mandado
esse documento.

O Sis. F. na VEIGA:—Sem duvida, o Sr. Barão
da VilIa da Barra está melhor informado do que
qualquer de nós.

O Sri. VALLADARES:—POis eu ponho em duvida,
aflirnio mesmo que não está.

O SR. F. DA VEiGA:—O presidente occupaTse
exclusivamente com os negocios da provincia,
e o nobre deputado não.

O SR. VALLADAIIES:—Não se occupa, veio lia
dias; não pode ainda conhecera provncia. Pen-
sando assina, não offendo á S. Exc., nem ponho
em duvida as suas habilitações Accresce que
deve andar muito occupado com os preparativos
pari a campanha eleitoral, de que se incunibio...
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O SR. F. DA VEIGA:—Não apoiado.
O SR. VAIIsDsriFs . . e é por isso qmi nos

acham is nestas eii'cuuiistancias, é porque os P1'-
solentes s ciii fizer eleições, ou passar as ferias
parlamneuitarcs; mio pohemn estudar os mi'gocsos tia
prus niria. Eis is grandes sibios que couili'cemn
as necessidades(Ia provincia mais do que os seos
repr 'se m li um Les

) SR. F. DA VEIGA dá um aparte.
O SR. VALLADARES:—Si o Sr. Barão da Vilia

da Birra já se acha tão inteirado de tudo, que
couuveun a Minas, Como) apregoa o honrado depu-
tado pelo ã.° d istricto, porque aindauião nos lia-
bmhitou coro os doeuuiieuitos que estamos solici-
tando? Será porque flào quer flcalisat-ào? (NZO
apoiados). Parece.

O SR. C. DE OLivEIRA: — Quer o orçamento vo-
tado de afogadilho.

O SR. R. Sii.va:—Não lia necessidade.
O SR. VALLADAriE5:—NàO sendo esta, como

disse, unia questão politica, poremmi sim finan-
ceira, não sei porque sim impedirá a passagem do
pedido de documentos, que nos habilitem para
discutir o projecto de orçamento.

0 SR. R. SILVA—Porque é desnecessi rio.
O SR. VSLLADARE5: —Creio que S. Exe. não

pode ser esse noli me taeegere, que nos iii hiha de
cumprir nosso dever, não pode tomar como uma
censura a si o facto da assernbléa exigir a remessa
de informações, quando o acto adihicional lhe
imn põe essa 'obrigação. Será até um meio de lem-
brar a 5 Exe. que convem pôr cobro á irregu-
iariiade, coun que se imoprimnem os documentos
indispeuisaveis aos trabalhos da assembléa.

O SR. R. SmLvA:—Estauios certos de que S.
Exe. o fará independente de solicitação da asseni-
bIéa.

O SR. C. DE OLivEIRA:—Mas sempre é bom uni
lembrete.

O SR. VALLADAIIES: —O facto é que não temia
feito.

Sei, Sr. presidente, que o requerirneuito não
passa, desde que se interpretou como accusai-ão
ao presidente da provindos.

O Sri. O. VSLT.%DÃo:—() propnio Sr. deputado
pelo 2. 1 disti'icto disse que é uni lemuibrete.

O SR. R. SILVA:—Ha motivos independentes
da vontade, de S. Exc.

O SR. VALLADAIiES:—NàO façamos qnestão de
confiança quamido se trata de legislar sobre o or-
çamnento; tuas infelizmente o nobre ulepuitailo le-
vou a questão para este terreno,, que, como dis-
se, não é proprio. 	 .	 -

(à nobre deputado pode, visto que priva com

o prsideute da provincia, impedir a passagem
do requerimento, nos informando ulue as cousas
vão l)emii, que tudo está na melhor ordermi, que o
orçamento virá em lares-e, mas não pode dizer
que este requerimento importa necessariamente
uma accmisaçào á a luninistração; tuas se lhe que-
rem dar esse peuisauuento, mais unia razão para
que eu vote por elie.

Eis as razões que tenho para imopugriar as con-
siderações feitas pelo nobre deputado, repre-
sentante do 3. 0 distnicto.

iseiwsos prouuiioiados na
sessão de 19 de Maio.
O Sr. Fr'anoiseo da Veiga:—

Tenho, Sr. presidente, de offerecer á considera-
cão da casa este projecto (Lê).
-- Somente cru obediencia á disposisão regiuuien-
tal, direi algumas palavras para justificar a ii-
tihidade dessas medidas.

Como acaba de ver V. Exc., o primeiro artigo
versa exclusivamente sobre a transferencia de
duas fazendas para municipios diferentes. A
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primeira é de propriedade do preatiltiusu e dig-
nt cidadão Manoel Antonio dos heis, perten-
cente á freguezi a d (,armo da Cachoeira, e que
o atino passado representou a esta assemljlõa
pedindo a sua transferencia para a freguezia de
S. João Nepontuceno. Àrnb:is estas freguezias
tertenceili ao Inunicipio de Lavras, 1 , portan-
to vê-se que semelhante transferencia não tem
nenhuma consequeitcia nociva pala 05 interes-
ses do município em geral, entretanto que a[-
tende aos particulares do cidadão seu proprie-
tario, que é, por assim dizer, o mais cotupe-
tenie para solicitar esta alteração.

Desde que cIte representa neste sentido, e
justifica sua pretenção com fundamentos plau-
siveis, nenhuma razão lia para que lhe negue-
mos deferimento.

No inestito caso se acha o pedido feito pelo
não fliCflos distiacto cidadão, o capitão Carlos
Ribeiro da Silva Castro, que pede a passagem
de sua fazenda, denominada l'artaria, para a
freguezia tia cidade da Oliveira.

As razões em que se funda este pticionario
são da mesma orderii; alem de ficar a referida fa-
zenda mais proxima da Oliveira, aecresce 1 ou-
tras razões e conveniencias pessoaes, que de ne-
nhuun modo (:nntrarião os interesses publicos,
nem prejud ic:io os mdi viduaes de quem q lei, que
seja.

Sendo assim, é claro não haver motivo algum
pelo qual possa a assembléa negar-tite esta tão
justa medida.

O S. VtLLAD.REs:—Nio nega.
O SR. F. D.'. VEiu.t:—Aceito a approvacáo pre-

via do nobre deputado.
No artigo 2.° proponho que se eleve a tlistriclo

de paz a pOvoaçao de S. José do Congonlial do
nauincipio de Pouso Ah'gre.

E' tatu bem uma medida comp l etamente inno-
cent, e que seio trazer unconvenieiicia á uiuni-
cipio ou freguezia alguma, attende aos justos re-
clamos da população) desta florescente localidade.

O Se. X. DA VEIGA:—Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA:—O povoado do Congonhal,

que demora á tres leguas da cidade onde resido,
não olutante ter tido conaeco em data muito re-
cente, é já uru ni.cteo não pequeno de população.

.4 Hi, graças especialmente aos patriuticos e in-
cessantes i sforcos do prestimoso cidadão, capi-
tão José Frreira de Maltes, que foi o fundador
da povoação, encontra-se uma igreja de propor-
ções regulares e que, á esta hora, talvez já esteja
em estado de, com toda decencia, prestar-se ao
edito divino. Tem lambem uru ceunlerio todo
murado e feuxado, superior aos de algumas de
nossas vilias. As construcções particulares tatu-
bem já não são poucas e augmentào-se de dia a
dia. Acredito, pois, que é este lugar digno não
só de sei' elevado a districto de paz, como de ter
uma cadeira de instrucção primaria, medida que
ha dias tanibemn propuz. (Apoiados).

Hoje nenhuma consequencia politica podem ter
ereações desta ordem, e por mais este motivo
lica patente que,propondo-as,só tenho cmii vista a
conimodidade dos povos, que terão mais perto a
justiça de paz.

Me parece, por tanto, que está no caso de me-
recer o assentimento da assembiéa, e nem uma
palavra niais direi para justificar esta pretenção,
de incontestaveijustica. (Apoiados).

VOZES:—Muito bem.

O Sr. Francisco da Veiga:—
Sr. presidente, quando pedi a palavra, nao p0-
lia passar pelo meu espirito a possibilidade de
faltar depois de unia celeuma tão grande quão
Inconveniente.

O Sim. VALLADSIIES:—PI ovocada pelo requeri-
meti to.

O Se. F. DA VEIGA:—. . .como a que acabamos
de presenciar, e com a qual, certanienle, nenhum
de nós podia contar!

Sorprebemmdcu-imie que este requerimento, que
pede cousa tão simples e tão conumuiumn, irritasse
por tal forma as tias da opposição

O SR. C. DE ()LmvEiRA:—en1 duvida que devia
irritar.

() Sim. AMARAL!—I"1' mais uma violencia contra
nó

O Sim. X. DA VEIGA: —Não apoiado.
O Sim. ArtltmiAv:—A pio'. meia é que nos jul-

gará.
0 Sim. i'oLENTiNo:—Nós Lambem appellamos

para a provincia.
O Sim. F. DA VEIGA: —Me parece que a medida

que se trata de adoptar, embora pro\ isorianiemite,
só pode produzir vantagens para a ordeni e re-
gularidade de nossos trabalhos, e tão vejo aliso-
lutamnente e!ii que possa cIta limitar á iltustro
minoria o direito de exame e liscalisacáo, duili
que aliás cita tem exercidoexercido largamente, até
ujesolo á saciedade.

Co'ntiuuão os apartes).
O SR. E. n'. VEIGA: — E)igào os nobres deputa-

do; o que quiserem, não poderão convencei' á
um,, neni á quem mios ouve, que se lhes tem li-
untado a liberdade de tribuna. (Apoiados). Tal-
vez tenha até havido excesso no uso disse di-
reito; contra o costitimie, tem se aqui discutido
longaiiiente cotusas laia o que pouca dicussáu
bastava. A primeira discussão, que é quasi seio-
pre nominal, este armo tem sido até ininucisa
(Apoiados da maioria). E ainda assini os nobres
deputados não estão satisfeitos!

Que querem mais? O que pretendem?
Impedir que esta assemnbléa preencha sua mis-

são?
E' por ventui'a pouco o tempo perdido? Es-

tantos trabalhando lia um longo mez, isto é, já
Ia se vai nietadu da sessão, e não temos :i mmi pro-
jecto em 3•a discussão! Entretanto reunimo-nos
todos os dias e todos os dias vemos a tribuna
tmccupada especial atente pela iilustre opposi(,,,ão
Apoiados).

(Na diversos apartes, entre os quaes um do Sr.
Cesario Gama).

Peço ao Sr. tachigrapho que torne nota do que,
diz o nosso cmiltega o Sr. Cesario Gania, que faz
justiça á imi;ioría reconhecendo que a minoria
tem faltado as vezes que Lena querido; nufeliz-
moente, porem, Os seus coliegas irão querem re-
conhecer esta verdade e até se niostrão contra-
riados com este nobre procedimento de S. Exc.

O Sim. l)RCM0NO:—Nào apoiado.
Ha outros apartes).

O Sim. F. n.'. VEIGA:—Noto uma cousa: sempre
que algum dos nobres deputados faz justiça á
maioria, acodemui logo os outros dizendo que elIe
não deu alteulção ao que se passou, e que foi en-
gano! (Apoiados).

O Sim. C. AFF0N50:-0 Sr. Cesario Gama não
está dizendo nada a respeito da minoria.

O Sus. F. DA VEIGA:—Estc direito de fiscalisa-
çào, de que tanto cabedal fez o nobre deputa-
do pelo 2. 0 districto, ninguem mais do que nós
o respeita e aprecia; todos nós estamos conven-
cidos do papel importante que representa na
casa a ihlustre opposi çào, todos nós estamos con-
vencidos dos bons serviços que pode prestar
á causa publica e temos dado innuineras provas
de que desejamos '.el-a exercitar o seu direito
ii'. remnemite.

0 Se. C. AFFONsO:—Não parece.
O Sim. AMARAL:—AS palavras não com respon-

dciii aos factos.

í) Sim. F. Di VEiu:—Cou'responmlen lerfeita_
iretite, e é tinia mnustiea, é quasi uni:u iu ,jimm'ut (liii
senos faz mi attm'ibui 1-nos ii pemssamiiiIi iii:cutlmi
coagir a nobre mipposuc.o a não ccmmp:tr ;i

 n'esta aseumblé:i.
O Sim. C.AFFuNSO:—Poj' meio de uiii simples

m't'que menti e iumiihiíjcão as garititmas que a
lei mios concede.

(Na outros apartes).
O Se. F. DÁ VEIGA:—Sr. presidente, os nobres

mteput:idos sà-t niimiiammiemat' injustos. Tenho acorri-
pan lia lo os nosso.,;trabalhos   comia tu u 1 ti miL ten -
cão, e, COmI) CLI, V. Exc. Lerá visto que muitas
vízis flÓ, os inimibros ria maioria, euibora
sem nos queixarmos, temos apontado á. V. Exc.
as injustiças do , que temos sitio victimnas, quanto
ao uso da palavra.

E' sibilo que alguns amigos nossos, entre ei les
o Sr. Caetano Gania, lua bons oito dias que tra-
zem pari a casa projectos e requeri mentos que
timida não ti'. erãii occasiào de apresentar.

Eu rnm'snrmo, que não sou dos mais frequentes
mia tribuna, lia niumitos dias que tenho uma me-
I la a propor á esta assemumbléa, e tenhm sido

preterida, pique a nobre oiposicào mccupa toda
a hora destinada á apresentacão de requerimiuemi-
Los, p ijec(is ii i d ieações. (Apoiados).

O Sio. Deuanoxn: - Eitrtant dá-se a palavra
em primei ri tu mii' mios mnemnhiris da maioria

O Sim. E. DA VEmGt:—Nào obstante esta prete-
neto, ainda nenhuma queixa articulei contra a
Oppuisi:ão, p mm v m lile sou m pi'iimueiro i respeitar
direito que tem  minoria do, imistituir minucioso
exame sobre is actos da urltmummiistraião. (is mli-
brs itepu tailos, um remo, longe de i''coilhieCcretui
a auiiIa libem'ilumlim de que gmizào, não Ces5àmi iti
aI Cear pveteriiã i eumi seus direitos.

O Sim. \ALL'.»AimES: —O requerimento emdis-
cussão supprmmmic este direito de exame e liscali-
saião.

) Sim. F. DA VEIGA' —Se. presidente, estas al-
egações injustas e constantes, sena Ii muemiliu mmi

modo pro\armuu que nós pm'ocelernos aqui injus-
tamente, niostrão apenas que a opposicàm: é dilli-
cil de contentai-se, que cIta só poderá;  ficar sa-
tisfeita no lia cmii que nós da maioria, passamilo
da generosida e á fraqueza, mios declararmos
aqui eomnpletami'nte á (liscri ção dos''iohtris de-
pulados. (Apoiados e apartes).

O Sim. C. DE OLivEimma:—Não pretendemos isto.
O Sim. F. DA VEIGA:—Só no dia cima que isto fi-

zermos é que poderemos contentar a mllmmstre op-
puiição, tão exigente corno se mostra.

O aim. DRuamoND:—A exigencia tia maioria é
IjUe rmào ferir

0 Se, F. na VEiGA:—Ora, Sr. presidente, V.
Exc. conaptehieuide que nós não podemos assimn
abdicar as nossas atLribuiçóes, faltar ao cumimpri.
naemuto dos nossos sagrados deveres; e por mais
ditliculdades que encontremos mio desempenho
destes deveres, nós os cumpriremos, pese isto
mmuimíto embora á nobre opposição. Resigne-se
dia á sua posição de minoria. Quando for m'iaio-
ria, governará esta casa.

O Siu. R. SmLva:—Apoiado.
O S . F. DA VEIGA—Mas, enaquanto não fõr,

limite-se a descer á esse livre exame, á essa lis-
calisação que somos os primeiros a respeitar.

0 Se. AMARAL:—OuJr'ora, quando es tavamos
aqui em maioriamaioria e forinavãoa opposição os O de-
putados conservadores do 0.0 distrmcto, a nino-
ria exercia o seu direito de exame e fiscalisação
ampla e livremente.

O Sus. E. na VEIGA:—Muito menos ampla e li-
vremente do que agora; ahi estão os aniiaes que
provão esta minha asserção, e o tIl ustre lepim-
tamlo, que rire honra corri seu aparte, parece estar
esquecido. Sr. presidente, voltando á questão,

direi que de uienhimmmn modo furão justas nem
proi:emhmi les is a i'gumieões tio ii bre ilepu tolo que
acaba te ocm'upar mi trubmin:i, estrantiaiuto que
fosse recelaidit na mesa o requeriiiiento doi nosso
ooliega pelo 3,a diLricto pedindo a inversão da
mmrdemu i di dia.

0 5. AMARAL: —Sem ao tiueiis fundaniemital-o.
O S. l)etMONO:—Nãii se dise urna palavra a

respeito.
(Na outros apartes).
() S. F. DA VEIGA:—Perguato a V. Exc. se

tenho ou não a palavra?(I
	 &arAumAL:—l'Stu fal laudo.

O Sim. PmmF:si DENTE: —Pe'o aos nobres deputados
que não mmi tei'nimn pão mi orado' cm apartes.

O Sim. E. DA EmGÁ: —Não são apartes, mas
dmaogos que ja não tecia nada com mm que estou
dizendo.

Sr. presidente, o que requereu o nobre ilepum-
tido o Sr. fotentino n?o só está. de aceorilo com
disposições reguutieui taes, e.omuio com o uso de todos
os parlamentos e os precedentes desta casa, tanto
emsitua'iàes comiservadoras, cmaiuo liberaes (apoia-
dos da maioria) e não traz inconveniente algum,
como V Exc. dPinonstrou nas observações que
fez ao illustre deputado pcI) 2. 1 distrieto. E' fora
de (himvlda qtme o art. 109 previne justamente a
hypolbmse do que si' trata ihizeudo:—s Quando a
assemnbléa por motivos urgentes julgar necessa-
rio alterar esta ordem das- s essões,ti'verá deter-
nainal-o mia sessão do dia antecedente, pira que
conste a todos os deputados. »

O Sus. C. DE OLivEuImA:--Do dia antecedente ao
quais fie designado para ser discutido.

O Se. E. as VEIGA: —() m'gimaentadiz que pode
se alterar ;i das sessões por motivos
urgentes (não diz quies sisjáo elles), devendo ser
isto determinado mia sessão antecedente.

Ora, Sr. presidente, não lia questão de que
este requerimento do nobre deputado pelo 3o
ulistricto não teto por fina alterar a ordem da ses-
são de hoje; trata do dia de amanhã. A limita-
ção que o reginiciuto estabelece é a segiminb':-
que esta muiversào irão poderá ser feita no mesmo
dia, isto é, de repente, sem previ() aviso, para
evitam-se que, por exemplo, se sabendo que se
achão ausentes alguns deputados mli opposicão ou
outros quaesquer, cuja auencia ria Occasiám) cola-
venha, se possa tuioililiear aqui de sorpresa a or-
ilemai dos trabalhos.

Tratando-se pois das sessões futuras, que é a
limitação do ai-L. 109, si for approvado o reque-
rimento, fica estabelecido que a ortemn do dia de
amoanhã está invertida; o jornal da casa teia de
puolicar esta inversão, todos os dias Leremos micHa
cinhecimiiemito previo, e coulsequmeu Jeunente ne-
nhum mal d'ahi resultará. (Apoiados e apartes).

Resulta uni mal, itizeun os nobres deputados,
e é acabar-se completamente com o direito de
exame e tiscalisação, sufocar-se a minoria. Cii
nái) cimaprehendo mime por este neto se sufoque
a minoria, sem tambena sull'ocar-se a maioria,
porque não ha no que queremos excepciio ne-
nhuma. Nós não desejamos que a minoria não
apresente projectos, requerimentos ou indica-
ções, podem fazei-o, como a maioria, nas mia mil-
tinia parte da ordem lo dia.

O Sim. l)euaIoND:—A maioria só é que poderá
fazeI-o por mcii) de requerimentos de urgemicta.

O Sim. F. DA VEIGA:—A questão é esta: si a
iltustre minoria não pode apresentar requeri-
nientos, projectos e imiducações, por estar inver-
tida a ordem lo dia, o que se segue é que a
maioria Lambem não o pode fazer.

O Sus. C. DE Ovmvusiea:—Pode.
O Sus. E. na VEIGA:—Si nós estamos dispos-

tos a permanecer aqui em cumprimento de nos-
sos deveres até ás 3 horas ou mais, os nobres de
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pulados não terá,, igual patriotismo? Sem da-
da tine sim, e portanto só lia uma alteração

de, tempo e nada mais. Esta alteração é claro
que não offende de niodo algum o direito da
tpptisltàO.

O S C. DN OLivEiiiA: —Viola o regimento.
(1 	 . F. DA Veiva:—Pelo contrario, systeiiia-

tisa os nossos trabalhos, que se tornaráô mais
regulares e não serão prejudicados com a dis-
cuão de requerimentos nem sempre de reco-
nhecida vantagem e as mais das vezes demorada
ciii excesso (Apoiados).

Me parece, pois, Sr. presidente, fora de du-
vida que não havia razão para a grita iinuiensa
que se levantou especialmente nos bancos da
oppuiçào, a pretexto de uni requerimento que
não fere nem o direito nem a susceptibilida-
ti a mais exagerada dos nobres deputados, e
pio tanto, declarando que vuto por efle, espero
que os meus aliligosda maioria procederão da
itiesina sorte, com o que acredito que farao mais
miii boto serviço á causa publica, pois é tempo de
siriaíiiente euidarnitts em fazer alguma cousa; a
provimicia não nos mandou aqui só para filiar-
mos i ncessams 1 einen te, seio nenhum resultado. (A -
poiados).

o s;. (ESAIImO CAMA:—OS resultados praticos
li á. de desmentir a V. Exc.

it S. E. DA VEIGA:—OS factos, eu espero, vi-
rão continuar o que digo, e se assumi não for tere-
mos em nossas iiiaos os meios de desmanchar o
que for mão e adoptarmos o melhor, pois nossos
desejos são de acertar e cumpre que na sua rea-
lisaeão não sejamos embaraeados.

O S. CESARio GAMA:—Nunca mais a minoria
lia deter a palavra para discutir uru requerimento.

O SR. F na VEIGA:—Nào seja o nobre deputa-
do injusto; a minoria, como até aqui, continuará
a ter a palavra sempre que quizer, fará quantos
requerimentos lhe aprouver, indicará tudo que
lhe parecer conveniente, euifim terá plena liber-
dade de discussão, tuas não poderá impedir que
discuiantis os projectos de lei que estão na or-
dciii do dia e qu3 estamos vendo se adiarem con-
stantemente, á falta de tempo, visto que este e
quasi todo consumido com os repetidos requeri -
rmienlos de informações, requerimentos que os
nobres deputados fazem muitas vezes estando já
informados de tudo. (Apoiados).

Esta procrastinação esteril de nossos trabalhos
é o que queremos e devemos evitar. Já lá se vai
um mez de sessão, ten;os nos reunido todos os
dias e nada por emquanto temos feito. E' urgente
que isto tenha uni paradeiro (apoiados); a respon-
sabilidade do que fizer a assembléa pesará toda
sobre nós, a maioria; a nós, pois, cabe, de accor-
do com o rgimento, o dever de evitar que a ses-
são se esterilise; cumpramo-lo, embora iião agra-
demos a itiustre opposiçào. Voto pelo requeri-
niento. (Apoiador, muito bem, muito bem).

Ulseurso proferido pelo Sr.
deputado ValladaresJ3aSes-
so de 22 de --,*I aio de 1S76.
Or: Valladares:—Sr. presidente,

vou submeter á consideração da assembléa o
seguinte projecto: (Lê).

Sr. presidente, como V. Exc. sabe, por infe-
iicidade desta pobre proviiicia, nestes ultimos
tempos se tem manifestado nesta casa uma es-
pecie de guerra infundada contra as cadeiras
de latim e francez.

V. Exc. coinprehende as circumstancias espe-
eiaes, em que se acha a provincia de Minas.

As dulliculdades de comniunicaçào com a corte,
e, em regra geral, a mediocridade dos recursos,
de que dispoeni os paes de familia, lhes ereão

rIae diíTicultlades para a educacriti de seis li-
tios.

De soi te que, em taes comi i í: í s, as cadeiras
m	 mde lati me francez, pesanlo ediocremente so-

bre os cofres puhlmcs, sendo o ordenado de is.
1:200, prestão incontestavelmente serviços muito
reles antes á esta província e ao paiz.

V. Exc., como todos nós, Sr. presidente, co-
nliece homens eminentes, que teem prestado ser-
viços i iiiportamitissiinos a esta proviocia e ao cima,
os qoaes não occuparião posições, em que p0-
dessem prestar taes serviços, senão fosse unia
insignificante cadeiia de latim central desta pio-
viiiçia.

ti niarquez de Sapucahy não teria talvez dei-
xado noticia de si e prestado os serviços que
prestou á sua patria, se iião existisse a modesta
cadeira de latiu de Sabará.

O SR. 3.AueusTo:—Apoiado.
O Se. VALLADAiIE5:—Oiltros ii lustres minei-

ros confie,.   o que nesta assenih 1 éa e no p ii lai nen tu
geral estão actualmente prestado sess icos, que
para as letras nascerão destas lmunmmtde.s ca-
deiras de latim.

ii Se. J. AUGUSTO:—MuitOs.
O Sim. VALLAD.IIES—. . .e que não estarião pres-

tando os serviços que prestão ii provimmcia e ao
Ifiazil, se não tivessem tido á poria de seus
paes o modesto professor de latini.

L' nessa modesta au !a que filhos bimenierilos
desta provincia, dispondo aliás de recursos es-
cassos, Leem revelado os seus pr liteiros talentos,
a sua aptidão para a carreira das letras, nimi-
mando a seus paes, parentes ou hemiileitorcs a
continuarem a sua educação.

O S. l)euamoxn:—A l)oiado
O SR. 1). ViOTTi:—Não teriamnos num visconde

de Jaguary, se não encontrasse cite a cadeira de
mlati, em que fez os seus primeiros estudos.

O Se. VALLADAiIES:—U111 visconde de Jaguary
e omutrs, que se achão em identicas circumiistan-
cias, que não atti ngm rim a pi sição 	 u incute
que ocrupão, se	 mião fosse uma insiognificantr
cadeira de latim de aldéa...

O Sus. O. iOTTi:— Apoiado.
0 Sus. VALLA DAulES:— . e que tão pouco pesa

sobre os cofres putdicos.
Não sei, Sr. presidente, o motivo de ordem

publica que (em actuadoactuado para se manifestar
de certo tempo a esta parte atua animadversão
verdadeira contra estas cadeiras.

Por considerações timaanceiras não se explica
semelhante animosidade, porque, como ja ob-
servem,ellas pouco pesão sobre os cofres publicos,
e escusado é provai-o, porque isto está na consci-
encia de todos.

O Se. CAETANO GAMA:—Não prejudicão a ins-
trucção primaria?

O Sus. VALLADARES:—Não prejudicão absoluta-
mente.

O Se. C. DE OLivEJRA:—Auxilião-na até.
O Sus. VALLADARE5:—AUXiIiãO-na porque, isto

é lima verdade incomatestavel, os professores de
nossa provincia são tão mal pagos, que pitu-
cas são as pessoas de habilitação que se deterrni-
não a solicitar uma cadeira de 1. 38 letras; e V.
Exe. sabe que nós todos vamos aprender os
rudimentos de nossa lingua na aula te latim
(apoiados). Ahi é que vamos aprender o porta-
guez, porque as cadeiras de 1.as letras cio re-
gra são occupadas por professores quasi anal-
phabetos. Accresce ainda oue a lingua portugue-
za filia-se intimamente á atina.

O Sus. F. DA VEIGA dá uru aparte.
O Sus. VALLADARE5:—Justamnente, porque são

mal pagos.
0 Se. F. DA VEIGA:—Pague-se bens aos pro-

fessores(Ia instrucção primaria e nào Irá rayão
de ser o argumento do ;:obre clepula lo.

O Se. VALLADAIIES:—A conclusão seria esta, se
a missão de todos oeste pala fosse só aprelider
a ler. Nem só contribuem as cadeiras de latim
para o aperfecoimenlo tia instrucçáo primaria,
filiando-se nossa hngua álatina, e em razão da
falta de habilitações dos professores priniarios,
(051) dias prestão outros serviços: são elementos
de animação, como disse, para que os paes, re-
conhecendo talentos em seus filhos, prosigão
cru sua educação superior.

O Se. CAETANO GAMA:—Se V. Exc. puder
provar que, pagando bem as cadeiras de instru-
crão primaria, poderemos consultar igualmente
bem as de instruccão secundaria com os
recursos que comportão os nossos cofres, eu
dou o meu voto.

O Sus. VALLADARES: —Não vim pedir augmento
de ordenado para os professores de latim. Não
podemos augmventar taes ordenados, mas, se a
provincia encontra professores de latim e fran-
cez com os actuaes ordenados, que mal ha cio
manter as cadeiras actuaes e enu restaurar a-
quellas,que já prestarão bons serviçõs, que os po-
dem ainda prestar, e cuja suppressào não tese
motivo confessavel?

O Sim. CAETANO GAMA:—Em todo caso é preci-
so um au-mento de despeza.

O Si'. VALLADARES:—E' mais justilicavel a des-
peza com este elemento civilisador, do que com
o corpo policial apparatoso, que o Sr. villa da
Barra pretende crear na provincia com grande
prejuiso de suas finanças.

0 Sus. F. DA VEIGA:—E' preciso escolher as ca-
leiras que possão prestar serviços reaes.

O Se. VALLADARES:—A cadeira, de que trata
o nica projecto, é uma cadeira antiquissimna,
verdadeiramente tradicional, e que tem prestãdo
sers icos relevantes. Desde os tempos mais remo-
tos da povoação de Pitanguy, sempre alli exis-
tio amua cadeira de latim.

Quanto á sua frequencia, estou aqui para at-
testal-a. Lá comecei os mocas estudos.

Vou terminar, Sr. presidente.
A cadeira, cuja restauração peço, como disse,

tem prestado os mellmores serviços a esta pro-
vincia e á infeliz cidade de Pitanguy.

E' una bem insignificante melhoramento, que
espero não será recusado á uma povoação anti-
ga e que bem pouco ou nada pesa sobre o co-
fre provincial.

lspero que a iliustre commissão de instruc-
ção não demorará o andamento deste projecto.

Posso assegurar á esta assembléa que a ca-
deita que pretendo restaurar satisfará á unia
necessidade real, eha de terfrequencia, mormen-
te se, como é de justiça, for de novo occupada
pelo antigo professor, o Sr. Zacharias Fernan-
des, que, saiba a maioria, é conservador. (Riso).

As habilitações do Sr. Zacharias são attestadas
por um grande numero de discipulos seus, que
hoje occupão posições eminentes na sociedade
mineira, bachareis, doutores e dignos sacerdo-
tes. (Apoiados).

O Sus. Dusu1oND:—E prestando grandes ser-
viços muitos deites.

O Se. CE5ARIO GAMA:—Fez brilhante exame
na reparticão de imastrucção publica o Sr. Zacha-
rias.

O Se. VALLADARES:—Fez brilhante exame nesta
capital. As suas habilitações são, pois, incon-
testavems. Quanto á sua assiduidade, posso aWmr-
mar a V. Exia., Sr. presidente, que, como disci-
pulo que fui d'aquella aula durante tres anuos,
não me lembro de que aqueile professor fal-
tasse á aula um só dia. E' natural que faltasse
algumas vezes, mas tão poucas forão, que msào

me recordo de nenhuma. Por consequemicia, Si'.
presidente, ou tendo que não havia rasão para
suppressáo d'esta cadeira, e a assembléa fará
listei, prestará um grande serviço á aqimeila to-

calidade, restituindo-lhe sua antiguissimna cadeira.
Não se trata, Sr. presidente, de um favor, mas
da reparação de uma injustiça.

O projecto encerra o restabelecimento de um
direito antmquissumno, em cujo goso esteve sem-
pre a cidade de Pitanguy, e com grande pro-
veito de seus filhos.

Tenho, portanto, fundadas esperanças de que
este projecto brevemente será lei da provincia.

Vozes—Muito bem.

Discurso proferido pelo Sr.
deputado Francisco da Vei-
gana sessão de 26 de Maio
de 1S76.

O Sr. Francisco da Veiga:—
Sr. presidente, vou ter a honra de enviar á mesa
unia representação dos povos da freguezia de
Santa Rita, mounicipio do Itajubã, em que pedem
a esta assembléa a decretação de uma quota para
reconstruccão cia igreja matriz d'aquehia fregue-
zia e tamnbem para o concerto da ponte sobre o
rio Sapucahy, que banha a mesma freguezia.

Sr. presidente, conheço pessoalmente a maio-
ria dos signatarios desta representação e posso
dar testeniunho á casa que são cidadãos dedica-
dos ao serviço publico e que patrioticamente se
interessão por tudo quanto diz respeito aos me-
lhoramnenlos dessa localidade. E' assim que elles,
á frente dos quiaes se collocarão o comineridador
Custodio Pereira e o capitão Joaquim Ribeiro de
Carvalho, não satisfeitos de cuidarem n'aquillo
que compete propriamente ás forças e recursos
da parochia, teto se empregado com louvavel pa-
triotismo e dedicação na satisfação de outras ne-
cessidades e até mesmo na construcção de uma
casa de detenção nessa freguezia, casa que se
acha quasi coticluida e que,eu garanto a V. Exc.,
é superior á muitas cadêas das nossas vilias;...

Os SRS. II. PINTO E X. DA VEmGA:—Apoiado,
O Sus. F. nv VEIGA:—. - entretanto é feita es-

pecial e exclusivamente á custa dos particulares
daquella localidade e somente tendo em vista at-
tender a unia conveniencia do serviço publico.

O Sim. X. DA VEIGA:—E' um exemplo de pa-
triotismo digno de imitar-se.

O Se. F. DA VEIGA:—A igreja matriz actual
acha-se cio completo estado de ruimaa

O Sus. L)msusloNn:—Todas dias quasi na pro-
vincia.

O Sus. EvAmusTo MACHADO: —Apoiadmssimo.
O Sim. B. Piaio:—A de Santa Rita ainda não

temo recebido auxilio nenhum dos cofres pubhicos.
O Se. X. DA VEIGA:—E' exacto,
O RS. F. na VEIGA:—E' tal o estado de ruma

da igreja matriz,que não é possivel tratar-se mais
de sua reconstrucção; nada tia nella mais apro-
veitavel; é preciso unia coristrucção inteiramente
nova Neste intento o povo santaritense pronm-
veo uma subscripção que já está avultada e as o-
bras estão começadas; os aliceres já estão muito
adiantados, é portanto da maior justiça que os
cofres publicos vão em auxilio de uma construc-
ção de cuja utilidade ninguemn duvida, e prin-
cipalmente em unia freguezia importante, como
a (te que trato. Tanto mais justo é isto, quanto é
certo que o povo pela sua dedicaçào se faz digno
da coadjuvaçào da assembléa provincial (apoia-
dos); e cresce de ponto esta razão quando se at-
tende que a freguezia de Santa Rita ainda não
pesou um ceitil aos cofres pubhicos.

E' verdade que em unia ou outra lei do orça-
mento e em outras votadas pela assemblóa figura
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a freguezia de Santa Rita com unia subvenção,
mas a triste realidade é que esta subvenção lia
sendo letra morta. Nunca se realisa.

o Se. C. DE OLIVEIRA:—Gosto muito de ouvir
isto da parte de um deputado da maioria.

O Se. F. DA VEIGA:—Isto se dá hão só em re-
laçio á freguezia de Santa Rita como acerca da
freguezia, não menos importante, de Santa'Anna
do Sapucahy, municipio de Pouso Alegre.

() SR. GETU1,I0:—E' uma triste verdade.
O Se. F. DA VEIGA:—Coniquanto el!asjá tenbào

obtido desta assembléa duas ou Ires quotas, o
que  certo é que não obtanLe toda a solicitude
que a respeitavet comrnissao encarregada da di-
recção das obras da igreja matriz tem empregado,empregado,
nau tem conseguido até aqui uma sé destas quo-
tas.

O Si- VALLaDAREs:—Porque?
ti bit. F. na VEIGA—Eu 501 que não é isto de-

vido á este ou áqueile presidente. V. Exc. que,
conto eu,mora em paragens longinquas da capital,
não desconhece , asssim como meus coliegas não
desconhecerão, que ordinariaineu te estas commis-
soes, compostas de homens da localidade, desco-
nhecedores destes tramites olliciaes mdi spen-
saveis nestas questões, desconhecedores das dif-
ticuidades praticas que se encontrão na nossa
repartição fiscal para entrega de qoalquer
quota, não sabendo prevenir todas estas diflicul-
dades, linsitàu-se a fazer o seu requerimento pe-
dindo a quota, mas seita fazei-o acompanhar do
coinpetemite orça incuto. Exigido este documento,
quando cite é reinettido, de ordinariojá findou-
3(: o exercido ciii que vigorava a lei. (iii por
eta ou aqueila razão, verdade é que, já disse e
repito, miei il iii mia d'estas i III por tu ii Les freguez ias,
quer de Santa Rita do Itajubá, quer de Sant'An-
lia tIo Saptieahy, ainda recebeu uni real, sen-
do certo que a digna coniunssào directora das
obras d'esta ultima freguezia fez tudo o que era
preciso para receber, tuas não houve fundos na
Iliesouramia e quando houve já a lei caliira ciii
cuinluisso apoiados). Ora, isto é desaniwador
lira as localidades onde prestimosos cidadãos,
dotados da melhor vontade,esforcào-se para pro-
ver ao bem corninum e ficáo desgostosos vendo
que os encariegados de promover o andamento
dos negocios publicos não touiào cru

 os seus pedidos.
O Se. UETULI0:—Lutão com muitas diflicul-

dades.
O Se. F. na VEIGA:—Sr. presidente, outra obra

de extrema necessidade e que é reclamada pelos
povos da freguezia de Santa Rita é a reconstrucão
da ponte sobre o rio Sapucahy,que banha afregue-
zia. Não é este, Sr. presidente, um serviço feito
só á íreguezia de Santa Rita; ruas sim aos usa-
nicipios de Pouso Alegre e Itajubã e a todo o sul
de Minas, se attenderinos que a ponte sobre o
rir. Sapucahy na freguezia de Santa Rita é a que
serve á estrada commum do Rio de Janeiro (apoia-
dos), é a unica sabida que tem todo o fertil e ias-
portante valle do Sapucahy para procurar a capi-
tal do imperio, seu principal mercado, pela esta-
ção da Cachoeira no caminho de ferro de Pedro
II. (Apoiados).

Conseguinteinente esta ponte é da natureza a
d'aqueilas que não devião estar impedidas uma
só semana, se fosse possivel.

O Sn. JAuuusTo.—Apoiado.
O Se. 13. PINTO:—Nem um dia.
O Se. F. na Vziva:—E' pois lamentavel que

esteja a mais de dous annos eahida, completa-
mente iinprestavel e, por falta dos concertos, se
deteriorando as madeiras que ainda poderiào
servir, e assim soifre gravemente o serviço pu-
blico, não só obrigando os carros, tropas e todos
que teui de percorrer a estrada da corte a 'lar

griules voltas, como, mais que Indo isto, obri-
gando os passageiros, que são forçados a procu-
rar a fm'eguezia, a arriscarem-se em barcas e :a-
nõas, sem segurança alguma, o que ferir originado
já nào poucos desastres, nos quaes temos de la-
mentar a perda de preciosas vidas,em numero não
pequeno, que alli tens perecido por falta de uma
ponte.

0 SR. X. na VEIGA:—E, pagão impostos.
O Se. F. DA VEIGA:—Coiiseguinteuseute é da

maior conveniencia, equidade e justiça, não só
emattençào á reclamação d'estes cidadãos dis-
tinctos, como mais ainda aos interesses da lavou-
ra e do coinmercio de uma parte importante da
provincia, que seja attendiilaa represeniação.

Eu, pois, mandando-a á mesa, espero que
a iliustre conamissão, á que tem cita de ser
reiiietlida, será prompta em dar parecer favoravel,
como o exige ajustiça do pedido e  coaveniencia
do serviço publico.

O Se. CAETANO GAMA:—Se não se empregar o
dinheiro da provincia eia necessidades d'estas,não
sei em que se lia de empregar.

VOZES:—Muito bem.

IMse'arso proferido pelo Sr.
avier da Veiga ria sessrto

d, 29 de Maio de 1876.
O Sr. Xavier, da Veiga:—Sr.

presidente, ira ultiiiia sissào e por parte da fiou-
rada minoria d'esta casa foi proferido uni dis-
curso impugnando vil cii id i te incute o projecto
que lixa a torça policial para o im'omio futuro
exercicio, e que é o objecto do presente debate.

Foi orgào da illustre opposieão o nico d istineto
amigo, o nobre deputado peio 2. 1 districto, cujos
taletitos e reconhecida illiistracao...

(l Se. VALLADAIIES:—F' bondade de V. Exc.
O Smi. X. na VEIGA:—... desde ja abrem pala

S. Exc. todas as portas da carreira publica. E'
por isto, Sr. presidente, que sinto-me acanhado...

O Se. VALLADaHES:—Não Leio razão. V. Exc.
um dos membros mais distinctos d'esta assem-
blêa.

O Se. X. na VEIGA:—. . propondo-me com-
bater, ainda que ligeiramente, alguns dos argu-
nientos que S. Exe. exhibio no sentido de im-
pugnar o projecto que ora se discute, argumen-
tos que me parece Lerião mais cabimento na dis-
cussão do orçamento provincial.

Foi assim, Sr. presidente, que o nobre depu-
tado pelo 2. 0 districto, fazendo uma luminosa
prelecção de economia politica...

O Se. VALLADAHES:—NãO hz prelecção alguma.
O Smr. X. na VEiGA:—. . . fez sentir ao mesmo

tempo que cumpria á assembléa provincial oppor
uni paradeiro seguro e permanente á depezas que
S. Exc. não reputa de primeira necessidade,
para com os recursos da receita da provincia
acudirmos mais de proinpto aos doas principaes
reclamos da actualidade, isto é, viação e instruc-
ção publiva.

Niigueni mais do que eu applaude e louva as
idéas generosas do nobre deputado pelo 2. 0 dis-
tricto. Mas, considerando o estado actual das
cousas publicas; considerando, Sr. presidente, a
dispersão da população n'esta provincia em umauma
superücie vastissima; o atraso mais ou menos
geral de nossa civilisação, o progresso sempre
crescente de crimes, a ignorancia e pouca educa-
ção das classes menos elevadas da sociedade, o
nobre deputado hade convir em que as despezas
feitas corri a força publica são despezas de pri-
ineira ordem, são despezas iniprescmndivems, e
que, indirectamente embora, muito poderosa-
mnemste concorrem para o nosso progresso. (Apoia-
dos).

O SR. VvLLvD.vREs:—l1econlmeço que as despe-
zas cotis a forca pu til mca são u iria mmeces ilude
usas recoislieco taumibeun que é preciso ter tento
n'estas despezas, para que possamos attenilem' a
viacão e instrucçào publica, que é o meio mais
ellmcaz de manter a ordem.

0 Se. X. DA VEIGA:—Acceitando o aparte do
nobre deputado pelo 2.° districto, chamo aatten-
çào de S. Exc. para o projecto de força publica,
eus que a nobre commnissão, elevando o numero
de praças a 1200, isto é, iriais duzentas do que
tem sido nos ultimos annos, nem por isto exige
grande augimiento de despezas publicas, como é
facil verificar-se.

O Se. CAETANO GAMA:—E' exacto.
ti Se. VaLL.vnaeEs:—Perdôe-me, eu quero uma

misstituiçào mais barata do que o corpo policial.
O Se. X. na VEIGA:—Nu ultimo exercido, corri

cerca de mil praças, a despeza regulava pouco
mais ou menos aquella que se tem de fazer
com a actual fixação da força. E tal acontece,
Sr. presidente, porque a illustre comnaissão de
força publica, patriotica e desveladamnente tra-
tando do objecto que lhe foi incuuiibido por esta
casa, organisou uni projecto simples, seio entre-
tanto prejudicar as necessidades do serviço.

O Se. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O Se. X. Dv VEIGA: —E' assim que nós vemos

consideravelmente reduzido o numero de olli-
ciaes, que por experiencia sabe-se que eimm mui-
tos casos podem ser substttuidos por simples
sargentos.

E' assina que alguns fim nccionarios ou empre-
gados que existiãu nas leis anteriores não lmgurráo
no presente projecto, sem que entretanto coto
isto solrra cmii cousa alguma o serviço publico.
l':rss vista disto, que é incontestavel, pernmitta-iime
o nobre deputado pelo 2. 0 districto dizer-lhe
que, applaudiimdo devidanierate o seu enipenlio
de fazei' reverter em favor da viação e imistrueçàu
publicaum coma parte do que gastamos co a torça
policial de Minas, eu diga que, sem sacrilicmo de
nossos deveres e cru vista das condições peculia-
res e da grande populacão desta proviucia, essa
reducção não poderá ser feita, senão arriscando-
nos a perigos que cumpre evitar. Fura mesmo ne-
gar á tranquillidaíle publica cá segurança indivi-
dual os elementos que as garantem. (Apoiados).

Segundo o projecto de força publica, tememos
no proxirno anno financeiro 1200 praças apenas.
Ora, Sr. presidente, se a população da provmucma
de Minas, conforme os dados estatisticos ultima-
mente apurados, ascende talvez a 2 milhões e
4011 mil habitantes, é certo que toca apenas uma
pra ça por nucleo de 2 mil habitantes, o que cer-
tamente, longe de ser excessivo, nem pode ainda
satisfazer os reclamos do serviço policial.

O Se. VALLADARES: —A este respeito diz o Sr.
visconde de tJruguay que, considerando-se a ex-
tensão da maior parte de nossas provincias, um
exercito duas vezes superior ao que as provia-
emas sustentão seria insuificiente.

Por conseguinte, na impossibilidade de, medi-
ante estes exercitos, manter-se a ordem, o me-
lhor é uma policia local, que é mais barata e
irais facilmente pode ser organisada.

O Se. X. DA VEIGA:—Tomo em consideração o
aparte que rue dá o nobre deputado, respondendo
que esta conveniencia da força localisada, que
alguns distinctos publicistas preconisão, e entre
elles o illustre Sr. visconde de Uruguay, de sau-
dosa mnemoria, como acaba de referir o nobre
deputado pelo 2. 1 districto, foi attendida e atLeta-
diria muito judiciosamente pela comnaissão re-
spectiva.

0 Se. VALLADARES:—Não apoiado.
O Se. X. na Vismua:—Seni duvida alguma. A

respectiva eommissão, dividindo o corpo policial

em 5 circumseripções territoriaes, localisou a for-
ça pisliii:a, seguiu o conselho dos mestres, atten-
deo ás conveniencias das diversas zonas da pro-
vmiscia, sem que com isto a disci p lina venha a sof-
frer, canso tem acontecido ultimamente com a
força uuiunicipal, porque a for ça municipal, a-
chando-se corno que eivada dos interesses e vi-
elos da localidide,, não ferir muitas vezes o pre-
stigio necessario para etl'ectuar diligencias impor-
tantes, sempre que essas diligencias tiverem
por objecto individuos, como frequentemente
aeontece,relacionados ou aparentados cornos mes-
mos soldados, seus companheiros de folias, não
raro seus complices. ,Iã vê o nobre deputado que
o projecto que se discute harmonisou os dous
systenias, isto é, a disciplina, que não pode ser
preteria, com as vantagens de unia descentra-
hmsaçao conveniente e que as circuumsscrip:ues of-
fereceun.

O Smr. VALLADARES:—NãO apoiado.
O Se. X. DA VEIC%:—Commibifladas assim as

vantagens dos dous systeisaas, simplificado o pro-
jecto, como se acha, com a eliminação de certos
officiaes, cujos serviços não erão iuimpresrindiveis,
pode deste isolo a nobre commissao augmentar
a torça  pjiblica corri mais 200 pra ças, attendendo
dest'arte a exigencia da policia e da soeieulade,
se bem que eu alicIa considere esse numero muito
aqueris das necessidades do serviço desta vas-
tmssmnsa e populosa provincia, que sena Ires oi.i
quatro mmmii homens não poderá ter poPcia per-
feita. (Apoiados).

Srs., ninguem mais do que eu lamenta os
grandes disperidios que as nações são obrigadas
a lazer constantemente com a manutençao dos
seus exeremtos permanentes. Este facto tem cha-
asado sempre a attencão de todos os homens que
se mnteressão pelas cousas publicas de seus pamzes.
Mas, Sr. presidente, se é possivel, se está uses-
ruo mios limite s, da probabilidade, a extmimcção dos
exeremtos permisanemites, eu não consprelsemsdo que
na sociedade, tal qual cita se acha om'ganisada,
trabalhada por odios, eivada de preconceitos, di-
vidida em partidos, em classes, em seitas. com
suas doutrinas em jogo, com seus interesses ciii
luta, com seus rancores em acção...

O Sim. VALLADARES: — EU reconheci que é um
mal necessario.

O SR. X. DA VEIGA.. .qmmando a civilisação des-
graçadamente é ainda o privilegio de poucos,
quando, infelizmente, a ignorancia domnina o
espirito do maior numero e os vicios e primam-
pios subversivos actuão seus cessar e campeão
audazes; não comprehendo, repito, a possibilida-
de de prescindir-se em qualquer estado, pro-
'mncia ou localidade de manter-se permanen-
temente ama bem organisada força policial, ele-
mente essencial de ordem publica, garantia ia
autoridade e da lei, sem a qual a proprma vida
do cidadão ficará á mercê dos sceleratos. (Apoia-
dos; muito bem).

O Se. CAETANO Gasma:—E' elemento mndispen-
savel até para a existencia dos proprios esta-
dos.

O Se. X. DA VEIGA:—Nem comprehendo corno
o honrado deputado, que primeiro faltou sobre
este projecto, o meu amigo Sr. Drumond, pode
enxergar nisto, ainda que longe, a menor of-
fensa, a menor ameaça ás liberdades publicas,
de cuja defeza encarregou-se de um mmmodo bri-
lhante e enthusiastico 1

O Se. DisusmoNum:—Nós sabemos onde nos
aperta a fivela.

0 SR. X. na VEIcA: —Srs., não ha liberdade
bem entendida, que não esteja nos linsites da
lei; fóra d'ahi só teremos confusão, abusos e
anarchia; e se os nobres deputados concordão
que não vivemos em uma sociedade de anjos,
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se concordão ainda que, infelizmente, a igno-
rancia está na nraior parte tt nossa sociedade,
se é tarnijem certo que o s crimes trese p in mmii-
stami teiiieiite

O Se. i)IiuioND—Graças á escolha das autori-
dades.

0 Se. CAETANO GAMA:—Graças á guarda mu-
nicipal.

O Se. X. DA VEIGA:—. . corno havemos de,
iepen tinamente, extinguir ou mesmo reduzir
a força publica, a garantia mais segura da exe-
cução das leis, a garantia unica e clflcaz do di-
reito, da justiça, das mesmas autoridades e da
ordem 	 social?

Seria um grande erro, porque a administra-
ção e as assernbléas legislativas devem, sobre
tudo, ser previdentes: a previdencia, indicio
certo ile sabedoria, deve presidir a confecção
das leis. (Apoiados).

Feitos estes ligeiros reparos, sem querer en-
trar no desenvolvimento da materia, não só
porque della já tratou proficientemente o meu
iliustre amigo, deputado pelo '7.° districto,
tI istiucto relator da couirnissáo, como porque
tainbein outros coliegas já discutirão brilhante-
incute o assuinpto em seus detalhes, permita-me
V. Exc. que inc occupe agora de urna ordem de
factos, que, embora apparentenrcn te alheios (i
discussão, entretanto tem com dia algunia con-
nexidade.

Como acabo de dizer, a autoridade carece
mie força para fazer prevalecer o direito, de que
vila é o instrumento.

lá os antigos fazião representar a justiça, e
perfeitamente bem, tendo em uma das mãos
uma balança serena e firme, e na outra o gla-
dio...

(1 Se. YALLADARES:—EU acho o synbolo de-
feituoso por ter os olhos vendados.

() Se. X. DA Veio,t:—. . isto é, o symbolo da
fora.

tn, Sr. presidente, como conservador dou-
trmnario, isto é, corno liberal pratico, sinto pro-
fundamente que as tendencias mIa nobre oppo-
siç;ii se manifeste ia constantemente por certo
mnemiosc:tbo aos evecutors das leis, por certas
prevenções injustas contra as autoridades coa-
stituidas, que deste modo, expostas sena cessar
a duros ataques, a maldosas apreclaçôes, perde-
rão em muito o prestigio de que carecem para
bern cumprirem os arduos deveres de sua no-
bilissima missão.

E' assim, Sr. presidente, que lastimo e sinto
sincera magoa sempre que vejo representantes
do poder publico, magistrados respeitaveis pela
sua posição, pelo seu caracter, por uma vida
honrosa e digna do respeito publico, apaixona-
damente aggredidos na imprensa e na tribuna,
sem que á essas accusaçóes acompanhe unia pro-
va, prova tine, como a consciencia, a lei devera
exigir tios accusadores, sob pena de não serem
citas tornadas em consideração alguma, e antes
justamente verberadas pela opinião publica. (A-
poiados).

Deste modo me pronunciando, comprehende
V. Exc. que não podia deixar de ser com a mais
profunda magoa, que na sessão de Dezembro de
18'4...

O Se. C. DE OLlvEmRA:—Jã tão velho?
O Se. X. DA VEIGA:—V. Exe. em 1874 empra-

zou-me, e ao ex-deputado o Sr. tenente coronel
Valiadão, para dahi á um anno persistirmos no
juizo favoravel que fazianios do juiz de direito
de Tres Pontas. Eis o motivo porque é perfeita-
mente opportuna a defeza.

O Se. F. DA VEIGA:—E é sempre tempo de re-
parar uma injustiça.

O Se. X. DA VEIGA:—Foi, como dizia,com ver-

,iadeiro pezar, que na referida sessão vi o nobre
deputado pelo 2.° mlistricli nesta casa, de una
cmi do virulento, i nj usi o e d escom um una 1 men te
bilioso...

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Não apoiado.
O SR. X. na VEIGA:— ..fazer urna apreciaçào

apaixonada de alguns honrados magistrados des-
ta provi uda, e com especialidade do digno juiz
de direito da comarca de Tres Pontas, o Sr. Dr.
Manoel Ignacio de Carvalho Meitdorm;a.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—A respeito dos quaes
muitas palavras forão propheticas, porque a re-
lação já condemnou alguns deites.

O Se. X. DA VEIGA:—O nobre deputado, de-
pois de ter em seu discurso feito reparos mais
ou menos desagradaveis sobre as nomeações de
juizes de direito das comarcas de Queluz e ia-
guarv, os Srs. Drs. Baéta Neves e Eduardo José
de Moura, magistrados cuja honradez nimtgueui
pode pôr em duvida. .

O SR. C. DE OLivEIRA:—Nemeu puz em duvida
sua probidade.

O Se. X. DA VEic.a:—Mas fez reparos desagra-
daveis, chegando a contestar que um detles, o
Si. 1)r. Ilaéta, pudesse distribuir recta justiça
na sua comarca, em razão de ter ahi muitos pa-
rentes e relações.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Fallei sobre ainconve-
ilmencia das nomeações.

O Se. X. DA VElcsA:—Do mesmo modo, o no-
bre deputado, depois de ter injusta e menos
exactamente.

O Se. C. DEOLIvE1RA:—Não apoiado.
0 Se. X. Da VEIGA:—.., declarado que o dig-

no Juiz de direito da comarci do Serro, o Dr.
Antonio Carlos Monteiro de Moura, tia pouco
elogiado na imprensa desta provincia petos che-
fes conservadores e lilmeraes de Montes Claros, se
Srs. Drs. Versiani e Chaves irinior, cujo tes-
temunho deve ser de algum peso.

() Se. C. DE OEivEiRA:—l)e muito valor para
mim é o mio meu particular amigo, o Sr. Dr. Cima-
ves Junior,

O SR. CAETANO GAMA:—Como explica isso?
O Sia. X. na YEIGÂ—. . . e não obstante, Sr.

prLsidente, a opinião geralmente favoravel que
tenho ouvido a respeito deste honrado mnagistra-
do, opinião partilhada pelo distineto correligio-
nario do nobre deputado, chefe do partido libe-
ral cio Montes Claros.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—E contestada pelo seta
correligionario Dr. Pedro Fernandes.

O SR. X. DA VEIGA:—... o nobre deputado,
serra exhibir um documento, seio addmasir uma
prova que a tanto o autorisasse, qualificou o Sr.
Dr, Monteiro de Moura com as seguintes ame-
nissiinas plirases: e . . . notavel por sua preva-
rica çâo desfaçada, ineptidão, capricho e desi-
dia! e

Eis como, seio mais preambulo, se aggride a
um elevado funccionririo do paiz, a um membro
importante do poder judiciario! ...

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Hei de mostrar isso, já
que me obriga.

O Se. T. DE Gouva:—Duv ido. O Sr. Dr. Mou-
ra éuin caracter muito distincto, ornamento da
magistratura brasileira.

O Se. X. na VEIGA:—Não me proponho a tra-
tar especialmente do digno juiz de direito da
comarca do Serro, limito-me apenas, em relação
a cite, corno em referencia a outros, a reprodu-
zir os doestos coro que o nobre deputado enten-
deo dever flagelai-os, oppondo-lhes entretanto um
vivo e energieo protesto, no que julgo sou acom-
panhado por tenta a casa (Apoiados).

ti Se. CESARIO GAMA:—Por toda não, eu não
acompanho.

0 Se. C. ArFoNso:—Neiam eu.

O Se. X. D5 Verov:—Para os nobres deputa-
dos, todo o juiz que tiver o pecado oricmnal de
pertencer ao partido conservador.

O Se. C. DE OLmvEreA:—\áo apoiado, isto é
unia injustiça que faz.

O Se. X. DA VEIGA: — .. . é uni juiz inteira-
mente perdido, no seu conceito, que felizmente
não õ o conceito publico. (Apoiados).

0 Se. VALLADACES—:Este não tem uro peeca-
do de origem, peque foi liberal nos seus priri-
cipios.

O Se. X. Da VEIGA:-11a ainda outras victi-
mas do nobre deputado. Pari. S. Exc., por cxciii-
pio, o Dr. França, que foi lia pouco ou creio
que ainda é magistrado ria comarca do Murialmé,
não passa de e um eneryemeszo que assalta as
casas dos cidadãos e conspurca com suas trope-
lias os templos do Senhor... »

O Se. CEsAelo Gasma:--Não apoiado.
O Se. VALLADAREs: —Â reiaçao conlirniou a

pronuncia contra etle.
O Se. X. DA Vim;a:—O que não prova que elie

seja o que disse o Sr. C. de Oliveira.
O SR. M. Pacuuco.—Modificou.
O Se. X. DA Ven;a:—i)isse mais o nobre de-

putado que houve em Pitanguy um juiz, cujo
n rue j migou dever occtal tar, e contra quem nada
articulou, que devia estar cima uma penitenciaria

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Seimi duvida, porque
commnetteo o crime de invadir a eisa do cidadão e
dissolver uma associaçào. (Oh ! oh !)

O Se. M. PacHEm:o:—Que grande crime!
O Se. X. na Vaic,a:—E' faeil allegar, irias eu

pretendo provar hoje que o nobre deputado pelo
2.° districto não tem mais o direito de dizer que
magistrado alga na comnnietteo crimes, porque
estes crimes, por S. Cxc. phantasiados, e que im-
putou a esses magistrados, não passio de insi imua-
çôes.

O SR. C. DE OervEIiaA:—Vamos ver.
O SR. X. Da VEIGA:—Failando tios magistra-

dos recentemente nomeados, muitos dos q mmaes,
ou qrmasi todos, são certamente hoiaieiss dis-
tiniclos pela sua honradez e amor á justiça,
porque, felizmente, se reconhece geralmente ser
a classe da magistratura uma das mais honra-
das e honestas que lemos no Brazil (apoiados)...

O Se. CFsAiulo Gaara:—Ermm geral, é.
í) Se. X da VEIGA:—.. .como se exprinilo o

nobre deputado ?
Do seguinte modo, e note a assembléa que

reproduso suas proprias palavras: « A anagis-
tratura recentemente nomeada, que se distingue
por supisue iyszorancia, notavel indiscripção,
qanançia e servilismo... »

Eis aqui como se comdemna em globo uma
classe respeitavel por todos os titulos ! (Apoia-
dos).

O SR. CAETANO GAMA:—Ette converteo cru re-
gra a excepçao.

O S. X. DA VEIGA:—No conceito do nobre de-
pulado, a magistratura da provincra de Minas (são
ainda expressões suas) compõe-se em sua maior
parte de juizes ineptos, ignorantes, verdadeiros
manequins politicos,consignados aos mandões das
localidades.

O Se C. nu OLIVEIRA: —Nomeados pelo gabi-
nete de 	 de Marco, accrescente.

VOZES:—Com effeito !.
O Se. F DA VEIGA: —O nobre deputado parece

que está se adnmirando do que disse.
0 SR. CAETANO Gaaia:—O gabinete de 7 de

Março nomeou na maior parte liheraes.
O Se. X. Da Vuiusa:—Ora, Sr. presidente, já

vê V. Exc. que a casa não pode deixar de se
admirar da sem ceremonia com que deste modo,
desembariçadanienle, sern mais exame, se qua-
lifica de corrompida, se estigmatisa uma classe in-

teira,digna por diversos titulos de merecer a con-
smdrraião publica, corno lima das mais hene-
incritas do paiz, na qual figurão tão integros e
illustrados varões. (Apoiados),

Depois de haver deste niodo formado trai ex-
ordim ijuilimamite ao seu não menos brilhante
discurso, o nobre deputado por esta egide pe-
netrou no terreno cio que se propunha reve-
lar todo o seu rancor, estigmatisando, verberan-
do apaixonada e injustamente ao mlignojuiz de di-
reito da comarca de Tres Pontas, o Sr. Dr.
Manoel Ignacio Carvalho de Mendonça. Peço
a attenção de meus illustrados collegas para as
phrases de corte--ia e de justiça com que aprou-
ve ao nobre deputado brindar a esse dis-
trncto magistrado, a quem S. Exc. qualifica
com unia serie quasi intermniraavei de adjectivos
injuriosos.

O Sri. CAETANO GAMA:—De epithetos affrontosos.
O Se. X. DA VEicA:—(Lendo) e Verdadeiro

contrabandista da sciencza, talhado para todas
as vilanias, notavel por seu genio atrabiliario, e
adio implacavei a todos qce se oppoem á sua von-
tade e caprichos; homem de sinistra reputação.
celebre por longa serie de dilapidações, evtorções
e cavillações, de requintada hypocrisia..

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Fui um echo mie sua
chronica. (.Vão apoiados).

O Se. X. DA VEIGA:—Eu responderei. Peço
aos nobres deputados que apreciem a fecundida-
de imismaltuosa do nobre deputado pelo 2. 0 dis-
tricto.

O Se. CAETANO GAMA—S Exc. esgotou o vo-
cabulario.

O Se. X. DA VEIGA (continuando a ler):—ho-
mem de profunda dissimulação, que lança mão
na vida social de todas as infamias, de todas as
torpezas, de delações indignas, de denuncias a-
nonymas, de calumszias eperjurios, dos mais ab-
jectos meios que lhe inspira sua sanha demouia-
ca, audacioso aventureiro, de apetite insaciavel,
de um passado de torpezas e crimes graves.

O Se. VALL%DARES:—() Sr. Candido sabe qua-
lificar as cousas. (Apartes e reclamações).

O Se X. DA VEIGA:—« Atila da justiça, ho-
meia sinistro, de sentimentos degradantes, pelo
seu odio inesoravel, que desce ás maiores infa-
mias, cuja vida é uma longa serie de deshones-
tidades...

O Se. Moueio:—Tem um talento adnairavel
para o açoute.

O SR. X. DA VEIGA:—Sr. presidente, depois de
haver lido, ainda que com repugnancia, tão longa
serie de injurias, que não devião ser produzidas
nesta casa, por honra da assembléa provincial de
Minas (apoiados)..

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Mostre uma só palavra
injuriosa, são parlamentares todas e cabivems no
exercido do direito de accusar.

O Sri. X. DA VEIGA:—.. . depois de haver ainda
que como magoa, e para fins muito difíerentes.
reproduzido estas palavras insultmnosas e viru-
lentas

O Se. GEruLio:—Devião ser atiradas ao limbo
do esquecimento.

Os Sus. VALLADA1IES E C. DE OLIVEIRA:—Ora!
O Se. X. DA VEIGA: — . .com que o nobre de-

putado tratou de deprimir a reputação de um
magistrado na arisemacia de factos que contra cite
pudesse articular; seja-une permnrttido, Sr. pre-
sidente, não acrescentar a este respeito uma só
palavra. Estas phrases que acabei de repe-
tir photographão perfeitamente o odio pohtimeo
(apoiados)...

() Se. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
O Se. CAETANO GAMA —A o1mposição quando

vai alem de seus limites perde todo seu valor.
O Se. X. DA VEIGA: — . . photographão a pai-
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XãO pessoal d0 nobre deputado para com um
iniriiigo a quem S. Exc. vota desde al p rini tempo
o mais emitramilmado rancoL.

ti SR. CESARIO GANIA:—Odio 1)OlittCO não, por-
que sou amigo do Sr. Carvalho de Mendonça e
muito amigo.

O Sit. C. DE OLIVEIRA:—Eu precisava paten-
tear as torpezas deste magistrado.

O SR. CAETANO GAMA:—L' opinião de cada
11111.

ti SR. X. DA VEIGA: —Entretanto, quando eu vi
o nobre deputado na sessão do niemnoravel dia
26 de Dezembro de 18'74 deste modo rebaixar a
tribuna da assernbléa provincial a um poste em
que inexoravelmente fiagellava a victiina de seu
odio pessoal..

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
(.) SR. X. DA VEIGA:—. . .com verdade o digo,

fiquei pesaroso, vendo o reconhecido talento do
nobre deputado, sua illustração superior (apoia-
dos) ao serviço de uma causa que não pode de
algum modo recouminendal-o ã consideração do
publico sensato.

O Sie. C. DE OLIVEIRA:—Denunciei os e: imes e
as torpezas deste juiz quando eu era então só
advogado.

0 Sim. F. DA VEIGA:—Denuncias sem provas,
que nenhum valor podem ter.

0 SR. (. DE ()LIVEiRA:—Appello para o Sr. M.
Pacheco, que pode dizer o que sabe a respeito
d'e! e.

ti Sim. M. PAdHEco:—Somos desaltectos, e isto
bastante para nào pronunciar-ne a respeito

1 l lis.
Usi SE. DEPUTADO:—L' uma li ção de cavalhei-

rmsmho que o nobre deputado dá.
4 ) SR. X. DA VEIGA:—Depois de haver produ-

sido esta longa serie de epilhetos, quasi inter-
imimiasel, eu e a grande maioria da assemblêa de
184 ticamuos certos de que o nobre deputado
iria desfiar uns extenso catalogo ou rol de attenta-
dos monstruosos, de prevaricações sem nome, de
toda a sorte de tropelias praticadas por este ma-
gistrado, que S. lixe, de antenmao qualificara
Com as phrases mais negras da lingua portu-
gueza. Entretanto, S. Exc. limitou-se apenas a
tres accusaçôes, e d'ellas eu vou une o:cupar
para mostrar que, se o nobre deputado foi fertul
ciii epithetos affrontosos, foi esteril, inteiramen -
te esteril em adiluzir provas que pudessem ma-
cular ou enumegrecer a vida publica, a vida de
magistrado do Dr. Manoel Ignacio Carvalho de
Mendonça.

O Sn. C. DE OLIVEIRA:—Aguardava sua replica
para exhibir as provas.

O SR. X. DA VEIGA:—Aguardava a replica! O
que cumpria era provar o allegado (apoiados).
Mas, acompanharei ao nobre deputado na mesma
ordem eiii que exhibio seus capitu los de accusa-
çào. (Lendo). « O Dr. Mendonça, quando juiz na
Itabira, effectuou a prisão de um criminoso em
termo extranho (Conceição), serei concurso do
respectivo juiz, carregou de ferros essa victima
de seu rancor, contribuindo assim para sua
morte, pois o réo succumbio em viagem, sob o
peso de funebres grilhões. a

Srs., lia aqui unia accusação dupla. O Dr.
Carvalho de Mendonça é accusado, em 1.0 lu-
gar de ser juiz ignorante, porque, desconhe-
cendo a lei, invadio um termo extranho no encal-
so de um criminoso, sem consenso das respecti-
vas autoridades; e em 2. 0 lugar, é qualificado de
assassino, porque contribuo para a morte de
um réo que elle fez carregar de ferros, cmii conse-
quencia do que succunubio.

0 SR. F. DA VEIGA:—Qualquer dellas é muito
grave e exigia prova completa e iminediala.

O Sim. X. DA VEmut:—Qivaimto á 1." parte, da

ugnorancia do Si'. 1 )r. Mc edonca, o nobre depu-
tado periiutta-ue que tIme diga, que, apezai' mIe
sua mllustracào, S. Exc. nessa liora estava intei-
ramente desleimibrado da lei de 3 de 1)ezeiimhro
de 1841 e do regulamentou. 120, que o acompa-
nha; do contrario não arriscaria semelhante pio-
posucão. Como V. Exc. sabe, Sr. presidente, o
regu!ammiento n. 120, da lei de 3 de I)ezembri,
mio seu art. 117 diz o seguinte:—« No caso, po-
rem, em que uma autoridade policial ou qual-
quer official de justiça, munido do corapel cote
mandado, vá em seguimento de objectos /urtsa/es,
ou de algum réo, e este se passe a districlo
alheio, poderá entrar nelie, e nelle effectuai' a
diligencia, prevenindo antes as autoridades com-
petentes do lugar, as quaes lhes prestarão o au-
xilio preciso, sendo legal a requisição. E se essa
communicação previa puder trazer demora in-
compativel com o bom exilo da diligencia, po-
dera ser feita depois e immediatamente que se
verificar a mesma diligencia.

O Sue. F. DA VEIGA:—E' a hypothese que qtlai
sempre se realisa, esta ultima.

O SR. C. DE OLIvEinA:—Hei de demonstrar que
não.

0 S. CAETANO GAMA:—Mas é questão de facto.
O Sue. X. DA VEIGA:—A li ypothese estava per-

feitamente no art. 117 do regulamento is. 120.
Resta saber apenas o seguinte:—se o Dr. Meu-
donca fez ou não esta coumimmmumuicação. O nmlmrs'
deputado exigindo o consenso i i revio da a mi ori -
Jade, cujo termo se tinha de invadir para m'llme-
luar a prisão do criminoso, mimo.sti'ou-nos que -
ta va perfe i Puni elite d esleni 1 mrad o mio quee l rece 1-
tua a ultima parte deste artigo mio regulamento
mm. 120. A goma para privar que o Si'. Dr. Caiva-
lhe de Mendonea eIlectivainente fez a comuimuiij-
ca cão log m a pós a diligencia   elictuada ,vo o l m' unia
carta de um digno magistrado, que então exercia
as funccóes de juiz municipal mio termo da Con-
cemcão, o Dr. Ernm'sto Pio dos Mares Guia, que de
certo não será suspeito aos nobres deputados,
pois é liberal. E' carta dirigida ao juiz accusado.

O Sue. VALLADARES:—De que data?
O Sim. X. DA VEmA:—[)e 	 mie Fevereiro de

186 (lê).
Os Sues. GETULIO E OUTROS:—Vejáo como se

accusa!
O Sue. VALLADARES:—Esta carta é uma defesa

negativa.
O SR. X. DA VEIGA: —0 nobre deputado não

pode dizer que a carta seja uma defeza negativa.
Se o juiz municipal, que exerceo as funccôes
deste cargo no maunicipio da Conceição, attesta
por carta que corei effeito teve communicaçào do
I)m. Mendonca para entrar mio termo onde exeu'-
cia jurisdicção, e isto a assenibléa acaba de ou-
vir, como é que o nobre deputado qualifica do
negativo este documento? O Dr. Mendonça não
podia ter cmii seu poder o original da commsrmiu-
nicação, porque este original deve existir na
secretaria da policia. (Apoiados).

O Sim. VALLADARES:—O Dr. Mendonça devia
requerer copia desta cornmunicaçao e não pro-
curar a sua defeza comum uma carta graciosa.

O Sue. X. DA VEIGA:—Não a elle, usas ao no-
bre deputado, que fez a accusação, é que competia
mostrar que tal participação não houve. Quanto
á qualificação de graciosa, que V. Exc. dá á esta
carta, é uma injustiça que faz ao seu autor, Com'-
relmgionar'o do nobre deputado, que não tinha
interesse em faltar á verdade.

O Sue. C. DE OLIVEIRA dá um aparte.
O Sue. X. DA VEIuA-1)esfe1ta assim a 1 ' par-

te da accusacão, seja-une permitido passar á 2.
e niams grave (lendo). . . « Carregou mie ferros essa
vietirmia de seu rancor, contribuindo assumi ama
sua morte, pois o reo succuummlmio eio viagem sul

O peso de fnnehres grilhões. e ( ) nohu'c depu-
imdm,, o Sr. l)rumonml,lia de provavelmente saber
quenu foi no munucipio da Itabira o criminoso
ou reu de que se tia la, .i cmiii i mo Mauricio dos
Santos. (Pausa). Corno S. Exc. cala-se, eu farei
unia ligeira exposicão dos factos.

0 Sim. lJmeuioan:—V. Exc fa ça a. sua exposi-
:ão que, depois delia, se houver lugar, darei ai-
ruma exp!icacào.

1) S. X. DA VEIGA:—l'OiS não. Em 1856, Sr.
presidente, appi m'eceudm) na 1 tabm ia Jeronimo
Mauricio dos Santos, portuguez, eiii companhia
de unia sua armiasia, poucos dias depois, o juiz
montei pai do termo, que era então o l)m'. Maimoel
ignacio (,are alho mie Mendonca, recebia oflicios
Imositivos e instantes mim presidente, que era nessa
epoca o conselheiro herculano Ferreira Pcnna, e
lo chefe de policia, que nesse tempo era o Dr.
Luiz José de Sampaio, exigindo terminantemente
mimie o juiz municipal da ltabiu'a empregasse todos
os esforços para a captura de Jeronimimo Mauricio
dos Santos, por isso que havia documento ou
pelo menos indicios veliemnentes mia repartição
da policia da côrte, de que elle tinha trazido para
a provincia do Minas grande quamitiilade de notas
falsas, e as passava naquelle irunicipio.

O Sue. C. nue OuuvEiRA:.-Queun era o delegado?
O SR. X. DA VEIGA:—,losé Fiuza Lopes Gui-

mamães. Ja sê que Iratavi-se de flui! criminoso
nao Si rico, m'oitio relacicmuado, até uTimisuiiu com
as autoridades locaes, que aliás bem podião
ignorar quero etle reahuumente fosse.

O Sue. C. DE OLmvEIna:A autoridade era con-
servadora.

O Sue. X. DA Vi:—Isto não s Liii ao caso,
e, nnmo ja disse, a autoridade talvez estivesse
de boa fé. Quero até crer que estivesse.

O Sue. C. DE OLiveumia (Ia u iii aparte.
O Sim, M. PACHECO;—SC a autoridade estava de

boa fè, não ha motivo de censura.
0 SR. X. na VEIGA:—Ja vè V. Exc. que tra-

tava-se de une criminoso, cuja captura devia in-
teressar altamente a sociedade, pois que era um
passador de notas falsas, uni defraudador do
thm'suuro publico e da fortuna particular.

Nestas circuiustancias o Dr. Mendonça, ape-
zar de estar rios ultimos dias de sua judicatu-
ra, porque seo quatriennmo estava a expirar, e
apezar de n'essa epoca serem comutativas
as feincçóes policiaes, isto é,pertencerem ao juiz
municipal e ao delegado de policia; o Dr. Men-
donça, digo, entendeo, e muito bens, que pres-
tava relevante serviço á causa publica, encar-
regando-se pessoalmente de effctuar essa pri-
são, ao que podia eximir-se, com risco da pro-
pria vida.

O SR.VALLADAIIES:—Até correndo risco de vida?
O Sue. X. DA VEIGA:—Sem duvida. Acompanha-

do apenas de uni oflicial de justiça, fez a pri-
são de Jeronimo mios Santos,exactamente quando
este se achava recolhido a uma casa no lugar
denominado Onça, onde tinha armas e gente á
sua disposição.

(O Sr. presidente pede ao orador que inter-
rompa por alguns minutos o seu discurso, ema
quanto a cornmissão encarregada de levar leis
á saneção cum pre a sua mnissio).

O Sue. X. oa VEIGA (Continuando): —Dizia eu,
Sr. presidente, que d'este modo o Dr. juiz mu-
nicipal da Itabira reatisou dedicadamente e
com risco de sua propria vida, e sem qne por
lei estivesse obrigado a fazei-o,a prisão deste
iuTmport:tnte criiriinoso. a 12 lego as distante da
séde do município. O nobre deputado, accusa-
dor deste magistrado, disse-nos que o Dr. Men-
donça o carregara de ferros, leigo após a prisão,
o que determinou a sua morte. S. Exc. labora
enm completo engano, por que Jeroninio Mau-

ricio dos Santos chegou são e salvo á cidade
da Ilabira, cio cuja cadea esteve muitos dias.

1'.' isu O lUC consta de documentos irrecusa-
reis que tenho eia mão e olhereço ao exame
do nobre deputado.

O Sue. C. DE OLIVEIRA:—Foi depois na sua vinda
para o Ouro Preto.

O Sie. X. Da VEIGA:—Ja V. Exc. modifica
sua accusação. . Vejamos, relativamente ao trata-
mento que elIe teve ciii caminho desde o lugar
emque foi prese até  Itabira, na distancia de 12
heguas, como procedeo o Dr. Mendoriça. Tenho
em meu poder cartas de pessoas reconhecida-
mente respeitaveis d'aquelle niunicipio, que por
certo serão conhecidas do nobre deputado o Si'.
l)munaond, e cujas ti munas se achão reconhecimlas:
os Srs. A ri tordo Pires da Silva Pentes.

O Sue. DuiurmmoND:—E' um cidadão muito dis-
tineto.

O Sue. X. DA VEIGA:—. . .José Daniel Dias 1)é-
arte, José Igimacio de Oliveira, Cassemiro Carlos
da Cunha Andrane.

O Sue C. nue OLIVEIRA:—Pois não, conheço
muito.

O Sue. C. AFFoNso:—São pessoas muito impor-
tantes Jaquella imcalidade.

O SR. AMARAL: —Apoiado.
O Sue. X. DA VEIGA:—Pois bem. Passo a ler as

canas por elles dirigidas ao Or. Mendonça, cnn
resposta a outras que elIe lhes dinigio, invo-
cando o seu testemunho sobre estas occeirrencias.
(Lê).

O Sue; C. DE OLIVEIRA:—V. lixe. labora em uni
meão presupposto: falhei mio mão tratamento que
teve quando foi conduzido para Ouro Preto,
que foi quando se deu a morte.

O Sue. X. DA VEuGA:—Neste caso, o tratamento
que teve desde o acto da prisão até a itabura o
miobre deputado concorda que não foi mão?

O Sue. C. DE OLmvEiueA:—Não discuti isto, por-
que os jormiaes de então nada disserão.

O Sus. X. as VEIGA:—Mas na viagem parapara Ouro
Preto o Dr. Mendonça não o acompanhou.

O Sue. C. DE OLuvEumeA:—Acompanhou até o 1.0
pouso, segundo a inforumiação que tive.

O Sue. X. DA VEIGA'—Não é exacto; entretanto
proseguirei para mostrar qual a causa mia morte
mio preso e que o juiz municipal não teve netla
a mrnnima parte.

O Sue. C. DE OLIVEIRA:—Bem; mostrarei depois
o contrario.

O Sue. X. DA VEIGA: —Real isaIa a prisão e sen-
do o criminoso conduzido á itabira perfeitamen-
te bem, com todo o cuidado, com  maior hmuina-
umidade, pelo Dr. Mendonça, conforme se vê des-
tas cartasque

ta
 acabo de ler (apoiados), o réo na

cidade da Ibira pretextou incomuniodo para não
ser remnettido para Ouro Preto, e, protegido, como
disse em priumeipio, por pessoas importantes da-
quelha localidade, estreitamente relacionado com
autoridades, escapar á acção da justiça. Deo
parte de doente. Foi nomeada Luisa comnmissao
de unedicos para o examinarem. Essa commissao
compoz-se dos dislinctos facultativos, [)r. Joa-
quim Carneiro de Miranda e Dr. Domingos Mar-
tins Senne, pessoas maiores de toda excepção.

O Sus. C. DE OLuVEmRA-PesSoaS muito dis-
tinctas.

O Sus. DueuiIoNn:—MuitO probas.
O Sue. X. DA VEIGA:—Qual foi a opinião dos

medicos? Declara o parecer que tenho em ruão,
como o nobre deputado pode verificar, que o
réo não sottria incoriimodo que o inhibisse de
fazer a viagein para o Ouro Preto, que os in-
commodos que soifria erão de origem epathica,
que o não iuuupedião de effectuar a viagem, sen-
do chIa feita a cavalto.

Assim aconteceo, sendo reíiaettido o crime-

EM
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floso para o Ouro Preto, não só com a acqlues-
cenia dos medicos, como porque a opinião pu-
blica da Itabira reclamava que tal providencia
se desse, porque estava na consciencia de todos
que, com a permanencia de Jeronyino Mauricio
dos Santos na cadêa daquelia cidade, sua fuga
era inevitavei, e desta sorte ficaria elie isen-
to da punição legal, com o que a reputa-ão
do juiz de algum modo ficaria maculada, por-
que, note V. Exc., Jeronirno Mauricio, como
já disse e repito, era poderoso. O Dr. Mendonça
estava rios ultimos dias de seu quatriennio, não
tinha obrigação alguma de realizar esta diligen-
cia, fel-a por patriotismo e dedicação ao servi-
ço publico, mas se a diligencia se malograsse
pela fuga do criminoso, todo o acto de dedicação
e patriotismo do Dr. Mendonça provaria em con-
trario, provaria que toda sua dedicação não pas-
sara de uma farça ridicuta, porque mais tarde
o criminoso fora solto.

Era isto o que se tinha em vista e o que se
propunhão o criminoso e seus protectores.

0 5h. (jETuLIo:—Convinha afastar o réo da
1 t:ibira.

O SR. X. DA VEIGA:—Sobre a necsssidade da
remessa desse criminoso para a capital da pro-

in'ia tinlio em mão uni documento digno de
tida i mimporlancia, firmado por pessoa que alli
gosaa (te merecida consideração. Refiro-me ao
respeitavel finado tenente coronel João Baptista
I)m'umond, que diz o seguinte. E' uru offlciodmri-
gido ao juiz municipal. (Lê).

Ora, Sr. presidente, se o nobre deputado con-
fessa que o réo foi perfeitamente bem tratado até
á llabmra.

0 Sim. C. DE OLIVEIRA:—Não confessei, nem
nada disse a respeito.

O Sim. X. DA VEIGA:—COMO V. Exc. dispen-
sou-me tia leitura das outras cartas, eu assim

'este caso lerei mais alguns documentos que
aqui lenho, e desculpe-me a casa se, pala satis-
fazer ao nobre deputado, vejo-flue forçado a re-
troceder utim pouco em mnmimha exposição. (Lê).

iNoteni os nobres deputados a destiumanmdmde
do juiz imiunicipai, que procurava para o preso
todas as cominodidades possiveis, cama, banho e
até do café que lhe era oflèrecido passava ao pre-
so a primeira chicara. Será isto proprio de
uma alma perversa e monstruosa, como disse o
nobre deputado?! (Continua a ler).

Está assignado por um cidadão digno de todo
o conceito e fé, corno confessa o iliustre deputa-
do pelo 2. 1 districto.

ti Se. 1) uioisn:—Sem duvida.
O Sim. X. DA VEIGA—Consta d'estas cartas que

os encarregados da diligencia, inclusive o juiz
municipal, não dormião, já havia duas noites.
Chegando a uma casa, como são em geral nossas
casas de campo, sem segurança alguma, o l)i.
Mendonça, depois de haver procurado todas as
cmmodidmdes para o preso, não podia deixar
de guardai-o com a necessaria segurança, por
isso que a fuga do criminoso seria uma nodoa
indelevel sobre sua vida de magistrado. (Muito
bem). O que lia aqui de reprclmensivel e inons-
truoso para que o nobre deputado faça o Dr.
Mendonça participante da morte d'esse indivi-
(1110?!

'lenho aqui muitas outras cartas, que deixo de
ler para não tomar tempo, mas offereço-as ao exa-
me do nobre deputado.

Corno é de simples intuição, este procedimen-
to humaimitarmo, e ao mesmo tempo cauteloso,
do juiz municipal, longe de ser censuravel, ao
contrario, é digno de todo o elogio e da gratidão
publica. (Apoiados). Se o preso fosse um homem
imiiseravel, talvez que podcsse ser censurado: po-

icil iii 	 pie elie 	 1 ir, e 1	 li'er. el 	 r ir-
cnnistancia jiistilicu 1j,rlil;mnl o
Lo (ti) Dr. blenilonca, qne não era uiipellido a pi
cedem' coni energia senão pelo desejo de bern r-
vir o seu cargo.

Chegado á Itaijira o preso, como ha pouco li-
zia, e devemulo ser remettido para esta capi tal -
conforme exigiào a opinião publica, o presidente
da provincia e o chefe de policia; o Dr. Mcml ' li-
ça, como consta dos documentos lue tenho
mao, mandou exarninal-o por mcd icos para iii -
zeremn sobre a sua allegada enfermidade. '1 ciri.
os mnedicos declarado a que se vé de seu pai-
cer, que o preso não tinha doença alguma que
impedisse de fazer a jornada da Itabira para o
Ouro Preto, o juiz municipal a determinou e elIa
foi encetada.

No primeiro dia de viagem, chegando á tarde
no lugar denominado—lfatêas—a 3 legimas de
Itabira, o preso jantou com excesso, e lzi ii'-
pois entrou cru uni banho quente. Segii o - o
que rasoavel mente se devia esperai'. -

O Smi. FERRAZ .luNioR:—Uimma congestã
O Sim. X. DA VEIGA:—. - urna apople\ ia foI-

nuinante.
O SR. F. DA VEIGA:—O medico da casa rico-

nheceo logo que devia haver unia congestão.
O Sri. X. DA VEIGA:—Entretanto, d'este facto

simplissiino, para cujo exame não são necessil-
rios profundos conliecmnient.ós medicos, para cuja
apreciação não seria mister que o nobre deputado
consultasse com o seu digno collega pelo 3,o dis-
tricto. resultou a grave accusação feita ao t)m'.
Mendonça, de ser ellecuuiplice, ou antes, o prin-
cipal autor da morte de leronimo Mauricio do
Santos!.

ti Sim. C. DE OLIVEIRA:—Accusaetio já feita Pio
186, logo depois da nmoi'tc. 0 Si-. Dr. .Icronim
Maxm no Nogueira l'emi iii 1 sul io larganien te
esta questão,

0 Sim. X. DA VEIGA:—O facto mie ter sido a ar-
cusacão feita cru não admira, prtiue 1'
natural que o Dr. Mermdormea tivesse alguns ,les-
alfectos na localidade: oque admira é que nt
ai-mos depois do farto, quando a suma imuumocencia
está reconhecida e provada, haja quem venha rua
tribuna da assembléa provincial n'viver acculsa-
ções calurnulosas desta ordeni! (Apoiados). 0 qw
admira ainda é que deitas fosse orgão o nobre
deputado que até 18?0, 14 anuos depois (lestes
crimes, era amigo particular do Dr. Menmlonca

(Apoiados e partes).
Está, portanto, demonstrado que o Dr. Mendon-

ça não teve participação, nem directa nem in-
directa, nem proxima, neta: remota, na morte ca-
sual de Jeroninuo Mauricio dos Santos. E para
completar esta topico, lerei ainda um offleio do
mesmo Sr. tenente coronel João Baptista l)ru-
wo1id, dirigido ao Dr. Mendonça. (Lê).

Note a casa; o tenente coronel l)rurnond con-
sidera a captura de leronirno Mauricio de uni
valor sem limites, e diz no seu olilcio que fe-
liz seria a itabira, se todas as autoridades que
tem imitassem ao Dr. Mendonça ciii tanta pro-
bidade e desvelo nos deveres de seu cargo, que
em todos os feitos de sua administração soube
conquistar florões de gloria. »

O SR. F. DA VEIGA:—As palavras deste officio,
assignado por pessoa tão distincta, são altamen-
te honrosas ao 1)r. C. de Mendonça. (Apoiados).

O Se. X. DA VEIGA:—Ems alii um documento
da época, um documento cujo valor nem o so-
phisnia nem a paixão fará desapparecer.

O Se. C. DE Ou,ivElru&:—Qmmern assignori?
O SR. X. DS VEIGA:—() Sr. tenemile coronel Joà,

Baptisla l)ruuimond, liouiieni de caractem' rusiul
e lionrailez, o que o nobre lepimtado não mi'

ml Sim. C. nu: 	 )uvuu:—Sum 	 lo'. uda.

O Sim. X. DA Verr,a:—Abstenho-me mie exaoii-
nar outros d 'cumuientos, que teiíluo, relativos a
es te facto, para não torrm:mr - miie por dcuuuai .s enfa-
donho (não apoiados) e rmuesuuio p i'q Ii' a hora
se adianta.

O SR. À. PENiD0:—() nobre deputado agrada
sempre que !falta, e com esta defz,u eslã pre-
stando uni iruporlrmtc serviço i imagutratura.

(1 Suu. X. DA VEIGA:-- Passarem a tratar do se-
gundo ponto da a:cusação, igualmente infunda-

Disse o nobre deputado que « no Giurveilo o
Dr. ileudonça fe:o professor Jero,eimo de Bar-
lOS Jíaiíricio asaignar amua infame carta, em
que este denunciava-lhe que o major Felicissi-
ano Vianua e o coronel Candido Vianua plane-
jarão assassinei-o, e com este /'ruto de sua to;*-
pesa açulou contra a,quelles distiuctos cidadãos
os beleguins da policia, que os perseguirão e a
seos amigos, invadindo-se o lar domestico,
abrindo-se unta longa devassa && »

Deixarei de part as Lues suppostas persegui-
Sues polieiaes aos Si-. Vianna e seus amigos,
flOi-imO lia ia temim cnn o obj ccli de que uw oc-
copo, 	 xauiuunar'ei, ainda tiiiü	 tigeiraimictite, se
ite4a vez o nobre deputado f 	 nonos infeliz na,
sua aggressão.

l'.ritro com cem Lo constuangi miOu Lii mia a pprerma-
cão de.Le segundo ponto do libelto do nobre
deputado, porque vejo ligurai em almi doiis ci-
d. dãos que não conheço, dis quaes, porLaiuto,
iiiio posso fazer niao conceito, e que eslito li-
gados ao nobre deputado por laços de pio'i-
rno parentesco

II Sim. C. DE OLivErimA:—Prescinda dessas 'ou-
siderações e falte com toda franqueza.

1 Sri. X. oa VEmGA:—Mas, sem querer, nelmi
de lc e, offeiuder a esses cidadãos, seja-me mr-
ummittido, pelo devei- que me ilumpuz e que cuuum-
pro satisfactoriauiente,eritrar ria analyse e inves-
tigação - do facto aI legado, para inosirar que o
Ir-. Mendonça não ruiem-ere dc mudo algumui a

pecha de fulsanio ou caiu mimiliuil ur', que lhe foi
aliada aqui menos pensadamente pelo nobre de-
putado, seu detractor.

O Ur. Mendonça, residindo no Curvelli, ri-
echeo na noite te. li de Julho te 18i urna
carta escripta pelo professor publico, .beroumimuo
de Barros Mauricio, avisando-o de que o nua-
jur Felicismrmiu (te Souza Vuanmia e o coronel
(;:uidmdo de Souza Viarana o tmnuhão mncuriitmmdo
de procurai- mio lugar denoruirnado—Cova da
Onça—o nome já é de mão agouro — ( rzso) uni
assassino para tirar a 'ida á cite L)u-. Mendonça.

O Sim. VaLLADARES:—E' uuimit falsidade, o Sr.
major F'elmcnssmiio era incapaz de semelhante
procedi mento.

O Sri. C. DE OLmveummA:- - A prova pioria iii co-
media ha de ser apresentada.

O Se. X. nt VEIGA:—Já cccIarei a principio
que não é nuiinlia intenção fazer otTensa alguma
a esses cidadãos, o que quero apenas é expor
os facbus tars uJuaes comiLão de processos e fo-
lhas publicas, e corroborai-os cmii unais alguns
documentos, que tenho aqui. O debate, para es-
clarecer, deve ser livre e amplo. (Apoiados).

O Se. CARLOS ÂFF0N50:—Sao caracteres numiito
honestos e conhrcidos na provirucia.

Sr. presidente, ha aqui unia preliminar. O
nobre deputado disse que o Dr. Mendonça fi-
zera Jeronirno de Barros Moreira assigmiar uma
carta forjada perversamente por elIe.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sim, senhor.
O Se. X. DA VEIGA:—Entretanto, está plena-

mente provado deste processo que tenho em
mão, e do qual V(iU ler algumas paginas, que a
carta foi toda escrita por Jeronimo de Barros

Moi-eira. .lá se vê que contra a proposição do
nobrz , deputado já lia prova irrecusavet.

O Sim. (,. DE ()r,mveieA:—Por isso disse, assigna
da por elle.

ti Se. X. DA VEIGA: —Mas assignar' mima carta
não é escrevei-a, convein distinguir os factos. E
o nobre ibepritado tinha pleno conhecirrento deste
facto, sabia melhor que ningueum que a carta
Linha sido tola escrita e não assignada souneii-
te por Mui-eira, porque S. Exc. foi advogado
tio unajom' Fclicissirno de Souza Vianuua no pro-
cesso mine este instaurou contra o Dr. Mendon-
ça para criminal-o por este facto.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Aqui lua uni en'ana
de V. Exc

O Sim. X. nt VEIGA:—Não ha engano. Consta
tudo deste processo e até o nobre deputado alui
dei ira isto rimos o e

O SR. C. DE OLivuimmt:—O processo é de crime
(te ealuurnimia, cru virtude do artigo impresso no
Jornal do Commuercio.

(1 Sim. C. Àr'uoxso:—Mesnio para provar esse
ei-troe era preciso que fosse escrito e assugnado.

0 SR. X. DA VEIGA:—Torno bern saliente este
p0t) paia mostrar a contradicção do nobre de-
tmln to quando atiirumou que a carta tinha sido
apenas assignada por Jeroiiirno de Barros Morei-
ra. Nem esta é a minuica contradmeção de seu discur-
so, pois o nobre deputado taimabemim disse que Mcii-
donç:i, que haia, ria sua opinião, se ode-
brisitilo 1 rifauiemenute na 1 tabira e Santa Luzia,
fir,m rece1mid conmm afagos, aurnisade e festas no
Cru-velho, onde toda a população caprichava cio
obedecer á sua vontade e satisfazei-a cnn tudo.

II Suu. VALL,mDARES:—File disseque a carta era
assignamia, porque nao era da lavra de Moreira.

O SR. X. DA VEIGA: — E o nobre deputado mes-
ruo, corno já disse, senado advogado do major
Felicmssimmmo, nestes autos declarou que a carta
foi toda escrita e assigmiada por Jeroruinao de
Barros Moreira.

O Sim. C. De OLivEneA:—lsto nunca pua ciii
quesl:mo quando disse—assi,qnado.

O Sim. X. nt VEIGA:—Pertfto. Mas V. Exc. em
seu discurso de 26 de Dezembro de 1814 decla-
rou que a carta tinha sido atinente assugnada
por Jeronimuo Moreira. Ora foi toda escrita e
asssignada, ara foi assignada somente.

O Sim. C. nu OLrvErriA:—E' neste sentido mes-
mo que não ã mlelle a carta.

O Sri, X. DA VEiGAAcceiti) a explicação do
nobre deputado, e mão insistirei riais nesta
parte.

O Sim. M. Pacueco:--Publique a sua rectifica-
ção que airada vem a tempo -

0 Sim. X. Da VEIGA:—Repito, acceito atecla-
ração do nobre deputado de que volta á sua
1.a opinião, isto é, que a carta foi re:dinente
escrita e assignada por .leronimno de Barros Mo-
reira, e proseguirei:

Sr. presidente, acontecendo o facto que ex-
puz, o Dr. Manoel Igmuacio Cai v's lho de Men-
donça lavou-o para a imprensa. Fez publicar no
Jornal do Commercio diversos artigos, uru mIos
quaes tenho cnn não, e cuja epigraplue e a se-
guinte (lendo): i Curveilo, Minas Geraes. Ten-
tativa de assassinato contra o Dr. ,1JIanoel Igna-
cio Curvalho de Mendonça, pelo major Felicís-
simo de Souza Viannus e seu irmão o coronel
Candido de Souza Vianna. »

Nesta correspundencia o Dr. C. de Mendonca
historia todas as occurrencias que o nobre depu-
tado conhece, e corno relatasse almi os factos, de
que inc occupo, com mais algum desenvolvi-
mento, por este motivo o major Fehicissimno dia-
mnou-o á responsabilidade.

O Sri. VALLADARES:—COM toda a rasão.
O SR. X. nt VEIGA:—MaS, cumpre notar-se, ao
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inverso do que fez seu ii imigo do Curvíflo, náo
cxli! hio testa di! ferro, a presintou-se como ri'-
spunsavel desse artigo; não quiz imitar o exeul-

lO (lado cr i) contrario pelo mesmo major Feji-
cissiiiio de Souza Viannt que, lendo escrito urna
correspendencia ( , entra o Dr. Mendonça e cha-
mando-o este á jesponsabilidade, appareceo um
testa de ferro, conforme consta do documento
que tenho em mão, e que offereço ao exame dos
nobres deputados.

Chamado á responsabilidade pelo major Feli-
CIS5iinO, de quem era advogado o nobre deputa-
do pelo 2.° districto, instaurou-se processo con-
tra o Dr. Mendonça, por crime de caIu innia. O
processo correo os seus termos, e a casa vai ver
qual foi a sentença proferida. Ao contrario do
que fez o nobre deputado accusando, quero que
os locuruientos e as provas faltem pela defesa.
Simplificarei assim o meu trabalho, e com isto
ganhará muito a causa da verdade.

t) Sul. C. DE OLmvEmurA:—E' a sentença do juiz
uuuuuncipal, não? E' inepta e pautudarua.

() Sul. X. na VEIGA:—Foi confirmada pelo juiz
de direito, o honrado Sr. Dr. Frederico Augusto
Alvares da Silva.

Se. C. ne OiivEtiiA—àO pelos fuodaruen-
tos, quanto ao facto

O Se X. DA VEiG.s:—Peço a attenção da casa
para a senten ça do juiz municipal, o Dr. José
Ferreira Rrant, magistrado honesto (apoiados).

O Sus. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
O Sim. X. DA VEIGA:-1110110S1,0 e inteiligenle.

E' o conceito que deile tenho ouvido formar-se.
O Sus. C. DE OLIVEIRA:—NàO apoiado.
O Sim YAmIADsnEs:—Roje defende-se a todos

com isto: é uru bIlo caracter, é uso cidadão muito
(1 istinrto.

O Sim. A. I'ENIDo: - E' orna prova era 	 da
nossa sociedade.

O Sus. VALLADARES:—Não é, não.
O Sim. X. DA VEIGA:—Em todoo raso antes dizer-

se isto do que qualificar-se de perversos, cor-
rompidos, venaes e ignorantes a magistrados con-
ira quem não se exhibe documento que seria-
rumente lhes manche a reputação. (Apoiados).

Eis os tupicos principaes da sentença que, por
longa,deixo de ler integral mnente:—sVistos e exa-
minados estes autos & ..Quando, porem, devesse
este juizo julgar o feito, nenhum crime cornmnet-
teo o accusado, pois é certo que assassino não é
so o que mata dando morte violenta, como re-
strictaimitiute pretende o queixoso, e sim iam-
bem o que procura matar, sem que se dê a morte
oU ferimento, e esta é a especie do artigo publi-
cado no Jornal do (Jornsnercio, onde se diz que
houve unia tentativa e esta é a primeira expres-
são de sua epigraphe.

ora, cmi tais condições, não se pode dar o
crime te calumnia; as expressões contidas no aI-
ludidj artigo deixào ver que urna prova existo e
já foi publicada, e essa prova é o documento á
folhas 37, corroborado pelo documento de folhas
40, e iuinguein por certo em Uso de suas facul-
dades dirá que se dá o crime de calumnia tendo
presencialo a definição que do mesmo dá o art.
229 do coiligo criminal. Se esse documento á fo-
lhas 37 é falso, se não é a expressão da verdade,
não é certamente o occusado o responsavel, e
nem pod. , responder por facto alheio: e elle só
por si poderia motivar o juizo que deite deduzio
o accusado, competindo ao queixoso mostrar a
inexactidão de quanto em tal documento se re-
vela relativamente ao assasinato.

« Em vista do que, quando nulio não fosse o
processado por mncompetencia de juizo, ainda
assim não haveria materia para a pronuncia, pelo
disposto no art. 234 do codigo penal, e, assim o
julgando, eondemno o queixoso nas castas.

« Curvello, 19 lo Dezembro de 18-41. —José
Ferreira Brani. »

Vejão os nobres deputados, pela materia (leste
processo, de que a presente sentença é a symmthese
liei, se a carta em questao revela ou não alguma
cousa mais do que a simpposta falsidade que o
nobre deputado pelo 2. 0 districto phanmtasuou.

Em assuinptos desta ordem—se despresarnioS
os documentos leaes, onde buscaremos a ver-
dade? Na versão suspeita dos interessados? Por
certo que nào.

1) Sim. C. DE OLIVEIRA:—Vem a sentença lo juiz
de direito?

O Sim. X. DA VEICA: — A sentença que ti for cem-
firimuada, corno já disse, pelo juiz de direito da
comarca, e os nobres deputados podem verificar
o iiieii asserto lendo a certidao que aqui está.

0 Sim. C. DE (JLmvEmaA:--Ella lia de ser apre-
sentada aqui. V. Exe. aguarde-se para eutao.

ti S. VALI.ADARES:—A sentença (lo Sr. 1 ir.
Frederico está publicada.

0 Se. X. DA VEIGA: —Bem. Mas o que é nota-
xci, e isto por si só diz muito, é que o major Fe-
licussimo Vuanua chamou á responsabilidade o
Dr. Mendonça siimiplesniente por uma correspon-
ilincia inserta no Jornal do (]omraercio, cio que
se faziao cosiuomentarios sobre a carta de Jeromiuruo
de Ilarros Moreira, e não fizesse processar por
crime de calumnnia ao mesmo Jeronmmo Moreira,
autor da carta, eque deo motivo á toda a ques-
tão! (Apoiados).

O Se. t. DE OLmvEiuui:—Processoü-O como per-
e tanto que elle está foragido.

0 Sus. X. Da VEIGA:-0 autor da carta, o com-
ruirissal e protegido dos coroneis Viarmnas, Pão foi
processado. Files deixarão-lhe inteiramente a-
berta a porta e forão-se vingar do Dr. Mendon-
ça, (lime tinha feito obra em virtude desta immesmmma
carta! Deixo este facto á aprciaçào(Ia assemliléa.

ti Sim. VAmLaDAmmEs:—Talvez não quizesse per-
seguir a num desgraça 10 e fosse ao verdadeiro
autor que praticou tal acto.

OS li.  X. at VEIGA:—L' possivel, mimas não é
natural.

Srs., como disse, não desejo ollérsder nem ma-
goar pessoa alguma; o meu interesse é apenas pa-
tentear as inexactidões e umamimfesta injustiça comia
que o nobre deputado accusou o Dr. Mndomiça...

4) Se. C. DE OLIVEIRA:—Nesta parte, não
apoiado.

ti Sim. X. na VEIGA—. . Amputando-lhe falsa-
niviite crimimes que este magistrado não cornmet-
tu. e eu quizesse, Sr. presidente, entrai crua
imivistiguções desagradaveus e odiosas, que mi-
nha iiudole e meus pi mncipios repellenm, mostra-
mi a ciii os documentos que tenho cru mão a
parti- imputada aos coi'onems \niannas nesta tenta-
tiva de assassinato, teria os depouuuientos de ai-
guinas Lesteriiuuuhas que jurarão neste processo e
que declarão etler.tivamneiute que aquelles Srs.
procurará) .lerormiuno de Barros Moreira para este
se encarregar (te aliciar assassinos mio lugar demio-
mimado—Cova(Ia Onça—para tirar a vida, ao Dr.
Mendonça.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—V. Exc. quer apoiar-
se cru testemunhas que forão processadas e con-
(Ielmmlmadas por perjuras?

O Sim. VALLADARES:—Não são testemunhas estas
que possáo aqui marcar a reputação dos Srs.
Vianuas.

O Sim. X. DA VEIGA: —Nem eu affirmo que o
facto se desse, nem posso saber se taes testemu-
nhas são ou não fidedignas. Mas o que é exacto
é que citas assim jurarão e que o Dr. Mendonça,
processado por crime de calumnia contra os seus
accusadores, nau foi pronunciado.

O Sim. C. DE OLmvEiumA:—Por uium outro princi-
pio.

O Se. X. nt Veies:—() juiz municipal não en-
zon troo fundamento para isso e o juiz de direito
da comarca julgou bein fundada esta soLuça,
tanto que a conhirimiou, pelo rmmCmll5 na sua parte
essencial, qU: O a de verdadeira uumportancia
para nós.

O Sim. C. DE OLIvEmim,t: —E' umuumtn hllèrermle a
questão da promiuluma da da semm1eiaa. O Dr. Fre-
derico não amialysou as peças (los autos, disse que
ira iucoinprtente o j imuz uiunmcupal; a meu ver
ducolio erradauiente, corno na occasiao fiz vêr.

0 Sim. X. DA VErGA:—l)eciduo erradamente? Pa-
rece ent:io que todos errãu e só acertão os ini-
migos do Sr. C. de Mendonça!

Fico, porem, satisfeito, quanto á. esta parte,
com o que hei dito e com os doeu Lentos cxlii-
hirtos, os quaes umostrão elaraimmente não só que
a tal carta era verdadeira, mulas tammiheiui que Bar-
ros Moreira não foi processado por haveI-a es-
cripto e que o Dr. Mendonça, responsabuhisa o
por unia conuespondencia em que publicou os
factos que se dizem calumianiosos, foi despronun-
i -iado pelo juiz ruiu nici paI, cuja sentença a pri-

eira autoridade da comarca cinhiriumou. Esta é
que é a verdade, e isto hasta para a defeza do
juiz mie direito de ires l'oimtos. (Apoiados).

Os Sus. E. na VEIGA, M. PACHECO E GETULm0:-
Sem itusida, é exacto.

O Sim. X DA VEiGa:—Passareu, pois, á terceira
e ultima parte da arcusação do nobre deputado,
que é a seguinte: e O Dr. Jlendostça. como ad-
vogado de Nanoel ]'ires Lastra, que tinha de
prestar contas de certa testameistaria, recebeo do
mesmo um credito a juros para que adiantasse
varias quantias em cumprimento de legados do
testador, e mais como divida proveniente de seos
hoicorarios. indo para a côrte como deputado,
não prestou taes contas e ficou com o credito,
cobrando-o depois executivamente como dinheiro
emprestado (era o que dizia o credito), para o
que jurou a veracidade da divida. e

Estão vendi os nobres deputados que o accu-
sador do Dr. C. (te Mendonça por todos os lados
o aggredio. Ora, é ellc um calurmsnmadr perverso
que forja cartas infauu)es, cru que viris cidadãos
figurão corno assassinos; ora, é cite proprio umas
assassino cruel de mmii misero peso; e ora, linat-
incute, é uni trapaceiro de baixa extracç mo, que
locupleta -se este[ lmonatarianiente à custa de seus
constituintes!. . . Quanto pode a paixao odienta!

Sr. presidente, tenho cru urna certmlao
passada pelo escrivão da provedoria do mimuinmci-
pio de Selte Lagôas,eni quis se prova exactamen-
te o contrario.

O Sue. VAILÀDAImes:—Quem é o escrivão?
O Sim. X. DA VEIGA:—Joaquim tanduJo de An-

drade.
O 5 mm. F. DA VEIGA:—Nào lia eimmpregado publi-

co que mereça fé ais nobres deputados; é preciso
dizer o nome?!

O Sim. X. DA VEIGA:—À eujrlidào é aia
extensa, terei deita apenas alguns topmco», ruas
uni[-a-hei ao meu discurso, podendo o nobre
deputado entretanto exammmnial-a desde já, para o
que ponho-a á disposição de S. Exc. (Lê).

« uma. Sr. Dr. juiz uiiunicipal.—O bacharel
Manoel Ignacio de Carvalho Mendonça, juiz de
direito da commsarca de Ires Poutas, precisa, a
bem dede seu direito, que o escrivão em cujo poder
e cartori se acharem os autos de acção de assmg-
nação de 10 dias, pelo supplirarite proposta coru-
tro o major Manoel Pires Lastra, d'cites lhe dê
por certidão, de verbo ad verbum, as declaraçoes
pelo supplicante feitas sob juraiueualo suppletorto,
a ,,siiii como uma carta que pelo supphmcado tom
dirigida ao suippli:ante, que se acha junta a taes
autos, e em relatorio quanto recebeu o sim phmcama-
te de principal e prcunius, e quanto foi contado

comi i custas, tmsilo em termos quse mereço fé. E,
cmii V. S. assim o mandar, farã justiça.

Passe. Sete Lagoas, 12 de,.lusnhmo de 1375.
C. VASCONCELLOS.

J:mqmiirus Candido de Andrade, 1. 0 tabelhião imi-
teiuuuu nesta vihiu de Sete Lagoas e seu termo.

« Certifico que, na ausencia do 2. 0 tabIliào
deste termumo, fui ao cartorio deste, revendo os
autos, deparei comia os de que faz mnençao a peticào
retro, e noites á filias trinta e unia até trinta e
cinco acha-se o termo de juramento do supplmcarm-
te e é do teor seguinte: termo de juramnelilo do
autor. Aos seis dias do mace de Agosto de mil Oi-
tocentos e sessenta e oito, nesta cidade de Santa
Luzia, ens saia das auhiencias do juizo, onde se
achava o Dr. Cassiamio Augusto de Oliveira Lima,
juiz imiunicipal substituto cima exercicmo neste tem-
mimo, comigo escuvão de seu cargo,abaixo declama-
do, e clii, presente igualmente Antonio Candido
de Saltes Rocha,procuraulor lo umi:!jor Manoel Pires
Lastras, eo 1)r. Manoel Ignacio Carvalho de Mera-
durnç:m, a este o juiz deferioo juranintu ris San-
tos Es angeihuos, crua uns livro d'elhes, cria que poz
sua timão direita, e lhe encarregou de bonn e fiel-
incute jurar a verdade sobre os artigos constantes
dos autos de folhas vinte á folha vinte duas verso,
e recebido por cite o juraumuento assim  proniiet-
tco cuinprir.E para constar lavro este tcrnao,digo,
e recebido por chie o juramento, assumi (i

 cumprir, depois do qual passou a fazer as
seguintes declarações. Que, postopela ordeumação
lis no terceiro, titulo cincoenta e dous, seja ad-
uiissivel o juramimenlo suppletoruo cmii certas e de-
terminadas causas, Clii auxilio de nicra prova,
que tenhão feito as partes; parece-lhe que, atteu-

La a natureza da causa, e do que aconselha entre
outros praxistas l'eu'euna e Souza,primneiras linhas
civis, paragrapho duzentos e quarenta e Ires,
nt is q o iuhemstas e quatorze  a quinhentas e doze-
seis, estava isento do jurarimemito que se lhe exige;
unas,tendo s gura a sua conscieuscia e os olhos pe-
rante Does, declara que a divida constante da es-
criplera á folhas quatro procede de dinteiro de
iuun1irestiruuo que fizera ao einhargamite e à instan-
cia deste, que a doze de Maio (te mil oitocentos
e eimicoenta e nove e era escritonio entregou
cmii notas ao emumbargamite, que espontanearnente
offnec ro - the garantia por escriptura publica,
hypothecaumdo-lhe escravos, apresentando nessa
cceasiào urna pequena lista ou pequeno papel
que tirou de num mios bolsos do coilete, no qual
estarão alistados os escravos que se achao mmmcii-
cionados na hypothec:t, declarando cite embar-
gante nessa occasião, que eriXo nuioçns e limadas
peças, o deponente fez então ser que não preci-
sava de, tal garantia, bastava una simples credito;
mas relutou o embargante dizendo que estava
tão satisfeito de havei-lhe o deponente servido,
depois de dons dias de estada nesta cidade em
procura da referida quantia, e vendo-se obrigado
a viajar seis lcguas, Lues de ida e tresde volta, ao
Sabará, e (:ahir alti nas garras do usurario (ex-
pressões do embargante) barão de Cuirveilo, que
tinha por costume dar dinheiro a preimio ule Ires

por cento, capitatisado de seis em seis mezes, e
que assim voluntariamente ofíerecia ao deportou-
te deus por cento cosem a garantia já dita, era vista
do que, tratou o deponente de lar os passos pre-
cisos para a escriptura, para a qual foi pessoal-
umente o proprio devedor ao cartorio do 2. 0 tabet-
hão, ora escrivão deste feito, e assistindo ao pas-
samento da uzesma escriptmmra, foi cite o propiio
que apresentou a lista dos escravos, declarou seus
nomes e idades, fazendo sobre cada tira
observações,e admira que luoje venha allegar o

quanto se vê cmii semi artigo qimanto dos embargos
com que veio. Declara que vindo o embargante
a esta cidade cmii procura da quantia de uru comi-
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to de réis, aqui estve dou tias ciii Jirteura da
mesma, sem que achasse quem lia cunhasse,
e ao depoiitite peito 1eua que se tingisse eIui
seu nome ã Lxed lentissi rua baroneza de Santa
Luuia, aiim de obter a referida quantia por clii-
prestirno, esta porem escusou-se, do que iitfor-
iiaIo o eiiibargante, disse ao deponente que via-
se forçado a ir ao Sabarã com sacrihicio de sua
saude e o mais que relatado fica, e que assim o
podia livrar desse sacrificio e de tão grande juro
que levava o barao do Curvelto, e que sendo par-
te da quantia para pagamento do deponente, bem
podia fazer-lhe deita etuprestimno, ao que cedeu
de, entregou-lhe a quantia, como hica dito. Nau
procede a divida, corno se aliega no quarto arti-
go dos embargos, de honorarios ericidos cru cau-
sas do embargante, como se passa a demonstrar.

« Enu dias de Fevereiro de mil oitocentos e ciii-
coenta e oito, tendo sido o embargante citado
para dar tini ao inentario de João Francisco
da Costa, de quero era testamenteiro inveutari-
ante, emicarregou ao deponente de liquidar e con-
duzi r este negocio, e cru Junho daq uetle anuo
a ppa teceu te uerend o pelo e tuba rgan te co ii a
procuraçw que ora oh tE ce ciii numero pri-
iiiiro cem numero segundo. () mltpiiieimte foi
procurador lo ernbargamm te, não sÚ no i n venta-
rio de que falto couio nas testariieritarias (tc
Anos Clara, 1). Joaquina Penido Lago, Antonio
Pires do Lago, João Francisco Costa e Fraim-
cisco Mendes (atnpello, negocies que lia muito
seachão lindos; tamiiiieru se eiscarregou de pre-
stai contas das testaurciitarias de 1). Arina Marta
feixeira e vigario Manuel Pires, sustentou ii
direito do eiurliaigatite tio inventario do dito
vmgaria, ciii causa que teve coro Antonio 6on-
salves Paulista, tarubeni foi encarregado de co-
tirar o que lhe estava a dever o gano J.se
Vicente de Pauta El istarro, de todos estes tre-
gcios deu-lhe seuipte sulas, e w não estão
eomrcludas as 	 de D. Anui Mirei
lixeira e igario Pir(i,s, a culpa uso é por
certo lo ilep mente, eu sta do-N autos que por
veios obteve vista, por Vezes escusou-se tio pa-
troe:nio da causa pala evitar ii lançanieiito do
enibargante, a qui , iii pedis documentos e quan-
tias para pagamento de decinias cio utiia e ou-
tras testaumentarias, decimas reclamadas pelo
coliector, por não attender ao documento que
se juntou a testarmientaria de 1). Anua Maria
Teixeira, para mostrar que a heraua ilesta,simjei-
ta ao pagarirento da unia escriptura a Antonio
Teixeira Guimarães, se Linhacom o pagamento
a este credor esgotado, que nunca lhe usinis-
tratado o embargante esclarecimentos e docu-
mentos para que o deponente podesse condusir
taes contas, e só pedindo para que fosse pro-
telando os feitos, corno mostrarão as cartas que
jiiiilarã à sua resposta, assim o praticou até
que pelas continuadas exigencias do juizo en-
tregou para o cartorio os autos, fazendo previa
aviso ao enibargante, que deve ter as contas con-
timivalamnente feitas pelo deponente, que não
Sú se limitava a isso, corno pedia a tmiiigos do
erirbargante para estimulai-o a enviar doeu rnentos
e quantias para conclusão de taes negocios,
visto como ao depunentc não era dado lazer itim-
possiveis, e são testemunhas o major Estanis-
tão Luiz Moreira, tenente Joaquim Gomes de
Freitas timurnoni e João Antonio de Aveltar. Do
honorario de todos esses negocies foi pago o
deponente, menos da testamnentaria de D. Anna
Maria [etxeira e do inventario do vigario Pires,
dos quaes nunca tratou e nem tencionava fa-
zei-o, visto como o embargaute lhe pagava rito
premnio excessivo e offerecido voluntariamente
da quantia emprestada pelo deponente, que nada
teur curo o hitiorario de taes negocios, assim

prihisndi tamiibmii pelas rehacies de amnisa(lo
que linliào conlrtmnio o deponent e procura-
dor elo ermilsirganti, e Irosti ISSO ii trvesse
encarregado de ageirimar as testarnemitarias te
1). Atura Marra Teixeira e vigarro Pires, toda-
via, logo que cru juiz) se accusou a citação ao
emmihargante feita, para nirno testamenteiro pre-
star taes contas, comparece) o deponente em,
juizo, requerendo vista, e fazendo disto aviso
ao erribargante. Encarregado de algumais dos ne
gocios já referidos, e temido nelies o deponente
feito miespezas na irriportaricra de trezentos e
trinta e cinco mil novecentos e oitenta e sele réis,
e tini -se-lhe pelo juizo da provedoria ruanda-
dv) pagar decima iii iniportancia de trezentos e
tamilos mmiii réus mia tstanrmntaria de 1). •Ioaqur-
na Pires do Lago, e informado o deponente do
quanto era ditiicil obter-se do embargante quan-
tias, a este escreveu exigindo o embolso do
quanto havia despendido cru sellos, custas e
dcci mimas, e que tamnhemn mandasse pagar a mie D.
Joaquina Pereira de Freitas; foi então que ap-
pareceu nústa cidade o erimbargitite, como já dis-
se, reetiendu do depommeimtc ir quantia de tini con-
to de o 	 rulis c imitas, isto mio dia doze de Maio
de mil oitocentos e crrrcocmita e nove, e depois
(te relaida a quantia, pagou ao deponente, rece-
bendo deste conta demironstrativa do quanto ha-
via d ipendido cru seus neguemos até aqueila data,
conta que deve existir cru poder do emmibargari-
te, guardando o erubargaim te o etante da quan-
tia eur seu bolso, ii deponente pediu-lhe que se
no retirasse sem mag:mr a (lecimna de 1). los-
quina Pires do Lago, e logo ii embargante disse
ao depomonte: nesse caso tiqmne corri o restante
da quita, mande pagar a decima de li. hmaqui-
na e outras, diga a decimuma e o resto liquemu pana
as lcpzas de (mios os nuns miegocios a seu CrU-
go; uista quliritis restamile (h , uru conto de reis
pirgmui o depiriente a decima (Ie 1). J o:rqurna e
outras, e -til ilezeriilani desse riuerno anuo mais-
dou cinta ai emirlmargante, na itrial ja se via sal-
do a favor do utpmnente, cuja Cinta ihii e tatu-
bern existir cmii poder do emrihangante.

« Comrio fies deiuionstrado, rruuitos forão os
neg)cios mie que o dopouemite se encarregou
por parte do errrhargante, custosas e antigas
testamumemu tarjas, dependendo listas de grandes
quantias de deciunas e custas; recebeo algu-
tiras quantias, miras cio datas posteriores á da
escritura à folhas quatro, que talvez fossem tirais
das mueuemonadas ã folhas vinte umura, o que me-
lhor deve constar das e-imitas que annualmnente
remnettia o deponente ao emirbargante, que furão
despendidas nos rregocios de que se teria falhado,
não teuilo appincação e nem relação coro escri-
tura. (3 deponrente não tern idéa de ter recebido
a quantia de quatrocentos mil reis pelo tenente
José de Souza Vianna, se poremri recebeo-a ore
pasou recibo ou a consignou cmii Conta que an-
nrialmnente remuettia ao embargante, que a deve
ter erri seu poder: quanto porem á da arreca-
daçãm do vrgario J osé V icente de Paula Elisia-
rio, recorda-se que depois de dedusida a sua
porcentagem e custas feitas, fiam ia restante •ap-
pincalm trama a compra de uni seltote e canrastri-
nlias pertencentes ao dito vigario, que a tangente
exarada ao artigo dize irão diude e nem se pro-
cure comia cita dar por verdadeiras falsas e gra-
ves imputações, porque o deponente, se ,i
freguezes couro advogado nem sempre dava re-
cibos de quantias que por chies lhe são entre-
gues, noites as deixou de contemplar cnn comi-
tas que lhes dava, e desafia ao embargante para
que as apresente e nehias se encontrará a exac-
tidão de sua allegaçào jurada. Da carta que s
vê á folhas vinte duas seevtdeuicia que antes da
escritura já alguns negocio miii embargante tra-

lava o depmsmiemmlu e lim o ti, , 	 o co p Arri l ,1 li
lepis de mlahi, e qmta tuutmi mm mlepumienntm ml

accionar ao eirilirganite, parecia-1 tue que miro
lacava bern eontmnruar na j mrocurratmrru accim,mmani-
do-o, e que miada temn a irnportsncia da escritura
crus honorários tratados antes ou depois da escri-
tora. Que o deporicurle ronca se descuidou dos
nisgocios tio enisbargante, tanto que, quando se
meti rui para a cõrte cnn sessenta e q ustro a ses-
emita e cinco, dLlles ficou encarregado, a seu pe-
Ird i, seu cunhado 1 Ir. .Antonio Carlos dos Reis.
0 d-poimcnte, nro Lendo po costume dar dimitrei-
o a premio, e unesunuo considerando excessivo

ii preunino consi gnado ira escritura, antes de tini-o
lar-se o praso de um anuo durigio-se ao emusbar-

gante pedindo seu embolso, e que se este o reali-
sirsse no dia do vencimento, recebria o prerno
somente mia rasào mie uni purcemito, de cujo favor
irão se quiz utilisar o emrrbargante, obrigando-se
annrdn cru carta de trimmta de Abril de sessemrta a
pagar airada algumas despezas que se fizessem
pana realisaçfmo da cobrança, assiun nsão praticou
o depminiemmtc mia propositura de sus ac ç ão, que
deixou de pratica, digo, deixou de conteuraplar a
mjmiauihia de cincmetrta minE reis, que deu ao solici-
tador para concn lisçào e inais despesas por este
feitas, que const to dos documentos, sendo o so-
licitador Joaquim Marciano Pinto Maratiri. 0
emirbargante, passamido a escritura a doze de Mrio
mie cmncoemita & nove, reconsheceo desde essa ilati
dever ao deponeute dinheiro te eirrprestimro,
tanto que, retira,mdo-sc o depinrelete ema sessenta
e cinco para a cõrte, encarregou a seu cuirIraLIo
essa cobrança, e ao voltar soube pelo mmaesnnj que
o embargante se recusava a pagar cammr aliega-
çmies diversas das que hoje traz a juizo, e pro-
m:mranrdo o deponente deitas saber a exactidão,
militei o que se vê cru canta de vinte dons de
()utchro de sessenta e seis, e tanto e certo o di-
reito to deponente que, i , xi g indo comas instancia
seu embolso o antro passado, o ennbargamrte pro-

mimou quanrtia por enriprestimiso cmii mão das se-
gnnumibes tmesoas: tenente coronel Bernrardimn Semi-
mia e Mello, tomiemite coronel João Alves da Silva,
tenente ei morrei J sei atIro Dias da Silva e coronel
Fireodmmnui iharbosa da Silva, os qunses se nàm) pre-
slaridm, e ulesejanio aunha maior praso, dirigiu -se
sumida à Excetlentissimna Baroneza te Santa Lu-
zia, sciemite das relações coma o depomsemrte, para
ainda conseguir espera. O deponente, para prova
do que vmmmi dedusido mio seu depoiiraemrto, ofle-
rece a procuração que do ennbarganste recebeo,
unia certidão passada pelo escrivãs de orpírãos,
quatorze cartas escritas pelo embargante ou se-
mente por este assignadas, protestando juntar
até amanhã oito certidões passadas pelo escrivão
da provedor-ia, ha dias requeridas, e que não as
pó [e, preparar ciii trapo, e bern assina junta do-
eu mentos das despesas que fizera mia cone!] iaçào
o solicitador Pinto. Nata mais disse nem decia-
rou, e assigna seu juramento com o juiz e o pro-
curador do einbargauate. Eu, Atrtoirio Virissinio
mie Mello, escrivão que o escrevi. Dr. Oliveira
Limusa, Manoel I gmsacio Carvalho mie Mendonça,
Antonio Candido de SalIes Rocha. Nada mais
se continha mio dito termo de jura mnrento.

mm Certifico tirais, que entre quatorze cartas que
O major Manoel Pires Lastras dirigi) 50 suppli-
canate e que se achão juntas aos referidos autos
de assign:rçào de dez dias, entre citas á folhas
trinta e nove acira-se unia escripta pelo proprio
punho mio major Manoel Pires Lastras e como do-
cnmmriento numero um oflerecido pelo supphicanite,
cuja carta é do teor seguinte: lilustrissimo Se-
nhor Doutor Manuel Ignacio Carvalti. de Men-
lonca. Sua casa, trinta de Abril de niini oito cen-
tos e sessenta. (Numero cinco, .quatro centos réis.
Pagumr qmirtro Centos réis. Santa Luzia, svii do

lo mil]li m emit mm c: omnati e mito, 	 ler -
'eira limiumu, Ilirli). Mm:mm aliligo  smnihror, a sura
saude é a rir mor luemir que lhe p550 ilesejam- m' o
miies:rio aconteça á exceiteutissina senhora dona.
Sini Iror, accu si pr-i riei ro o seu frvor,respomidend o
a vossa se,mmhrmria riu eu mire ardes desde onze de
Fevereiro prixinri m futuro :sgotarhissimno, occa-
srào que cuuapri mm ultimni:r hetri ao Barão de a-
h ira, e ao ir sua tecipo dei fito á exom-iptura nie

(Juinize e rito , e tut, de que me acho de posso
ria quitaçàm,hicanida por- esta forrraa caris os meus
Ia I ns livres, já tendi p r esta forma al g uimir soGego,
e depois de bastante carrsadm, trabalirannio, o que
ja não posso, a fim de miar cumprimento aost il p 

tis deveres. São estas as nruimainas rasões, vi mine
vou implorar a vossa senhoria, visto ser meu
credor, espero que vossa senhoria, tomrmando cnn
considera i :ão estas minhas rogativas, tenha com-
pamxão de uru u, — i sto eis n ia po.ier em tempo
cumprir como o moeu daver, o que tanto desejava.
Obrtgau lo-mie mais par algumas despesas que
se houver de fazei', tudo debaixo das mires-
miras condições d  escriptura até seu embolso, ti-
camilo assiiii com usais folga pare pJer pagar á.
vossa seuhi rir. Participo à vossa senhoria que
lia miu rtro para mmm neo anuros tenho estado em pro-
cura de mi mia hu,umuaemrm que se incoarba de lima co-
taraurça para o serlào, da quantia de quinze con-
tos usais ou irrenos, seus nise ser passivel achar,
agora foi que tive a felicidade de acham' uma do
Curvelio, que logo ao depois do Espirito Santo
pretendo lhe remrietter os croditos e mais doeu-
miem [os, para o fim de poder fazer as ditas co-

hamamias, eu tenho certesa de que se eflectuern as
mintas, para melhor poder eu ficar desonerado, o
(I UC muito aspiro, pois no fim da vida tenho
si lo victnmnsa mIe tutm, dou graças a Deus. Espero
cima vossa senhoria tola a attemu , ão para comigo,
qmre serei á vossa senh iria cada vez tirais obri-
gado Ainda fico revolvendo papeis veliros, a ver
sim ainda encontro inais alguinsas contas uni mre-
ditos pagos pelo finado mmmii tio, o vigarim, pelo
trimrà) An lonsio Pires, achando, logo emn promnpto
05 rmmrretterei, e quando de tido os não encontre,
(levt , i,á vossa senilroria dar algum ternos neste
negocio, por ser antigo. Eu já participei 'i
senhoria qmtm ticisanão primeiro al guns, tine ser-
mio pari este fim, achei-os imrutiltsados por te-

remo apanhado agua na caixa, onde estavão.
(Is que tire rennietti pci) Sr. Serafim, v, s.

reflectindo suas quantias e comia os legados ja pa-
gas e rir tis despesas, persuado-use serem bastan-
tes para tormiur o toaste deste Antonio Pires, é
porisso que tudo deixo ao alcance de v. s., e
uruumto confio, o que especo. Manimnido-me v.
s. no h moroso serviço de v. s., que tenha a
honra emn cumprir, por ser caiu atfecto e re-
sp.:ito de v. s. antigo o mais obrigatissinau ef
i ei criado. Manuel Pires Lastras. Reconheço ver-

dadeiras a letra e firma da cai-ta retro seremna do
proprio punho do nnajor Manoel Pirei Lastras
por outras semelhantes. Santa Luzia, seis de
Agosto de mil oito centos e sessenta e oito Em
testemunho de verdade (estava o sigural publico)
o primeiro tabeltião.--Braz Manoel Teixeira Lom-
ba. Nada mais se continha cru a dita carta,
que aqui fielmente copiei e te seu original me
reporto e dou fé, em cartorio do segundo tabel-
hão deste ferino e nos autos de que faz nietição
a peti ção retro.

« Certifico mais que dos autos não consta
que o suppiicanie recebesse quantia alguma por
conta doprincipal e premies.

e Certifico finalmente  que consta dos autos
ter sido conitala mie custas e selios a quantia
de duzentos mm trinta e sete mil e doze reis, inseto-
siv mlizi ruia de chianceilaria. lodo o referido cota-
sia dos proprios autos, aos rhunaee ruo reporto, em
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poilr e eirtoiii 1 seguido tI hão deste teu'-
IuIí).___Sele La goas, trese de Julho ilo anuo do
Ntis ciuiieuto dê' Nosso Senhor Jezus Christo de

O j tOflts e setenta e cinco Eu Joaquim Can-
di,io de Andrade, primeiro tabelliáo no termo,
ia ausencla do segundo, a subsciivi e in flue as-

siguio.
JOAQUIM CANDIDO DE ANDRADE.

O Sri. C. DE OLLVEIIIA: —EU hei de apresentar
os autos de execução.

0 SR. X. DA VEIGA:—COM este documento,
perfeitamente legalisado, esta accusaeao fica re-
duzida, como as outras, ás suas verdadeiras pro-
porções, isto ê, maldosa e gratuita increpação
leita ao caracter do 1)r. Carvalho de Menduiica,
á quem a lodo o transe e por todos os wodos se
procurou violentamente ferir.

SR . M. PACHECO:—Apoiado. (Ha diversos
apartes).

0 SR. X. DA VEIGA:—Srs., nada mais devo
acrescentar sobie este ponto, porque da certidão
vt-se claramente que o Dr. Mendonça irão rece-
b 'o cousa alguma por conta do dinheiro que ti-
nha emprestado a Manoel Pires Lastra, mas ape-
nas o que este ia dando e com grande demora, no
que se revela atõ muita condeseendiicia do cre-
dor, por conta de adiantamentos que ehIe como
advogado fazia na prestação de contas de testa-
mentarias. (Apoiados).

O SR. GETuLI0:—Desappareceo o terceiro ca-
pitulo da accusação.

t) SR. X. DA VEIGA:—Eis, Srs., a que fica redu-
zido o libeilo difamatorio do nobre deputado!

Agora julgo occasiao asada para apresentar á
casa alguns documentos, cuja leitura não pode
deixar de interessal a, priilcipahiiieiite unia carta
do Exm. Sr. Dr. Jeronirno Maximoogueira
I'enido, para cujo testemunho o appeflou nobre
deputado na sessão de 26 de Dezembro de 1874,
ir esta forma: e invoco o testemunho do Dr.

.Jeroeimo I'eaido, para que dzqa se ati nas mais
Intimas reta çOes familiares Jlendouça mio dei-
come traços de sua implacabilidade e crudelissi-
mos instiuctos. )>

Eis aqui a resposta do honrado Sr. Dr. Pc-
rido. A assernbla vai ouvir como elle corres-
pundeo ao appelho do nobre deputado na res-
posta que deu ao Sr. t)i'. Carvalho de Mendonca.

«—Il!rn. Sr. Dr. Manoel Ignacio Carvalho de
Mendonça.—Nictheroy, S. Domingos, rua For-
Iiiosa li . 7, á 28 de Junho (te 1875.—A' carta re-
tro, que Y. S. me dirigio em 16 de Março p. p.,
e que recebi a 26 deste, respondo que, não
obstante terem cessado as nossas relações, e que
erào 	 mpor 	 iimr presadas, todavia, em obsequio á
verdade, devo dizer que em Itabira era V. S. con-
siderado como bom e honesto chefe de fanailia e
iiiagistrado honrado.

« Desta resposta V. S. pode fazer o uso que
lhe parecer &.

e Sou, com toda a consideração, de V. S.
ciliega attencioso, venerador e criado.

JarioNiaro MAiMo NOGUEIRA PENIDO.
(Estava a firma devidamente reconhecida).
UMA voz:—Veja-se para quem appel!ou o Sr.

C. de Oliveira!
O SR. C. DE OLIVEIRA dá um aparte.
O SR. X. DA VEIGA:—Mas, corno o nobre de-

putado talvez averbe de suspeita esta carta, por
ser de um conservador, e em geral todos os
documentos desta origem estão viciados, na opi-
nião, senão Oxpressa ao menos tacita, de S. Exc.
e seus dignos coilegas da minoria, volt apre-
sentar documento mais valioso para os nobres
deputados. E' o attestado de um dos nossos
niais distirictos com provincianos, chefe e influ-

encia liberal, iespeitacel por sua elevada posi-
ção e por seu caracter. Hehiro-me ao Inonse-
nhor José Felicissivao do Nascimento . Pergunto
ao nobre deputado que conceito faz S. Exc.
d'este distincto cidadão?

O SR. C. DE OLIVEIRA:—O mimais lisongeiro pos-
sivel, é uru dos nossos mais honrados caracteres.

O SR. X. DA VEIGA: —Então é incapaz de dar
uru attestado gracioso?

() SR. C. DE OLIVEIRA: Sem duvida alguma.
O Sul. X. DA VEIGA:—Pois beiII, tenha, pois, o

nobre deputado a bondade de ouvir, notando
desde ja que não é este uru docunienti solici-
tado, ilhas um attestado espontaneo, como semi au-
tor mimesmuo declara logo abaixo.

« Monsenhor José Eelicissimno tio ascimoeuto,
igarmo collado na parochial igreja de N. S. do

Rosario da cidade da Itabira &&.
Vendo dos trabalhos da assemnbléa provincial

do atino ultimo que fia cio unia de suas ses-
sões atrozmente accusado por uru de seus niem-
bros, o Sr. Dr. Candido Luiz Maria de Oliveira,
actual juiz de direito mia comarca de Tres Pontas,
o Sr. Dr. Manuel Ignacio Carvalho de Mendonça,
e versando a accusação sobre pontos diversos,
entre os quaes o procedimento que teve o re-
ferido juiz, quando nesta cidade exerceo o car-
go de juiz nmunicmpal e de orphãos, e vendo
quão injusto foi o accusador, talvez levado por
falsas umiformações, não posso ficar cru silencio,
e cru abono á verdade, e sob juramento do meti
cargo, e sem que este me fosse pedido, atteslo
que o referido Sr. [ir. Manoel Ignacio Carvalho
mie Mendonça, quando juiz municipal e de or-
pliaos neste termo, teve uma conducta illihada
e i rrepreliensivel, mostrando uma fina cd ucaçao,
e muito religioso; atiesto mais que como juiz
soube grangear a estima e consideração de todos
os nirmumeupes, dando provas de muitos conhe-
ciumentos de direito e legislação, e que uru de
seus mais importantes actos foi a prisão do por-
tuguez Jei'onimno Mauricio dos Santos, indiciado
imitmod uctor de notas falsas na circulação, e
cuja prisão foi reclamada por autoridade su-
perior, courquanto antes dessa reclama ção ja o
referido juiz havia exigido do delegado de po-
licia, que então servia, se procedesse á ave-
riguasoes a respeito, por circularem boatos, que
trasiào o commnercio deste lugar cru sobresalto,
e o oficio que isto exigiu foi encontrado em
posterior busca, a que procedeo o juiz Mcii-
donça entre os papeis de Jeroninio Mauricio;
que nessa prmsao se portou o juiz com a cor-
Oura de uma autoridade imparcial e escrupuloso
cumpridor da lei, mereeeiido por este facto que
a caniara municipal desta cidade se dirigisse
aos poderes do estado pedindo a sua recondu -
ção, que a obteve, e que não a acceitou senão
por sausfação aos desejos da camara, e poucos
nnezes servio; por esse actode sua judicatura inc-
receo cIte as bençàos deste povo agradecido.

Attesto mais que o nome deste juiz é ainda
hoje reverenciado neste termo, porque sempre
se portou com muita dignidade, como verda-
deiro cavalheiro e juiz recto e intelhigente.
Attesto, finalmente, que entretenho relações de
arriisade coro o Sr. Dr. Mendonça desde o anno
de 1852 ate a presente lata, e sempre o tenho
encontrado o mesmo cavalheiro e o mesmo ca-
racter. Tudo isto aflirnio in fide parochi

Cidade da Itabira, 10 de Janeiro de l875.—J0SE
FELICISSIMO DO NASCIMENTO.

O SR. X. DA VEIGA (concluindo a leitura):—
Está assigiiamlo, e a firma reconhecida pelo ta-
bel! tão.

O Sri. VALLADARES:—Mas isso foi espontaneo?
O SR. X. DA VEIGA:—Estã aqui declarado e se

o nobre depntdo não ouvio é porque não pre-
stou-ine attenção.

O Sim. F. DA VEIGA:—U que é facto é que esse
artestado e o tiro de honra da accusaçao. (Apoia-
(7os).

O Sim. GETUL10:—Ndo se pode dar prova mais
cabal.

li SR. C. nri OLIVF:1RA:—A resposta lia de ser
dada.

O Su. APPRESENTACÃO:—Para esta é irmmpossivel.
li Sus. VALLADAumus-1)aqui a pouco vindo ou-

tra, se dirá—não ha mais cabal.
UM SR. DEPUTADO: —lia de ir na o'denm asceua-

ml emite.
O Sim. X. DA VEIGA:—fenho ainda nimai carta

iii eve, ê verdade, porem, expressiva, firmada
por mliii distineto cmdadao e integro magistrado, á
respeito do qual desejo ouvir a opinião do meu
II mstrc amisigc o Sr. Dr. Valhadares. Retiro-rue
mi Sr. [ir. Frederico Augusto Alves de Souza.

11 Sim. A. PENNA:—E' Uni minto co-
nhecido na provincia, una caracter muito dis-
ti neto.

O Se. VALLADAIiES: — SOU suspeito para enun-
ciar-inc a seu respeito, porque sou seu parente.

0 sim. F. DAVEIGA:—Puis bem, o Sr. Or. Fre-
lem'mco dirmgio ao i)r. Mendonça esta carta que é
por certo uni dos riais honroso ,, documentos. (Lê):

O Sus. C. DE OLrvEmnmt:—Note que o Sr. Dr.
Frederico estava mio Pilariguy e o [ir. Mendonça
vimmha substituil-o.

O SR. X. DA VEIGA:—Dá parabens á cumiiarca
por esse facto. Si fizesse mão conceito do [ir.
Mendonca, abster-se-hia desse acto.

O Sim. hETcLio:—Apoiado. Deste inodo pode-
se ser accmmsado sempre.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—Não queira o nobre
deputado ser accusado pelos factos porque é res-
ponsavel o Dr. Mendonça.

0 SR. X. DA VEIGA,:—Sr. presidente, estes tes-
temnurmlmos de cidadios altamimente collocados, e
incapazes de immrio!areiih a verdade no altar de
cuilvermienclas passageiras, provão que o Dr. Meu-
mionça não é, por certo, o homem queque aqui nos foi
Ilimitado pelo nobre deputado pelo 2.° districto.

Ainda cmii abono do seu merecimento e de seus
serviços ao paiz, tenhomuitos outros testemu-
nhosde pessoas respeitaveis, de corporações mi-
teimas, assim cofio documentos que provão sua
liberalidade, dando quantias avultadas cru favor
do estado nos lugares onde tem exercido a judi-
catura e advocacia, e cru favor de estabelecimnen-
los pios, dos mluaes por vezes se lhe temia dado a
ilirecíào. (Lê).

Deixo de lêr outros para não fatigar mais a
altenção da casa, e mesmo porque já se acha a
hora quasi esgotada, mas cumpre dizerque o
Sr. Dr. Carvalho de Mendonça, cru diversas oc-
casiões e localidades, tem exercido cargos de elei-
ção popular e de nomeação do governo, eleito e
nomeado para conarnissões inirportantes e boa-
rosas por diversas municipalidades e associações,
havendo taml)ena obtido o diploma de deputado
geral, que de certo não lhe seria dado pelo 2.1
districto da provincia de Minas, se fora cIte esse
homem que o nobre deputado descreveo coam
as cores carregadas da odiosidade a rimais ex-
tranha.

São numerosissimraos e excelientes osdocumen-
tos que aqui tenho (mostrando-os), irias, impos-
sibilitado agora de servir-me de todos, inseri-
rei no meu discurso os que tenho lido, e elles
bastão para a defeza do digno rnagistm'a lo.
(Apoiados).

Mas, nota, Srs., o nobre deputado que a 26 de
Dezembro de 1874 e ainda hoje tão injusta e ira-
solitaurente agride o Sr. Dr. Mendonça, accusan-
ilu-o de actos occorrimhos de 1856 a 1870, ainda

em 1870 era alimigo e amigo imitinimo do Sr. [ir. Car-
valho de Mendonça.

O Sus. C. DE 1 )r.rvEiRa: —Fui muito temimpo ami-
go deite, é verdade.

O Sis. X. mxv VEmGA:—No decurso de todo
aqizelhe tempo, o nobre deputado que accusa o [ir.
Meimdummça (festas atrocidades, lestes actos im-
mrmoraes, destas torpezas e vilanias sem nome,
que lime inspirarão tão affrontosos epithetos...

0 Sim. C. DE OLivErRA:—Ainda não o conhecia
bem.

O SR. X. DA VEIGA:—.. .era amigo do Dr.
Mendonça, amigo que corno tal se proclammia.va
pela 
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prenasm, que com efe identificava-se era-
thusiasticamente no culto á liberdade, dedicami-
mio-lhe uma ode q ue essa deusa inspirou-lhe e que
tenho entre mãos. (risadas)...

O Sim. F. DA VEIGA:—Exige-se a leitura da ode.
(Risadas).

O mi. X. DA VEIGA:—Não occuparei a attenção
da casa lendo esta producção do genio poetico
do nobre deputado.

Os SRS. M. PACHECO E OUTROS:—fleclamliamflos a
leitura da ode.

0 SR. X. DA VEIGA:—., que no culto á liber-
dade, ainda cria 1870, identificava-se com sua
vmelimmia d'agora, esse mesramo mnommstro que S.
Exc. aqui nos pintou como incapaz mie mirim minico
sentimento nobre! E' que o nobre deputado, Sr.
presidente, e assim concluirei o meu desalintma-
vtnio discurso (não apoiados), nesse tempo culti-
vava a Iiim , -ua-eiii suavissima das musas e deixa-
va-se domiminitir pelas paixões nobres e generosas,
a amimisade e o coração de moço inspiravão sua
hehla intelligencia.

S. Exc., porem, já deixou infelizmente a cul-
tura suave da poesia, trocando-a pelas Imitas ar-
demites da palavra desenvolta, que mui tas vezes
doésta sem 	 convencer, e fere sem ti'iummiphar.

D'almi esse estyto acririmonioso, coni que S. Exe.
mào raro procura manchar caracteres ainda os
mais graduados no concerto publico.

I)'ahi esse acervo de epithetos injuriosos e de
accusaçàes as mmmais injustas, feitas por S. Exc. ao
juiz de direito mia comarca de Tres Pontas, e que
outra cousa não são mais do que o parto da pai-
xão e do odio pessoal. (Apoiados, muito bem,,!

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—Nmo apoiado.
O) SR. lI, PINTO E OUTROS Sims:—Mmuito bem
O Sim. C. ore Or,ivreimmA:—lla de ter resposta pro-

fmmnila e completa.
1)iseuIso proferido polo .r.

raneiseo da Veiga na ses-
são de 30 de Mlaio de 11,Q,76.
O Sr. Francisco da Veiga:

—Si'. presidente, vou ter a honra mIe otierecer
alguns projectos, que juslmí'ioarei cmii poucas pa-
lavras, não só por que a hora esta adiantada,
como por que sito ei les mie intuitiva rhm'eeSSiítalc
e justica.

Trata o 1.0 de conceder pequenos auxilio,;
para a canalisacão de agua potavel cria tres pon-
tos da provimicia, que são a lreguezta mie S. Fran-
cisco de Paula do Machamlmnlio, nmmmanicipio de Ai-
ferias, a fruguezia da Cachoeira, município de
Lavras, e a cidade da Leopoldina.

Como ainda ha pouco disse, por occasiào de
ofl'erecer um projecto identico, o nosso illusti'e
collega que. como distincto medico, é autoridade
rua materia, ' é esta uma necessidade de satisfa-
cão immipresciflIiVeh e que no presente caso pode
mr facilmente attenuhida, pois que as quantias

que se pedem são apenas pequenos auxihios que
prestará a assemmihléa aos habitantes dessas loca-
lidades, que por meio de subscripçào tratão de
levar a effeito esses inellmoramnentos.

Tambemn amitoriso neste projecto o governo a
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. qianlia it 10 contos de réi clvi a abei-

lira ib , IIIiI estrada que, pIIIIIIdO do Abre (ain-
1' iluilicipio da Ponte Nova, se dirija á fre-
^, 1I czLk do Alli, i nunicipiu da Itabira, atraves-
s indo a ponte do Juruuieriui.

Lsta medida já foi objecto de dehberaeáo da
assviiiblea i,a sessão passada, e devo crer que
siniente ao facto de ter sido envolvida cvii mui-
tis outras que accarretavão grandes despezas,
lese-se attribuir o não ter merecido dia a sane-
ào do presidente da provincia daquelia epoca

Actualmente, porem, não se dando essa circuin-
staiicia, e crescendo de ponto a necessidade de
se tratar da obra, acredito que esta idéa mere-
cera não só o apoio da casa como Lambem a sane-
ção do actual iliastre presidente. (Apoiados).

ti outro projecto dispõe o seguinte (lê):
Esta ponte está coilocada na freguezia de S.

Miguel do Piracicava.
ti Ss. M. PACHECO dá uni aparte.
O Se. F. DA VEIGA;—Folgo muito de ouvir a

declaraçào do iliustre relator da couiuiissão de
potes estradas.

O SR. M. l'scHEco:—Mas, já que fui preve-
nido pelo meu chega.

O R. F. nt VEIGA:—Estou certo de que o
nobre deputado, dando brevidade ai seu parecer,
prestará uni bom serviço á provincia e princi-
palmente á aquelia localidade, porque esta ponte

de extrema necessidade, achando-se a que
existe em estado de completa ruma, de iviodo
que na estação chuvosa corre grande perigo o
viajante que precisa utihisar-se deita.

E' este uni reconhecido, e de que podem
dar testemunho alguns dos nobres deputados que
estão presentes, sendo igualmente certo que, de-
vidos a este estado ruinoso da ponte, já se tem
dado factos lanientaveis, perdas de al g umas vi-
das.

O Se. M. PACHECO:—Apoiado.
() Se. F. DA VEIGA:—Ora, comprebende V.

Exc. e a casa que este estado de cousas não pode
cjjitiuuar, principalmente attendendo-se que
esta ponte se acha em unia estrada que eouiiiivi-
inca dons importantes niunicipios, quaes são os
de Marianna e Santa Barbara.

O Se. A. l'ENNA:justarneflLe.
() SR. l)eusIoND;—E o tia 1 tabira Lambem.
O Se. F. DA VEIG.s:—Attende-se portanto á nt-

c ssidade não só de uma freguezia, mas Lambem
á conveniencia de uma estrada provincial que
interessa a muitos pontos.

O Se. L)IlualoNn:—E' um dos projectos mais
justificados que aqui tem-se apresentado.

O Se. F. DA VEIGA:—Folgo muito de ver o
nobre deputado mostrar-se assim interessado pela
causa da justica.

ti SR. J. AUGUSTO:—Esta medida é util.
O Se. F. DA VEIGA:—lIa outra necessidade que

trato de preencher com o projecto que passo a
ler. (Lê).

Sr. presidente, na cidade do Araxá existe uma
cadeira para o sexo masculino. Sua frequencia,
ou pelo menos sua matricula é superior a cciii
aluninos.

O Se. AVPRESENTAÇÃO:—Cento e tres.
o S. F. DA VEIGA:—() testemunho do nossa

iliustre colhega, o Sr. coronel Appresentaçào.
O Se. X. DA VEIGA:—E'muito valioso. (Apoia-

dos).
O Se. F. DA VEIGA:—.. . ó duplamente valioso,

já pela sua circumspecção pessoal, já porque
falia tarnbern em caracter official, visto como é
chie o inspector d'aquelia coniarca.

Como V. Exc. e a casa acabão de ouvir, S.
Exc. declarou que a aula é frequentada por cento
e tres alumnos. Ora, Srs., esta simples declara-
ção jiistilica completamente o projecto que tive

.i lenii de li', poi, tine e '5 I ( le1IIe qlie ná lu
tis forcas hii,,anas que uni professor, por iii:,is

diligente e solicito que seja 110 desempenho de
seus deveres, possa perfeitamente satisfazei-os
cai relacáo à cento e tres alutunos. (Apoiados).
l)eivais, esta isto previsto no regulamento da iii-
struceão publica, no qual se determina que desde
que unia cadeira seja frequentada por mais de
sessenta aiumiiiios deve-se crear segunda.

Igual necessidade já foi reconhecida pela as-
seio hléa provincial cru o anuo passado, em reta-
çao á cidade do Curveilo, creando-se alti unia se-
gunda cadeira. Entretanto, não sei porque o pre-
silente negou samicção ao projecto. Talvez fosse
porque estivesse esta uiedida englobada com ou-
tras que não nlerecesseui o assentimento (lii
approvaçào do governo.

Por couseqlaencia, Sr. presidente, a cidade do
Curvelio, onde taribeni é eles adissinio o numero
de alumunos, tem até hoje uma só cadeira de iii-
sliucção primaria para cem meninos. isto importa
dizer que mão tem cadeira alguma, porque é imii-
possivei, repito, a uni professor dividir a sua
atleiieâo como tantos ai ninnos. Acredito, pois, que
esta niedida não soífrerá a uiininia imopugnacã
mia casa.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Tem discorrido muito
bem.

0 Sim. J. AUGUSTO:—E com muita justiça.
O Si,. F. DA VEiGA:—Para aproveitar a palavra,

que V. Exe. com tanta dilliculdade rue deo, vou
ter a honra de ler mais uni projecto. (Lê).

O Sim. 1%!. PACHECO:--Muito bem, merece muito.
O Sim. F. DA VEIGA:—Sr. presidente, este nem

precisa de justificação; trata-se de freguezias que
não teem cadeiras de instrucção primaria para o
sexo feminino.

Ora, nós já estamos assaz convencidos de
que mais do que o sexo masculino, se é possivei
estabelecer-se a preferencia, precisa de inslruc-
çso primaria o sexo feminino, porque, elnean-
lo-se a mimãi(te, famiiilia, ter-se-lia educado a so-

ciedade. Por consequencia, este projecto se acha
por si mesmo justificado plenamente. (Apoiados).

O Se. M. PACHECO:—Pela sua letra.
O Sn, F. DA Yeiva:—Antes de sentar-moe, Sr.

presidente, von tambeni ter a honra de mandar
à mesa um requerimento.

O Sim. C. DE OLmvElmms:—Oh! requerimento da
maioria!

O Se. F. DA VEIGA:—Estou na ordem. O Sr.
presidente annunciou que estamos na hora dos
requerimentos, projectos e indicações.

O Se. C. DE OLiVEi RA: —LogO, vai requerer al-
guma cousa.

O Se. F. na VEIGA:—Vou requerer cousa de
utilidade pratica, que é do que cuida a maioria
desta casa. (Apoiados).

O requerimento é o seguinte. (Lê).
Sr. presidente, estes projectos tratão de ma-

teria de interesse para a provincia. Já estivero
eu, discussão e passarão eni ]. a e cmii 2. a e um
até em 3a discussão, o que exuberantemente
mostra a justiça das medidas nehles contidas e a
necessidade de serem ehies convertidos cmii lei.

O Se. A. PaNiDo:—E' de sumiria justiça.
O Sim. F. D A VEIGA:—Como sabe V. Exe., se-

gundo o nosso regimento, os projectos que pas-
são de urna legislatura para outra ficão prejudi-
cados, e o nieio mais regular de adoptarmos as
meditas nelies propostas, o que por falta le
tempo não foi possivel fazer-se na sessão do
anuo proximo passado, é requerer-seque voltem
cites ás cornmissôes respectivas, afim de serem
de novo apresentados, para poderem ser attendi-
dos como tanto convelim ás necessidades do ser-
viço publico. (Apoiados, muito bem.

Tiseurso proÇerido 1)eIO Sr.
clepllta(Io €esariO G-aima ria

sso de 1.0 de jitritio de
1876.
i) r. Gesario Gauaa:-Si-. pre-

sidente. Se a ja.a de exercicio na tribuna
parlamentar não é pequeno eiibara.;o para os
talemitos transcendentes e gran&s capacidades hmt-
terarias.

0 Se. YALLADAHES: —Entre as quaes V. Exc.
uccupa u:mt lugar de honra.

O SR. CEsAiuo GANIA:—... V. lixe. compre-
l,endtrã antecipadamente as graves, gravissiiiias
iiliictihlades, que n'este momento cercão o meu

espirito, opprimueLii a minha pauperrimna intel-
ligencia (sido apoiados), quando, após uni in-
tei'vAlo de trese unimos, a minha voz ergue-se
de movo n'este recinto.

O Se. VALLAIJARFS: —L lia de prestar tão bons
serviços como lia 13 aunos passados.

O Se. F. DA Viemca:—Realçados pela experien-
cia.

O Se CEsAelo GAMA;—Meus Srs., eu não sou
tão iimiinodesto que não reconheça que as mia-
infestações bomidosas dos nobres deputados (sido
apoiados) são mais devidas á deticadesa d'edu-
cação e usanças parlamentares, do que ao meu
proprio cevccimnento; nem por isso eu deixo
de comifessar-me profundamente agradecido, por
que cilas poderião ser ou deixar de ser ex-
ternadas.

Como ia dizendo, a tantos obstaculos, para
mim de riaturesa quasi que insuperavel, agru-
pão-se outros de ordem phisica e moral, que
moe são peculiares, e que mais difflcil fazem a
minha posição, mnaxime quando falto, (devo ser
sincero) sob a pressão do desfavor com que,
as mais das vezes, tem sido ouvidos alguns dos
nobres collegas da minoria, principalmente quan-
do t,, íii tratado de certas entidades, das quaes
lambeui tenho de occupar-nie.

Por mais de unia vez, Sr. presidente, no cur-
to espaço dct alguns dias, depois que me foi fran-
queado o ingresso n'esta casa, depois que tive o
excessivo prazer de ouvir alguns dos mais dis-
limictos oradores da maioria, e principalmente
o seu digno director, confesso que arrependi-
me de ter solicitado o favor das urnas. Primei-
ramnente porque, Cml relação ao meu partido,
ao comparar-me com esta mocidade (o orador
aponta para os membros da minoria), e muitos
outros individuos que a dIa pertemiceimi, e que não
fazem parte d'esta casa; mocidade cheia de
vida, rica de talentos e de iliustração, anima-
da de nobre entliusiasmmio, que é sempre o pro-
dueto de heroico civismo e de aei-ysolado pa-
titotisino.

O Se. X. DA Via:—Mimito bem. -
O Se. CESAR1O GAMA: — . . . eu me considero um

verdadeiro fossil politico. (Não apoiados).
O Se. F. na VEiGA:—Tein intehhigencia muito

vigorosa.
O Se. VALLADAEES:—Prestou muito bons servi-

ços ao partido liberal, e ainda ha de prestai-os.
O Se. CE5ARI0 GAMA: —Em • segundo lugar, Si.

presidente, por que, velho soldado do partido
liberal, habituado desde a uiinlia adolescencia a
combater na imprensa, na tribuna, mios conimesos
eleitoraes. e até, infelizmente, no campo de lia-
talha, á esse partido, que cutr'ora se denominara
—saquaremna—e que depois chrismara-se com o
pseudonimno de—conservador—, eu suppunha
vir encontraI-o ainda aqui, para com cite me-
dir as minhas ja cansadas forças; porem.....
cruel e ao mesmo tempo agradavel decepção,
que enleia o meu espirito ! Que algumas vezes
facz, que eu supponha ser vietima de uma bella
illusO de optica, e outras vezes chegue a con-

vencei-me de que, na realidade, estamos aqui de
impei,, trocados.

Na verdade, Sr. presidente, maravilha que os
meus ad versarios polmtmcos, que outr'ora persi-
guiram-nos...

O Sim. AMARAL:—Apoiado.
0 Se. F. DA VEIGA: —Nunca.
O Sim, VALL.SDÂRES:—Setnpre.
() Smi. CESARIO GAMA (com força): — ..que tru-

citaram-nos, que mmiartvrisaram-mlosem nome da
paz e da ordem; por que então a paz e a ordemn
erao para clIes esse silencio contristador, que
paira sobre a infeliz Pohonia, se apresentam
hoje os mais zelosos, os mais ardentes seciarios
da doutrina da reiisteuieia e da desobediencia ás
leis do ptmiz.

O Se. F. DA Vma:—Não apoiado. O partido
foi energico quando foi preciso acabar com a sub-
versão da oi-lemii soemil.

ti Sim. VALLADARES (com ironia): —Qmmando foi
preciso anullar o resultado da revolução de de
Abril.

O Sim. CEsaeio GANIA:—E de que leis. Sr. pre-
sidente ? 1)e leis que são feitura dos manda-
datarmos, dos chefes do proprio partido que
contra ellas se revolta

Refiro-mame ao procedimento da maioria Testa
casa cmvi relação á reforma eleitoral e judiciaria.

Meus Srs., se estaes sinceramente convencidos
de que os vossos chefes, trahindo a bandeira,
tem decretado leis injustas, restrictivas de ina-
preciaveis direitos pouiticos, e contrarias á san-
tidade, ti inviolabilidade da constituição do uma-
peno, corno aqui se procurou demonstrar por
occasião de discutir-se as incompatibilidades,
pergunto-vos: que papel representaes n'essas
cadeiras ? N'esse caso, meus Srs., abandonai-as;
imigrai para esta região (o orador aponta para
as cadeiras da opposição), e vinde ajudar-nos a
debellar o dominio tyranico.

O Se. VALLADADES:—O inimigo astuto-
0 Se. CEsAimio GAMA:—. . .de homens, que es-

quecidos de sua origem, que obsecados pelo es-
pesso nevoeiro de uma alrnosphera onde não
penetrào os homens do povo...

O Sim. FERRAZ JUNiøim:—Milito bem.
O Se. R. SILVA,:—Não apoiado.
O Sim. CEsAemo GANIA:—.. .apressam-se a que-

brar as escadas por onde sobem, ludibriando
aquelles que, como vós, à custa de inamensos sa-
crmfieios, serviram de degràos.

O Sim. VALLADARES: —Mas que hão de precipi-
tar-se detles a baixo.

O Sim. M DA ltocIiA:—QmiOd Deus avertat.
O Se. CEsAeIo GAMA :—Exteriiadas estas [)ceves

reflexões, eu poderia, visto que não rue consi-
dero cmii mnissà) politica a deseull)eflhar nesta
casa, adoptar d'ora em diante o silencio como
programma. Mas, Sr. presidente, aeon 	 natecmen-
tos occorrem mia vida do homem" publico, que fa-
zemn-n'o contrariar o seu proçosito. De todos os
predicados de pohitico, o que reais tenho zelado
como esmero é a coberenema; e eu dei nesta casa
um voto que, sem explicação, poderá ser acoi-
mado de lhe ser contrario. Ha,pois, mister que en
manifeste os motivos perante os meus cornmitten-
tes e a província.

Sr. presidente, V. Exc. estará lembrado que
mias primeiros dias de nossas sessões preparato-
rias votei irivariavetnlente contra todos os diplo-
mas de meus dignos cohlegas, que me pareceram
sob a saneção das leis de incompatibilidades: en-
tretaiitO que, por ultimo, prestei o meu voto em
favor da eleição do nosso estimavet coliega, que é
juiz municipal do termo do Piran ga, que se acha-
va em ideniticas circumstancias. Procedi assim,
porque pareceo-me que a nobre comnmissã.o de
poderes pretendeo levar ao altar dos sacrificios



3550 c,lilea, corno ' u'liriit exlrr.Ltorci de
seus errws. Itev tara-se entro o meu espirito,
e entendi que do , v ia otar contra uru parcer, que
flCw a, ifienos mereceu as horiras de ser susten-
Lado pel Ir uni a da c0111111 

1 
ssão , que a lraiid iiara-o

á caridade de uni padrinho.
O SR. M. FULGENCIO:—Comu membro da cru-

missão assigirei-ine vencido.
O SR. Csiiuo GtSIA: —NáQ me referi ao no-

bre deputado. ti meu voto, pois, Sr. presidente,
deve ser interpretado no sentido em que o dei,
isto é, de severa censura ao procedimento da
corurnissão de poderes. Dada esta explicação, pas-
sarei a outros assuuiptos.

Sr. presidente. liii unia das sessões passadas,
fora proferido um aparte que, a nau sei por wirii
contestado, expoi-aie-hia ao despresu de todos
os honins que sabem presar e zelar a propria
i iguiidade. Orava o meu distineto amigo e col-
lega, que reside na cidade da Itabira, e referia-
se i adwinistraçao do ex-presidente de proviu-
eia, o Sr. Iii'. Andrade Figueira, quando o no-
lure deputado, que ora se acha a meu lado, in-
terrompendo-o, dissera:—a administração do Si'.
Andrade Figueira caraclerisa . se deste modo:—
encontrou os cofres cxhaustos e os deixou com
6U0 contos, tendo attend ido ás necessidades da
provincia.

O SR. VALLADARES:—Não examinou dados, que
furo fornecidos até pelo proprio Sr. Figueira.

0 SR. F. DA T EiGA :_Iu provarei o que disse.
1) Se. CESARiO GAMA:—Lsta pomposa biogra-

phia, esboçada a largos fracos pelo nobre de-
putado, que nunca profere palavras, que não te-
nhao o cunho da reÍlexao, merece ser por ruim
analysada.

O SR. F. DA VEIGA:—Provarei o que disse, sem
Iru1zo do inerito do nobre orador.

O SR. CESAiIiO GAMA:—Muito agradecido.
Sr. presidente, esta biographia parece-nie ter

sitio destinada a ser encarada sob dois pontos de
vista diversos. l.°—apologia do r. Andrade Fi-
gueira; 2°—estigma de reprovação à adininis-
tração que o precedera, e da qual indignamente
fiz parte. 'Não apoiados qeraes).

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Muito dignamente.
O SR. VALLADARES:—NàO tememos a confron-

tação com esta situação, que tem estragado tudo.
O Se. CEsArilo GAMA:—Não deixo de entrar

com algum acanhamento n'esta discussão, porque
cultivei com o Sr. Dr. Figueira relações de aiiii-
sade que rue parece não estarem quebradas, e re-
conheço em S. Exe. inerito e predicados, que
iiiuito o distinguem. Na ordem moral, o Sr. Au-
drade Figueira é de uma probidade inatacavel.
(Apoiados).

O SR. IJKUMOND:—Como administrador foi pes-
si ruo.

O SR. PAULA RAauos:—Como administrador foi
uno dos melhores que tem tido a provincia.

O SR. CE5ARiO GAMA:—Quanto á intelligencia,
5. Exc. possue talentos e iliustração, que não
são vulgares emnosso paiz. Mas, a par d'estas
grandes qualidades, eu noto no Sr. Andrade Fi-
gueira defeitos, que o fazem improprio, que o
tornarii incapaz de governança em paiz de regi-
'ruen livre. (Não apoiados da maioria).

O SR. VALLADARES:—Tem-Se visto d'esas ano-
malias.

O SR. CESARIO GAMA:—S. Exc. como entidade
politica de um governo despotico ou absoluto...

O SR. VALLADARES:—Seria inagnifico.
O SR. CESARIO GAMA:—.., seria capaz de re-

presentar o grande papel de um Rechilieu, ou
de um segundo marquez de Pombal. S. Exc.,
como opposicionista, em paiz livre, pode repre-
sentar o brilhante papel de Fox na Inglaterra

0 SR. F. DA VEtca.—Corno já representou.

1 'ii. (lestirio (A\i :— 	 . ii,e,	 liii
vinte, nunca altungirá á aliura do emiumneirle \
1 cru Pi tt, rio lavei estadista que, ao passo que pra-
ficava actos de energia e de igor inexcediveis,
sabia respeitar as coitveniencmas parlaruieimtares,
e cortejar a opinião publica de seu paiz, eletuen-
tos de verdadeira força dos governos conslitiomo-
oaes, e que tão despresado é ruo Brazil.

0 SR. VALLAruAIIES:—Apoiado.
O Se. CESARIO GAMA:—U Si. Andrade Figuei-

ra ferir o grande defeito de antepor as suas
opiniões de todos; e é por isso que teto sido, e
continuará a ser sempre um grave embaraço para
seus amigos. Depois de ter descripto, corno en-
tendo, o caracter do Si'. Figueira, seio que haja
de minha parte a iuriniuna intenção de oflenrier
as suas susceptibilidades.

O SR. GETuLio:—Carregou muito as cores ria
ul ti ira parte.

0 SR. CESARIO GAMA:—Eu argumento coro os
factos. O nobre deputado talvez ruão saiba do
modo porque retirara-se o Sr. Figueira da pio-
vuicia de Minas: pode-se dizer que inirnisado
com todo o seu partido, e, apenas chegado li

 fez parte d'essa f, mida ei dissidencia, que
tão graves eomplicaços occasionara na notifica
dominante. São factos incontestaveis.

Vejamos, Sr. presidente, si a biugraplria es-
hoç ad a pelo meu nobre a ni igo cai relacão ad m
unstracão do Sr. Figueira em Minas (ciii visos
uk exactidão. Disse ir nobre deputado que esse
administrador, tendo attindido á todas as neces-
sidades da provincim, e encontrando os cofres pu-
lilicos exliaustos, OS deixou corri a enorme quan-
tia de 600 contos.

Sr. presidente, documentos authenticos e in-
suspeitos oppoein-se á esta apreciação.

Si o inca coliega entende que meditar, que
formar uni juizo a respeito das necessidades da
provincia, é attendei-as, estaremos de accorto;
irias, se quer inculcar que o Si'. Figueira satis-
fez a todas as necessidades, de modo algum posso
concordar com a sua opinião; pois, é dia de unia
inexactidão á toda a prova.

O SR. CAETANO GAMA—Para satisfazer a todos
era preciso que fosse milagroso.

e) SR. CESARIO (AMA:—Pois bem; já fica con-
fessado, que houve exageração. Entretanto, não
só não atteumdeo a todas, como não attendeo a
nem unta: esta é a minha these.

0 SR. F. DA VEIGA:—Nào quero interrompei-o,
neto posso contestai-o cruapartes; porco op-
portunaunente o farei.

O SR. CEsArito GAMA:—O Sr Andrade Fi-
gueira tomou conta da administração cru fins de
Agosto de 18k38,e em Maio ou Junho subsequente
retirou-se para a corte e não voltou: foi portanto
de 10 mezes o periodo de sua administração.

Pois bem; é o proprio Sr. Figueira, que no
seu relatorio diz-nos, que nada fez cio beneficio
da provincia.

O Sri. F. DA VE1GA:—A' vista do muito que de-
sejava fazer.

0 SR. CEsAriio GAMA:—Por isso é que eu disse
que, si o nobre deputado julga que attender ás
necessidades é meditar sobre dias, para depois
obrar, estamos de accordo; mas. desde que o no-
bre deputado empregou o verbo com significa-
çào de ter provido as necessidades da provincia,
tenho o direito de contesta[-o, apoiando-me no
proprio relatorio mio Si'. Figueira.

O SR. F. DA VEIGA:—V. Exc. não quer en-
tender-me.

O Sri. CE5surio GAMA:—O Sr. Figueira no re-
laturio colaque passou a administração ao Si'.
Beimevides declarou terminantemente, que nau,
celebrou contrato algum para obras publicas,

mmcm abertura ole estradas, e pie, ao iiitrario,
acceilara o acto) do Si. Bar.k te Camuargos, que
havia determinado :u suspensào de todos OS con-
tratos anterrorirmente celebrados.

O SR. VaLLuDsuiEs:—Para fazer isso náo é
preciso gastar imito dinheiro.

0 SR. AMAmcmL:—Aporad: ' ;para não fazer nada.
O um. F. DA VEi;m:—Oa(ros lizerão menos do

que isso, e gastarão mais.
O SR. VSLLADREs:—Haja vista o Si' Godoy,

que esgotou os cofres, o não lia em Minas unia
Obra, que atteste a sua passagem.

0 Si:. CEsamiio GAMA:—Isto quanto á viação,
que é, lia muitos annos, a mais palpitante e ver-
dadeira necessidade de nossa provincia. A re-
speito da instruccão publica, S. Exc. disse-nos
no seu relaturuo, que sua administração uni-
tara-se a supprituiir cadeiras.

0 SR. VALLAnsriEs:—Instrucão negativa.
1) Sri. F. DA VEIGA:—Porque?
0 SR. CEsariuo GAMA—PoFqne entendia, que

devia futuramente reorganisar esse ramo do ser-
viço publico.

O SR. VALLADARES:—ElIe queria finir poer
(,orarnencer.

1) Sri. F. DA VEIGA:—Suppriniio as cadeiras
que estavão no caso de serem supprioiidas.

O Sim. Casriio GAMA:—Não duvido, ruias o que
é certi é (file S. Ee. neste asuwpto limitou-se,
Corno confessa a pagina 23 do seu relatormo, a
despontar coimduaics ou bases, que demermão ser-

ii a uni novo regulauiuemito para a unstrucçao por-
bica Ora, se o r. Figueira ruão contratou nemii
uuua obra publica, rico! desensoiveo a uuistrue-
ção na provincua, nau é para admirar que dei-
xasse nos cofres publicos avultadas soronias.

O Sus. X. as VEIGA:—A aduumurmistração ante-
rior, a do Sr. Machado de Souza, sem ter feito
cousa alguma, tendo até suppriuuiido exteinmatos
da provuircua, e outras des1iezas umecessanas e
ateus, não deixou cousa alguma cmii cofre (não
apoiados da sninoria).

O Sri. CEsAriiu GAMA:—O nobre deputado está
enganado: o Sr. Machado de Souza não suppni-
uuno externato algum.

O SR. X. DA VEIGA:—Smmppriuoio; pois não.
O Sim. CEsAumro GAMA:—Queimi supprimnio os

externatos tola asseuuubiéa.
O Sus. X. DA Varcs:—I)e accordo com cite.
O SR. VALLADARES—LIItàO aqui só se legisla o

que o presidente da proviocia uumaada? No nosso
tempo rmào era assim.

O SR. F. DA VEIGA:—Vainos ouvir o orador;
depois terá resposta.

O SR. X. DA VEIGA dá um aparte.
O SR. CESABiO GAMA:—V. Exc. nesta parte

não pode estar uuielfuor informado do que eu.
O Sim. X. DA VEIGA:—Não tenho essa pretenção.
O SR. CEsArimo GAMA:—Si os nobres deputados

counpuisareun os nossos annaes, verão que a as-
semuinlea provincial dessa epoca achava-se em
desimaromonia corri a adnrmnrstraçào ela:u-ateria
mie instrueção publica.

O SR. VALIADAumEs:—Assimn é que se costurmma
a escrever a historia!

O SR. CEsArimo GAMA:—O que se conclue é que
não foi o Sr. Machado de Souza que supprirmmio
externatos.

O SR. F. DA VEiGA:—Eule sanecionou a ler; não
posso entender esta contrailicção.

O Sim. VALLADARES:—Não sanccionar e excep-
'ao.

O SR. F. DA VEiGA:—A opposrção á elie foi ao
mumenos atraz dos reposteiros, e não posso sabor
dei ia

0 SR. CEsArimo GAMA:—Sanccionar uma lei, e

obrar ex aclorilate pralina, SiO Cousas diver-
sas; o que fica demonstrado é que os externa-
tos furão suppri nulos por lei, e não por acto ad-
rui uni s trai i " o

A pnxitoo-ine, Sr. presidente, do ponto mais
interessante da minha contes tacão ao discurso do
nobre deputado, que é aquel!e em que atiirtmuara
ter o Si. Andrade Figueira deixado nos cofres
p uh Irei is tão av iii tal a quam ii ia. Vou demonstrar
corri documentos insuspeitos, que o meu nobre
coilega e amigo labora cmii engano).

lenho presentes as tabetias, que acompanham
o balanço da thesouraria, relativas ao exereicio
de 1868 a 1869, que compreliende exactamente
o pendo de 10 inezes da administração do Sr.
Figueira. IJeilas se vê que o saldo verificado em
todo o exercicio, 9ue é de iS ruiezes, e não de
10, foi de 505:53294, counpreherid idus diversos
valores, representando o dinheiro somente a ci-
fra mie 46'7:632166; e ainda assim sujeito ao
pagamento da divida passiva.

(Sim X. DA VEIGA:—Que cite não contrahio.
O Sim. CEsArimo Gaaia:—Seja assim. Eu ia com-

pretueuoler toda a divida passiva; mas, á vista da
reflexão do nobre deputado, coniuprelrerrderei
somente a do exercicio de 1868 a69, que é muito
menor.

Para que o nobre depu tado irnpugrue a minha
proposição, aflirruiando que o resultado que ap-
.pa.rpe( li no (liii do exercido podia alterar o
juizo que formo sobre os 10 mnezes da ai-
nrnistraçao do Si'. Figueira, chamaria a atten-
ção do honrado coliega para o proprio relato-
rio com que o Si'. Figueira passou aadrninis-
tração ao Sr. Benevides: alui S. lixe. declarou
que o dinheiro que deixara em cofre era réis
36 :9l7o1 , quantia que é muito inferior aos
phantasiados 600 contos, ile que se faz alarde.

O SR. F. DA VEIGA:—E outmos valores; asse-
guro ao nobre deputado.

O SR. CESARiO GAMA:—Indubitavelmente, pois
o nobre deputado labora em engano, porque
são estes os algarismos, que constato de do-
cumentos officiaes.

O Sim. F. DA VEIGA:—E' conforme o ponto de
vista.

O SR. CEsarimO GAMA:—Nào posso comvmprehen-
der que haja outro ponto (te vista, que não
seja este; pois são OS propnios dados officiaes a-
presentados peio honrado ex presidente da pro-
vincia. E esse saldo de 360 contos, que o Si'.
Figueira deixou nos cofres, senão realmente
saldos? Não seria a accumnulaão de dinheiros
erru coimséquendia de não se ter satisfeito alguns
onus do serviço publico?

O Sn. MouniÁo:—l)e se ter cortado despezas
mnuteus.

O SR. VALLÂDARES:—E' a consequendia de se
ter praticado o que faz qualquer avarento; fecha
o dinheiro no cofre, e não ,3 gasta ciii cousa al-
guma.

O SR. CE3ARr0 GAMA:—Não indago si as les-
pezas erão ou não uteis ou mateis; aprecio o
facto em si. 0 que pergunto é: este siiilo, de
que resa o reiatonio lo Si'. Fmgue:ra, seria so-
mente o producto de suas economia-.,? Não,
meus Srs.

O SR. M. DA RocFiA:—E de sua liscalisação.
O SR CESARIO GAMA:—Seria o produmetu So-

mente de suas ecconoinias e liscalisação?
O S R . Mouriio:—Semn duvida.
O Sim. CEsARio GAMA: —Pois eu declaro aos no-

bres deputados, que não; porque destes 360
contos faz parte o saldo do exerdiu:io anterior,
isto é, de 186' a 1868, que encerrara-se comum a
sobra de 61:582000. Bastava esta simples ob-
servação para demonstrar a injustiça cora que o
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meu honrado ainigo asseverou que o Sr. Dr.
Figueira havia recebido os cofres exhaustos.

O SR. F. na VEIGA:—Mostrarei que não foi
iflj Isliça.

O 
SR. MouRio: —Recebeo COUI grandes cncar

gos.
O Sa. CEsARIo GaIA: —Perdào; acabo de de-

monstrar o contrario corri as tabellas da des-
peza do proprio exercicio.

O SR. F. DA VEIGA:—Não quero interromper a
V. Exc.; ruas, mostrarei que o dinheiro que
existia em cofre não chegava para os servicos da
provincia.

O SR. CEsAuiIo GAMA:—Se na occasiào da reti-
rada do Sr. Figueira o exercicio anterior de 1867
a 1808 se achava delinitivainente encerrado; se
estavão pagos todos os servi ços,passando um sal-
do de 61:83S cru dinheiro para o posterior,
corno é que se diz que o dinheiro não chegava
para pagamento desses serviços?

Dizem os nobres deputados, que o exercicio
anterior à administração do Sr. Figueira.

ti Se. M0URÃO;—Legara onus ao posterior.
O Se. CESARI0 GAMA:—.. . legara onus ao pos-

terior, e que foram os seus antecessores dissi-
padores dos dinheiros pubticos. Vou demonstrar
a injustiça desta apreciação.

Percorram os nobres deputados as tabeilas do
eercicio de 1867 a 1868, que lhes offereço para
e\aminareuuu, e verão que nesse exercicio,do qual
fez parte a minha adrninistraçào, desper.deo-se
com a auiortisaçào do nosso primitivo empresti-
uno a maior soruma, que até então lhe havia
sido applicada; foi de 144 contos o pagamento.

O Sri. F. na VEIGA:—Eu não disse nada que se
oppuzesse à verdade do que V. Exc. está dizen-
do quanto a este ponto: foi somente quanto á
administração financeira do Sr. Andrade Figuei-
ra. Eu não disse que a de V. Exc. e sus amigos
fosse riiã.

O SR. CESARIO GAMA:—V. Exc. declarou no
seu aparte, que o Sr. Figueira havia attendido
ás necessidades da provincia, quando tinha re-
recebido os cofres publicos exhaustos: esta pa-
lavra—exhaustos—uunporta a idéa de dissipaàes
havidas nas administrações anteriores; e é j)Or
isso que estou dizendo, que se o hobre deputado
compulsasse as tabeilas e balanços do exercicio
anterier reconheceria, que não obstante Ler o
donsinio liberal empregado tão avultada soruma
com a aunortisação do einprcstimno, e aproveito
a occasião para reivindicar a gloria que rue cabe
por esse facto; pois fui eu que para isso empreguei
tedos os meus esforços, porque enteali que elU
vez de passarem saldos de uns para outros ex-
ercicios, era melhor applical-os á esse fim.

O SR. F. DA VEIGA.—E entendeo muito bem.
O SR. CEsaRro Gaia:—Ainda assim os cofres

não ficaram exhaustos. Foi ainda sobre esse ex-
ercicio que pesaram despezas eventuaes, com as
qnaes se não contava, e que se tornavão inspres-
cindiveis. Nessa epoca encaminhara o governo
geral para a nossa provincia a imigração de
Nort'Amnericanos. que, por muito tempo, como
declara o relatorio do Sr. Figueira, foram one-
rosos aos nossos cofres; pois alem de auxilio
para alimentação dos mais necessitados, despen-
deo-se 12 contos de reis com a acquisião de
sesmarias, que lhes devião ser dsbrihuidas.

O SR. X. DA VEIGA:—Foi mais uma tentativa
infeliz da situação passada.

t) SR. Casaiuo GAMA:—Mo duvido que fosse
infeliz; mas é infelicidade que tens sido comnmnurn
a gregos e troianos; nem entro agora nessa inda-
gaão; ruas, o que é certo é que o governo bit-
penal praticou o acto nas melhores intenções; e
tINI' que chegaram aqui esses imigrantes, não

era possivd que 1 governo provincial rnssss
os, braços, e deixasse di, lhes prestar ailxili(s, o

que importaria ag-ravar o nosso descredito cii
materra de colonisarão.

Foi ainda nesse exerCidO que a administração
desperideo avultada soimnna curis a construcção de
uma ponte sobre o Rio das Velhas na cidade dc
Sabarã, que já Leio sido aqui objecto de censura;
mas, a verdade é que existe essa obra inonuineri-
tal, que está prestando os mnrdliares serviços LI
provincia.

Tens-se censurado a despeza feita coni essa
ponte, chegando-se a allegar que o Sr. li. l)n-
mond ocupletrara-se á sua ru.ta.

O Sri. J. AUGUSTO:—Não apoiado.
O Se. MourtÃo:—lsso e que se chama gastar

mal.
O Se. Casario GAMA:—Não lia tal; gasta-se

mal, desbarata-se a fortuna publica, quando se

enipregão 300 contos ira construcção de uma es-
trada, da qual já não existem nem vestugios, si-
incute para favorecer a poderosa companhia do
Morro Velho. A ponte sobre o Rio das Velhas
existe, e está prestando serviço á proviricia.

O Se. MoueÃo:—t) que eu disse foi que podia
se fazer com [irais economia; pois não sumos tão
ricos.

O Se. \'ALLADAREs:—Mas somos para fazer unia
estrada de 300 contos, só para favorecer Unia
companhia particular.

O Se. F. DA VEIGA:—() nobre deputado, que
falta com espirito de justiça, não é justo quando
attribue á administração ter mandado fazer unia
estrada somente para ' favorecer uma companhia.
['ode ter havido erro de apreciação; mas o que
determinou a conistruccão da estrada foi o inte-
resse publico.

O SR. VALLADARES—Uiit representante da pro-
vincia já disse aqui, que essa estrada se fez para
indicar a direcção que deve ter a estrada de ferro
de 1). Pedro 2.°

O SR. Casarmro GAMA:—Pode ser erro do apre-
ciaçao de minha parte.

O Se. F. VEIGA:—Eu disse que, quando muito,
poderia ser erro de apreciação por parte do ad-
ministrador da provineia; ruas, não por motivos
inconfessaveis. Em materia de estradas teu liavi-
do muito erro da parte das administrações.

O Sri. Casvmuo GAMA:—Taes erros podem ser
desculpados á muito ou a qualquer outro, que nâ
faz parte da administração; rr,as, quando cItes
procedem do presidente da provincia, que devo-
com toda a prudencia meditar de espaço so-
bre o acto, que vai praticar, que deve cercar-se
de todos os exames e esclarecimentos, não podem
deixar de ser censuraveis. Qual é a razão que se
tem expendido nesta casa para justificar a aber-
tura da estrada, que de Santo Antonio do Rio
Acima segue em direcção á Queluz?

O SR. VALLADArIE5:—Dizemn que é para mostrar
que a estrada de ferro deve passar por alti.

O Se. CESARIO GAMA:—A unica que tenho ou-
vido externar-se é essa.

O Sri. McuRÃo:—.A mais desvantajosa possi-
vel.

O Se. VALLADAriES:—Apoiado.
O SR. M. PACUEC0:—Não apoiado.
O Sit. MourÀo:—Eu mostrarei.
O R. CESARIO Gama:—Pois, para indicar a

recçao de una linha ferrea, que está a cargo do
governo geral, que dispoenu de meios pecunia-
rios irluito mais cousirteraveis que a proviracia
seria preciso abrir unia estrada em condicões de
via de rodagem?

O SR. VALLADAmiEs:—Fosse a proviricia ricaz
ainda assim seria um esbanjarsueirto.

0 Sri. Csariro GAMA:—Sem duvida.
Mas quero conceder que se tivesse ciii vista

indicar essa direcção: qual deveria, ser a biCa
intuitiva de iiiii huri iduuiiistralor? Mandar
abrir uma picada

0 S R . Moctiáo:—E é despeza geral.
0 Se. CEsarto Uiara: --Nau sou tso rigoroso;

:1 muco rdo q u a ju r mim: ia concorresse com ai-
g uri sacrifício para indicar a ilirecLão, que pa-
rede sse miiais vantajosa; inas, para isso era sutil-
ciente unia boa picada, coro a qual se despeuu-
leria, quando muito, lO a 12 contos de réis;
po l e l o nunca unia sotiima tão considerável como
a de 300 contos.

O Se. VALLsDAeEs:—Para depois abandonar-se.
0 Se. CEsaumo GAMA—E' verdade; para depois

ficar iriteiraimnerate perdida por falta de pontes.
O SR. VALLADAIIES:—Mandou-Se abandonar por

que senão precisos outros 300 Contos para con-
cluil-a.

O Se. Casaruo GAMA: —Reatando, Sr. presiden-
te, o tio de meu discurso interrompido, direi—
(lu( , foi nesse exercido da administração liberal
que se ilespemido avultada quantia coma acqul-
SIÇáJ de um vapor para a navegação do Ri) das
\ chias.

II SR. X. DA VEIGA:—Outra tentativa infeliz.
II SR. Castero GAMA:—Não dus ido que fosse

ii feliz; moas era necessario e cunvenieri te resol-
ser esse probleumia, que já havia occupado a at-
l:não de tamialas aduii:nistrações; era preciso
uleuuiouistrar praticamente si a navegação do Rio
das Velhas era uma utopia, ou si podia ser uma
realidade.

0 Se. X. DA VEIGA:—Porem devia prceder á
dcuipra do vapor uni exame das condi ções hy-
lrographiicas do Rio das Velhas. Se o tivessemfe i to, não coinpranião o vapor.

0 Se. CEsamno Gsra:— Essas condições esta-
) là) examinadas e estudadas, que chegando

não só um vapor, porem dois, sendo uni dell:s
de propriedade particular,a navegação se fez
rgularinente do Jaguara á cidade de abará; e
a nas egabihidade, ou a possibilidade da navega-
ção do rio á vapor, principalmente na estação
pluviosa, está tão demonstrada, que ahi está o

facto de ter o vapor Saldanlia Marinho descido
pelas aguas do Rio das Velhas, penetrando no
itio de S. Francisco, onde actualmente se acha
fundeado em frente à Guamcuhy.

O Se. X. DA VEIGA:—A navegação desse rio
praticavel somente na estação chuvosa. (Apoia-
dose não apoiados.

O SR. Csaio GAMA:—Em todo o caso, meus
Srs., o que era necessanio era resolver-se esse
problema administrativo, que anteriormente já
havia acarretado enormes despezas, mnesnio aos
cofres geraes. Os nobres deputados raio podem
ignorar que o governo geral despendeo avultadas
sontinnas com o exame tanto de uns corno de ou-
tro desses rios, o das Velhas e o de S. Francisco.

O Se. X. DA VEmA:—A coiniuiissão do Sr.
Liais.

O SR. CESARLO GvMA:—E anteriormente a com-
missão do Sr. Halfeld, que consumnio 120 e tantos
contos. E visto que o nobre deputado traz á me-
maioria o nome do Sr. Liais.

O SR. VALLADARES:—E a exploração posterior
á do Sr. Liais provou que o Sr. Saldanha Ma-
rinho tinha razão.

O SR. M. l'acmiaco: —Sem duvida.
O Se. CEsairio GAMA:—Eu acompanho os no-

bres deputados nesta parte; estou de accondo
coro o Sr. Saldanha Marinho, nem estou censu-
randc os esforços que empregou para resolver
esse problema; ruas é minha opinião individual
que o alto rio das Velhas não é miavegavel...

0 SR. M. PACHECO:—Não apoiado; os fartos
provão o contrario.

O Se. X. na Vcmca.—Os fieIs provio a ver-
uloh' do que diz O orador.

() Se. CasaRio GANIA: — Não se presta á uma
navegação regular'; e seria erro gravisimo su-
Intimar a grande navegação do baixo S. Fran-
cisco á miiNjuimiha uiavegação do aliorio das Ve-
1 lias.

O SR. X. ris Vani;a:—Suborimnar uuira grande
á una pquemia!

O Se. Casario GAMA:-1%las, conto ia dizendo,
ao Sr. comiseltaciro Saldanha Marinho coube a
anlua tarefa de resolver essa questão administra-
tiva, e por isso, não è justo affirinar-se que o
dinheiro empregado na compra do vapor que
tem o seu nome fosse despeza ciii pura perda.

O S. X. DA vrEiGA: —lnfebzmnente foi; salvas
as intenções.

O SR. VALLADARES (com ironia:)—Parece-se
muito corri a estrada do Sr. Gordon...

O S. CESARIO Gaara:—Nào foi em pura perda,
porque a deliberação postenioi'umierate tomada faz
que esse vapor seja perfeitamente aproveitav:t;
lá se acha elba nas aguas do baixo S. Francisco,
onde pote prestar eptimrios serviços; pois não lia
duas opiniõs a respeito da navegabilidade d'este
rio.

Como ia dizendo, si no evercicio anterior á
administração do Sr. Figueira despaiilerão-sc es-
sas grandes somasmnas, inclusive 114 contos coou a
aiiiortisaçã) do nosso emuprestimno, e ainda assino
encerrara-se o exercicio legando ao que se lhe
seguiu o saldo de 61:583884, me parece injuus-
(iça mnianifestadizer-se que o Sr. Figueira rece-
bera os cofies provimuciaes exhiaustos.

O Se. J. AuGusTo—Apoiado.
0 Se. Casaemo GaMa:—.....- quando ruão [oram

somnenate esses objectos do serviço publico os uni-
cos á que attermdcra o Sr. Saldanhia Marinho .

0 SR. F. DA VEIGA: —V. Exc. 1iermuotte mimo
aparte?

O miS. CEsAmino GAMA:—Sim, senhor.
O Se. F. DA VEIGA:—V. Exc., conhecedor,

como é, de mnatenias financeiras, sabe perfeita-
intente que pode-se conciliar muito bem o ter
havido saldo no exercicio anterior áquielle da
chegada do Si'. Figueira aqui, e o facto de não
encontrar dinheiro nos cofres. Pode ou nao dar-
se estas cousas?

O Se. CasArino GAMA:—Pode acontecer.
O Se. F. DA VEIGA:—Provarei á V. Exc. que

deo-se realniente isso.
O Se. CasArno Gsaia:—Ilespondendo ao aparte

do nobre deputado, Lenho de observar-lhe, que
o saldo que passou para o exercicio da adminis-
tração do Sr. Figueira foi realmente saldo cnn di-
nheiro, exclusive a divida activa, que deixou de
ser cobrada:isto consta das tabeilas annexas ao ba-
lanço de 186'7 a 1868 que se achava definitiva-
niente encerrado, quando o Sr. Figueira confec-
cionou o relatorio com que passou a administra-
ção -ao Sr. Benevides. Ateias disso, Sr. presidente,
cumpre attender, que foi nesse exercicio, que
se desempenharão grandes e importantes trabalhos
corar pontes e estradas. Eu fatigaria por de mais
a attenção da casa, si une desse ao trabalho de ter
o relatorio com que o Sr. Saldanha Marinho
passou a administração ao Sr. Eiras P. de Car-
valho, e do qual constão detalhadamente todos
esses melhoramentos: nelle mencionara S. Exc.
minuciosamente todas as estradas e pontes, que
foram feitas no periodo de sua administração.

Deve-se mais attender, Sr. presidente, que foi
sob o governo tIo Sr. Saldanha Marinho,qne se re-
gutamnentarão quasi todos os ramos da admi-
nistração provincial. E' à esse !ilu s tre presidente
que se deve a maior parte dos regulamentos, que
ainda hoje regem as nossas repartições, e o no-



— 3(5 -
- 37 -

lue dt , pulado, jutu, Cunho , flal leixart de re-
iilirier que seinelljintes n'i,riiits acarritaiti

	

"('Ihil)Ii 	 Uhihheiiii 1k) despezas.
SR. M. na ItocilA:—Foi tini administrador

regu lar.
O Sit. F. na Veiea:—Na parte puramente ad-

1111111 tia ti va.
(1 SR. CEsaihio GAMs:—Pois bem; agradecendo

os apartes dos meus nobres collegas e amigos, ter-
minarei esta parte do meu discurso dizendo, cm
rclaeao á apologia feita ao Sr. Audrade Figueira,
pie é assiul, que não raras vezes, lançando-se de

uiit sé jactodeinasiado incenso no thuribulu lan-
lalorio, acontece apagar-se o lume, que tinha de
t:,zer arder a aroinatica substancia.

• Sri. J. Auousro:—Muito bem.
• Se. F. VEIGA:—Não apoiado; não custumo

ucensar a iringuein. O Si'. Andrade Figueira é
(1111 cidadão ao qual nunca dirigi unia palavra,
e nem o conheço: nem por isso deixo de reco-
nhecer que foi um dos mais distiuctos admi-
nistradores, que temo tido a provincia.

O 5K. Csseio GAMA:—E' um edadào, COiiiO
disse, de muito uierito; mas ja demonstrei que

lã, pfrstou ciii Minas os serviços que se lhe
a ti ri iii temi.

O Sim. F. os VEIGA:—São opinmtes.
0 Se. CesARio GAMA:—São apreciações que la-

7CiiiOS perante a provincia, que é o trihmumal
c) mmm pe ten te para julgar a nós 1, idos

1) Sim. F. Da VEIGA:—E' é j ustammmente por isso,
1 'te cmi não quero ser apresentado conto tI uri-
frario do poder pelo poder.

1 Se. GAMA:—. . . e para esse tribunal
appellmm cmi niunimlo los proprios relatorios dos
Si-s. F igmm eira e Sal d anima Marinho, e os la lan-
cos e tabehlas explicativas da receita e despesa
da provincia n'esses exercicmos. Nao duvido que
o Sr. Figueira tivesse as niehlmores intenções de
praticar bellas cousas ria provilicia; iDas, b. Exc.
não teve tempo para isso: encarregado de pre-
sidir a proviimcia em epoca calamitosa, conto
era essa quadra eleitoral, e quando acabava de
lar-se urna inesperada reviravolta politica,

que abalou profundamente o paiz, não era possi-
vel, nem lhe faço por isto censura alguma,que
attendesse de proinpto a todos os reclamos das
necessidades publicas. S. Exc. colhia dados para
depois servir-se d'chies; a sua tarefa, porem, foi
infelizmente interrompida.

() SR. CESARIO GAMA—Passarei, Sr. presi-
(lente, a dizer duas palavras sobre o actual a-
ilrnrnistrador da1provincia; e é agora que redobra
o meu acanhamento, porque todas as vezes que
se (oca tio nome do Sr. Barão da Vihia da Bar-
ra, levantam-se eriergicas reclamações da niai-
oria, que até appehta para a 'enerução que se
deve aos seus cabelios brancos.

Sr. presidente, ninguein mais do que eu res-
peita a idade de um ancião, seja elle quem for;
mas, Lambem não deixo de fazer distinção entre
a pessoa do velho e a entidade pohitica e adnii-
nistractiva,que lhe esteja ligada. Defender as
cãas do Sr. VilIa da Barra é defender a mi-
nha propria causa..

O SR. EVARI5TO MACHADO—V. Exe. ainda está
tão moço.

O Sri. VALLADARE5:—V. Exe. ainda não tem
cabellmms brancos.

O SR. CE3AR1O GAMA:—Se bem que os meus
cabsllos ainda não estejam brancos, com tudo,
sobre minha cabeça ja pezam os gelos de 5'7 inver-
nos; e assim, ja sou velho conto o Sr. Villa
da Barra.

Si'. presidente, não cornprvliendo, que se possa
erigir o respeito aos cabellos brancos á altura de
UM culto supersticioso; porque se essa fosse a
regra invariavel imposta ao protedimuento de Lo-

Is o; h;mnims, t lnglalri'i mios iiltiimus :ooios
ti,) sicmilo p:is,ado e prioleiros, do meloal
ii;mmm Leria podido reparam' os imoles e desastres,
que fite occasionara a política de um pode-
roso ministro; prq, entmo, não leria sido
possivel levantar-se um glorioso mancebo, o ti-
fio do jilustre Cimalam, que na idade de 24

ammnos, apoderando-se da governação de seu paiz,
soube arrarical o do fundo ab ysnio á que O
ha. mão arreumecado os cabellos brancos de Lord
.\orll. Assim, pois, Sr. presideu:te, abstrahirm -
do da pessoa do Sr. Barão da Villa da Barra,
considera 1- o - hei somente co li jo 1)01 i ti co e aIim mi-
nistrador.

ao censuro aos nobres deputados da inaioria,
que depositamii em S. Exc. a maior con li mmi a
polilica.

• SR. DRciioNn:—Estio no semi direito.
• S. Csaimio (LMA:—Mas os nobres depia-

lados hão de permimmttir, que não tenhamos a
mesma comihian'a, e que, ao contrario, nos seja
licito encaral-o com bastante desconhiana, moa-
xinme quando essa desconhianca, infelizimien te, já
tem fundamento em factos, por de mais significa-
tivos.

Viu nosso collega, que ora se acha ausente,
q anuo amit'iionlein orou, ineimm:ioumou alguns
factos muejustiticammm a posiç;mo hostil á que o Sr.
Barão da Vmila da Barra arrasta os 1 ilieraes. Esse
umm,Imre deputado referira-se á uma pagina mio re-
latorio do Sr. Vilia da Barra, que com razão fera
qualificada, de — triste. Se o nobre col lega e
aumiigmm, á quem me reliro, tivesse lido o trecho
desse relatorto, á que ahimidmo, dando assimmm a en-
tendem que o tm'ansrm'tveria no seu discurso, cmi
não ume occ u pari a neste momentoemito mIe semi mIl i ni e
immateria. Mas, visto que occuu mo a tribumaa miuito
cal c u l;md a moente quero que si' i mc lima no mmheu dis-
curso essa especie de cartel de desafio, que o Si'.
Vil ia da Barra como tanto estouvamimemito armemne-

ao partido liberal.
0 Sim. VALLADARES:—AOS brios do partido

liberal.
II SR. R. SILVA:—Não apoiado.
O mm. Cesarmio GAMA:—O Sr. Barão da Villa

da Barra, comam poucos dias de residencia na pro-
vmncia, quando nao lhe era possivel ter pleno e
completo conhecimento dos factos, que nelha
occorreram por occasião da reunião das juntas
qualificadoras de alistamento para o exercito,
guiado, tal mez, por informações inexactas e apai-
xonadas, enunciou-se no seu relatoi'io do modo
seguinte:

« Sinto declarar-vos que a tranquilhidade pu-
blica continua a ser alterada. A hei n. 2556 de
26 de Setemmubro de 1874, que estabeleceo novas
condições de recrutamento, temia principal mente
servido de causa ou pretexto para a renovação de
scenas desagradaveis em algumas localidades.

m, Attemadendo-se á indole ordeira do povo mi-
neiro, cujos instinetos pacificos sempre se tem
revelado no mais fervoroso amor ás instituições
juradas, vê se nisso antes a excitação de mo-
mento, provocada pelo antagonismo de idéas po-
liticas de mal intencioaados, do que o desre-
speito ás leis e ás autoridades constituidas.

« Disco los infrenes, illaqueando a boa fé mia
massa ignorante da população & &. a

O SR. F. DA VEIGA:—A nialevolencia está mia
interpretação: isto offende tinto a Iiberaes conto
a consrvadores

O Sri. CESARIO GANIA:—Se S. Exe. se refere mio
momla o mais positivo ao antagonismo de idéas
pohilicas, como se poderá aceitar a interpretarão
de modo a abranger o partido conservador?! E
será acreditavel que o presidente, que o chefe mio
partido conservador na proviucia, quizesse lan-

çar este stygmna sol,re seus eorm'etigimnai'ios '? Isli
seria tão il lmgmco cmmmhm irracinn:ml.

Mas, Rba Lràliindo-se mio pensaimcmito, que lima-
guagemn ohhicial, Sr. pm'csm;lente ! A primeira au-
toridade da provmmlcma, ml rigmndo-sts aos seus le-
gisladores, desce um estylo dos paun1ilmletos e dos
hihe hlosf;tjmjosj5 Ec diyilo ,qi,qans: por ela po-
de-se ajuizar da acertada escotha que lizera o
governo imperial para executam-se nesta provimi-
cia o cmripemiho sle honra.

F.mimpenlmo de honra que já traz cmii si o cunho
da desconfiança, porque temmi como sua principal
garantia o hiomneni o mais versatil, o mais inco-
lieremite de todos os nossos estadistas das eras
passadas, do presente, e que no futuro difficil-
moente se m;ricoitrará outro, que lhe fa ça paralelo.

O SR-F'. mia V EIG A : —Diga-nos quem é.
O SR. CESARiO GAnA:—Esse estadista é o tmo-

meio pohitico que, fascinado pelo poder e seus
ouropeis, quebrou cio umiu bello lia a sua celebre
espingarda escravocrata para votar pela lei de
28 de Setemribrmj mie 1871; é o pohitico que, sem-
pre mlommirnado da mesma ambiçso, repudiara a
dama querida de seus pemms'ammieutos, a eleiçào
mimrecta, para esposar essa monstruosa reformiia
mslemtor;ml, que eu comparo á uma dessas nessa-
hrmaas do tempo (los iNeros e dos Cahigulas, que
levavam a iru mlmrimlmcicma ao ponto de abraçaremai_se
rias praças pmiiiimcas de Roma, 5 ao mnesmno tempo,
comi doma amnamates rivaes. tal é a opinião que
for'mmio da reforma eleitoral.

O Sim. F. DA VEIGA:—(_) Sr. Barão de Cotegipe,
tomaianmio parte mio gabinete actual, procedem como
Patri otismo acr ysolado: foi o acto mais nobre de
sua vida, o d e ' maior abnegarão que temo prati-
cado.

O Sri. CESARiO GAMA (com ironia):—S;ilvou apalria em pem'igo!
0 Sri. P. ttAMos:—E tanto é assimim que agora

é que o partido liberal está se levantando; está-
dando signaes de sua existeucia.

O SR. CEsmiio GANIA:-0 partido liberal agra-
dece a esmola, que o tempo se encarregará de
mostrar que foi mais urna cilada que se lhe ar-
na ou.

Sr. presidente, deixando de parte o lado po-
litico do caracter do Sr. Barão da Vilha da Barra,
tratarei de anal ysar algumas de suas idéas rela-
tivas á admnmnistraçã, no intuito de demmmonstrar,
que S. Cxc. não pode satisfazer como acerto as
exigencias do serviço publico.

O Sr. Villa da Barra, fazemado-nos na pagina
12 do semi relatorio o haistorico do que tem havido
a respeito do nosso direito peculiar de prover
ollicios de justiça; e não obstante reconhecer que
a lei geral de 12 de Maio de 1840 determinou
que se respeitasse a nossa lei provincial de 3 de
Abril de 1830, aconselha-nos a revmmgaçào desta,
que segundo sua opinião foi um acto exorbitante,
usurpador de prerogativa que no competia-nos.
A casa permnittirá que antes de analysar as con-
sequencias do conselho de S. Exc., mencione a
manifesta, contradicção que noto entre o seu
procedimento e o do nobre ministro do imiiperio,
do qual é S. Exc. delegado. O nobre conselheiro
José Bento da Cunha Figueiredo, quando presi-
dente desta provincia, foi um dos que mais pro-
pugnarão pela manutenção desta regalia da
provincia de Minas, chegando a travar uma es-
pecie de luta corra o ministro dajust:a, que ha-
via expedido um aviso para que a presidencia se
abstivesse de conferir semelhantes provimentos.

Entretanto, o que pretende o Sr. Vihla da
Barra? Qne se estreite niais essa s ystematies cera-
lr;mlmsaçào, abraço de pigmeu, que [em consegui-
do asphixuar este gigante, que se chama lmmperio
mio Brasil, porque a malícia temo sabido fornecer
ao bomnuiiculo os meios de narcotisal-o gradu-

aI mcmi te até co lel -o no estado d e aba ti mmaen to,
mie pr'oslracmm a que o vemos reduzido. E é quan-
do nia mii festm - se uru detie 1 real e Consideras eI
mmi nossas linamiças, inal que se vai aggravar aiml-
mia m ais, visto qmme já eneetammios o perigoso ex-
Pedinle dos emnprestimiios, que uni admni;u istrador
estouvado proptosum-nos a rOvoga'ão de lei s , que
alem de smremn meidaleiras regalias de que go-
zamos, obtidas pela sabedoria e patriotismo mios
noasos prlmileimos legisladores, fornecem anuiu-
alniente algumas dezenas de contos de réis aos
nossos cofres provinciaes!

O SR. MouRÃo:—Aprecie o acto perante o
direito, e iim) perante a conquista. Apreciando
a questão pelo lado do direito, seria conveniente
que as provrnc;as tivessem esta attriouieáo; mas
oqueé serdade é que anão tem.

O Sim. CESAR1O GAuram—Pelo lado do direito?
Respondo ao nobre deputado que a lei geral de
12 de Maio de 1840 determinou que se respeite
esse nosso direito emquanto o poder legislativo
geral, que é o competente, 0:10 revogar essa
lei. Por tirito, eniquamito essa revogaÇão não for
decretada, o nosso acto é perfeitamente legitimo.

O Se. B. PINTO: —Real mente o conselho não
foi boni.

O Sri. MouuiÃo:—O que é verdade é que isto
constitue uma d esigualdade entre as provincias.

O SR. CrisAmuo GAMA:—Se constitue desigual-
dade, é dia de natureza que, utilisanda-nos, nau
prejudica a ninguemn; e quando não hcuvesse
outro iaaotivo para m

antermos a lei, bastaria o
respeito que deve merecer-nos a inenioria dos
Vasconceilos e outros illustres rmiimeiros (que
infehmzmiaemmte repousão hoje no sepuicliro), e que,
inspirados pelo patr'iotmsrmao, furão seus autores.

1 ainda mnais, Sr. presidente, o Sr. Barão mia
Vila da Barra recounnienda-nos em semi relato-
rio a revogação da lei, que dá á presidencia
a faculdade de conceder titmilos de advogados
não formados ...

O SR. VALLAOARES:—E o interessante é que
depois disso já os concedeo.

O Sim. F. DA VEIGA:—Existe a lei.
O Sim. CEsAnuro GAaIA:—E S. Exc. dá como ra-

sào a existemacma da re1aão nesta provincia, tri-
bunal que tem a mesma attribuiçào de conceder
esses títulos, o que revela da parte de S. lixe.
carencia de capacidade administrativa (apoiadose não apoiados); pois se conhecesse a geographia
de nossa provincia, se compulsasse a sua secre-
taria, reconheceria que a maior parte de nossos
longrnquos municípios não teima advogados ba-
chareis formados.

O Sim. R. SmLvs:—Ahj está a relacão.
O SR CDSARiO GAMA:—E que assim se torna

miecessaria a faculdade que temo o presidente mie
conceder esses titulas, que satisfazem urna verda-
deira necessidade da nossa sociedade. A revoga-
ção da lei acarretaria aos nossos concidadãos se-
rios embaraços.

Sr. presidente, diz-nos o nobre deputado, que
ahi está a relação para conceder as provisões;
loas V. lixe, sabe que esse tribunal, ermi virtude
do seu regimento, sé pode conceder provisões
temuporarias á individuos que se apresemm tão pe-
rante elle para fazerem exame de suhlicieneji, e a
casa comimpreIaenderá que nem um individuo que
exerce a advocacia em termos remotos, commao l'a-
racatü, ['rata, Rio Pardo, Januarra o outros imim-
naensamnente distantes da Capital, quererá expor-
se aos incommodos de longa e despendiosa via-
gem na incertesa de obter ou não a provisão: cri-
tretanto que, subsistindo a leimineira, esses nos-
sos concidadãos podem satisfazer as condições
mie exame perante os juizes de direito das comar-
cas, que nao são só menos que os illustres mIes-
embargadores; e é em virtude desses exames que
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e cinferein essas prívisões, tias quaes os cofies

pr)vineiae tainheiti auteriii alinluliniente, deze-
na te contos de réis. Assuo, pois, acoiiSSIhOIi
nos o Sr. Vilia da Barra unia inedida, n

ã
o só

prjuIicial ais interesses da adliiitiistL'açào tia
justiça, cOiflO contraria ao nosso ito estado li-
nanceiro, o que não posso deixar de class ficar
conto uru erro gravissiuto.

O Se. i)HuM0ND:—Apoiado.
O SR. M. PACHECO E MouÃIso:—Não apoiado.
O Se. CEsaiilo GtMA:—Sr. presidente, a hora

está bastante adiantada; e por isso abreviarei o
mais que for possivel o meu discurso para não fa-
tigar a attenao de meus nobres coliegas ... (não
apoiados).

O SR. M. PACHECO E OUTROS Sus—Tem sido ou-
sido com muito prazer.

O Se. CESARIO GtalA:—.. . que não me levarão a
mal que me occupe, posto que perfunctoria-
mente, da especie de descalabro em que vejo a
gestão dos negocios da fazenda provincial.

Sr. presidente, é dispansavel demonstrar que
os eiiibara ços financeiros de uni estado proce-
dem, principalmente, de Ires origens: impru-
dente decretação de impostos; improbidade dos
exactores; falta de criterlo no emprego da for-
tuna publica.

Achauto-nos infelizmente â bracos com as ires
hypitheses. E ainda mais, preside actualmente
a nossa repartição financeira um homem com-
pletamente inepto para geril-a (apoiados e não
apoiados). A casa deve ter noticia dos clamores
que se levantão à leste da provimicla, por causa
dos vexantes que lhe são impostos pela prepo-
lenda tia província do Rio de Janeiro. A casa
deve estar informada das extorçies que soBrem
OS fOSSOS coniprovincianos da parte dos agentes
uiscaes da provincia do Rio. Os nossos agriculto-
res de cafè, Sr. presidente, veem-se na dolorosa
necessidade de pagarem duplo imposto, um ciii
Minas e outro no Rio de Janeiro.

tI Se. Moueto:—Ou forçados a mio pagarem
em Minas para não serem tributados duas vezes.

0 Se. YALLADaRES:—E' o que acontece.
O Se. CEsaltio GANIA:-0 que vai acontecer em

grande escala é estabelecer-se o contrabando do
nosso café para a provincia do Rio de Janeiro, e
é especialmente para este ponto que chamo a at-
tenção da casa.

O Se. MolRÀo:—Só o poder geral é que pode
dar remedio a isso.

O Se. CEsaulo GAarA:—O Sr. Camara Leal, qne
ha cerca de dons annos acha-se ã frente de nossa
repartitào de finanças, dorme a respeito de tão
grave assuinpto o somno da indolencia. Qual é o
acto praticado por S. S. para livrar-nos deste
estado desagradavel de pressão exercida pela pro-
vincia do Rio? Nem um, Sr. presidente.

O Se. II. PINTO:—Nem os deputados geraes
puderão ainda conseguir isso.

O Se. MouRÃo:--E o que pode elie fazer a esse
respeito?

O Se. CEstRio GAMA:—Não serei eu que des-
ponte aquilio que se poderia fazer.

O Se. MouRÃo:—Conao bom mineiro deve fa-
zei-o.

(1 Se. CESARI0 GANIA:-0 meu dever é apontar
as faltas, os erros, as omissões; quem governa
(leve ter a necessaria capacidade. Refiro o facto;
e a cIte na qulidade de chefe da repartição de
finanças cumpre providenciar; cumpre acordar
ti,) soiiiiio da tialolemicia, em que tem estado, sem
ilar una passo que nos tire d'esta desagradavel
pressão.

Sr. presidente, a casa não ignora que grande
parte das nossas rendas publicas são subtrahi-
mias pela irnprol)idade de grande numero de rios-
aos exactores; e entretanto, taumlieni á esse res-

o . .r. t;amara Leal n 	 morta lo prltmnt
.oiitia() da iiloleimim 	 que S. S.
r,1 deda tão vities interesses la nossa provmncia,
c.usento o pr nove os esbanjamentos dos nossos
cofia.

Na prupria reparti , ãu de que e clmfe o Si.
Cantara Leal tem-se adinittmio uni numero consi-
derivei de individuos, á titulo de extranuutera-
rios, vencendo gratificações igtiaes aos orlenarmus
que p'rceberião os proprios empregados di
thosouraria.

S. S. teci consentido tia elevação illegal de
vencimentos á empregados aposentados. Eu po-
deria especilicar e individualisar estes factos, si
a hora não estivesse tão adiantada; mas afirma
aos nobres deputados que tem-se dado estas
dissipações da fazenda provincial.

ti Se. EvaRisTo MACHADO:—Eu faço o melhor
conceito do Sr. Camnara Leal.

O SE. CEsiuo GAMA:—Não duvido; ruas eu te-
nho rasões para não pensar do msnao modo.

0 Se. B. PINTO:—V. lxc. não tem rasão nesta
parte; elIe tem gerido perfeitamente a reparti-
ção à seu cargo.

O Se. CESARIO GÃMA:—i)izemvm os nobi'es depu-
tados que o Sr. Camara Leal tem gerido perfm
mente os negocios da fazenda

O Se. B. PisTo:—Perfeitamente.
0 Se. CEsiemo GANIA:—. . . pois bern...
O Se. B. PINTO:—COM toda a actividade o 

ti-

lustração.
O Se. CE5ARI0 GANIA: —Illustraçãu?!

exactamente a falta «elia que sou provar,
referindo d'entre muitos alguns factos saliente,
que depoem contra essa illnstrmção que o notar
deputado altriljue-lhe.

Unia de nossas leis, a tio orçamento vigente,
creou o imposto sobre denmandas no firo civel;
pois bem, o Sr. Cantara Leal, conto inspector da
thesoujaria, decmdio a consulta de uru collector,
fazendo esse imposto extensivo aos processos de
invema tario!

O Sia. C. DE OLIVEIRA:—ISSO é extraordinario
realmente.

O Sia.. CEsaitio GAMA:—Este facto está em coma-
tradicção manifesta com a iltustração que ao Sr.
Cantara Leal attribue o nobre deputada); pois é
de ignorancia tão supina que um requerente
do foro sabe distinguir o que é acção civel, con-
tenciosa, e o que é um inventario, processo mc-
ramnente administrativo. F, S. 5., assim deci,iimi-
do, não se mostrou simples ignorante; commnet-
teo um delicto de coricussão.

O Sim. UeuaIoND:—Pode ser um erro de apre
ciaçào, e não um crime.

O Se. CEsAmro Gaua:—Se o Sr. Cainara Leal
soccorrer-se à disposição do art. 3. 0 do nosso
codigo criminal, que preceitua não haver cri-
minoso ou delinquente sem má fé, sem coube-
cinie!lto do mal e intenção de o praticar, des-
qualiticando-se do art. 135, ha de necessaria-
mente cahir sob a sancçào do art. 153, que fui-
mina penas contra os prevaricadores. A preva-
ricação pode ser commettida, diz o artigo, por
ignorancia, descuido, frouxidão, negligencia ou
omissão. S. 5., pois, ainda como simples igno-
rante, cornrnetteo uru crime previsto na lei, e
que occasiona uma verdadeira extorsão aos con-
tribuintes, que pagão illegalmente o imposto. lI
não é só nisto que o Sr. Camara Leal se consti-
tue objecto de muitas censuras. Esse inspector,
por igimorancia, ou por subservencia, leva a in-
discrição do seu procedimento ao ponto de acon-
selhar à primeira autoridade da provincia o des-
respeito alei.

O Se. F. na VEIGA:—A apreciação que fez da
resposta à consulta é uni pouco apaixonada.

tI Sim. CESAR1O (.AMA —liitendo (fiiC não: por-

alie accuso-o alt cualmesionario por ter mandado
chiar mlimmliamrai nalev talo: se eslava na mgnom'an-
eia ala aIiIaaasmm.ãO alt ali re,ito.

(.) Sia.. i\1aumÃo:-1)eo liiii sentido mais lato á
lei; tommiou acção como synonimno de processo.

O Se. VALm.anama.es: —Nuucm vi em parte algu-
lima que acáo fa asse s iii tino de processo

O Sim. (Es.a.imJo UAMA: — A acausaçuo, cicio lis-
se o nobre deputado, é gia e.

0 Sim. F. na \'memaa:—Sem duvida.
O Sim. CEsaiuo GAMA:—Mas procede, porque

existe o facto.
Sr. presidente, vou ler o conselho que o ins-

pector tia thesouraria deo á primeira autoridade
da prorincia, por occasião de informal-a sobre
o pi'ovimnento de uni emprego de sua repartição.
S. S. cmii um longo ollicmo, depois de itancionar
as qualidades de cada una dos candidatos, e de
lar a sua opimailo a respeito deites, disse em re-
lação ao Sr. Pedro de Oliveira Machado, que
efectivamente foi nomeado, o seguinte:

« Fica portanto a vaga de ammianuemise, para
a qual eu proporia a V. Exc. o extranmmnierario
Artbur Augusto de Oliveira, se não fora a re-
clamação inclusa do ex-empregado Pedro de
Oliveira Machado, sobre a qual mais adiante
expressarei meu humilde entender, visto que tal
extranunaerario ja foi habilitado mediante exi-
me na mmmeSaima data em que o forào os ama-
nuenses existentes n'esta repartição, e uni dos
terceiros escripturarios, sendo o unico dos com-
panheiros que esta por ser detinitivarmiemate em-
pregado, e contando alemn d'isso mais de una
armo de bons serviços corno extranueramo,
ou collaborador, sempre com bom procedimento
e assiduidade »

Até aqui, Sr. presidente, o lado fraco aio ca-
racter cio inspector, que reconhecendo as ha-
bilitações do Sr. Arthum',comnprovadas comia exa-
me de suiTiciencia e serviços prestados a re-
partição, deixa de propol-o: d'aqui em diante,diante
o escandalo; pois continuando sua informa-
rão disse:

e Releva, porem, notar-se: 1. 0 que o recla-
mante Oliveira Machado tem perto de 8 amos
aic serviços e hoima cumprimento de seus deve-
res n'esta repartição, do tempo que era alIa mesa
das rendas, na qual servio conto praticante,
lugar que foi supprimido em 1866 por occa-
sião da reorganisação operada pelo regulamento
mi. 52 do dito anuo; •lo que tem prestado pos-
leriormnente, conforme aliega, serviços impor-
limites por nomimeações do governo; 3. 1 que 1cm
numerosa famimilia à seu cargo, do que tudo es-
tou imito informado, e parecendo-mue tudo dig-
no de peso. E' verdade que pelo art. 23. § 1.0

do citado regulamento a. 52 são actualmente
exigmalas mais algumas habilitações para o em-
prego de amanuense; mas não menos o é que
a inteltigencia e a pratica que assisleiri ao rer
cia mami te são compensativas d'essas poucas mai-
habilitações exigidas, mormente si se atteiides
a que se trata de uma quasi reintegração, e
maxiine tendo-se em consideração a natuiesa do
assumnpto,que, aalmninistrativo como é, não se
adstringe á interpreta ção rigorosa e litteral da
lei, antes permmaitte que se tenha em vista a equi-
dade, e outras conveniencias sociaes de ordem
publica, mesmo por não ser essencial na espe-
ide o rigor de direito. Parece-me, pois, que
melhores bases sim brma 1 nistrào estas consialeraçóes
a que seja attendido o reclamante, do que as em
que .possõo ter assento as transferencias de em-
pregados de urnas para outras repartições, trans-
fererencias que, aliás, se hão dado por vezes,
comquanto não expressamente previstas na lei.

Eisaqmn, Sr. presidente; custa a crer emtanta
inepcia, se não estivesse escripta. E' o inspector

da thesommr.mrii qmiam declara á primeira autoridade
ala (.110 mina ilmspaismrãa expressa te lei
ri gim lauta matir Sri op põe á mia mia'açã a ale mmm in -
dividuo; e entretanto procura pretextos futeis,
tirei mesmito capciosos, para fazer como que se

dam'es1mem te i lei, despre.simido-sc 	 habilitações
atue cila julga iírdispcusavejs, pira mtomnear-se
miadivialua i l iw nã a !tsia parte ala repirtiçãio
E de facto foi nomeado o Sr. Pedro Machado!

Sr. presidenta, a necessidade de abreviar o
meu discurso obriga-moe a mudar ale assumpto.
Direi duas palavras a respeito do projecto tl
lmxaçào de forca publica, que se acha cmii discmms-
são.

0 ímieu nobre coilega e amigo, que ora se acha
ausente, e outros flue anteriormente se ocuparão
da mmaateria, ja imcpugnarào o projecto com i um-
cuntestavel proficiencia, sobre tudo na parte re-
ferente à sua inconstitucional idade. Sob este
ponto de vista miada mais tenho a acrescenta!'
senão que disposição expressa de um dos pa-
ragrt[miios do acto addiciommal declara que ás as-
semnblõas provinciaes compete lixar a força dos
corpos de policia, sob informação dos presidentes
de provmncia.

(ira, se a attribuição é essa, se a hernaeneu-
tia não admnitte para o verbo —lixar— outra
signilicaçào que não seja de fazer estavel uma
cousa, de tomaI-a immovel, segue-se que, sendo
a lei anua e tendo ja sido fixada o anno pas-
sado a força para o evercicio proxiino, é mani-
festo que revogal-a, alteral-a ou substitiail-a pau'
outra, é tornar inovei aquillo que a lei quer que
seja fixo e estavel para Uni certo e determinado
tempo.

O Se. il. SILVA—E' usar da attribuição legis-
lativa.

O Se. CESARIO GAsmA:—Mas as attrihuiçaes le-
gislativas estão adstrictas aos preceitos do acto
addicional; e desde que a assemiabléa exerce a
attribumição dentro dos limites que lhe são mar-
cados, não pode alterar urna lei annna sem com .

-mmietter attentado contra o acto addicional. Se es-
tivessemnos no proprio anno do exercicio da lei,
talvez nos fosse possivel fazer-lhe alguma ai-
teração ou mnodiíicaçào; mas trata-se de revo-
gar esssa lei, que ainda não foi posta em execu-
ção, e que foi legalmente decretada pela legisla-
tura anterior, que era a competente para isso.

Si'. presidente, um dos motivos que me levão
a censurar o projecto de fixação de força, é um
elevada numero de praças que etle alecreta,
quando as nossas finanças não conaportão aug-
niemitaa de despeza. Tem-se allegado como razão
principal para a elevação do numero de praças à
1200 a extensão da provincia e o augmmmemito de
sua população. Não me parece isto procedente,
porque a extensão da provincia não é hoje maior
do que nos annos anteriores, e tamlaem não é
acreditavel que a sua população se tenha elevado
ao duplo da que existia em 1843. Recorrendo aos
documentos dessa epoca, vejo um administrador
da provincia, mnuitissirno hafmil e profissional, o
Sr. Barão de Caçapava, dirigindo-se à esta assemn-
bléa, declaram' que o numero de 440 praças tio
corpo de policia era sufliciente para o servico.

0 SR. R. SILVA:—In ilfo tanpore.
O Se. CE5iramo GAMA:—Ora, se então 440 pra-

cas erão suficientes para totoo servico, hoje que
t provimicia terá, quando muito, o duplo da p0-
pulaçà0 dessa epoca...

O Se. B. PINTO:—Tem mais.
O Se. CE5.amuo GAMA:—Não é possivel que te-

nha: a população de qualquer paiz não duplica
em perioaio menor de 50 annos, principalmente
emïm Minas, onde se dão continuas imigrações para
outras provincias.

() Se. M. PACHECO:—Me parece que nessa occa-
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.si i , , havia aci i ii 11111 	 ttalhào dc tinha, que fazia
a li,jiiii ii ia capital. () nobre deputado, que

aqui, melhor do que Cli saberá.
0 Sii. CEsAnio GANIA:—Como ia dizendo, se

ne"a epoca 440 praças erão suilicienles, parece
me que hoje seria bastante o duplo, isto é, 880
pricas; e tio entanto a nobre Cuinhii1SSO pede
12u0.

O nobre deputado, que se acha á meu lado,
inhrroiii pendo-me, disse: que nesssa epoca...

O SR. M. PACHECO:—ão atliririw.
1 SR. Cstuio GANIA:—E vii afliriiio que nesse

tempo existia uni batalhão de linha, que auxi-
lia vi o serviço da giiarnic:io da capital; tuas não
é netios exacto que actualitienle tatiibeiii existe
uni corpo de 1. 1 linha, que presta o mesmo au-
xilio.

4 Sn. M. t'aciicco:—Existe uma coiiipanliia e
muito i iicouipleta.

) SR. CEsAlilo GAMs:—llu a tenho visto pres-
tando srvi ço á guarni ção: logo existe.

4) SR. ãI. PAciiEco:—Auxilia, luas está milito
hinge de ser unia companhia.

0 S. CEsaRin Gaui:Si. piesidente,deinons-
tra to assim o demasiado auginento da força po-

licial, tratarei, posto que perfunctoriamentc, de
sua orga!iisação.

À nobre cominissão, concordando com a idéa
do atlministradoi' da provincia, distribue o corpo
ir diversos pontos da proviucia. Para cada unia
das circuiiiscripções territoriaes, exceptuada a da
capital, que terá 400, marca o projecto o nu-
lucro de 200 praças, ao todo 1200.

Sr. presidente, um dos argumentos, que tem
sido expendidos nesta casa, propugeando pela
organisacão do corpo de policia, é a necessidade
que há te nian tel-o em pci fei ta disciplina    e su-
horlinação, para que melhor desempenhe o ser-
viço a que é destinado; e tem-se dito que d'ahi
procede a cunveniencia de conservar-se o estado
imiaior, que contribuí,, para que o serviço seja me-
lhor desempenhado. Mas, Sr. presidente, per-
gunto á nobre coinmnissão de força publica, coiiio
concilia essa idéa de subordinação e disciplina
como as circuinscripçües territoriaes?

(I 	 C. DE OLivEimiA:—Vá por ah, que vai
bem.

II Sim. CESAR1O GAMA—QUe papel ficão repre-
sentando os capitães comnuiandantes dessas como-
patilmias lixas, destacados á tanta distancia do cen-
tro administrativo, separados inteiramente do
chefe do corpo?

0 Sim. MoumiÃo:—Nào ficão separados; dee
existir sempre este numero, tuas podem ser remo-
vidos.

O Sim. M. PAcHEco.—Justaumente; vão-se leve-
sando sempre.

O Sim. CEsAimio GAMA:—Sr. presidente, tanto
as companhias daa eircumscripções militares se
tornão lixas, que é disposição expressa do § 5.°
do art. 1.0 do projecto, que diz—o engajaniento
das praças poderá e//ecluar-se com a clausula de
não sahir o engajado da circumscripção qtre es-
colher, excepto na da capital. Ora, se os enga-
janientos tem de ser feitos nas circumscrip-
ções...

O Sim. Moujm.io:—Podein ser feitos; é uma ex-
cepção.

O Sim. CESARIO GAMA:—.. .é de prever que os
engajados infallivelmente firmem os seus contra-
tos com o favor que lhes concede o referido § 50;

pois não é crivei que comprehendào tão mal seus
proprios interesses, que exponhão-se a serem
baldeados de umas para outras circumscripçies,
eu para a capital. Em taes condições, pergunto:
será possivel manter-se a disciplina de membros
de uni corpo separado de sua cabeça? de nmein-

hroe lime talvez nunca tenlido de conhecei o eco
como nandami te gerai?

4) Sim. i1ouimÀo:—Em uma fracção de 200 lio-
[tens pode haver disciplina; serão pequenos cor-
pos de policia.

O Sim. CEsaimmo GANIA:—Âleni disso, Sr. piei-

dente, ainda enxergo outros inconvenientes no
papei que Iieão representando os capitães coiii-
omaniantes dessas circummiscripções perante a ad-
ministração superior, quando as autoridades lo-
caes e judiciarias, (para auxilio das quaes é des-
tinada a for, ' a policial) tenhão de requisital-a
para qualqer diligencia. Sob o regimuen, ak
hoje adoptado, é de regra, e cousa muito regular,
que as autoridades locaes se dirijão ao presidente
da provmitcia para que lhes seja concedido o ali-
xii ii de força, que prestado cio virtude de or-
dem que se expede ao conimandante d corpo:
entretanto, pela organisaç 	 aão que o projecto da o

corpo policial, os capitães coinuiandantes lis
circuuiscripções licão independentes do presi-
dente da provincia e como maior autonomia do
que o p ro p tio tenemi te cotou eI co mii mau mi ai te 11°
corpo; porque serão cites os apreciadores da
000veniencia ou inconveniencia da prestação do
auxilio (IUC lhes for requisitado

O Si,. FEIIRAZ JmJNloR:—Apoiado.
0 SR. MouimÃo:—O projecto não diz isso; neto

regulamento algumn dará essa altribuição a com-
mandante algum.

O Sim. CEsaimio (;AMA:—. . . e isto, alem dede nàn
ser regular, pode tornar-se uni perigo. E se as
autoridades judiciarias licao ainda na tiepen-
dencia de dirigirem-se ao presleute da provin-
eia para ohtereiii, por imitermiied io do coinimiami-
dante geral do corpo, os destacamentos ou pa-
trulhas de que precisarem nas circuiiiscripções
militares, piora-se muito a situação da atino-
nistra ção da justiça em relação á tão grave as-
sumpto do serviço publico.

• Sim. C. DE OLivEmisa:—Muito bem.
• Sim. MoutmÂo:—Não apoiado; ha meio de

conciliar-se isso.
4) Sim. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
0 SR. FERitAZ 3cNmoR:—ào vejo que se possa

conciliar.
O SR» CEsaimio GsMA:—E dado o caso de con-

iludo entre as autoridades locaes? Em t ine po-
sição licão os capitães comoniandantes? Necessa-
riaunente terão de prestar-se á uma dehlas, e
eis a razão porque digo que se lhes concede de-
masiada autonomia, tornando-os iguaes ao pre-
sidente da provincla, e superiores ao seu pro-
prio comuiandante, o que é, sem duvida, urna
caimomalia. Mas, supponha-se que lia convenien-
pia na creação dessas circumscripçôes, e que
hossào ser dirigidas por capitães com tão exor-
citantes attribuiçdes: por que motivo a nobre
aomimuhissão não adoptou o mesmo systema para

força que fica estacionada na capital da pio-
duncia? Se em pontos tão remotos, tão afastados
a acção e liscalisação da autoridade superior,
os capitães podem exercer attribuições de como-
mando tão importante, segue-se que na capital,
onde ieside o presidente da provmndia, que é o
verdadeiro chefe do corpo policial, podem as
companhias ser comniamidadas por capitães, tor-
nando-se despensavel esse numeroso e apparatoso
estado maior, que, alem dede inutil, é por demais
des pend ioso.

Conseguintente, Sr. presidente, o projecto não
melhora em nada o serviço do corpo de poli-
cia, não dá maior disciplina, e acaba com a guarda
municipal, que lhe é preferivel, como foi ca-
balmente demonstrado pelos meus nobres coile-
gas da minoria, que expenderão rasões, que
muito perderião mie sua procedencia, se fossem
por miam repetidas. Quanto á despesa, tem sido

alliriiiailo pela maioria ÍJUC o projecto é mais
Cconomoico do que a lei ja promulgada. Eu comi-
Isto essa msers:imt; pois, tio irjeclo de orça-
mimí:oto, (fite acalma de ser distrihuido mia casa, a
(Iiiola para a força t' abica, reguled a pela lei un-
tem ior, é orcada em 45,:369000; entretanto que,
prmceIeiido-se á uni calcula dos eicimiments e
soldo dos oíticiaes e praças, compra de casallos,
remimonta e outros objectos, comifurmue o projecto
que se pretende adoptar, a despesa eleva-se á
4il8:58t»000.

0 Sim. C. DE OLmvEiima:—Essa quantia ainda li-
eu áqiiemo da necessaria: eleva-se a 504 contos.

O Sim. CEsAmimo GAMA:—Lu hz a conta pelo nu-
uliero elTectivo de olliciaes e praças.

O Sim. C. DE OLmvEnia:—Talvez V. Exe. não
imiclimissmm mm illmimmiinaeão de quarteis, duratio
de doentes, pastagem de animriaes &.

0 SR. CEsAimio GAMA—Não inclui nada d'isso.
4) Sim. C. DE OLivEnmA:—Âhti está a rasão.
O Sim. CEsammmo GAMA: —Nem inclui as despesas

(Pie terão de ser feitas com a acquisiçào de edi-
licios para o aquartelamento das compamaloas nas
4 circmmmnscripçdes militares.

0 Sim. C. DE OLIVEIRA:—Tambemn não calculei
essas.

O Sim. CES.vrmmo GAMA:—De sorte que, Sr. pre-
sidnte, conto muito bem acalma mie dizei o meu
nobre coilega e amigo, a itespeza que resulta mio
projecto que se discute, elevar-se-lia á mais de
oOO contos, quando as nossas finanças reclaiiião
severa economia.

O Sim. B. PmuTo:—As finanças da provincia
não se acimão Cmii tão mau estado.

0 Sim. CESARIO GAMA:— EU poderia, Sr, presi-
dente, demomistuar que o nosso estado íimiamtcemro
não e lisotigeiro; mimas seria afastar- nie demasia-
damimente do assumimptu principal, e eu desejo
abreviar, porque já são mimais de quatro horas da
tarde: por isso concluo, dizendo que o corpo o-
licial, omgaiiisado como vai ser, só se prestará,
como muito bem disso o meu nobre coliega e
amigo o Sr. Dr. Carlos Allono, a ser mmm usOu-
niento de conquista eleitoral.

0 SR. FEmiRAzJuNtoil:--Apoiado.
4) S. B. PINO:—Qual! isso não.
0 Sim. CEsAilmo (AMA:—ISSO não? Sr. presiden-

te, os corpos de policia tem um destinodestiimo uiva-
riavel, e reconhecido por todos os paizes, que
os teiii adoptado sob diversas denomionações: esse
destino é auxiliarem as autoridades judiciarias
tio ileseumpenho de. suasfuncções; e por isso não
é necessario elevai-os á categoria de corpos de
primeira linha amrigimnentados. Na epoca cmii que
infeliznieote mios achamos, eu minto receio des-
sas orgamisações polieiaes com o caracter e dis-
ciplina de corpos de primeira linha.

O Sim. MouimÀo:—V. Exe. teto tacão; porque
sabe o que aconteceo tio tempo do Sr. Saldanlia
Marinho com a força que mandou para S. João
d'El-ltey, cotoniamidada pelo coronel Galvão.

O Sn. B. PmNT0:—Isso é o resultado de uni pa-
nicçm,de que os nobres deputados estão possuidos.

O Sim. CEsAimio GAMA:—O nobre deputado, o
Sr. Mourão, com o seu aparte, mais fortifica
os receios que actuam sobre meu espirito.

O Sim. C. DE OLivEmimA:—Semsi duvida.
O Sim. MocitÃo:—Não apoiado; esses receios

são filhos do principio de que cada um julga os
outros por si.

O Sim. CEsAnio GAMA:—O nobre deputado re-
fere-se ao facto de ter o Sr. Saldanha Marinho
mandado uni coronel de primeira limiha estacio-
nar uiaqtiella cidade por oecasiào da eleição, que
aih tivera lugar. E' por isso mesmo (JUC eu receio
a orgaimisação de corpos de policia como forma e
disciplina militar. Se o coronel Gaivão, olticial
so periOr mio exercito e conservador quand même,

prestou-se lmummmildemente á essas exigencias da
elmoca, á que se refere o nobre deputado, e que
cii não pisco asseverar que fossem axactas. -

0 Sti. Moummão:—Forão.
Id Sim. CEsaimio GAMA:— . á que se não pres-

tará uni oíflci,ml do corpo de policia, deniissivet
por tivm-e arhjitrmo do presidente da pro incia?

() Sim. (. DE OLivEilmA:—E que não teni urna
reputação militar a zelar.

O Sim. CEsaimmo GMAA:—Sr. presidente, eu sou
muito c ' ntrario á organisacão militar destes cor-
pos; sigo a opinião mie uma celebre escriptora,
que fez a gloria da littcratura do seculo passado
edo actual...

O Sim. B. PtNTo:-1)e M.me de Stael.
O SA. CEsAimio ( 'juMa: — . . . que analysanilo os

acontecimentos mais notaveis do reinado de Car-
los VII, e nietscionmmndo ter sido esse inonarchia o
primneiri que, na Europa, substituio as moilicias
por corpos regulares e permoamiecentes de pri-
meira linha, moralisou o facto com poucas, moas
expressivas e eloquentes palavras, que eqmtivmttern
a umn comnmnenlariu. Dissera eIla:—epoca funesta
na historia das nações! Eu, para phraseando o
judicioso pensamento mia filha do i ilustre Neker,
termino o meu discurso, exclamando: dolorosa, e
perigosa necessidade do meu paiz!

VOZES:—Muito bemn, muito bom.

IMso urso proíoiido pelo Sr.
dpiiLacio aetaio (iama na
sessão do 6 cio Jii.nlio cio
1S76.
O Sr. aetan.o aina:—Sr. pre-

sidente, vou prestar ao nobre deputado as infor-
tmiaçÔcs que acaba de exigir do governo, e estou
certo de que satisfarei completamente á S. Exc.

Pata podem ministrar essas miiforunações de
modo t:omi;emneote, é mister que eu samba em (lime
fica o nobre deputado, se censura o admomnistra-
dor da proN meia, comno fez tio começo tio seu
discurso, por não ter mandado para Ubá a força
flecessaria, COWO fez em relação á Cabo Verde e
Ponte Nova, aiim de se poder mdli executar a lei
da cirduuscripção, ou se, corno disse na ultinia
parte de seu discurso, censura o administrador
por ter mandado força para Ubã com o ruesnio
fim?

O Sim. C. DE ()LIvEImsA:—Não censurei, nem
deixei de censurar; apenas notei os factos.

O Sim CAETANO GAMA: —() nobre deputado, per-
mitta que lhe diga, no empenho de, á tido transe,
guerrear a administração na quadra actual, rea-
lisou o ditado—preso por ter cão, preso por não
ter cão—. (Rasos).

Começou o nobre deputado admirando-se de
que a remessa de forca só se reahsasse, cmii rela-
ção á Cabo Verde e Ponte Nova, municipios em
SUa maioria liberaes; e portanto o que eu concluo
d'aqui é que censura o presidente por não ter
empregado igual meio emo relação á Ubá, onde
tawbeni a lei do alistamento mnilitar não se tem
executado.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Eu não sabia que houve
disturbios em Ubá.

O Sim. F. PEIXOTO:—Houve em algumas fregue-
zias.

O Sim. CAETANO GAMA:—.. .an passo que, no
final do seu discurso, censurou a administração
por ter tomado esta providencia, quando chIa foi
possivel; por isso que, aceitando as informações
que naviopor ahi algures, entende que o adnii-
nistrador da provincia pretende naititarisar o
termo de Ubá cota vinte e tantas praças, e fazer
ahli a eleição á baioneta calada.

Vou tirar o nobie deputado da contradiecão e
das dificuldades em que se collocou, porque,
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as iifflduhlades desapparecern, quando se
explica a verdade tal qual dia é; a luz espanca
as 1 levas, e eu vou dissipar as que circti fl!lIO (1
espililu tio nobre deputado.

O Se. C. DE OLlvEuirA:—Estimarei muito.
O Se. CAETANO GAMA: - .. . em relação às occur-

rencias de Ubá; porque o nobre deputado não
tem a verdadeira explicação dos factos para for-
mar uru juizo certo, ou antes, deturpa as iriten-
coes do presidente da provincia antes de conhe-
cei os factos.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — I",' o que eu quero.
O Se. CAETANO GAMA:—Mas o nobre deputado

não se limitou a pedir explicações, já censurou a
ad ii nistração, admirando seu rigor desenvol-
vido em relação á Cabo Verde e Ponte Nova, ri-
gor que nau se deo a respeito de Chá, e concluiu,
aceitando inforriiaçies que lhe forão dadas, para
eticluir que o governo pretendia fazer alii a
eleicão á baioneta calada.

O Se. VALLADARES:—SãO maneiras de ex-
primir.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—EU não aceitei, nem
deixei de aceitar.

() Se. CAETANO GAMA:—Não deixou da ser
cclii dessas noticias que correm sem fundamento,fundamento,
principalmente em occasiões corno esta, em que
se realisa o ditado chulo, porem não menos ver-
dadeiro, que—em tempo de guerra, mentira
(01110 terra—.

O Sir, VALLARES:—Ah! E' tempo de guerra?
O Se. CAETANO GAMA:—Para os nobres depu-

tados, que são tiriddos, que já enxergao baione-
tas por todos os cantos.

Sr. presidente, eu não venho trazer á discus-
sao os factos, as noticias,uern as informações rui-
iiistiadas por este ou aqueile indivduo, e que
correio por ahi; venho dar a verdadeira expli-
cação desses factos; e, se o nobre deputado qui-
zer, fl() obstante a minha explicação e referen-
cia a documentos olliciaes lidediguos, inc com-
promiietterei a ministrar-lhe esses mesmos doeu-
nientos.

0 Se C. DE OLIVEIRA:—Então vota pelo reque-
rirnento?

() Se. CAETANO GAMA:—Não, porque vou dar
as explicações, e demonstrar que V. Exc., mais
unia vez, foi injusto para coro o presidente da
provincia.

Sr. presidente, até agora ainda não funccio-
narão as juntas de alistamento militar em ne-
nhuma das freguezias do municipio de Ubá, as-
sim como na maior parte das da provincra, corno
demonstrei com documentos olliciaes, e portan-
to, ainda nesta parte o nobre deputado está en-
ganado, quando assevera que em todas as outras
freguezias taes juntas se tem reunido e funccio-
nado.

O Se. C. DE OLIvEieA:—Em quasi todas.
O Se. CAETANO GAMA:—Nem, na maior parte.
Quando discuti a lei de fixação de força, li uni

nllicio dirigido pelo chefe de policia ao Sr. Pe-
dro Vicente, fazendo ver a falta absoluta de for-
ça, porque só tintiamos o corpo de policia com
o pequeno numero de 400 praças, e as que ha-
via na capital mal chegavão para o serviço da
guarnição, que, demonstrarei, quando tiver oc-
casiáo de faltar sobre o projecto de força, exige
impreterivelmente aquelie numero de praças
para o serviço da guarnição, afim de poderem
citas ter a folga conveniente e necessaria; mas,
suppondo mesmo que destas 400 praças não se
precisasse de nenhuma na capital, citas erão in-
sulticientissimas para serem distribuidas em des-
taeariientos pelos diversos pontos da provincra,
onde, em regra, tem soilrido opposiçào a exe-
cução da lei do alistamento, com perturbação da
urdem publica.

OSa. VALLADALICS: —() alistamento tem-se ferI
em quasi toda parte.

O Sim. CAETANO GmMA:—Os nobres tleputatlo
não estão bern inforniados

O chefe de policia de então, o Sr. desembar-
gador ioaquiiri Caetano, fez ver esta situação
critica, ciii que se achava a proiricia, e decla-
rou que, não havendo força para se niau(Iar ãe
localidades eni auxilio das autoridades, aiim de
poderem citas obrigar o pomo a obedecer a lei,
unico recurso era contemporisar-se ernquantt
falhavão os meios iniprescindiveis para se garan-
tir a execução da lei. Este oilicio foi, coro in-
formação do presidente da provincia, rernettidu
ao ministerio da justiça, e V. Exc. talvez temiliti
noticia do aviso que baixou a este respeito.
ministro, não podendo enviar força para cá,
autorisou o presidente a engajar gente para o
corpo de linha. Ora, isto cornpreheiide V. Fxr.
que era exactamente solver urna dificuldade
com outra.

Ficarão, portanto, as cousas no mesmo esta-
do, e agora é que pretendemos dar o remédio
a esse mal com o projecto de força que apresen-
tamos, e que, espero cai Deus, será convertido
cio lei.

Sr. presidente, cai Ubá as autoridades trata-
rão de organisar as juntas de alistamento, nias
houve opposição em varias freguezias, como
leio acontecido em muitas outras, o povo di-
clarou que não consentiria na reunião das juntas.

O Se. C. DE OLIvEImIA:—lsto não consta do re-
latorio do presidente.

O Se. CAETANO GAMA:—São factos antigos, e
ahi existem ria secretaria da policia os olficios
das autoridades pedindo força; porem não leni
sido possivel attender-se nem á mais insignili-
cante parte dessas reclamações. Com  relação a
Ubá, tem-se dado a mesma ditticuldade, e só ni-
tiinarnente, tendo as respectivas autoridades feito
sentir a necessidade de se cumprir a lei, e ao
mesmo tempo a impossibilidade de se fazei-
sem o auxilio da força precisa para conter o
povo, a muito custo conseguio-se compor uni
destacamento de 10 pra ças do corpo policial
que para alli foi remmiettido para esse fim.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Então agora vai se fa-
zer o alistamento?

O Sim. CAETANO GAMA:—Espero que se fará, se
não houver opposição muito forte, porque nesse
caso o nobre deputado comnprehende que 10 pra-
ças não serão suilicientes.

Engana-se airada o nobre deputado,quamado en-
tende que cru Ubá a guarda municipal se acha
completa.

Forão marcadas 10 praças dessa guarda para
aqueile termo, das quaes actualmente rastão uma
ou duas.

O Sim. C. DE OLrvEinA:—Não consta do seu re-
latorio.

O Se, CAETANO GAMA:—Esse relatorio foi apre-
sentado o anno passado.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Por isso clamamos
contra a falta do deste armo.

O Se. CAETANO GAMA—Claine contra isso, mas
aceite uma explicação procedente, verdadeira, e
não censure antes de estar bern informado.

O relatorio é do anuo passado; posteriormente
foi revogada a lei da guarda municipal, e as au-
toridades, em cumprimento da lei, deixarão de
aceitar mais praças para essa guarda, cujo pes-
soal todos os dias dimainnia, e alem disso, o Sr.
Pedro Vicente, consultado pelo chefe de policia
a esse respeito, declarou que, estando revogada
a lei, não se podia completar a guarda muni-
cipal, pelo contrario, devia-se acaliar com cliii,
e que as autoridades, desde que fossem mieser-

and - as praca 	 ex istcillCe, ar senil 	 elimina-
tia s 	 ia 1 lii ão ad til I tir oul r:!s.

1. por esta rasão que a guarda municipal
acima-se quai extmneha mia 	 ri mcii.

No Ubá deo-se exactamiwote isto; existem alli
somente unia 011 duas pra ç as dessa guarda. Este
tacto só por i lumstiliitaiia a ria do mltshacarmien-
lo...

1 Se. F. I'EixoTo: - -Stiri ml um ida.
1) SR. CAETANO (mM.t:— . . porque, mesmo

quando havia alti a guarda municipal, não só
nrmn-a se poude realisar a prisão te criminosos,
comnmm até se cieo a fugi de todos os presos da
cad Cii.

0 SL. F. PEIXOTO:—Sem duvida.
O Se. VÂLL.kDAiIES:—l)izem que mandarào a-

brir as portas.
O Se. F. PEIXOTO:—MO, sonhei-; não rue dia-

inc para esse terreno, que eu possç, explicar os
tac Lis perfeita mente.

O Sim. YALLsDmmtus:—Âceitamus a discussão.
0 Se. (:AETAN0 GAMA—Deo-se lã o mesmo que

na Leopoldina e outros pontos, onde as fugas
são eommstamits, já não digo de presos conduz i -
dos de uns para outros pontos pelos guardas
enmmmiicipaes, porem das proprias cadêas.

Na Leopoldina elies se armarão de uma por-
ção de areia e na oceasião de prover de agua e
fazer a limpeza das enxovias, atirarão areia rios
olhos dos guardas miiunicipaes, que não temido a
necessaria disciplina e acua sendo aptos para
esses serviços, ficam ào atarantados, travando-se
urna pequena lula, cujo resultado foi a fuga de
todos os presos

Isto que ileo-se na Leopoldina e no Uhá doo-
se no Rio Preto, Muriahé e em Tres Pontas.
'Ni) tempo cm que a policia era feita unicamente
pelo corpo policial nunca houve fuga de p-
505 de catléas, pelo menos não tenho noticia
disto depois que sou empregado da policia.

1 Sim. C. nu OLrvEimrA:—Ilmn Montes Claros o
juiz mimurircipal foi conmiim emite na fuga de Figuei-
redo . Pelo menos o presidente o declarou na sua
ti o r lii ria.

ti Se. CAETANO GAMA:—Perdoe-mne, não ha tal.
Vo pretendia quando faltei sobre o projecto de
força publica citar este facto para mostrar ao tio-
br deputado o que é a guarda niuruicipal, mas
tão pude fazeI-o. Não houve connivencla das

autoridades nesse lacto: tomarão-se as cautelas
precisas, a fuga é dvida ao descuido e immipelieia
da guarda municipal.

janto se conhecia que a guarda umummmcipalnào
serve para taes mnism es que, não obstante existir
ai li essa guarda, forão tomadas pelo presidente
tia proviricia e chefe de policia as prom idemicmas
mais energicas cmii relação a este preso. Desde
que o tribunal da relação mandou-o submnietter a
novo julgamento, o chefe de policia em virtude
de recommncndaçâo do presidente, alem dodo que
já havia feito por propria iniciativa, mandou
iiiaru:har para ali muni destacamentodo corpo po-
licual para conduzir aquelle réo a e4a capital,
porque sabia que t I ra imievitarel a fuga deCe, sendo
guardado por guardas mnunicipaes. Mas ao chegar
a forca já elIe tinha sido remnettido de Montes
lãaros para Minas Novas.

II Se. NoisuEieA j uNioR: —E' verdade.
1) Sim. CAETANO GAnA:—. . .e no trajecto Os

guardas o deixarão fugir. Não foi por desidia ou
conaivencia das autoridades policiaes;asseverO ao
nobre deputado. Era facto que já se esperava, por
isso que, coroo disse, a prisão e couducção es-
lava confiada á guardas ruuumnicipaes.

O Se. VtLi,ADAmmES:—Temo-Se dado a fuga de
presos cmii cadéas guardadas pelos guarda , lmttli
eiaes e até inesmiio aqui no Ouro Preto,

0 Sim, CAETANO GAMA:—Portailto, Sr. presiden-

te, tira exptrrado tio nobre deputado o fiha da
ida tI mmlii mi,sharimmmeuit li 12 pmaeas para Chá
aiim de suitistutiuir os girarIas mnuinicipaes qmme lá
havia e erio tom iimnmneri de li.

ii Sii. II. Sir.vA.—CabatmuiuuIe.
ii i-tm. E. Puixoim: —Pira gmmarnicào de urna

camimia mj mi mão t ticrece seguraiut . a. Quando não
houvesse o servuto' mio :mhstamuiemiio para aiim se
lazer, e a guarda ha cadéa, ia o serviço da prisão
rios cri uni mi 1505, cuja anil ac ia já chega ao ponto
de fluo dlIes, que temo nada menos de 9 mmiortes,
passear como capanga na cidade.

'SR. CAETANO GmamA:—P;mssear na povoação,
afiromilando as autoridades, e eltas não terem os
recursos precisos para mandai-o prender, porque
o povo, que não teia olirigaçilo, não se presta a
expor-se ao bacumuiarte de uro assa ssino, que
como este declara que já tem O mortes, e por-
tanto lhe é mndilïem-eri te mais urna ou algumas e
nesumio morrer. Foi por este conjuncto de razões
todas que o delegado de policia ...

O Sim. F. PEixoTo:—Umn caracter muito distin-
ctmi e cidadã; muito prestimoso.

0 SR. CESmelo GAMA:—. . . ultimamente oficiou
ao chefe de policia e o fez de accordo corri todas
as outras autoridades declarando, que nau comiti-
num ia no exercicio mie suas attribuições, e garan-
tia ser iuuipossimel a obtensão de qualquer outra
autoridade no termo de Ubá,se não fossem atien-
didos seus reclaniuos.

O Sr. C. DE (jLivEreA:—Isto é uni acto de
tlesobcdicmicia,pelo qual deve ser processado,por-
que é olirigatorio o cargo de delegado e sob te-
legado.

0 Se. CAETANO GAMA:—Então o nobre depu-
tado quer que o delegado se sujeite áposiçài mmi-
guria e dillicii mie não cumprir os seus deveres,
pôr até sua existencia em perigo pela falia de
meios inipu-escindiveis para maaanuler a ordem, se-
gurança unidixiduai, e prender os criminosos?
Não tã mais rasoavel o outro alvitre de dar-se á
essa autoridade a força de que precisa? Foi por
esta razão que se obteve uni destacamento de 10
praças e se reuietteo para aiim. Esteja o nobre
deputado tranquiilo, irão ha preterição, atisotmm-
tamunemu te ummnhu una, em relação a eleiçies: o par-
tido conservador não precisa destes muieios pana
ganhar as eleições. São estes os motivos que de-
teriuiiriaràm a ida para alli deste destacamento
que não se eleva, comam smuppõe o nobre deputado,
a ma is de 10 praças, porque aiim não existe moios
guarda inunicipal. E' uni destacamento de pou-
cas praças commnandado por nu inferior e temido
por uni auxiliar a autoridade ira se conseguir
fazer aos poucos a reunião das juntas de ali s ta-
mento, e garanti-las no exercidmo de suas attri-
buições em cadacada uma mias freguezias, por isso
que a força não é bastante para sem' disseminada
pelas diversas outras freguezias e impõr ao povo
a obediencia a-lei e o respeito á autoridade, para
que estas juntas furiccionem ao mesmo tempo.
Já vé portanto o nobre deputado que está cimo-

pietamente emigamiado cnn relação aos factos que
Se (lerão no Ubá e ás cansas mine determinarão a
ida deste destacamento.

O SR, C. ue OLIVEinSA: —Não estou enganado-
0 Se, CAETANO GAMA:—O qime eu digo não é o

que ouvi dizer por ali, mas o que consta mia re-
partirão tia policia, dos oficios que Icem N indo
das autoridades, de longa data, expondo o estado
do muiunicipio, a impossibilidade da meuniàu tias
juntas de alistamento por falta de força.

() Sim C. DE OLnvEnRm:- - Pois para se fazer a
junta precisa-se de força? 	 -

0 Se. CAETANO G AM A: — Precisa-se: parque já
declarei ao nobre deputado que cnn todas as fre-
guezias do nuunuicipio mie Ubá o povo se oppue.

O Si'.. C. DE OLivErRA;—Erii todas?
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O SR. F. PEIXOTO E (AF.TANO C tMs:—I 111 quasi
todas.

O SR. VALLADAREs:—Porque o pi esidente to
denunciou isto no seu relatotio?

0 SR. CAETANO GAMA:—I'erdôe-we; lia de de-
nunciar no seu relatorio esti s factos que já estão
denunciados no relaturio passado e que sao ge-
ralmente conhecidos e mesmo pelo nobre depu-
tado que acabou de failar? Se os nobres depu-
tados são justamente os primeiros a virem dizer
da tribuna da asseniblúa provincial que a lei é
má, não attende às coiiveniencias e direito do
povo, hão de se dar estes inconvenientes e abu-
sos. Se vós, que deveis conhecer a lei, e não p0-
deis deixar de confessar que dia é boa, dizeis
ido da tribuna da asseumbléa provincial, muito
mais razão tem de o dizer e de se uppor a cita o
povo,que ciii sua quasi totalidade a não leo, neiim
a conhece.

0 SR. F. PEIXOTO: —ApoiadO.
O SR. CAETANO GAmA:—. .tein noticia deita

por ouvir dizer; suppôe que agora não lia re-
curso algum para os pobres, e para os pequenos
que até agora Linhão o recurso de se esconde-
tem nos inatos, fugirem das povoações, e agora
ja não o teeni: que o recrutamento agora não
é somente para os vadios como uma punição de
sua conducta irregular, á arbitrio das autorida-
des, que é para todos e imposto por lei. E' como
o povo entende. E si infelizmente, tia asseiii-
bléa provincial se levantao v ozes para dizer que
a lei é má, não attende ás conveniencias do di-
reito do povo, nocessariainente hão de se dar
destes factos; o povo se lia de oppôr á cita. Se
DO Ubá não lia ainda factos mais graves a la-
inentar-se, é exactamente porque não havia a
forca precisa, ao menos pala manter certo res-
peito e certo prestigio á autoridade. Este esta-
tio de cousas não é menos prejudicial, porque,
ô V. Exc., não se executa a lei, desprestigia-se

a autoridade, e o povo fica de coilo alçado para
se oppor á todas as exigencias da autoridade ciii
melação ao cunipriniento de seu dever. Este esta-
do de cousas, como disse o nobre deputado no
lrincipiti de seu discurso, tilo pode perdurar. A
autoridade não tem desculpa, se continuar a con-
lemporisar com estes acontecimentos, desde que
tiver os meios e recursos para fazei-o desappare-
ter. E' o que aconteceo agora, porque só agora é
que se ponde mandar este destacamento, que será
iisutliciente, se por infelicidade essa força não
for sutliciente para contei o povo e obrigai-o á
Lcd iencia á lei. E, desde já, previno ao nobre
deputado, e S. Exc. não poderá deixar de con-
vir comigo e concordar que, se não obstante
esta pequena força, a prude:icia da autoridade
e a intervenção das pessoas qualificadas e iin-
portantes do lugar, não se conseguir que o
POVO se sujeite ao cumprimento da lei, e, pelo
contrario, elie se revoltar contra ella e armar o
braço contra a autoridade, será preciso um
sacrilicio maior e remetter-se para alli unia força,
como se fez para a Piranga, que é uiuniciplo
eminentemente conservador, e diversos outros,
afim de que se possa repeilir a força armada
com uma força igual ou superior, porque só
assim se poderá conseguir resultado satisfa-
ctormo.

Para mostrar ao nobre deputado qual a ra-
são porque até agora não se realisarão os tra-
balhos da junta de alistamento no Ubá, o que
lia de especial em relação á este termo, vou re-
ferir-lhe um facto e terminarei.

O SR. C. DE OLLVEIRA:—Sim, Sr.
O SR. CAETANO GAIA: .—Na freguesia da Concei-

ção do Turvo ainda não se reunio a junta de
alistamento. O subdelegado pretendeo fazer este
serviço, mas foi acornmettido pelo povo. Arma-

rão-se os assasinos contra a amiltrítatie e repe-
limão-se as suas correrias na povoação lodos
doni ii gis.

Para amedrontar a autor idade chicotearão o
subdelegado de policia, comituierciamite alli esta-
beieeidu, e obrigarão-o a abandonar e seu como-
nierciu, a sua casa e a fugir do lugar para evitar
a morte.

() im E. DA VEIG,v— Vio -se obrigado a ti  mmdar
de paruchia.

OS li.  CAET.vNOGAMA:—SC não lioll\e factos gra-
ves a lamentar-se, Si. presidente, foiporque
as autoridades abandonarão o cumiiprmriiente do
dt\ei-, e sobretudo porque uni muito prestante
cidadão d'aiii, e juiz de. paz, o Sr. Sacramento,
á cuja casa foi o povo cio grande massa convi -
dai-o pata pôr-se á sua frente, coflseguio apa-
sigmial-o e evitar que se atirasse á mmmamurts ex-
cessos, apezar da autoridade ter cedido ante es-
tas dilliculdades e não ter cumprido o seu de-
ver. Até s'ra, Sr. presidente, aquelta fregue-
zia se acli o estado anormal. Este juiz de
paz veio e o . nie das pessoas mais gradas do
lugar lia 	 o tempo a esta capital solicitar as
umesnmas pi- ' 	 tmcuas que se solicitarão para Ubá
lia muito	 mo; mas ainda não se attendeo a
essa itemes ;. : .Je deste lugar, porque o governo
não tem a 	 ç necessaria para remetter para
ali.

0 Se. C. ii_ . -"-- ivEIRA dá um aparte.
O Se. CAEV.:3 GAMA:—E' eminentemente con-

servadora esta freguezia, bem como o termo do
Ubá.

A Piranga é lambem eniinemitemimente conser-
vadora e pana lá forão 80 pratas.

0 Se. C. DE OLmveimtv:—lsto é bom para mos-
trar que não são os liberat's quefazemn distiirb:os.

O Se. CAETANO GAMA:—VV. Excs. não tem da-
do pmovas d'isso, porque são os primeiros a cla-
mar d'esta tribuna contra a lei e a justificar os
excessos do povo contra sua execuçao.

0 nobre deputado se contradisse no final mio
seu discurso, porque a principio censurou a mdii
da torça para Ubá, e finalmente censurou o não
ter eila sitio remtiettida lia mais tempo, como
para Cabo Verde e Ponte Nova. Não se reimmetteo
lia mais tempo, pelas rasões que dei e que são
de notoriedade publica.

Não se tendo podido fazer isso lia mais temo p0,
mas somente agora, mmmii por isso o acto deve
deixar de ser elogiado: o reincido é homn e atei-
tavel, emmmquammto perdura o mal e pode ser co-
rado.

O Se. E. PEIXOTO:-3a 'vê que não foi mandada
forca para Cabo Verde e Pdnte Nova por serenA
liheraes.

O Se. C. DE Or.nvEiitA: —O presidente disse no
seu relatorio que erão liberaes.

O Se. CAETANO GAMA:—Rei de responder a isto
em occasião opportuna. Mas o aparte rue faz
crer mine o nobre deputado ficou satisfeito como
as explicações e que nada mais tem a oppôr, pelo
que, segundo me prometteo, e acredito que sin-
cerm nmente, espero que retirará seu requeri irento,
com o que reconhecerá que não foi justo nas
apreciações que fez do acto da administração.

O Se. R. SILVA:—Estã empenhado.
O SR. C. DE OLIvEIBA:—Desde que V. Exc. de-

clara que ha disturbios, aceito as expliçações.
O Se. CAETANO GAMA. —Nào esperava outra cou-

sa do nobre deputado. Ha de reconhecer que a
administração procedeo de conformidade corri as
couveniencias do serviço publico, e de tiiod
digno de elogios, para todos os que não emmxr-
gareimi seus actos pelo prisma da paixão.

VOZES:—Muito bem, muito eu).

T)ieurso profc'rido pelo
(1e1U1 	 (10 \ Ii t1ii€'S li
SiAO (le 	 (le .liiii-iliO de im76.

ø t•. Vali ad aie: —Si'. l)iesmdeiltlm,
devo explicar o muco voto relativamente à este
projecto.

lmmtemmdo que este preto e 0111 d'aqueltes, q ue
niereimeimi serro exanie, até por decoro da assemu
bica. Sabe V. Exe. , Sm. presidente, que, violando-
se a ultima   mefo mmiii mi 1cm tora 1, foi ad mlii ttud o neste
recoito uni contratador de serviços pubticos.
Violando a lei, esta assemnbléa declarou depu-
tado o Sr. Moita Pacheco. Eu chamo a ,itten'ao
di assmrubtéa para o projecto e para o contrato
mlhammiente lesivo dos cofres publmeos, celebrado
pelo Sr. MoIta Pacheco como a mesa d'esta asseio-
bléa, e espero que esta augusta corporação dará

til soieumne testemunho de que, mesmo quando
trata do interesse particular de seus ti) enabros,
procede como toda a isenção de espirito, e tendo
s'mnpm'e em  ista a despeza tios cofies pubticos.

O Se. PRESIDENTE:—Peço ao nobre deputado
que não trate de uma. tei:ia vencida.

O Se. VALLADAIIES:—O projecto Cmii discussão
JO é mnateria vencida? Penmmiitta que obscrv e á

. Exc., Sr. presidente, que não tem razão na
observação que acaba de fazer-mmie, e eu conti-
uLtimei no terreno em que me acho Estou cima-
mando a attenção tia assemmibléa para a matenia
cmii discussão. Se adude ao que disse sobre o re-
conhecimento do Sr. Motta t'acheco, eu respondo
que faltei nisso aceidemmtaliiiente. j á protestem coita
a uiiimiha palavra e comi! o meu voto contra a

elação la ultimima lei eleitoral. Mas não mime ar-
repetido do que disse relativamente ao reconhe-
cimento de poderes.

Entendo até que cumpro um dever, profligan-
do as violações da lei elettera,mnormiiente na parte
que eila leni de nietimor.

As assemubléas pmovincuaes no reconhecimento
te poderes são soberanas, suas decisões não po-
dem ser revogadas por poder algum.

O mi muco correctivo, a unica sancção contra seus
desvios e atiemitados é a discussão, que desperta
a opinião e provoca a censura publica. (Apoiados).

Sr. presidente, o honrado deputado que me
pi'ecetteo na tribuna, nico amiiigo, contrariando as
considerações feitas pelo moeu honrado amigo o
Sr. Candido de Oliveira, disse que nao era exacto
ter o Sr. Moita Itacl i eco pm oedido com má fie.

() Sim. X. DA VEmm;A:—Apoiado.
O Se. VALLADARES:—:s. porquanto, S. Exc. fez

tini contracto coma musa da assemiibtéa; e por-
tanto devia presumir que esse contrato era j u-
niilico, baseava-se cio elemento legal.

Sr. presidente, a mesa via assemumbtéa, como
V. Cxc. sabe, não podia celebrar una contracto,
cuja con seiluenc ia fosse o despendio dos dinhei-
ros pubticos, sem uma lei que o autorisasse.
(ira, o Si'. Mitta Pacheco, que devia conhecer a
lei, cmii que se baseava o contracto que celebrava
como a mesa da asseiimbléa, nào pode allegar loa
fé, porque esta só se pode basear na igmmoraucia
do direito vigente...

O Se. X. nt VEIGA:—F,' uni argumento ad ho-
miszem. Suprionha V. Exc. que elle não fosse
formado.

O SR. VALLADARES:—MAS é que é uni homem
formado em direito. Se elIe fosse rustico, lhe
aproveitava a ignorancia. A ignoraocia só apro-
veita aos rusticos, ás mulheres e aos soldados. E
o que dispõe o direito romano, que rege entre
nós a qniestào,ula ignorancia de direito.

O Sr. Muita Pacheco devia saber qu s 1 exis-
tia lei auturisanilo tal contracto. Devia saber que,
semi lei, seu contraio seria nullo. A' S. l'xc. iiào
é licito ignorar isso, porque temo obrigaçio de
conhecer o regimnen de seu paiz. Por consequen-

ia, a eonmleraçào (b , 	S. Cii'. achava-se em
boi f(', 	 irq ii relehrava mmmi coutnul 	 ('00 a ilesa
Ia asseitili 0 O\ m'L a invol ver, udo pro-

celeut. O Si'. Multa laeltee, nminuimente sendo
bacharel em direito, não podia elebiar um con-
tracto seimi conhecer a lei, que ilme servia de base;
e jiào lime era licito ignorar que cetim lei o seu
contrato seria mmimll, visto que dava lugar á di
pemidiu dos dinheiros publico,<;.

) Sim. C. \F vosso: —.t poiado. 0 proíissional
não lide altega m' ignunancia, é principio de di-
reito.

0 Se. VAr,LvDAeES:—Feitas estas etiisilericões,
que são confirurmes coum os verdadeiros prmncipios
de dirito, parece-me ter destruido a existencia
da boa fé, m que, na opinião do lmonr.ido depu-
tado pelo o.° districto, se achiva o Sr. Moita
Palieco, celebrando este contracto.

A oi,tra parte do discurso tio honrado depu-
tado pelo 5.° ,listm'icto consistio cru contestar a
proposição cmi ttida pelo honrado deputado pelo
2,0 districto, que é a seguinte: —a :msseuuibléa de-
via lixar uru qua'cd rum para o pmgarumento do Sr.
MoIta Pacheco. 'traia-se de desneza publica, e a
asseiib!éa provincial, em virtude do acto aduhi-
cional, temo o direito e o dever de fixal-a.

Quanto á consideração de S. Exc., i1uundo nos
disse que a assembtéa provii.ciat não tinha um
criterio, não se achava em condições de descer á
unia questão de detalhe, eu observarei á S. Cxc.
que é cmii uma resposta, que S. Cxc. rue fez a
honra de dar á num aparte, que eu me 'ou basear
para contestar a sua preposição.

Disse S. Exc que a quantia estipulada no
contracto é excessiva; S. Exe. convem nisto.

O Se X. DA VEWA:—Perlóe-me; eu disse que
é excessiva a quantia dei.5 O00 por cada exemn-
piar de asznaes.
O Se. VALm,AnAnEs:-Cntende que é excessivo

o preço de 45000; serve-me perfeitamente. Ahi
temos 5. Cxc. mesmo affirunundo que a assem-
liléa provincial está cru condição de estabelecer
o maximuo, atem do qual não poderá ir o admi-
nistrador da provincia. Segundo a opinião do
hionruilo deputado, o Sr. Motta não pode receber
45000 por exemplar de asena.es: porque, conto
acaba 'le declarar, é um preço excessivo, ha ex-
cesso de lucro.

O Se. X. DA VEIGA dá um aparte.
O Sim. VALLADARES: —Sem duvida, vmsto que

julga excessivo o preço do contracto. Disse S.
Cxc. mais que o prejuizo consuuieravet que re-
sul Ia á provincia teste comitra' lo clandestino não
polue ser attribuilo ao Sr. MoIta Paclieco.

(1 Sim. X. na VEIGA:—Foi irregular.
O Se. VaLLADAmuEs:—E' claudestino, não se

basêa em lei, viola a lei, viola o acto addicional;
foi feito á portas fechadas.

O Se. X. na VEIGA:—lsto não.
O Se. VALLADARES:—Não pode contestar isto.
O SR. X. DA VEIGA:—E' unia palavra que sôa

mal.
O SR. VALLADARES: — Mas exprime a cousa, é o

que quero. O nobre deputado a[Íirma que não se
pode attnibuir ao Sr. n1otta Pacheco este contracto
leonino, mas á mesa. Se é responsavel a mesa,
no que convenho, não podem deixar de ser as
duas partes contraciantes, e como justiça deve
pecar a responsabilidade sobre citas, isto é, sobre
a mesa da assembléa e o Sr. Motta Pacheco, por-
que recebendo a incumbencia da pubhicaçao de
trabalhos desta ordena, não devia ter somente em
vista seus interesses, mas tanibemn o interesse

'ulili: ; d vi ter em vista prestar um servi:o é
provincia. (Apoiados).

O Se. C. Ai'vosso:—E' cousa de que pouco se
preoccupão os comitractantes, o interesse pu-
blico.
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01. VuLaDotES:---\ vou nodo 1 enicu.
is sriliius, o

5111 t geui que t i ra a p105 iHCi.1 da ililil ct	 dos
tilito de sua sseiiibtea; se estivesse ciii minhas

eu até suppriuiiria esta publicação. Quem
jti zei' e tiver interesse, cio d is ligo' o' llosu5
Oebites,ue seiilia tomai-os e pubi uuc-us.

'R. EL Sii.s':—liit:io IIo telitimios debate
publicado.
Vsu.auaiiis: — Á inglaterra nào Leio ti

blicoeau de debates eslipemidiada, e, não obstante,
os sois debates são publicados. Os debates são
iimliiicos, quem quizer que os venha ouvir. Esta

publicação paga petos cofres publicos b:tsea-se
ia s:itifacào da vaidade dos memiihros da asseni-
hia geral e das assemblõas pruvincmaes.

Ciiimu d zia, Sr. presidente, o honrado dt , pu-
!ado não te mi razão em fazer pesar somente sobre
o ivesa o abuso de seuieliiaiitc contracto; pese
,bre ambas as partes contratantes, porque o
euutr,ieio, como diz Savigny, nau é outra cousa

ais ilo que o accordo de duas ou mais vontades
ara regular as suas relaçôes jurmdicas sobre um

objecto. (ira, se é o aceordo tias diversas partes
nirisetautes,a responsabilidade nau pode deixar

de pesar subre as partes que accurdao entre si.
ii Sr. MotLt Pacheco nau é, portanto, isento de
censuras a proposito de setnellianle contracto.
Alui disto, o preço de 45000 por exemplar de
ataCas é excessivo, colHo confessou o honrado
imputado pelo 5° districto.

ti S. X. DA VEIGA:—Mas já provei á V. Exc.
(lii mi trabalho semi i ) mnesimio, imprimindo uni,

mii prumo udo uni.
0 S. V A LLADA1IES—lncOilteStaVelmente lucra

muito micoS, sendo obrigado a publiar cem
exm'iiiplares em vez de mml; pelo miienos lucra o
vilir do papel; é evideiitc que o lucro não é só
este.

Ai torisar o governo a pagar em virtude de
til rontracio, cuja existencia negoU o Sr. Pedro
Vicente, é deixar que o Sr. Motto Pacheco se lo-
cuplete coir iletri mmiento da prov meia.

Chego, Sr. presidente, á terceira parte do dis-
curso do Sr. Candido de Oliveira, contestada
pelo honrado deputado pelo 5.° districto, que é
aqueila que respeita a questão das imicoimipati-
lo lilades.

Disse S. Exc. que o honrado Sr. Motta Pa-
checo não vai celebrar contracto com o admmiinis
tramior da provincia 

'
ceui consequencia nào está

S. Exc. incurso tio art. 2 1 da reforma eleitoral.
Não é exacto isto, Si'. presidente, e vou demons-
trar.

A reforma eleitoral, Sr. presidente, é expressa
a este respeito no seu art. 2.0.

Sr. presidente, como disse ha pouco o Sr.
Candido mie Oliveira, o contracto celebrado com o
Sr. Motta Pacheco é nullo. Sendo nulio este
contracto edecretadaa indemmsação em favorfavor do
Sr. Motta Pacheco, elie tem de chegar por força
a um accordo com o administrador tia provincma,
aceordo que regulará as relações jurmdicas de S.
Exc, e da administração, accordo do qual re-
sultará em favor do Si'. Motta Pacheco a vanta-
gem de receber uma certa e determinada quami Lia,
e contra a administração da provincia, contra os
cofres publicus a obrigação de entregaI-a, por-
que V. Exe. sabe que actualmente não existe
obrigação iienhumiia por parte da administração da
proviiicla...

0 Se. C. AFF0N50:—Nein direito par parte do
Sr. Moita Pacheco.

O SR. VAI.L%DARES: — . . . não existe obrigação
iiemmiimimna por parte da provulcia, e, portanto,
como diz o honrado deputado pelo 2. 0 districto,
ntmii direito da parte do Sr. Motta Pacheco. O
direito do Sr. Moita Pacheco resulta da p '°' -

icàm mli 1 	 livreitia aeiiilmb 	 prvmnol Ipi

mqimti vai servir ii' base a mim contraio
entre mm Si. Motia e governo provincial. A
11 1-vali este mrojeei o e sancrionalo, (]'aqui re-
sulta mui direLo para o Sr. Motta Pacheco, di-
rito que, mimo ivr i nos da pm'uposmr;ào, será o re-
sultado de num accondo, a que chegar o admmii-
mimstramlmmi' da. prmviucia cmliii o Sr. Milta l'aclivico,
direito, cuja i'ealmsaráo, cuja cmmncretisação sela

reulIadm de uni at'cordo moi contracto que si' lia
de dar entre o Sr. Mo tia Pacheco e o administra-
dor da provincia, accmmrdo que será o resultado
dos docummmen to, das provas que o Sr. Motta Pa-
checo apresentar em seu favor.

Já sé, portaum tu, o honrado deputado que tem
por força, em virtude desta proposição, de Imaver
ou acrordo entre o administrador (Ia pi'(iVlilm'ma

e o Sr. Motta Pacheco, deputado provincial, e
este accordo, a que será obrigado o presidente
da provi micia a chegar com o Sr Muita Pacheco,
miào sei o que seja senão um contracte.

(1 SR. X. DA VEIGA:—Não é contracto.
0 Sim. VALLADARES: —Queira dizer-me então o

que seja. E' contrato pela definição que aealts de
dai'. 'lerá cite por base mimma lei; será portanto
vmuii contrato em todo vigor juridico.

II Sim. X. as VEmGA:—Nào é contracto destes,
de que trata a reforma eleitoral.

O SR. VALLADARES:—Corno V. Exe. se engana!
Está no espirito da reforma e na sua letra. A
expressão empregada pela lei eleitoral compre-
hemule todas as especies (te contractos.

Mas, Sr. presidente, quando se trata da inter-
pretaeao tias leis, dizem todos os interpretes, ilàm
se deve ter tanto em vista as snas palavras.

Scire le,qes atou esi verba earasm tenere, sed
vim ei polastatem.

Quando quizessenmos lançar mão de filagrnas
para demonstrar que não haverá contracto, V.
lxc., Sr. presidente, encontra Potllier, Trata-
lo das ti brm gações , lemo listra id o q um' este accom'-
do para recepção de di uhieiro constitue um con-
tracto dis tine to,desde que haja para isso a corda
entre as partes. E' o que se dá mia especie qito
discuto. O Sr. Motta entrará em ajustes com 
governo.

Mas, Sr. presidente, quanto quizessemnos lan-
çar mão de lilagranas para sustentar que aqui
não lia contracto no sentido rigoroso, como aflir-
miiào os jurisconsultos que lia, ser-nos-ia licito
attender para o espirito da reforma eleitoral.
Qual é o espirito da lei, Sr. presidente, quando
prohibe a celebração de contractos, a incummiben-
eia de serviços, a entrega de counusissões aos
deputados pmovinciaes, assin: como aos deputa-
dos gcraes? E' que o legislador quiz firmar a ia-
dependencia tios mmmemnbros das assembléas pro-
vincides, assim como da asseinbléa geral; e por
isso, Sr. presidente, prohibio que tivessem pemi-
deucias com a administração, que recebessem
deila favores.

Não obstante tal pruhibição, Sr. presimiente, é
certo que, cmii virtude tia proposição que disemi-
tiniio, fica á adinimaistra,'ão uma grande arbitro
pira fazer favores ao Sr. Motta Pacheco, Se o
timbre deputado pelo 5.° ilistricto tivesse lixado
um mnixiino, que o administrador não pudesse
ultrapassar, S. Exc. iirmnariít muito melhor a
imidepeudeicia do Sr. Motta Pacheco.

O Se. X. na VEIGA:—() maximno é o preço tio
proprio contracto.

O SR. VALLAOAREs:—Apelar de V. Exc. já o
haver reputado excessivo? O contracto é anllo.
Se eile for servir de norma, creia o nobre depu-
tado que o Si'. Moita ficará em obrigação mmuto
profunda ao adniiinislrador mia provi!-,cia, por-
que é um cmntram'tm leoimmns, eseininhaloso.

prejudica enormuemnenie os 'i m)ler€ssPs financeiras
mia pimivincia

Mas, Si'. presimlemlte, tomo dizia Gil, desde
que tira tudo no vago V. Cxc. cmmiiipmebentle que
neste acto tia admnimiisli'am:àmm irá mimuitm mie gi'a-
e ioso, e são justamente estes favores que a re-
forma em suassmias ilispusições (juiz prohmbir cru
la os eito dos deputados mrovúaciaes.

A reforma neste puniu (juiz levantar os cor-
pos Igi slatj vms to aba nu ntn rito em  que se acliào.

Cum:mipre que esta asseinbtia conservadora mião
vm ii Liii mie no ca iii nho que [em trilhado,tri ihado, de des- -

nooralisar a lei q. :e o seo governo acaba de imu-
pum' ai) parlamento. Cumpre que esta assenibida
conservadora não revogue em seus actos o pouco
(IUC tem de bom essa reforma fatal.

Do que tenho dito resulta que, mesmrio que o
nobre deputado quizesse collocar a questão em
uni circulo muito limitado, mesmo que conse-
guisse refutar, o que duvido, a definição que
dei de contracto, o espirito da reforma eleitoral
aiim está, protestando contra a resoluçào que a
asseubléa pretende tomar, prejudicando a iii-
dependencia dm) deputado em relação is aumiiiuis-
Ir ação.

O Sr. Moita Pacheco, como disse o nobre
deputado pelo 2. 0 districto, devia deixar Sul pre-
tenção para rrmelhom'es dias, ou não se devia
apresemitar candidato, ou devia ter reclamado
em trulmipo; não se devia deixar, seja-moe licita
a expressão, agarrar pela reforma eleitoral; não
devia se deixar envolver por essa 

ré 
!e, que é

uma garantia importantissinia, que muito ha de
contribuir para a muoralisaçào de nossos costumes
eleitmmraes, para levantar os corpos legislativos
do imilperio do abatimento em que se achão,
desde que se estabeleça a eleição por pequenos
eirctmlos e algumas outras medidas.

E' a melhor parte da reforma, que infeliz-
mente vai sendo aminuliada na pratica.

O pensamemita da lei é que não haja pendeu-
cia entre o deputado e a adminislraçáo; que
aquelle não possa receber favores d'esta; e, Srs.,
no caso presente, desde que não se lixa o qztaaztum
dm) pagamento, a transacção que o Sr. Motta
Pacheco celebrar com a admmiinistra çáo terá mia-
tiiresa graciosa, o que cm,lhocará o pretendente
em condições de dependencia da administraçào,
e é exactamente o que não quer a lei.

Provei que não La boa fé da parte do Sr.
Motia Pacheco, elie não podia ignorar o direito
que rege este paiz. Se ignorava, a ignorancia
fln) lhe pode aproveitar, porque não é rustico,
e é formado em direito. A lei, cujo pensamento
é manter a iridependencia dos miieuubros da as-
semiiltléa provincial, protesta contra esta reso-
lução. (Jluito bem).

Iiscurso proferido pelo ISSirl.

deputado F'raueisco da Vei-
ga na sessão de 8 do .Juflhio
do 1876.

ORÇAMENTO PROVINCIAL.

O Sr. Francisco da Veiga: —
Sr. presidente, ciii unia das sessões passadas,
orando o honrado deputado pelo 2. 1 districto, o
Sr. Drumnond, a respeito de um requerimentorequeri mnento
que fez, entrou S. Exc. em longo desenvolvi-
mento acerca (Ia administração do Si'. Dr. A. Fi-
gueira nesta provincia, e, como extranhasse eu
as censuras e acemisações dirigidas a essa admi-
nistração zelosa, activa, economnim:i ml hmlmiesta,
interroimipi á S. Exc. com uni aparte que mais
ou menos dizia o seguinte:—« A administração
to Sr. Dr. Figueira caracterisa-se do seguinte

modo: deixou a provincia com o saldo tIO rei
600:000$000, iínndo encontrado (iS cofres exhaus-
los.

0 Se. %ALLÂDS1IES:-1Nào apoiado.
O SR. F. DA VEIGA:—,.. e imào tendo deixado

de atiender ás mais palpitantes necessidades do
serviço publico.

Este simiiples protesto, feito em honrahonra da ver-
dade, provluzio inesperada ceiecmiia. Os nobres
deputados não puderào sotlrer silenciosos este
testemunho de meu apreço áquelle iilustm'e admm-
uistra:tor, e, como V. Exc. vio, o meu pobre
aparte fez  assumpto principal (lo discurso do
nosso nobre collega, representante do 1. 0 dis-
tricto, cuja ausemicia da casa deploro, e mais
ainda foi honrado na tribuna com as considera-
ções feitas pelos meus ulistinctos amigos os Srs.
i)rs. Valhadares e A. Penna,

O Se. VALLADARES:—V. Exe. nos merece toda
consideração.

O Se. A. PENmD0:—Apoiado.
O SR. F. DA VEIGA: —.Parecia, pais, Sr. presi-

dente, que a asserção do meu aparte não tinha
fundamento nem apoio nos factos, e V. Exc.
comnprehende a responsabilidade que pesaria so-
bre mim, se tivesse com certa insistencia, conio
foi notado pelo nobre deputado, repetido uma
e mais vezes uni facto que não pudesse provar
plenamente nesta tribuna.

Estou, pois, em imnpi'eseindivel obrigação de
o fazei', e espero onseguil-o com os mesnios
docuuiiemiios de que se servirão os nobres depu-
tados, especialmente o r. Cesario Gania.

O Se, VALLaDAHE5:—Esses documentos são
magicos.

O Se. F. DA VEIGA:—ESSeS documentos devem
ser lidos itt totum, emttretanio que o Sr. Cesa-
rio omittmo grande parte do que vem exarado
na mesma pagina do relatorio que deixou de ler.
Citou periodos isolados, mutilando assimn o pen-
samento e a verdade.

V. Exe. e a casa ouvirão, quando este hon-
rado deputado, que por tanto tempo e com tanta
habilidade occupou a tribumia.

O SR. A. PENNA: —Apoiado.
O Se. F. DA VEIGA: — ... tratou da administra-

ção do Si'. Figueira, o juizo que elIe fez deste
eminente cidadão. Disse que eia umn homem de
inteira probidade, caracter austero, uma intelii-
gencia robusta e uma dos nossos primeiros esta-
distas.

O Se. A. PEN1D0:—Apoiado.
O Sri. F. DA VEIGA:—S. Exc., concedendo ao

Dr. Domingos, de Andrade Figueira estes pre-
mlicados,fez-the apenas devida justiça. (Apoiados).

Mas, Sr. presidente, não fez justiça total. Fez
justiça nesta paite, mas não apreciou com a
mesma isenção de animo todas as qualidades do
Sr. Dr. Andrade Figueira, porque depois de
ter proferido estas palavras, em que todos esta-
mos de aceordo, veio o terrivel—mas—que de
ordinario desmancha tudo quanto se diz ante.-,...
Depois de alumiar aquelias verdades, S. Cxc.
desemnbaraçadamente passou diplomade inepto
ao mesmo Sr. Dr. Figueira, quanto á adiiimnis-
traçiu,pois que o declarou, do alto desta tribuna,
incapaz de ser algum dia uni bom alministi'ador!

Sr. presidente, sobre modo admirou-me um
juizo tão eivado de paixão em uru espirito culto
e de ordinario cordato.

O Se. VALLADAI1E5:-0 Sr. Cesario Gama disse
que o Sr. Figueira era partidario extremado.

O Se. I)rmuroND:—E vingativo.
O SR. F. nis VEIGA:—i)isse que tinha incapa-

cidade completa para a administração.
O Se. A. PENNA:—Pode ser uru lomem habil

cru muita cousa e não ter talento para adminis-
trar.
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O SR. VALLAnAU ES: —Certa previdencia é !li-
dispensavel para lidar com os homens.

O Su. l)RuIoND: —l'lle era rancoroso.
0 SR. F. na V,ioa: —Não podendo negar, nem

o Sr. Cesario Gania, nem os honrados deputa-
dos, que com elIe concordarão neste ponto, as
grandes economias que fez o Dr. Domingos de
Andrade Figueira quando presidente da provia-
cia...

1) SR. VALLADARES: —ISLO é exacto.
0 SR. F. na VEiGA:—... S. Exc. procurou a

seguinte explicacão, dizendo: « Nada mais facil
do que' ecoaonhisar como economisou o Sr. Dr.
Figueira, porque S. Exc. economisou nada fa-
Zen tu. » Ora, Srs., se efiectivauieiite o Sr. Dr.
I)oiuiiigus de Andrade Fi,'ueira se limitasse na
sua ad 111111 istracao a mula fazei

( Sii. VALLA1M1IES:—['i1 não disse isto.
O Su. F. na VEIGA:—Nào digo pie fosse V.

Ec., houve quem dissesse.
se S. Exe. tivesse entendido que econo-

miar era simplesmente não gastar, effectiva-
mente cite teria direito à este titulo de iii opto,
e daria occasião á que os nobres deputados vies-
sem aqui dizer que suas economias nada reve-
lavão, porque tinhão sido o não cumprimento
da lei, porque existião só pelo facto de não
ter S. Exc. attendtdo as necessidades publicas,
porque tinhão sido o resultado do procedimento
do usurario, que ningnemn poderá i'ecomniiiendar
a nemilitium administrador. Isto irivolve portanto
mima grave accusacão, que prejudica o seu cre-
dito coimo homem iliustrado e intciligente, que
o nobre deputado e todos reconheceui. (Apoia-
dos).

0 SR. C. AFF0N50:—Nào apoiado.
O SR. i)imuIoND:—Eis aqui um não apoiado

com que concordo.
O SR. F. DA VEIGA:—Na tribuna desta casa e

no dominio de todos os governos te ia apparecido
mmiuitas veies accusações exageradas e mesmo
apaixonadas, jamais, porem, que me conste ao
menos, se duvidou da palavra honrada dos ad-
iministradures da provincia quando fallão aos

seus representantes, quando se dirigem aos fis-
caes de seus actos e seus censores.

Os meus nobres eoiiegas, aos quaes respondo
neste ponto, Iizerào merecida justi ç a e tanto que

honrado deputado pelo 1. 0 districto argumen-
tou tendo em mão o relatorio do Sr. Dr. Fi-
gueira, em cujas palavras S. Exe. baseara algu-
luas de suas censuras.

O Sn. CE5ARI0 GAMA:—Nào fiz censura nem
uma ao Sr. Figueira, apreciei somente a admi-
nistração deite.

O SR. F. DA VEiGA:—Bem. Mas se V. Ex%
não dirigio palavras de censura ao Sr. Dr. An-
drade Figueira, expuz os factos de tal arte que, a
serem elies verdadeiros, importarião por certo
acre censura ao Sr. Dr. Fi gueira, corno acabo de
dizer.

O SR. CESAR1O GAIA:—Não apoiado.
O SR F. DA VEIGA:—Sinto que não tenha sido

ouvido ou comprehendido pelo meu honrado
amigo, e por isso repitõ que disse V. Exe., cor-
roborado por alguns de seus coilegas, que as
economias do Sr. Dr. Figueira erão reaes, isto
é, que os cofres tinhão licado repletos, mas que
lambem as necessidades publicas não havião sido
satisfeitas e portanto.

O SR. CESÂRIO GAMA:—Apoiado.
O SR. F. DA VEIGA:—.., que S. Exe. tinha

feito a economia do usurario.
O SR. CAETANO GAMA:—Mesmno assim foi um

administrador digno de elogios, por isso que
administrou a provincia n'uma quadra eleitoral
e ao uiienos não gastou.

O Sim. F. na VEIGA:—Vou provar á casa que

não houve este procediumenlo de que laili o
honrado deputado pelo 1.0 districto, porque se
elIe tivesse existido, disse-o e repito, a piesi-
demmcia do Si'. Andrade Figueira seria digna de
censura, porque S. Ixc. nau podia reduzir a ad-
uministração de uma provimicia á administração
de uni pati'imnoiiio particular, de uni misurario,
que entende proceder muito bem nada gastando.
A provincia tinha necessidades indeclinavois
satisfazer, e, se elie deixasse de satisfazei-as, não
cumpria a sua nobre missão, como cumpriu.
(Apoiados).

Srs., provarei que a verdade é que o Dr. Au-
drade Figueira teve o raro talento, teve a ra-
rissinia capacidade de atlemider convenienteimiemite
os reclammios do sei viço publico, colou eu havei
dito 110 umeu aparte, que tanta celeuma causou,
como tammibemmi de rooseguir fazer economimias Ci
ponto tal como administrador neu li um desta
provinci'm ainda ponde fazer.

O Sim. '. DA VEIGA:—Apoiado.
ti SR. . oa Vriiot:—Isto é facil provar.
O Sim.	 LLADARES:—IStO é questão dilileil de

verificar 	 .que tem havido tantos aduoniutra-
dores...

O Sim. . ia VEIGA:—Não senhor, é cousa fa-
ciliuia,	 ' . e temos ahi os relatorios, e outros
(luCiSue... 	 . iiciacs que fallào bem alto, e entre
Piles desic :. do Si'. Andrade Figueira.

O Sim. ALLADARES: —MeSm0 entre os adminis-
tradores conservadores?

O Sim. F. DA VEIGA:—Aproveito entretanto o
aparte do nobre.deputado para fazei' uma decla-
ração a priori.

Si'. presidente, nimiamente injusto foi o meu
honi-ado amigo, deputado pelo 1.0 districto,
quando fez uma insinua ção, cuj

em
as palavras, acre-

dito, não só c vista de sua delicadeza habitual,
como das relações de amisade com que me honra,
furão muito alemu do seu pensamento. S. Exc. fez
uuia insinuarão pouco delicada e inteiramente
injusta, dizendo que o roca aparte em defeza ao
Sr. Andrade Figueira neste ponto tinha sido
motivado por uni desejo de incensar.

0 SR. CE5ARIO GAMA:—Não apoiado, hei de ex-
plicar isto.

O Sim. A. PENNA:—Não podia estar isto no pen-
samento d'elIe.

O Sim. F. na Vriiva:—Sou o primeiro a reco-
nhecer.

O SR. A. PENNA:—Justamente, V. Exc. faz
justiça.

O Sn. F. na VEIGA:—Eu tenho direito a es-
perar que S. Exc. não seja injusto para comigo,
que tenho consciencia do dever e da minha res-
ponsabilidade nesta casa, e que sou incapaz de
incensar a quem quer que seja. (Apoiados).

O Sim. CusARmo Gasia:—Nem precisa insistir
neste ponto, hei de explicar.

O Sim. F. na VEIGA:—Bem. Como o illustre de-
putado, a quem inc refiro, com o cavalherismno
que lhe é proprio, acaba de declarar que não
teve a minima intenção oflbnsiva (apoiado do
Sr. Cesas'io Gama) voltarei ao ponto principal,
isto é, á prova de que de nenhum modo fui le-
viano, nem afastei-me da verdade dos factos,
quando disse que o Sr. Andrade Figueira tinha
encontrado os cofres exhaiistos, e entretanto os
deixara corri um saldo superior a seiscentos Con-
tos de réis.

Devo declarar, Sr. presidente, que, aflirnianlo
esta proposição, não estava, Guino não está
agora, na minha intenção fazer uma censura ás
administrações anteriores.

O Sim. VALLADARES:—Ah!
O Sim. F. na VEIGA:—Nào quero instituir exame

minucioso sobre dias, porque eu temido que é Ira-
vai' uma luta esteril...

O Sim. VALLAOARES:—E' muito imtil.
O SR. F. DA VEIGA: — . . .qmie só servirá para

provocar discussau calorosa; nau o faço, pois,
não que aio tenha consciencia de que poderia
com vani,agein e facilidade provar muitos erros
dessas adnimnistra;õe, inas porque não foi, nemmi
é este meu Íimii.

Os cofres da provimicia podião estai' exlmauslus,
COifio de facto estavão, sem que de nenhum modo
os administradores tivesseni culpa, visto quecit

es tmnhão leis a cumprir.
O Sim. VALLADARES: — ãO se poderia conside-

rar os cofres exhaustos, quando já havia ordem
para ainortisação de divida na imnportancia de
cento e vinte oito contos de réis.

O Sim. F. na VEIGA:—O aparte com que me
boina o nobre deputado é justamente a confir-
mação de uiuinhias palavras (apoiados), porque,
dizia eu, os cofies podião estar exhaustos, sem
1'oquo por isso merecesse censura o administrador

da pm'ovimicia.
• Sim. VALLADARES:— -Valha-nos isto.
• Sim. A. PENaA:—Aceitamiios a deciaraçào.
O SR. F. DA VEIGA:—Exhaustos, porque o pre-

sidente tinha necessidade de gastam' os capitaes
da provmncia em cumnprlmnent) da lei, de provei-
os div el-aos servicos pubhcos, de smisfazcr, por
exemimplo, a gramide necessitade da »wom'lisaçào
do emuprestimno mineiro.

Consiguintemnente, vã V. Exe. que o aparte do
nobre deputado veio corroborar o cine eu dizia,
veio provar que não louve tal censura, como a
qumz enxergar o honrado depurauo pelo 1. 1 dis-
trieto, mias minhas palavras. Assigualei uni facto,
e estou na obrigaçao de provar que cite é verda-
deiro, seui que isto importe unia censura ás
adummmnmstraçóes passadas, cine aliás podem ser
perfeitamimemite accusalas por cri-os e faltas macon-
testaveis.

0 Sim. VALLADÂRES:—A expressão—exhaus-
tos—parece indicar que a provimicia estava ema
ruimia.

O Sim. F. na VEiGA:—Dizia o Si'. Andrade
Figueira á pagina ? do seu reiatorio. (Lê).

Uma, Sr. presidente, quem baseou-se n'este
documento é fora de duvida que tinha tudo o
direito de declarar que os cofres estavão ex-
haustos, pais que exhaustos são os cofres
que, lendo apenas 4 contos de reis, estão como-
promnettidos a pagar 129 contos coma praso curto
e bre e (apoiados).

O Sim. CEsAimmo GAMA:—Hei de provar que o
nobre deputado está enganado, assim Guino se
enganou o Sr. Andrade Figueira.

O Sim. F. DA VEIGA:—E' o relatorio que o diz,
e não vejo se contrapõr á cite nenhum docu-
mento mais digno de credito.

O Sim. Crisariio GAMA:—O nobre deputado não
vã que elle se referia a exercicio que ainda
não estava encerrado? Esse exercicio encerrou-e
fazendo todasas suas despesas, e passando sai-
do para o seguinte.

0 Sim. F. na VEIGA:—Nào houve exageraào de
minha parte.

O Sim. CESARmO GAMA:—Foi unia proposição an-
tecipada que o Sr. Andrade Figueira avançou e
que não se reaiisou.

O SR. F. Da VEIGA:—CofflO não se reaiisou? Pois
quatro contos apenas cine havião na thesouraria
bastavmo? Só a anmoi'Lisação exigia de pi'omnpto
129 contos. Agora mostrarei qmiaes os saldos ex-
istentes 8 rnezes depois que o Sr. Andrade Fi-
gueira assumiu a administração da proviocia.
Erão elles:—emn dinheiro 360 contos, Cio leItras
22 contos ...

0 Sim. CESARiO GAMA: —Não é saldo.
O SR. E. Da VEIGA:—.. .eni effeitos e outros

valores 15 contos, nas estações arrecadadoras 115
contos.

O SR. Crisarimo GAMA:—Nào são saldos, são
quantias que amada tmnhào de ser applicadas.

O Sim. F. na VEIGA:—Erão saldos ema sua maior
paute, e as palavras de que usou o Si'. Andra-
de Figueira respondem ao nobre deputado.

Estas quantias prefazeni a elevada sommna de
531 contos que, por muito inferior, não repre-
senta a mmimpom'tancia efléctivamneute arrecadada
até essa data, porque a thesouraria provincial,
cujo balanço se havia apresentado no mez de
Abril, só tinha conhecimento das quantIas ex-
istentes mias diversas estações arrecadadoras até
Março,

O Sum. A. PENNA:—QuaI foi o saldo que deixou
o Sr. Andrade Figueira ?

O Sim. F. DA Vrimca:—Deixou arrecadados...
O Sim. VALI,ADAmIES:—Ah arrecadados.
(.) Sim. E. na VEIGA:—Saldo, porque. estavão

satisfeitos todos os empenhos da provincia...
531 contos, aos quaes, addicionamtdo-se as quan-
tias que deviào estar nas estações arrecadado-
ias e que, calculando pelo mimiluimo, devião su-
bir á imnpom'tancia de 150 contos, vemimos que
existia nus cofres quantia ruiu ito superior aos
600 contos, que tanto sorpreenleo aos nobres
deputados (apoiados).

O Si',. Cxsariio GAMA:—Assiifl é muito facil ac-
cumimular capitaes.

O Sim. A. PENNA dá um aparte.
O Sim. F. na VEIGA--Eu provarei, a menos que

os nobres deputados não desprescm completa-
mente todos os docunmentos offlciaes, e não
queirão dizei' que uni administrador da quali-
dade do Si', Andrade Figueira faltou á verdade
ema uma doctimimento official..

O Sim. A. PENNA:—E' que o nobre deputado
esta analisando os factos de maneira incompleta.

O Sim. F. mia VEIGA:—Estou apenas reprodu-
zindo o mime disse o Si'. Andrade Figueira, ba-
sea.lo eia algarismos ii'recusaveis.

O Sr. A. P1cNNA: —Mas sem attender a dados
officiaes anteriores.

0 Sus. F. na VEIGA (Lê o relalorio do Sr.
Dr. .l'i,queira e balancetes da lhe3ouraria, em
apoio e prova de secas proposições).

O SR. A. PENNA:—Não é exacto isso.
O Sim. F. DA VEIGA:—E' o que o nobre depu-

tado difficiiimente provará.
O SR. A. PvNNa:—Hei de provar á toda luz,

de mnaneii'a expiemmdida.
O Sim. F. DA VEiGA:—E' fora de questão, Sr.

presidente, que o Sr. Andrade Figueira deixou
nos cofres a somnia de 600 e tantos contos, em-
hora, a prevalecer a asserção do nobre deputado
pelo 2. 0 districto, nada signifique isso, visto que,
corno diz o nobre depilado, aquelhe digno ex
presidente miada fez...

Srs, o nobre deputado, assim se exprimindo,
esqueceo-se completamente do que se passou na
administração do Sr. Andrade Figueira, esquie.
ceo-se, por exemplo, de que o acto que S. Exc.
tanto encareceu, a amnortisaçào mio eaiprestuiumo
mineiro, feito pelos seos amigos, na importancia
de cento e tantos contos, foi como pletmdo pelo
Sr. Andrade Figueira com a quantia de 129 con-
tos...

O Sim. CEsAimto GAMa:—Era acto que não po-
dia revogar.

O SR. F. DA VEIGA:—.., que já foi um bom
emprego das rendas publicas. (Apoiados).

O SR. CEsAilmo GAMA:—Forçado.
O SR. F. DA VEIGA:—Serii duvida, não o podia

fazer senão emr, virtude de lei, não tinha arbi-
trio, loas é mais um argnmnemito ema favor de seu
zelo e do muito que fez na administração finan-
ceira da provimmcia.
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Alem disto, disse o nobre deputado, o Sr. An-
drade Figueira tirniton-se a suppiniir cadeiras,
restringir despezas, e nada mais. Vou mutrar
a injustiça e inverdade notoria que ha nesta
apreciaçao.

O que fez o Sr. Andrade Figueira em relação
á instrucção publica foi um acto de patriotisíno
e de grande moralidade administrativa. Disse S.
Exc. em seu relatorio (lê).

t.lit SR. DEPUTADO:—O que a este respeito fez
o Sr. Figueira ê digno de todo o elogio e devia
ser imitado por todos os presidentes.

O Se. F. DA VEIGA:—Ora, Sr. presidente, di-
zer-se que o administrador da provincia, porque
poz em execução as leis e regulamentos, porque,
bem compenetrado de seus deveres e elevada
missão, procurava melhorar o mnagisterio e assiril
regenerar o ensino..

Ii SR. X. DA VEIGA:—Porque mostrou-se su-
perior aos empenhos.

ti SR. F'. na VEIGA:—... deixou de satisfazer
as necessidades publicas, é inverter todas as no-
ções e princípios governamentaes e desconhecer
completamente a ordem natural das cousas! O
acto do Sr. Andrade Figueira o honra e nobilita
e até, como nós todos nao ignoramos, como era
natural, despertou muitas queixas da parte de
seus amigos politicos; foi um acto irroralisador e
praticado, não para evitai simplesmente des-
pezas, porem com o fim muito nobre e elevado
de fazer com que as cadeiras de instrucção pri-
maria fossem preenchidas por pessoas idoneas
e habilitadas, e não por analphabetos. (Apoia-
dos).

E' verdade que o Sr. Andrade Figueira abste-
ve-se de ernprehender grandes obras na pro-
vincia, porque encontrou muitas em execução,
e, procurando informar-se, não só da repartição
liscal, como da de obras publicas, chegou ao co-
nhecimento de que era irnpossivet, com os re-
cursos orilinarios da provincra, realisar todas as
obras que estavão autorisadas. Assim, nãoj or-
denou a construcção de muitas, e prudentemente,
com o criterio que o distingue, limitou-se ás
mais urgentes.

Entretanto eu mostrarei o que fez S. Exe. e
que vem á pagina 29 de seu relatorio. (Lê).

Não tem, pois, o menor fundamento a asserção
do nobre deputado,quando atlirmon que esse pre-
sidente miada fez, quando o contrario se vê do
proprio relatorio de S. Exc., que de certo não
trata de factos irnagivarios.

Por consequencia, o lJr, A. Figueira seguio
realmente a doutrina mais salutar e a mais de-
sejavel que seja sempre executada pelos adminis-
tradores de qualquer provincia. S. Exe. poz
em execução e mandou lazer todas as obras que
estavão autorisadas dentro da lei de orçamento,
que erão aquellas que a receita comportava, e
deixou de mandar fazer obras que estavão au-
torisadas em leis avulsas, mas para as quaes não
havia no orçamento verba determinada.

O Sn. CE5ARI0 GAMA:—Como não havia?
O Sim. F. DA VEICA:—NO orçamento da provin-

cia não havia.
O Sim. CE5ARI0GAMA:—Pois não lia lei que ain-

plie os creditos ?
O Sim. F. DA VEIGA:—Mas elle entendeo, e cii-

tendeo muito bem no meu modo de pensar, que
devia de preferencia executar as obras decre-
tadas no orçamento.

O Sim. A. PErsNA:—Ilavendo nurnerario, devia
cumprirtodas.

O Sim. F. DA VEIGA:—Não podia cumprir.
O Sim. A. PENNA:—V. Exc. disse que havia sal-

do.
O Sim. F. DA VEIGA:-1)e accordo com o seu sys-

tema, mandou fazer todas os obras que estavão

os lei do oremnWflt) C que er requsrila peL
necessidade publica, ti umais lora gastar a emuo,
febri luiente, e de tao ingloria tarefa não se podia
encarregar o Sr. Figueira.

Sr. presidente, as obras publicas não cessa-
rão nesta provincia durante a administração do
Sr. A. Figueira, como deu a entender o ilius-
ire deputado pelo 1. 0 districto.

Nesta capital S. Exe. fez importantes ohras
que eu não enunciarei para oz to cansar a atien-
çãi dos meus lmoir:mdos collegas.

• SR. VALLADAIiES:—NàO cansa.
• Sim. F. ni VEIGA:—Mas dias Ia estão enuure-

radas á pagina 32 do relatoimo de S. F.xc. e
podem ser vistas pelos nobres deputados, que
de certo não quereraõ accusar só por epirito de
partido, quando os factos são incontestataveis.
Com relação á matrizes e capellas, durante a
sua administraçào, mandou fazer obras que ex-
cederão a avultada quantia de 60 contos.

Com factura, conservação e concertos de
estradas, as obras feitas durante essa curta mas
brilhante administração importarão em mais de
100 contos.

Em concertos de pontes, casas de recebedo-
rias, cadeas, &, S. Exc. despendeo tamnbein
dezenas e dezenas de contos, como tudo consta
do nmesmo relatorio, e admira que os nobres
deputados não o lessem, quando é elIe tão digno
de estudo.

A respeito de pontes, ainda o Sr. deputado
pelo 1.0 districio laborou cmii una engano ma-
nifesto. S. Exc., enumerando as grandes despe-
sas que tinhão corrido pelos cofres provimiciaes
no dominio de seus amigos, citou entre outras
despesas avultadas a que se fez com a ponte sobre
o Rio das Velhas na cidade de Sabarã, que riu-
portou em :000000 e que nos disse S. Ixe.
ter sido paga no dominio liberal.

Entretanto, é mais um engano manifesto cru
que incorreo o nobre deputado, porque os o[~
timos pagamentos das obras desta ponte recor-
do-rue terem sido feitos durante o tempo em
que exerci o cargo de inspector da thesouraria.

Mais ainda: do relatorio rio Sr. Figueira se
verilica que na administração de S. Exc., ao que
me parece, é que se pagou a primeira prestação.

O SR. CEsAimio GAMA:—Nào, senhor.
0 Sim. F. na VEIGA:—Mas,tjuando muito, o seu

engano veio disto. O antecessor de S. Exc., no
tempo dos amigos do nobre deputado, mandou
pagar a primeira prestação desta ponte na im-
portancia de 19:000, mas o pagamento foi rea-
usado depoms,já na siti.açáo conservadora.

ti Sim. CESARIO GAMA dá um aparte.
0 Sim. F. Dk VEIGA: —V. Exc. disse que o Sr.

Figueira nada gastara com elIa.
O Sim. Cimsammio GAMA:—Se era legado da ad-

ministração passada, como se diz que é acto de
sua administração?

O Sim. F. DA VEIGA:—E' verdade. . .foi uru dos
legados deixados pelas administrações anterio-
res.

t) Sim. Cimstiuo GAMA:—Foi ainda paga pelo
exercicio da administração do Sr. Figueira.

O Sim. F. DA VEIGA:—O que é verdade é que
quando o Sr. Figueira deixou a provincia já es-
tava paga a primeira prestação da ponte do Rio
das Velhas.

O Sim. CESAI1IO GAMA:—Serviço anterior á sua
administração, não é acto de sua administração.

O Sim. F. DA VEIGA:—A despeza verificou-se no
tempo do Sr. A. Figueira. (Apoiados).

O Sim. Cusaimio (;AMA:—Em exercicio anterior.
O Sim. F. na VEIGA:—Foi pelo exercicio de sua

administraçao propriamente.
O Sim. CEsAmmio (;AMA:—Está enganado.
O Sim. C. AFroNso:—V. Exe. disse que a admni-

nistraed) anterior!, , gani iUii pira sererim edis-
l'emtos pela ilimunielmimedo ii Si-. A. Fmgu'ira;
)Iw10 (unhi'riio. trixu iiiii sailo.

0 Sim. Cisimmo GaMA:—Os e mitral e cli não
podia deixar de mamariam' pagam, e mandou pagam'
por exercmcio que era da arhuiii istraão deite: a
aua mdmnmiistmaçào cou'21oU cai Agosto de 1868.

O Sim. F. na Veiut:-_Corroborando esta aceusa-
ção, diss o moura to deputado pelo 1.0 districtu,

w jã estaão dada.s rim udinmmeistzaçào do Sr.
Machado de Souza as ordens respetivas para o
ultimo pagam ii to do cmii pies li uso um mimei ro.

ti Sim. VALLADAIEs:—Estas ão; consta aqui do
retatorier do 'r. Machado de Souza.

O Sim. F. DA VEIGA:—N30 nego o que consta rio
relatori, do Sr. Machado.

•	 mm. C.Àm soNso: 	 i rir) Sr. A. Figueira.
• Sim. E. DA VEIGA:—E' verdade que S. Exc.

tinha determioado á ilmesourarra provincial que
se habilitasse para fazer este pagamento.

O Sim. C.\FFoNso:—V. Exe. está enganado.
O Sim. ALLADAiiES E A. l'ENNA:—.lã tinha dado

as precisas ordens.
OSR. E. DA zmua:—Os nobres deputados que-

remo fazer questão de virgulas?
Sim. C. AvFoNso:—V. Exc. disse que ordemmou

á timesoiiraria que se habilitasse, quando estava
hahiittrila e tinha te1mosmtmta no banco do lirazil
a iii lati a o ecessa ria.

ii Se. CesAimio (;AMA:—Apoiado.
1 Sim. E. na VEiGa: —Não tinha. ]">L,) é exacta-

mente o que os nob ies deputados não poderão
provar.

0 Sim. C. AFFoNso:—Tinha.
0 Sim. F. DA VEIGA:—V. Excs. negao o que

está eseripto rio relatorio e está provado
i  Sim. C. FFON5o:—Tenha a bondade de ver o

relalorio do Sr. Machado.
tI Se. VALLADARES—Qtte se exprime assim

(lendo). a De accírrilo cmii as vistas desta pre-
siriencia, mandouou a thesouraria provincial alirva
elitaes, em 2 de Abril ultimo, annrmncmando que
no tini de Setembro p. futuro estai a iufal tivel-
meu e exti reta a enorinmissi na divida proveniente
desta operação de credito, que desde a sua ori-
gerim teimi sido uru verdadeiro sorvedouro das !eis
de orcamentos provi ucmaes.

0 Sim. CESARIO GAMA:—Annuncio feito po-
na iria.

ti Smm. E. Da VEIGA:—O que se segue almi?
t) Se. VaLmaDAisEs:—E' que o administrador

sabia que havia elementos para o pagaimieuto.
0 Sim. E. na VEIGA:—De nenhum modo está

provado o que dizem os nobres deputmls,rirenos
bern informados, que havia quantia cru deposito
no tranco do Itrazil, porque o contrario está ahi
no relitorio do Sr. A. Figueira, que relata os
factos cmii escrupulosa exactidão

II Se C. AFFoNsu:—V. Exc. deve lembrar-se
(te que era inspector então o Sr. Cesarmo Gana e
que tomou parte muito directa ria questão.

() Se. F. DA VEIGA:—t) proprio Sr. Cesario
Gama, cuja cana petencia sou o primeiro a reco-
nhecer...

t) Sim. Cesaimio GAMA:—Obrigado.
() Sim. F. DA VEIGA:-- . . não nos pode dizer

que o banco do Urazil estava lmabilmtadir corri a
quantia necessalia para o pagarmieiito do resto da
divida mimirreira, moas para comatrahir o miecessario
einpi'estimiro pam'a a extincção desta divida, cousa
mmi u i to liii reji te, corno iodos comi p i'eliend cmii.

0 Sim. VALI.ADAmmES:—As ordens já tmulmão Silo
ex pelid as.

ti Sim. F. n& VEIGA:—Não contesto. Mas a ver-
dad é q, expedi-las a S ordens, nem por isto
ficavào os cofres habilitados para satisfazer esse

pmg.rint. De (liii vJoriao lue 	 irdunS, se, fil
ta si muirmierarro?

0 Sim. V A Li.mrimilEs:—Mas o i'. Macha,lr não
prima expedir i:rmpriilentcmiiemite ordens det:m na-
tureza, sermi ir lrnuheiro pala n'causar o iaga-
mime mli o.

0 S R . CEsmmiio GAMA:—lanto q.ue era ciii vir-
tude rissas ordens que se fazia o pagarniemito.

ti Sim. VILL%DAIiES: —O Si. Machado não batia
ni ,eila.

O Sim. CEsAmmro GAMA: -- Elie expedia as ordens
para as repartiçms lisces.

O SR. E. na VEIGA: —Nem eu contesto isto.
O que contesio, e os nobres deputados não po-
de:-á,) caril vantagem provar, é que stivesse no
banco to Brazil a quantia precisa para isto. Ccii-
\ ciii Iláto confundir r'ousas esmnciulrmiente dis-
ti mie tas.

0 Sri. C Arsoaso:—Eu rume comuprometto a ie-
nimoistrar isto.

0 Sim. F. Da VEiGA:—ferci nmUiti) prazer em
ouv ii -o.

ti Sin. C. AFFoNso:—Já pedi a palavra.
0 Sim. F. na VEIGA:—A exposição dos factos,

tae quaes se derão, incomniaodi aos icbres de-
pomtools, e por isso, Sr. presiilente,deixarida este
pulo, sobre o qual V. lxc. vê que os nobres
deputados não querem de maneira nenhuma
ctmgar a accorlo...

O Sim. Mounio:—Repellena in totum os dados
oilnciaes

O Sim. CEsAirio GAMA:—Nào apoiado, eu os
iL Cl ti.

(t Sim. VmLLADaRiis: —O relatorro do Sr. A.
Figueira tem a mesma fé que o do Sr. M. de
Souza.

O Se. E. ni VEIGA: - ... V. Exc. peimimittirá
ue eu pase a tomar em consideraçào algim rIas

(Iasobso rvaiões que fez mia u 1 ti rima sessão o Do-
bre deputado pela 2.° districto, em relação ao
orçamento que discutimos.

Aiaaysaiudo as administraçóes, S. Exc. disse
de umimiodo generico que as at inline trações con-
servadoras de 1868 para cá..

O Sim. VALLADAimE5:—Eu abro excepçau em fa-
vor de dous adiumnristi'adores.

t) Sim. E. ria VEIGA:—.. .com excepção (te duas,
forao interm'amurnte contrarias aos interesses da
provincia, furão esbanjadoras dos dinheiro ,; pu-
bticos e te inlrrurui modo corarão das mais ml -
pitantes necessidades do serviço publico.

O Sim. VALLADAIIES:—ESte juizo leio-o aqui mi-
nuiieiado pelo Sr. Venamicio Lisbõa.

0 Se. F. ns VEiueA:—Sr. presidente, V. Exc.
cormsprehemide o que ha de injusto...

O SR. A. PENNA:—Vã com vista ao Sr. Ve-
imaucio Lisbôa.

O SR. VALLADÂIIES: --E ao Sr. Pedro Vicente.
O Sim. F. na Vimica:—. . neste mamudo de apre-

ciar os acon teci cite nLos. O facto, que reconhieeeo
o honrado deputado, mie terem dmms dislinelos
administradores, 05 Srs. Drs. A. Figueira e De-
nevirles, feito mmiaiores economias, mimo os cultura
em posição excepcional em relação á seus col-
legas...

O Sim. VALLADA1mEs:—Colloca.
O Sim. E. Da VEIGA:—... de sen, in os irnicos

dignos dos encorsaios dos nobres deputados, mlerle
que 55. Fxcs. mnostráo-se dispostos a ser justos,
porque a administração dos presidentes conser-
vadores que se seguirão e que antecederão aos
dous de que acabo de faltar, se deependerão som-
mas maiores, tambena tivr'rão mamou' nimnierm, de
serviços a attenrhar e consegomnteiiieute tinhido de
gastar mais.

O Sim. VALLADAiIES: — Não seguirão o principio
tio Sr. Andrade Figueira.
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() n. F. iii Vcui:—l)este facto somente, de
treiii gasto mais tio que gastarão is iliustres
Srs. Drs. Beneviles e A. F'igtitira, n:to podiàu

iii os honrados  depuLados que teu hão
sol., esbanjado is, que tenhão sido permeio-
si,S aos interesses puhiios.

0 Sn .À. PEaiDo:—Apoiado.
ti SR. \T tLLADAIIES dá uni aparte.
0 bit. F. nt VEIGA:—Não tenho a pretenção

de ostentar na tribuna, ou de crer mesmo, que
tlos os presidentes conservadores temihão a do
pi fitos mia sua administração. O erro é partilha
it.i iiiimnamm idade e cites não estarão isentos de te-
rui pago este tributo. Naturalmente, mais de uni
e imimiLteo um ou outro erro, uma IIU outra má
apreciação  de alga mia necessidade publica; i nas o

mie ti deputado devia lazer, pata forimiar
i,liii nn, rapilmilmi de seria accusaao cmii iiiateria
t o grave, era os mostrar q uaes lorão estes
eri s falaes, qinis fmrào estas depredações mios
dinheiros putdicos, quaes farão esses dusperdi-
Cm is, esses actos iii ti iamimeml te i iconveli ieates,q ue
priticarão os presidentes da situação que come-
çmii vin 16 de Julho de 1868, e prosar que assim
praticarão com cmmntieciinetito de Causa ou por
iiiipmia. Isto ii:Io Fez o nobre deputado, e, por-
Limito, taes censuras nenliuui valor Leio.

SR. VALL.SDA1IES:— Eu citei exemplos, e se
(l e r mais, ato está a estrada—Gordoii—comii que
s dspemmderão tresemitos contos de reis, e cujas

ris 1 riimi suspensas, porque era nec.essarlo ou-
trotinto para concluil-a.

ii SR. E. DA VEIGA--O facto que o nobre de-
putado julga digno de citar, e com o qual pre-
tiumlmi provar a existeiicia de desperlicios, e essa

trada—Gordon.
II Se. A. PENNA:—Nilo é esse o unico.
O Sim. E. DA VEIGA.—Mas este é citado espe-

cial niemite e corri insistencia.
O Se. VALLADAiIEs:—Apontei obras feitas sem

orçauieiito na ad mninistraçao do Sr. 1 odoy.
1) Se. F. DA VEir.a: --Si. presidente, na estrada

chamnada—Gordon--, é fOra de ii u \ ida, houve
iimiprevidencias e actos uienos acertados, irias os
nobres deputados devião procurar saber quem
so os verdadeiros culpados, para não ferirem
iimlistimictainente a peccadores e iunocentes, a
in i migos e amigos. Se procedessem na niateria
a um exanimi minucioso, cliegarião ao conheci-
mento de que forão dii ersos os presidentes que
t muiarão parte neste serviço.

UM Se. DEP1JTADO: —A principiar pelo Sr. Ma-
chado de Souza.

ti Se. E. nt VEIGA:—... mas todos levados
das melhores intenções, dos melhores desejos
de bem servirem ã causa publica. Era unia es-
traia planejada lia muito tempo, desde o doini-
liii) da situação progressista, era considerada
como aula necessidade real, e alguns administra-
dores da provincia forão censurados, se não mia
tribuna, ao menos cmii particular, por irão a terem
attmsndido. houve autorisação para isso do poder
comiipeteimle; o Si. l)r. Porteili, com toda a pru-
dencia e imoderação que o coracterisão, deternn-
ii u que se abrisse uma simples picada para se
conhecer as dificuldades ou as vantagens a aufe-
rir. Este foi o coineo.

lnsistiào ainda sobre a utilidade da estrada,
miitàmi, ouiviio o poder competente, mandou o
Sr. Godoy proceder a estudos, e depois abrir
a estrada. l:stes estudos não senão perfeitos,
houve naturalmente erros de apreciação, nia-
xinimm em relação ao custo das obras a executar-
se, não só por parte da administração, como
d'aquelies que erão mais competentes para mii-
fortimal-o, como sejio os engenheiros da pro-
vincia; porem que Lambem de boa fé aconse-
lharão i cmnvellmenciI da estrala.

Foi, por todos esls motivos, ammtmirisamla à sua
construcçao. (Apoiados).

Seguindo-se o Sr. Venancia de Lisboa, S.
lIxe, encontrou já feita turma despeza de cerca de
100 contos mie reis. Insistindo-se ainda iiiiimt€
sobre a eonvemiiencia da estrada, S. lIxe. liesi-
tou por muito tempo entre o alvitre de unaiimlar
parar a obra, comumprejmnzo de cento e tantos
contos para a proviucia, e o de uiandar canIl-
nuil-a para produzir os resultados esperados.
Calculava-se então que como pouca despeza mais
poderia a estrada ser concluida de modo a miar
livre transito. A administra ção neste estado de
perplexidade, e ante o perigo mie deixar perdi-

trabalhos importantes e de valor assãs cmii-
sideravel, mal avisada, talvez, ou ante, mil iii-
firmada por seus agentes, irias mie lma fO, mim
ml msej mm 1 mia iii festo de acertar, acre Ii tomu que rir(,-
Ilior consultava os interesses da p rovincia mimami-
dmnmlo continuar a obra, ' sÚ postenornimile foi
que estudos mais miou ueiosos provará tine a
estiada mio poderia prestar serviços seliámi com
despesa igual á que já se tinha retmlisado. Entàu
se irimidou parar as suas obras.

O Se. VALLADARES:—Es s a estrada sim fez para
dar trabalho aos trabalhadores da companhia do
Morro Velho, que nessa oceaslão scacliavàmm
desoceupados por ter desmoronado unia mmii mii.
0 Sr. Gordon empregou nos trabalhos mia estra-
da, ganhando 1600 diarios, escritos alu-
gados a 00 reis. 0 Sr. Gordon iiiammmhmmi fazei'
a abri sem orçamemi toe as despesas erão pagas
sou emite eia v isla das comi tas mlocumiientadas pela
parte interessada, sem mais exame.

(Ha outros apartes).
O SR. PmIE5mDENTE—Attenã0!
ti Sim. VALLADAiIES:—l 5ede111 factos, sou Obri-

gado a dai-as.
ti S. E. nt VEIGA:—Feito assim, embora li-

geiramuente, o liistorico desta estrada, accrmscemm-
tarei, Sr. presidente, que se mli iastmmmiavml, o que
reconheço, que com cita sim tenha gasto muito
mais do quee havia sitio calculado em  princi1 miii,
e seiri poder-se coucluil-a e assim tirar-se vanta-
gens mie tanto dinheiro despendilo, não imiemmmms
para sentir-se mli que os iiiunicipios de Sabarã,
Sinta Luzia e outros liquemu privados dessa boa
via de comnmnumiica;ão que os ia ligar á estrada
geral da corte.

Estou informado por pessoas competentes e
Íidedignas que a estrada entre o arraial de Santo
Antonio (unuiiicipio de Sahara) e Queluz, feita
pelo Sr. Gordon, superintendente da cornpa-
uma ingleza do Morro Velho, alein (te encur-
tar seguramente seis leguas na distancia, é muito
umais plana e a todos os respeitos superior á
que actual til meti te serve.

Seu declive nada excede de seis a sete por
cento, porque elia frallêa as montanhas cio vez
de gilgal-as. Suas obras foràoexecutadas mie ritodo
intelllgeute, e no intuito de facilitar a conser-
vação, com grande numero de sarjetas e imiei-
nos de cantaria, para o escoamento das aguas.
Consta-me ainda e tambemn de fonte tideiiigna
(jime, feitas mais duas leguas de estrada e cmmn-
struidas duaspontes e tres ou quatro pontilhõmis,
(porque já existem muitos pontilhões), tudo o
que se poderá conseguir com o dispendis de
uns 30 contos, poder-se-ha utilisar perfeitanicnt
a estrada, colhendo-se assim resultado dos sa-
crificios feitos pela provincia. A' esta opinião
entretanto se contrapõe o parecer de um engm -
nheiro, o Sr. Sperling, que eleva em muito as
despe-ias a fazer. Em vista disto, seria conve-
niente que mi governo mandasse proceder a rui-
Vos exaiiues e estudos, que talvez moditicasseimi
Seu j uiso e trouxessem Camilo consei1uemi(i:l o
aprot eitamnemi ti de tão importante 	 ia de como-

municacám). Contrista realmente crinsimierar ir-
reiiae(I mavelmente ue cl idos cerca Je 30) 'mm lmms
de reis alli despcmimlimlo' . ... (ipoiados)

0 Se. V%LLADAIIES: —Pais o gaveimimi sim (iiiVi-

tia a respeito o Sr. Sperling? ttecmimm que, para
salvar mm que se gastou, despenda-se niais.

ti Se. F. nt VEIGA:—Passarei agora, Sr. pre-
imlemile, á outra ordem de commsideraçoes. (3 no-

lime mlepulado qua honra-me com semi aparte,
mmmii mmiii do.,brilhm'm tes discursos que tem pro-
miunciadi aqui, e repetidas vezes em apartes, mios
teia amiim'acamio Címmii a banca-rota.

t) Sim. VtLLADAP.ES.—N1O ameaço, tenho ape-
nas medo miei la.

0 Se. F. mii VEIGA:—() nobre dm'pmmtado tema
dilo que a sitmmacão limiamiceira flàmm só mia pio-
vmm'ia comum do paiz ilitviro mli precamia e mmiá,
m'luaiimanmlo missa alteio ,'ào para o eslamlo do cre-
ditolii Ilrizil mia praça mie Londres, S. lIxe.
mmstmmii nutrir serios receias de que em breve

se vermlmquue o nosso mlescmmduto, e chm-gmum imiesmimo
a dizer que elle já começou especialmnenle na
pra'a inais immmpmmm'tantmm da Europa, a mIe Lomi-
ml res, que é o mercado de nossas mia is iuiporlami-
lis trumisaccões ümiamiceiras.

Na sessão de hontem o nobre deputado ini-
ciou semi discurso sobre o orçaimiento, dizendo-
mis: « Venho á tribuna defender moeu partido
doi imicrepaçumes que lime tema sido feitas cio m'e-
1 ação á gestão das li nancas mli provi miem a. mi Iii-
meti mli) as palavras tio nobre deputado, pemi li -

cmmnça pala, por uummba vez, dmifenmlsm' mammmlienm
meti partido dessas incrm pacmlmes injustas e in-
himalaIas, de que a nobre deputado se fez cAio,
e que mie nenhum imiodo são aulorisalas neimI
pelos fados, riem mesmo pelas noticias ou
cerm'espommdencias mie Londres, á que nobre de-
putado aliudio.

O Se. VALLADAmIEs:—Eu tenho lido as cores-
pmarimleucias que rios mandão avisos.

O Smi. E. mia VEIGA:—Sr. presidente, para
queimi julga corri imparcial idade e isemiiçáo mie
animo, nunca atravessamos um perimido tio pros-
pero.

0 Se. VÀLLADAIIES dá uni aparte.
Se. F. DA VEiis:—O nobre deputado não

pote pronunciar-se deste mnodma e eu lhe ritos-
trarei com algarismos que digo a verdade (A-
poiados).

Repito, Srs., nunca tivemos periodo tão pros-
pero comia aqueile que temos atravessado nos
ultimas 10 antro;. E se nio, vejamos. (Lê)

E' evidente, portanto, que a relida do imperio
mima exercicio de á83-184, comparada ii do
exercicio de 1863-1864, apenas dez anuas de-
pois, foi a mais do dobro.

Ora, se nesses 10 annos está eomprehend ida
esta situação malfadada, no entendem' dos nobres
deputados, é evidente que á gestão linamiceira do
ma itidim conservador é devmmlma cmii grande parte

este estado de prosperidade, cumprindo mimmlan
que exaetamrmente nos exercicios de 1868-1860 a
IS4-18'5 é que cita mais avulta. (Apoiados).

Se este facto por si só não demonstrasse elo-
queutemiiente o espantoso crescimento da riqueza
1 mmiiilim:a e a perícia com que tem 50(10 geridos os
negocios tinanceiros do inipem'io, ainda haveria
outro, e neste ponto peço licença ao nobre depu-
laulo para coimiparar a situação conservadora como
a de seus amigos.

Quando subio ao poder o gabinete de 16 mie
.lulluo, epmaca que os nobres deputados dmspei-
talamuente querem assignalar como de desgraça
para o paiz, qual era o estado de omissas tinanças?

O Se. VALLADARE5:—I)epois de (mmmli gmiei'ra,
não podia ser bom, ruas o nosso credito estava
em ituelhores conmliçóes do pie hoje. (Oh! oh !).

0 Se. F. DA VEIGA:—Depois da guerra, irão,

nós ainda a encumilraiiios e f,-,i o partido ccmnser
vudmmr tine cmmmise g uuimm terminal-a m' lermiiinil-a
gloriosa liiitm uute

0 R. Vsri,WaRES; —Estava acabada.
O Sim. F. DA 	 era o estado mias

limianm'as di iruperima, V. lIxe. o sabe, e eu por
1 les 	 inometros di fere mm tes lembrarei ao nobre
miepum Lado qual era elle.

No dia 105 de Julho de 18038 o cambio estiva a
14 lias nossas praças coninaerciaes; e foi Lio ne-
/sta, tIo mmii recebida pelos capitalistas mm pelos
lioiiieiis que pmmusào nestas niaterias a ascumnçào
do gabinete do venerando Sr. Visconde de Ita-
boraliy, de saudosa ulmelumoria (apoiados), que só
este laiti) detmmrmn Cmiii a rap i mia subidauda do cam-
bio no oultri dia a 105 ou fl ! Era a comitiamiça de
qimeul miio estiva cercado mie paixões 1101 iticas;
era a profunda convicção dmm m:m mIo nierc io mie que
mmii breve, e sob a ilirecção iltililelle aba lisado es-
tadista, as timianm,'as brasileiras seriámi melhor ge-
ridas.

As a1iolices mia divida publica, outro tlier-
ilumiuute(ro, chegarão, como V. Exc. sabe, a ser
amimimimuciadas nas thesourarias de provincias 181,
80 e até a '19.

01 Sim. VALiADARES:—E hoje mania-se dizer
(1m1 Lond res que, quando precisarmos de dimuliei-
ii, iiuo m'ecom'i'amiimms á aquella praça.

0 Smu. E. DA VF:mGA:—Os ernpm'estiuuos contra-
luimlmms muiosti'ào a injustiça comia que VV. Exes.
ilOs julgãmi. hoje, como é sabido, o ca:iibio está
ao par, e as apolices da divida publica venmlemu-
se a preços miiuito excedenles ao seu valor no-
minal. (Apoiados,''imnrito bem).

Pois mli este o paiz que está ema vespera de rui-
nus, de catastropties? Pois os nosso ,, capita-
listas serão tão ignorantes que estejão confiando
seus capitaes de una governo fallimio e pi'oxmmro
da banca rOta? Nao, estes factos provao cxliii-
luerammleuiiemite que, por mais eloquentes, por
mais bm'illiaumtes qu sejão os argumentos dos no-
bres deputados, elies não poderio invalidar a
verdade, que outra cousa é desconhecer as
causas que produzem elíeitos d'esta ordem (Mui-
to bem). Mis, dizia o immuhre deputado, na praça
mie Londres, a principal da Europa, já o nosso
credito está abalado.

Sr. presidente, se esta aliegação fosse verda-
deira, comum certeza que recahiria sobre nosso
partido unia grave censura pela má gestão das li-
mlaluças do pa.

O Sim. VALLADARES: —Já soflreivios a vergonha
mie se nos mandar dizer que eia preciso fazermos
do orçamnemu to uma realidadi'.

O SR. E. nt VEIGA:—.....omn certeza que
haveria nisso mliii grande desar para os homens
cmuuimemites que tema nos ultimos tempos occuipailo
a pasta da fazenda no lirazil.

Fel izmnemile,Srs.,os aconteci mentos, ainda neste
ponto, ruão vemiiun ciii auxilio do nobre deputado.
E si nàcm,ve,jatuos qual foi o euuiprestmmuo (lume con-
traluiimuos uitimriamente. Já houve um este puiz,
pergunta ao nobre deputado, o exemplo mim se

conl ralur com facilidade uni emuiprestiirio no is-
trangeiro a 96 e 1 ?

Pois bem, o ultimo ernpm'estimiao, e emprestm-
mno iunportantissirno, foi contrihido n'estas con-
dições lisongeiras. dando-se amua a circuni-
stncia, qu 

ii
e o prejudicava, de que o dinheiro te-

vant;do cm Londres não vinha ter applmcação á
estradas de ferro e outras obras repromiuctivas ou
mie utilidade agricmila ou coma meruial, sendo ao
contrario motivado o mmmpnesti uno por necessida-
des urgentes de outra ordem. A honra nacional
ameaçada no sul do imperio impunha que de
promiipto nos preparas, se pana as eventualida-
des de uma guerra que parecia eminente. ....
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() 'n Vniis: —Ali!, fui para guerra
0 n. F. DA VEina:-1'oi assim iteelaradu no

senado e na ciiiiara dos depu Lados, e o nobre de-
putado d e sabei-o, porque acoiiipanha os acoii-
teciiiieiitus e discussões políticas de nossu paiz.
(Apartes).

forno á dizei-o, fui declarado tu parlamento
que o ultiuio cuiprestiuto de 30,000:000 se nu-
goeiara em Londres especialmente com  liui de
nus habi li Lar a defende ruim is a imo ii ia na tu na 1
que parecia seriamente ameaçada; e ainda por
ti,,, serviço desta situação, por uni serviço do
gabinete actual (apoiados da maioria), pelo tra-
talo de J de Fevereiro, desvanecerão-se estes
r,ceius, desvaneceu-se esta nuvem negra, que
toldava o nosso hoiisoute politico e que deter-
mmmitiou a politica previdente do mmmtnisterio de
2. mie Junho a artiiar-nos, a fornecer ao exercito
e ã arimiada os elementos indtspensav eis, os pre-
cisos meios de repeilir as oliensas que parecião
i mimmiminentes, is livrar-aos de pciigus que furão
feiiz e liab. mente conjurados. (Apoiados).

• Sit. VALLADA11ES:—ESLa enganado.
• SR. F. na VEIGA:—Colno enganado? Quem

igiii a hoje que este emimpresticmmo foi efl'ecti a-
moente contraindo para a compra de navios sim-
cuura:ados

'
para a renovaçào de ainhiimmeiltO, e

material da armada?
O SR. VALLADARES.—Fui para favorecer ao Si.

visconde de Maus.
LI Sim. F. na VEii;A:—Diga V. l.xi. o que qui-

ser, eu limitar-ume-hei a expor e mmioralisar os
factos publicos.

E' sabido, Sr. presidente, e mesmo o nobre
deputado não ignora, embora nao queira dizei-o,
que este eciiprestimiio fui real mente deterinmnalo
para a coimipra de machivas de guerra aperfeiçoa-
tias, coumi o Solimões, o Javary, e reconsimuCção
do independencia, o que nos ficou eui centenas
mie cmmmitn mie réis. O material da articida e do
exercito foi todo renovado; e graças á esta p0-
lii ica sibia e previdente.

Li Sim. VaLLADAiSES: —Desastrosa.
0 Sim. F. na Yaiea:—Gra çasa esta politmca de

antes prevenir do que reprimmi ir, o resultadoLado que
obtivemmmos foi que as questões do iLmu da Prata se
s dverao li,nroeamiiente e tia maneira mais con-
veniente para os interesses do nu peno. :Apoza-
dos da maioria). Não temos mais necessidade de
colitililar a manter no Paraguay nossas forças
cnn despendio e sacrilicio do tliesouro nacional;
nau, desap1iarecerao por este modo todas as gra-
viS cotisequencias que nos traria esta guerra, a
que aliás erainos iiiipellidos pelo pundonor naci-
titia1. (Muito bem).

Entretanto, vã V. Ec., Sr. presidente, que
tini  eiuprestiinu feito nestas condições, uni

 que não se fez ciii segrelo,que tinha por
liii ser empregado uni armamento, isto é, eia
coisa imnproducliva, o governo imperial o ob-
teve mia praçade Londres a 96 1-, pelo preço o
mais vantajoso que alli ternos encoutradu. Seja
ele o terceiro theritiuinetro para se julgar do es-
tado de nossas finanças.

ara, sendo este o ultimo etnprastimno que o
Brasil realisou na Europa, com que direito o
nobre deputado, baseado apenas nas iuipres-
sàes iimdivimluaes e anunimimas de um ou outro cor-
respondente da Europa, tios vem dizer que o
credito nacional está estremecido?!

LI Sim. R. SiLvA:—Apoiado. E este credito de-
monstra que o juizo que se forma de nossas fi
n:mns em Londres é lisongerro para o pais.

()' SR.  F. DA VEIGA:—E', pois, evidente que
neste ponto de nenhum modomodo procedem os re-
ceios de que se mostra possuido o honrado de-
pmi Lado; e que, pelo contrario, S. Exc. deve ficar
hoje tranqu ilto e satisfeito de ver que o credito

de nossa patnia e o na ,Ia tem desmnereem mio; ui ali-
tem -se i iia 1 te rasei e mia altura mie sus pode no soe
recursos.

0 Sim. B. SiLvA: — A pomalo.
() Sim. CAETANO Gasma:—Muito lmeum.
Li Se. \ A LLADARES:—EstOa continuando a ver

tudo cunio ã isa realid.mde; e nào por aiim prisma
côr de rosa.

O mi. F. Da Vmsiva:—Não é prisma cir de rosa,
porque nós somos da mnesuma geração daquelles
que virão os emnpnestimimos brasileiros negociados
na traça de Londres a 135 e neimi por isto disse-
rão que cm pctnia estas a ecu banca- rota; e Y. Cxc.
rnesmmlo imão precisa ollmar tudo por ruim prisuma
cor de rosa para recomihecer que mm credito do
nosso pais não tem em nada desmerecido, graccis
ás forças pioductivas da muaçao e á invarias mi
probidade de imOSSo governo. (Apoiados).

O Se. VALLADARES:—V. Cxc. lia de ter por
força esta lingua gem, sustentando unta situaçào
qmme é sua.

O Se. li. SILVA:-1".' Imneci so não miesnioralisar
o governo; hão de ser herdeiros delie inais cedo
ou mimais tarde.

ti Sim. F. Da Vaius: —Sr. presidente, vou pro
curar limitar o mais iioi v e l as minhas humildes
observa ções, attemmta a hora avançada cmii que es-
Lautos e por considerar que os mimeus iilustramios
coilegas estào fatigados. (Não apoiados) Não
posso todas ia deixar de tomar ciii consideração
outras observações que faz o nobre deputado.

Disse S. Exc., referindo-se es1mecialmmiemute ai
nosso orçrmmmsnto provmci:iat: a Pelo caminho em
que idestiào podereis chegar á verdade do ttm';a-
niento...

O Se. VALLÃDseEs:—Sem duvida.
SR. F. na VEtes: -. . -Só e só a ecOmioiliit á

que pode ser a saIs adora (la elilopICK nmimmia de
nossas mi miaIIas. e

0 Se. VALLADÃIiES:—NaO vejo outro meus si-
não a reduc:ào de miespezas

0 Se. F. DA VEIGA:—Neste ponto a m:oimiumissàO.
que tenho n'este mnommmemto a honra mie represen-
tar, está de inteiro accordo com o nobre lepir.
tado.

0 Sim. VALLADAIIES: — EStimnO muito ouvir isto.
O Sim. F. na VEIGA:—Nirlguemrl miiais do que a

coimimimissão deseja e procura ecommoiiiisar.
• Se. VALLADAIIEs:—Deus a ouça.
• Sim. F. na VEIGA:— . . . . e o nobre deputado

ainda não tens razão para suppôr ilflC a comnmmmms-
são queira se apartar destas mlorrmlas que devem
ser as seguidas por todos nós, e mu o patniolis-
mio mios impõe. Não temos tamnbemn eisa vista

onerar o contribuinte coas imposto algum novo,
e desde que teifios fundadas esperanças de que
no nosso orçamimento se rnantenhão perfeitamente
cquilibmalas a receita e a despesa, já vè o meti
botina to coilegm que o meio não pode ser outro
simão cm economia. Pretendemos tanto eCmfloiil i -
san que achamo-nos com funladis esperanças de
att cmmlsr, ao imiefloS em um 1 outo, a una necessi-
dade irileelimiavel e pela qual a provimicia já tem
um cento commmpromnisso moral, e é O de fim aumg-
memito nazoavel de ordenados á classe dos profes-
sores pubhic.ms, que estão mal pagos. Pretender-
se que se conserVeifl seus exiguos vencimentos,
taes quaes são hoje,fie parece cousa completa-
mnemit insustentável (Apoiados).

Fique certo o nobre deputado que os nossos
desejos nesta parte estão de iuitemri accordo com
os de S. Cxc., e que de nenhum modo nos temos
afastado do que S. Exc. aqui apregousmi como
umiico meio de salvação.

Sr. presidente, a situação financeira da pro-
vinciá não é uma situação perdida, nemh mesmiso
tàmimiegrm, come mios descrevei o honrado mlíipum -
lado. Não ha optimisisimlo em uminimas palavras,

m)Omi t . r p to lue em 	 leva lei-o; mimas lmmmmbei: julgo
er wáo exigiram as cusaS, lulmm pimmn;iidm.

0 Sim. YALLADAREC:— CStá migamiaio, 11 l des-
crevi astimim.

0 Sim. F. na \r EI cv . _Iies . i .eveu ii estado di
pr0i liCm.m Coml)m ts mi latim r. 1. comi ira u; ia em,-
uses apreciação que protesto, mnvocammmlo ti vendi-
mie Cmii t ez mios preem :mCei bus pantidanmos.

O Sim. Cmssaeio GAMA:—E' miieloiiho.
LI Sim. F. DA VEIGA:—NaO ha tal. Comivemn não

(Ice] 
'
finar-se. Já estes(, inuito pior e meão fui

m:.edomiho.
0 Sim. Cessumio GAMA: ---Não apoiado.
O Se. R. SILvA:—Estaciios ciii estado perfeita-

rumemite noritial.
0 Sim. A. PENmDO —Estaimios cru aiim mimar de

rosas (risadas); esta á que á a verdade.
0 Sim. F. na Vemoa:—Fallmn lo a respeito d,s

euiipre.st rios, comuna os quites S. l.xc. se pritun-
cimu de umumi musamuira que, mio meu modo de ver,
fim miium pouco absoluta mie mais, disse-nos S. Exc:
« Se u:io quereis a furovincia desacreditada, ficai
sabendo que o unuco mmmeio de ter credito é lumimi-
Lar as despezas á recita.

0 SR. VALL.%DARES: —Pagar o que se deve.
O um. F. na Visses:—...esta á a regra appli-

cada ao particular, esta é Lambem  regra appli-
cata á provi micia.

Li Sim. VALLaDAumEs:—Não pode deixar mie ser.
1 Sim. F. os Vuumes:—PoIe deixar mie sei; nau á

appiim:avel cmii absoluto o principio do nobre de-
pulado ... (apoiam/os).

O Sim. CAETANO GAMA:—Seui duvida.
O Sim. F. nt VEIGA:—., porque o particular

é inteira mc ali sol u tamimente cuimparavel á. enti-
dade pmoviimcia. 0 particular só deve fazer aqumllo
que pode, só devmn gastar cmmmfuriime as SUUS remi-
da;..

tI SR. VALLADARES:—C o estado gasta ale:n das
sujas rendas?

0 Sim. F. Da VEiGA: -. . . a provincia, pelo Cmlii-
ri rio, não pode fazer li nu taçcmo, deve ga Lar

aq sul lo que for miec ' ssci 110 	 (Jluszto bem).
) Sim. \7 vLLADAeES:—Eu disse tammmbemii que as

depezas alusoltitamiment muecessarias não mlev mito
deixar de ser feitas.

0 Sim. F. nt VEmm;t:—E tanto é verdwiv esta li-
mitação que ilisse S. Fxsc: mm O unico miieio de ter-
sem:relilo é lirmiitir a despesa áreceita. e Mas,
digo eu: ulue:um liimuila a despeza á. receita isso pre-
cisa pedir emprestado ...

0 Sim. VALLADAmIE5:—Apoiado.
0 Sim. F. na Vetes:—. . .e se precisa pedir em-

prestado é porque já gastou ou vai gastar alguma
cousa que não á receita, e, por conscqueneia,prm-
udica-se a base do credito, o que nismulvenia ab-

surdo, (Apoiados).
O Sim. VALLADARES:—O sophismiia é trauisp.m-

reii te.
0 Sim. F. DA VEIGA:—Perdiie-me; será paralo-

gisuumo, soplmismria não é. Estou, porem, conven-
ido mie que imminha proposição é verdadeira.

O Sim. V.sLLADAmIES: —() que ligo é que quem
procede de couifonmuiidade com este principio of-
lerece condições de solvabilidade, por isto que é
A base do credito.

ti Sim. F DA VEIGA:—EstuU argummiemitando cix-
actammuemlte commm isto. Tenho as palavras da nobre
deputado: « ti mmmiico imieio de ter credito e limmím-
tar a despesa á receita.» Vê, pois, o nobre depu-
tado que não ha no que co di go soplmtsmiva mie-

onhm uru. Se tem-se Im' gastar somente aquIlo mmc
se tein de receita, á evidente que não se piceusi
de em  prest no, porque prec usa mi do de e nu pres -
timno já não lia a possibilidade que o nobre de-
pulado adimui Ite de limitar á receita a ulespeza,
porque esta é excedente, e aquuellmc recurso senil

um ummupossivel , mios limites do seu pumuicipmnm que,

comum) já disse, peecti por lemilasuimimu :ibsolim to.
Ii Sim. VsLm.an .simEs:—Prulõe- mie. 0 ltle diga e

que quem!l proim le ciSsitil , quando precisar mie di-
nheiroliade encontram qiu-uuu lhe iuiuimreste.

LI SR. A. PENNA: —Já se sabe que esse duuilieiru
C peludo por lactus excepeionac's.

• Sim. VAI.L.soAImEs:—Est:m é a regra.
• Sim. E". na EiGa: —() que conclua é que o

nobre '.epuut:udo nos faz a injustiça (le acreditar
que queremos teu recurso extmaordunamio dos em-
prestumuos comuto unia verba ordunamia de orça-
mento, o que fere os mais comuiesinhos princi
pios de governo e adum)imiustrmcão, e pouca reconi-
uíieuimlaria o nosso zelo e patnicutisusso.

Queuim jamais susteiutou aqui doutrina, em con-
trario? Quem pode suniamiuemute aulirmuiam que é este
um expeliente nornual? Ningueu. A comnniussão
na, pemusa fiem poderia pensar assim; muito ao
cojitrario, Lauto que lii de fazer tolos os seus
em! rç is para que ti verba destinada á aimiortisa-
çào do emuiprestuino cumutrahido ultimamente com
a cama ecumiomnica e iagamuuemmto lis respectivos
miro 5(IA ia quami tua maior que for possivel,

cotou larmuva do nosso desejo (le, no maus murto
l)ii z, liquidarda r a provi neta sua divida passiva,
exluciguumidu coumi p letaumuente este emuiprestimo. E'
O u!mi550 desejo e o cuuipeiutio da comnunissão.

O Sim. A. PENino:—Âpuuiado.
O Sim. A. PENNA dá uuui aparte.
0 Sim. F. na Veiea:—i)epois de erimimicuar o

nobre dtsputmmto a tlteoria ulUe acabo de combater,
procurou S. Exc. provar que os orçaunematos vo-
tados por esta asseiuibléa nada valem, porque
iieào inteiramente nullilicados por lema avulsas
que autonisão a despeza. Ora, sr. presidente,
ccc priuoetro lugar peço licença ao nobre depmt-
tido para fazer o seguinte reparo: se prevalecer
esta aecusaçio,eila sumiu eia cliemo sobre nós mimes-
Lisos, porque seremos fios os culpados.

O H. ALLAnAi(Es;—t'Or isso disse que as as-
seiimblãas mrovlmlciaes erão dignas de sev e ras cen-
suras.

O Sim. F. na Veiea:—Ss prevalecer esta accu-
saçio, ellectivamiuemite a culpada é a assmcmnblécm
que, alemn das despesas votadas nu orçamento,
autorisa obras que imiiportão despesas taiuibeuim e
que de algmuuiia sorte vão desequilibrar o usrça-
muientu. N,io vejo em que a adimuimiustração seja
culpada nisso; antes pelo contrario estouconven-
cido que a admiitnistm-ação temui sido por via de
regra um correctivo desse systenia, ou antes das-
tumuie, que nós lemos aqui seguido, de autorusar
despezas alem dos recursos do or .:aiuieuuto. Emitre-
tiiuto, por esta occasmão o meu honrado amigo,
deputado pelo 30 dustricitu, se uião mime falha a
mumeimuonia, d uni aparte dizendo que este mal
de alguma sorte estava prevenido pela lei li.
2181, que lixa a receita e a despesa do exerci-
cio proximno. O nobre deputado, entretanto, não
sei se convencido, pareceo-mue meão aceitar mmi-
teiramnente a resposta, que era cabal, dada pelo
aparte do ineu honrado amigo.

O Sim. VALLAD.sHes: —llei de demonstrar que
meão era cabal.

O Sim. F. DA VEIGA:—F' cabal. A disposição
do art. 10 da lei mi. 2181 inteiramente satisfaz
as justas aspirações do nobre deputado nesta
moaterma, aspirações que são tauuubeiui is minhas,
e as da casa, e a prosa é que já estão premnn lii-
mias cmii lei.

O art. 10 da lei do orçamento n. 2181 diz o
seguinte, que se acha em suas dispostões per-
manentes. (Lê).

E' muna liuuiitaçã que imiteumamnente satisfaz,
porque a decretação de despesas lei ta pela asseni-
bléa é o reconhecimento da utulimlaie e c.umiVe-
miieumcia da, obra a que citas dizemii respeito. Mas
o presidente ia provinucia, que teu mie executar
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1, h i lo fizel-i de harinonit Com 1 i1iposi-
:i li art. 11) da lei li. 2181, qu lia pouco li,

i-b , i, dc iiioiio que não restilt deequiiibri do
la
loiisegui i nteinen te temos e inseguido unia da-
vntiiiii: sOE respeitado o oriaiiieiiio em lo-

iLl as sUSs disposições, sem a iiiconven iene ia de
i:iriiiis itiipdidos te votar outras obras de uti-
ilade public:i, e de poderem estas ser fitas dos-

qu.' isto não prejudique a lei de orçamento.
SR. VALLALIAIIES: — LU não ignorava essa dis-

io,içao, vias dia previne somente em parte,
pus li: io so essas as mocas despezas que se
zuui lia piuuvincia.

ii SR. F. DA VEIGA:—Previne de maneira sa-
i isfactoria. (Apoiados).

0 -ii. VLLaiJARES: —E' só cio relacão a obras
uuiluiieas, nias squi votão-se todos os dias indem-

nisacues e outras ulespezas.
ii ii. F. DA VEIo.:—Quanto a censura que fez

o nobre deputado sobre exiguidade da verba
a ia a iiuuu ri i sacão do uni presti um coo trali ido coito

a caixa econoiloca, ja tive oecasião de respon-
Ir iue a eoininissao nunca pensou ciii oIai to

pe viela quantia para e5sc uru, a o contrario
(leoja e pretende.

() Sit. Variiiiaiues: —I:Iitiiu) paia que consignou
o pie está?

SR. F. DA VEIGA:—. . . satisfeitas outras ne-
cessidades iguairiiente urgentes, propor a quali-
iia uiuior possivel para aniortisaçao do empres-
ti tio, porque o joguem mais do q u e a co ii nus-
são é niteiessada cio ver couipletauiente extineta
essa dm da.

ilustre deputado, tratando da necessidade
de ecoiioriuisar (e foi este o unico ponto de que
se oc(-upou) disse que lhe parecia de convenien-
cia reduzir-se na directoria do obras publicas a
ires o uuuuiiero dos engenheiros.

Sr. piesidente, não tenho estudos especiaes
sobre a inateria, p 'reui não posso concordar com
meu 	 li si Inc tu) col 1 uga lies t(' ponto.

ii proprio nobre deputado nas considerações
que fez niostrou não desconhecer a rasão de
ex istirein en genheiros eiu numero superior a
ires, mas, para justilicar seo nodo de pensar,
transportou -Se para Inglaterra, e de lã nos troo -
xc o lucho exemplo de o estado não ter enge-
nheiros senão pra iiscalisareiii obras.

i) Siu. \'ALLÃD.smtEs:—Para recebei-as e inaugu-
ral -as.

ii S. F. DA VEiEA:•—Justanieiite.
Srs., eu duvido que o nobre deputado se

enunciasse neste sentido com inteira convicção,
pois não posso acreditar que S. Exe , que de
ordinaçio é tão pessimista, e acha que eu vejo
as cousas por uni prisma côr de rosa, desta vez
largasse seus oulos escuros (riso), tomasse este
prisma, e viesse enxergar O vosso paiz cvi uru
estado de adiantammiento coiuo eu desejo que elle
attinja daqui a uni bom seculo. Em um paiz novo
cuuio o nosso, onde tudo está por fazer, em
que a iniu,iativa individual apenas coiuea a re-
velar-se, onde as necessidades mais palpitantes,
ou são desattendidas, ou são satisfeitas como ifl-
tervencão directa ou indirecta do governo; cru-
zar este os braços, usar do systenia de completa
abstencao, que u peculiar somente ás socieda-
des iiiais adiantadas, é desconhecer completa-
iiiente o nosso estado excepcional. (Apoiados).

0 Sii. MoumiÃo:—Apoiadissiiiio. Isto é que é
inconlestavel.

O SR. F. DA VEIGA:—Disse cmii aparte, e é unia
verdade ,que neste ponto a Inglaterra está só para
admirarniol-a e não para a iruitarnios, porque
se isto fizermos importará dizer que na provin-
cia de Minas uào se fará mais obra al guma, até
que a iniciativa particular se manifeste por toda

parte e lenha elementos Je GLo, ii que anuI,
exige muito tempo.

1. a objecção do nobre deputado, dizendo que
todos os dias aIim appareceuiu pedidos para em-
presas, é iiiais uma prosa da verdade ulo que
digo, e que basta uni simples examede n0sSs
cousas e nosso estado pari bem coiiuprulieiidur.

Estes numerosos pedidos, digo numerosos no-
latiamiicnte ao pouco que cosiUuiaVa tiaver, pro-
são a minha asseveração, porque deItes, Colho

V. Exc. sabe, poucos são os que se tem realisa-
do, o Riais fica cmii letra morta, porque escassuu
ainda entre nós pessoal habilitado, pessoal te-
chinco que venha como conhecimentos especiaes
proceder á estudos que irmupoitão uni dezenas de
contos de reis, por consequencia, cncouutrand o-se
dilliculdades insuperaveis neste intuito, preciso

que o braço poderoso do gos cEDo st ni au-
xilio de muitas empresas e inicie niesmuio a mau ur
pai te dos mel lioraiui um tos uiateriae., do pa li.. lo
miritrario as obras não se fardo.

tIü mais, as necessidades d'esta provincla es-
tarão pi ventura limitadas á essas grandes ciii-
lresas ? Eu coinpreliendo que, em relac:io á con-
strucçào de uma grande estrada de lerio, exija-
se, por exemplo, de quem  euipreliermde ou dos
particulares que t'açao estudos, levanlerui plantas,
Ioruiulemo orçaunentos &, embora isso importe
ema centenas de contos, pala depois se lhes coo-
ceder o privilegio que solicitão contando au-
ferir grandes vantageiues.

Mas, poder-se-lia esperar a niesina cousa ciii
relação ás iumiuioeras obras de que a pm'oriucia
temo seuipre necessidade e que iimiportão cada
unia em 4, 6 e 10 contos muitas vezes, obras
ulu e , por serem de imnl u ortanca nuiunmua 

'
nem p1'

Isso uieixao de ser neu:essarias e mesmonumpres-
u'mmidiveis ? De certo que não, (apoiados).

Sendo assim, é evidente que, adoptado o syste-
nia do nobre deputado, louige de nos aproxi-
niarluos da Inglaterra, encetaremos o cauiniluo
para o baibarusmo.

Portanto, Sr. presidente, não possu de via-
nelru alguma concordam' como o uieu iliuslre colle-
ga reducção d'esta 'u erba, e estou convencido
de que S. 1.xc., se não estivesse sentado nas
cadeiras da opposiçào, pensaria como eu.

.ia disse, entretanto, que não tenho feito es-
tudo especial da umiateria, e V. Exc. sabe que
a i'educçào de empregos ciii uma repartição ndul
e cousa tao siumuples que se possa fazer sem muito
exame e reflexão, e tambeuu sem ser de comnuuuiuiu
accordo, não só com muitos de nossos collegas,
mas especialmente com aquelles que fazem parte
da couimoissão respectiva, no presente caso a de
obrs publicas, qe é mais competente para dar
sua opiiuiào a este respeito.

Todavia, iiie parece poder desdeja atiirmar ao
nobre deputado que provavelmente mmão pode-
remos aceitar a sua idea, qual a de deixar a
provineia apenas com um engenheiro para isca-
usai' as obras publicas. Presenteiueiite o systeiuia
mnglez entre nós importaria unia reforma que
pode Irazeu', e eÍl'ectmvarnente trará, consuqilemi-
u'ias peroiciosas (Apoiados).

Antes de concluir, Sr. presidente, e como res-
posta ás invectivas dos nobres deputados oppo-
sieiouiistas contra a situação que lnaugiiroii-ss a
16 de Julho de 1868, seja-moe i mermnitlido fazer
unia ligeira resenha dos acontecimentos e imnimor
tanles reformas que temo assignaladcu de então
para cá o patriotismo e a constante solicitude di
governo e parlamnemito nacional.

Recebendo o poder cmii 1868, quando o paiz se
achava ainda a braços como a guerra do Paraguiay.
e via suas linanças em condições pouco lisongei-
ras, coube ao partido conservador a gloria de
reorgiumilsar estas e concluir aquella guerra de

moio honroso e brilhante para o Urazil, (10C as-
sumi emigm'andceo-se muito n coiucemto ds fia

-ções. (Apoiados).
Estas ào tambemnu nos vutus da opinião, o erão

Iluemna constante para as iliscmissões da 1 umipru'iusa
e da tribuna muitas e imuupurtantes reformas, que
debalde se esperou fosseiii m'e:ulisadas no louni-
maio liberal, por este partido, que tanto as luas ia
apregoadu,durante o ( Iuitiqueminiode 1863 a 1868.
'Apoiados. Vão apoiados da minoria). E esses
reclammius, Sr. 1 uresmdente, attemideo-os a situação
conservadora, tendo o governo comiseguido fazer
passai nas luas casas do parliGimento e cuunvt'rter
ai leis do estado importantes refo r mas , coumo

sejão a judiciaria, a da guarda nacional, a da lei
do recrutamiien lo, a la lei eleitoral, e a mio ele-
mento servil, esse grande acto legislativo de 28
dum Setembro de 181, que só por si bastaria pata
u'aracterisar e gLurilicar uniu situação. (licito
bem. Apoiados da maioria, reclamações da mi -
szoriaj.

Mas, não são suumiiemite estas reformiias os servi-
ços;mfeitrs da actual situação: á cita se desemmi
iguialmcuemulm mmi uitas outras e nso moemioS liujuor-
Limites leis, das quaes citarei apenas comno primi-
clpaes as que dão extraordinarios auxilios a Ia-
s oura e ás emiuprezas de s iação ferrea; a que imreou
trmbumiaes de 2. ist:uncia eiii mais sete pro\ nu-
cias do imnperio, inclusive Munas Gem'aes; a 1,0
recenseammaento da população do Brazil, as que
instituirão caixas ecuumlomiiicas e montes de soe-
corro eu todas as pl'os mudas do i mnperio, e urna
escola de moinas nesta capital; a que creou bati-
eis de exauues de preparatoi'ios cio tolas as eu-
pi laos; mima que reformou, mmieihorauudo emmu
iuuuito, a orgaluisação dos cotm'eios no Itrazil; os
auxilio,,; votados mios ultimos orçamnentos pari a
policia das pm'oviueias; e muitas outras medidas
de elevado alcance e de evidente utilidade, que
fium'a longo ennumiueram'. (Apoiados).

1 Sus. 11. PINTO:—lodas estas leis são titulos
de gloria para, o partido conservador. (Apoiados).

0 SR. C. DE OLIVEIRA: —Muitas deltas são de
resultado negat i vo e outras, colijo a eleitoral, são
re1e-1lidas pelo paiz. (Apoiados da minoria).

O SR. F. DA VEIGA: - E'EmGA: - E mio passo, Si-s., que
ludo isto se fazia, e que mnuutos outros melhora-
muuemitos uioraes e nsitermaes se decretavao ou erão
unciados pelos mruinisterios conservadores, espe-
ci aI mcmi te com relação á ii si rucção pit til m ca, pro-
loiuganiiemitnu da estrada de ferro de D. Pediu II,
exposições industriaes &, erão consuderavelmueiite
angmnemitados os vencimentos do exercito, da ai'-
iiiada, da magistratura e de varias repartições
publicas, coumio a dos correios; secretaria d'es-
tado e de policia, nas provincias; os dos lentes
de todas as faculdades e escolas superiores do
imuiperio. (Apoiados, muito bem). E para mais
realçar tantos serviços, cumpre notam-se que, em
vez de decm'etaremn-se novos tributos, lorãui ao
contrario reduzidos mimuitos impostos, e outros
eoiiupletamiuelite extmnetos, como sejào o imposto
pessoal, o de 2 rã addicional de iniportaç:io &.

Eis em resumo a politiu'a seguida pelos gabi-
netes da situação conservadora, politica que feliz-
muuemite se lia m'eflectido ema mmiuitas de nossas pro-
viocias, cujas rendas temo mios ultimes tempos
crescido notavelmente e tammibemii se nota certo
muiovitneito um progresso 

'
Precursores de mais

opulento futuro. (Apoiados).
Eis, Srs., em rapida e imperfeita resenha a

vida do partido conservador desde 16 de Julho
de 1868,—desse partido aqui tão injusta e violen-
tamii('iute agredido lula !Ilustre opposiçaO, que ao
mimemuos devia reconhecer a moderação extrema,
a longanimidade e constante justiça como que trio
elle administrado os mlegocmoS internos do paiz,
seio embargo das accusaçóes muitas vezes apai-

xonadas de s p w suiversarios. (Reclamações da
minoria).

O Sim. 8. PINTO E OUTROS_Apoinlllissini(i.
O Sim. F. mxx VEIGA:—Simii, r(-pito, rmuodoraçào

exlrimmmm:m, e os factos de todos os dias, as lre-
qmieuite muommueações de libem'aes para muiuuto e lnuu-
portaiites cargos, não só na mivagmstratura, chiou
cmii repartições publicas, para empregos de jUs-
tiç.0 e de uluasi todas as ordens, assaz coimiprovão
a u mi inlua usserção. (Apoiadosj.

1)mgào, pois, o que quizereun os nobres depu-
tados; amuo conseguirão por certo tirar da COti5i
euucma pmml)liea a comivueção lestas verdades, e é
nessa comivicçao, profunda e real, que se tirmnão
o partido e ' miservaulom' e a actual sutuaçào. lenho
e incluído.

(.Yumerosos apoiados. Muito bem; muito bem).

I)im,ctirsO proi'er!do pelo sr.
(lep LI tacto A1Ioiio Ienna iria
sessão de 15 de .lu.flhio de
1 I	 ( Jo

(_) Si'. Afloii.So Ieun.a:—Sr. pre-
sirleimte, V. Exc. coumpreliende pem't'eitariuente a
euurmulmção (lesfavc.i'avel cio que me acho, tendo de
dirigira tuala s ri á assemiibléa já em hora tão adi-
antada.

0 Sim. C. nu OLmsEuimA:—E' sempre ou' ido coimi
minuto prazer, porque é ana dos deputados que
senm l u re li uustrão o debate. (Apoiados).

O Sim. A. PirNNA:—Entretanto, iiao posso deixar
( te miam' ola palavra, mio imiuportante debate do pro-
jecto de fu,m'a policial, que temi sido tão brilhan-
teuueiute discutido por parte dos imicus coltegas
desta asseimululda, para juntar o meu protesto ao
iluis a j ens eouipamiheiros de opposuçào contra uni
projecto que cciii exigir da maioria desta casa
uniu reim'actaçào de muléas por dia manifestadas
cio avisos anteriores, ciii que esposou e converteu
ciii lei da pruivimicia as idéas hoje repudiadas.

• Sim. t)mmusmumND:—Apoiado.
• Sim. ldETcLuO:—Nesta parte, não apoiado.
O Sim. lluicMOND:—Não pude negar este proce-

di nu mulo.
O Sim. À. PENNA:—NàO posso deixar de lecamu-

lar um protesto contra este projecto, cmii que
vejo consignada umiia das tende nelas da nossa so-
ciedade, isto é, a empre,qomania. O projecto de
força publica semiu augimiemitar os lugares de oIli-
ciaes, que teemn de ser disputados pelo grande
numumero de pretendentes.

Não descerei, Sr. presidente, á amialyse detida
do projecto. ElIa tem sido feita e de unia maneira
brilhamute por miieus distimictos coliegas e amuilgos
da opposição liberal.

O Sim. '5ALLADARES: — E' bondade de V. Exc.
O Sim. A. l'ENNA:—Eu não poderia trazer luz...
O Sim. VaLu,ADAmuES: — àO apoiado.
O sim. A. PENNA:— . . sobre esta materia, que

já se acha, ii) umeu entender, senão esgotada,
mmuuito perto disto. Eu pois, não farei maus do
que apresentar algumas considerações genericas,
e, aproveitaadoliie da largueza que comporta a
;l. a discussão do projecto de fom'ça publica, censu-
rar certos actos, denunciar certos abusos que te-
alio presenciado em nossa provmncma.

Sr. presidemite, declarei que vejo no projecto
um desenvolvimiieflto da tende.ncma que existe cmii
nossa sociedade para creação de empregos.

O Sim. VALLADARES: —Não serve para outra
cousa.

O Sim. A. PENNA:—O modo pelo qual se orga-
musa a força publica, no presente projecto, vai ge-
neralisar, e direi mesmo facilitar certos abusos
que todos deuiuncião e curmasurão actualmente.

V. Exc. sabe, Sr. presidente, que nesta capm-
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til, e fura deita, censura-se iiiiitit o inititi porj ti
despendidos os dioliviros publicos, eni rIa-

tu a turca policial.
1 lacki sabido que lis soldados deste corpo

sã, frequentes vezes disti'aliidos para objectos
e'tranbos ao seiviço que lhes incumbe fazer, para
serem empregados iLesmo como camniradas de
oliicmaes, e para outros misteres que lilo aclià
fundamento algum na lei. (Apoiados).

) SH tETuLIO dá uni aparte.
O Sim. A. PENNÂ;—Sr. presidente, não possa

deixar passar sem reparti algumas proposmções,
enunciadas nesta casa pelo nobre deputado pelo
1.' Iistiicto, digno relator da comunlissão de força
publica, que, acceitando revelações coi,tidas
no relatorio do presidente da proviticia, vem de-
clarar que o magno defeito da força municipal (
ser composta de vadios, mendigos, licitados e ou-
tios i mli vid uus que nàtj mereceu confiança ai -
guina para policiarem a nossa provincia.

() Sim. VALLADARES: — I',' linguagem de todo
o Ouro Preto.

() im. A. PENNA:—Vejo, Sr. presidente, nestas
palavras unia censura muito grave atirada ás au-
tormilailes da provincia, porque, se os soldados es-
tão nestas condições, elles furão contratados pelos
delegados de policia, a quem incumbe procurar
ind mi i duos que tenlião tie formar a guarda mnu-
niei paI. Portanto, com o intuito de tjesacred i Lar
esta instituição, que é por certo aquelia que miie-
Ilior consulta os verdadeiros interesses publi-
(os...

O Sim. VALL.SDARLS: —A pulado.
O Sim. A. Parsxt:—. . o relatorio do presidente

da provmncia e com elIe os nobres deputados,
nieiiibros da comiminissão de força publica, Leio ati-
rado aqui um labeo sobre autoridades de seu pio-
pito partido...

41 Sim. VALL%DAiiEs:—Apoiado.
O SIi. A. PENNi:—. . .porque se essas autori-

daIs não podiao achar individuos aptos pelas
suas condições de moralidade e por outros pre-
dicados para desempeo fiar o serviço de policia,
1111 deviáo ter feito engijaiiienlos, trazendo assiuti
despezas superfluas e prejudiciaes mnC5iiio aos
(atl'1i05 policiaes.

(1 Sim. VALLADARES:—àO bit censura mais forte
contra a niamona tio partido conservador na pro-

neia, feita por presidente conservador.
0 Sim. A. PENNA:—Um dos inales da nossa pro-

mmmcia, tem aqui sido repetido até á saciedade, e
acompanho semimeiliante modo de ver, está na
falta de instrucção.

O Sim. ViLLÃDtumas:—Apoiado.
O Sim. A. PENNi:—Se recorrermos ao propmio

relatorio do presidente da provincia, na parte
que trata tia estatistica criminal, veremos mim fac-
to muito eloquente. D'entre os 480 réus julga-
dos nos diversos lerimios da provincia, 360 são
aiialphabetos, ficando apenas 120 nas condições
(1? saber ler e escrever. Isto é muito eloquente,
revela perfeitamente que a falta de instrucção é
unia das grandes causas para o augmento dos
cmiiiies e para as violações de lei que se presen-
cismo e,ii nossa provimicia, como em quasi todas
do imperio.

() Sim. FEIIUAZ JuNioim—Apoiado.
O Sim, A. PENNA:—Sr. presidente, V. Exc. sabe

que uni dos fundamentos em que se basêa o Sr.
Barão da \illa da Barra para pedir a creação do
corpo policial, itlèa esta que foi acceila pela com-
missão de força publica desta casa, é o reta-
brio de numa coimmmimissão nomeada pelo Sr. Dr.
Pedro Vicente, para indagar sobre o estado do
corpo, couveniencia de reforunal-o, e os irieios de
orgaimisal-o devidamente. Entretanto, já estamos
nos aI tiuios dias de sessão, ainda mio ternos co-
ntmi'ciruienbo do trabalho desta conimissão, nem

do i''labormo do chefe de policia, que devia servmi
para guiar-nos ciii mnaleria de lamtianito alcance

i 1 SR. 1 IBL'MOND:—i 	 lt'ni-se pedido imuila
vezes.

0 Sim. VALLSDiIIES:—() acttmal adnministradoi
veio testabelecer uni novo systeimia de legislar.

O Sim. A. PF:NNA:—E' mim facto laumentavel, Si.
preidemite, esta falta de imtforimm:çõcs oflicmaes de
grande alcance para a boa direcção dos tra-
balhos d'esta assemblét. Nos primeiros tempos
de nossa mndepeimdemicia politit:a, quando se tra-
tava de tudo organisar, ja a lei de 24 de Ou-
tubro de 1832 e a de 8 de Outubro de 183o
declar,mvão que no dia da abertura dos conselhos
geraes os presidentes de provmncia apresentas-
seio oS seus retatorios impressos com a receita
e despesa tia provimicia e a despesa v'ffectuada
do animo findo. E' depiumav e que depois d
quasi O amimios de pratica de governo paria-
iucmmtar, mios achamos hoje oiams atrasados do
que quando lavamos os primimeiros passos na
nossa orgauiisaao politica. E é tanto mais ex-
traimlmavel este facto quanto é certo que nesses
tempos as condições da nossa industria typo-
grapluica erão muito peiores do que hje. Entao
não podiamos contar com o aperfeiçoamento te
que hoje dispõe esta capital emrelacão á esla
industria.

O SR. VALLADARES:—E a administracào não
linha lati 	 numero de auxiliares.

O Si. A. PENNA: — Eiitão, Sr. presidente, nào
tinliammios o fumicciommalisiiio nu Lucroso de hojc,qiie
parece servir mais de enibaraco do que de
auxilio para a boa marcha dos pnblicos nego-
cios.

E' wu facto este digno de severa censura e
que tocara ás mamas do ridiculo, se não fosse uoma
triste aberração dos priucipios do nosso governo,
se mão fosse limita violação flagrante de leis vo-
tadas por esta assemnbléa; revela o pouco caso
co:::que o presidente da proviucia trata a as-
sei ii bl éa.

Lavrado este protesto, que serve para expli-
cai por que os nossos trabalhos n:o [em lido
a devida dmrecção, não mareliao coem aqueila
rapidez que era letra se desejar, cii prosegui-
rei mias poucas observações que tenho de oilè-
recer á consideracão da casa. Nau se deve in-
culpam a esta assemriblea, se por ventura os nos-
sos trabalhos não estão bastante adiantados,
o comeu culpado é o presidente da provincia,
(apoiados da rnizeoria) que não tem lançado mão
das devidas providencias, para que tenhamos
imiformimações officiaes a que temos direito e que
cite é obrigado a apresentar por [ti.

Si. presidente, quando descutia n'esta casa
o nobre deputado pelo 1.0 histricto e distincto
relator da coinmnissào de força publica, pintou-
nos a piovmncia conto sob amo votcão, fez ver
que era necessaria uma força policial nuiiie-
rosa para se conjurar o furacão revulucionariu
que parecia pairar sobre os nossos mnunicipios.

Descendo a minuciosidades, o nobre depu-
tado desereveo a cidade de Barlmacemia corno ciii
cinstante sobresalto pela falta de segurança in-
dividual e de propriedade, e •tllirnmou que o
respectivo delegado, em dias de Janeiro do cor-
rente anno, oficiara ao chefe de policia pedin-
do reforço tio destacamento, por isso que neuti
elie proprio se julgava garantido ciii sua vida,
em. vista dos acontecimentos que se tinhão
(lado mt'aqumehla cidade.

Em aparte contestei ao nobre deputado, as-
severando que, tinha conhecumnen lo (lesses factos,
Por iue ter achado eu) Barbacemaa no dia e tu
que elles se (lerão. O nobre deputado insistio,
coni bastante magoa para uimimli; P o rque, quando
afirmo um facto, cmii virtude de conhecimento

p's-,o.ml, ead i a qti'ui .1 ir jime aja in p.sam
liruvar (tue filo a verdade. 1) nur dpiitadii,
Itindiit clii iufirimiaeõ's exagrmtla.s, 1' (Ii que
iio tinhactnimeei:iieimto pess(mi ilú ' i.u'L is, comi-
t'St,uli-Iiit', e cii h je não ioo mais do que

m htl'E'Semitartilclirmmeimt.s imlporlalites (IUL um strãc,
IS, só tjiie mmeimltutia rasio assistia ao nobre

deputado para descrever a ci lede de Ibarbacemia
clii emreuumstaimcias tão anorinas, coiiij chie foi
—justo, ja para e em aquelia papuia'ào, cujos
lm;tltitus ordeiros e pacificas são beio conhecidos

para caiu  lmuinilde deputado que ora oceu-
pa 	 attrfl ç to (la casa.

(1 Sit. CAETANO GAMA:—Lu mie fundei ciii offl-
'los que c\itio mia secretaria da policia e pos-
sI mpm&'scumlau' au ;mobre deputado. Agora, se comi-
t(a o que li-se o delegado de policia, é outra
ei eisa.

() Sim. A. I'F.NNA:—Sei quee o delegado de Bir-
hireuma iirigio-se ao chfe de policia pintando
iii cores tristes o estado d'a1uella cidade; mas
sei titulO in que o nobre deputado, que é digno
secretario da policia, não pode ignorar que há

1 etc iiiii odicio do digno juiz inunicipal 'lo
terno, clii que os factos Sã) redusidos á sua
verdadeira  pio porção.

O SR. C.,ETANO 6AIA:—Pois declaro que ignoro
e ilimiguicimi tio o (Licito de contestar-iue

0 iu. VtLLAusmuEs:—l)evia sabei-o lw i no secre-
lan) da policia.

(1 SR. CAETANO G.iMA—Alé á minha sabida da
sei-retaria pari vir ti limar assento ti 'es Ia casa,
não tive noticia de semneihammte uflicio.

O Sim. A. PENNt:—O iIlicio d'esse digno mia-
gilrado, niou dustincto collega e amigo, Dr.
Dias Fortes, dá mmifor:miaçõcs completas de qual
o resultado ilo processi que abrio pari inda-
go- d'esses factos.

E para provar a verdade do que acabo de
asseverar, basta-me ler o seu despacho de não
pronuncia, proferido  mios autos, relativamente a
individuo inculcado como autor (Ias tropelias
que então 1oi'to praticadas com hiarbacetia.

O Sim. C. nu OmmvummiA:—Foi lilima exagração
do delegado.

0 Sul. CAETANO GAMA:—Nào duvido, mas eu
não podia adivinhar.

0 Sim. A. PENNA:—Ouça o nobre deputado o
que (hz ((juiz lilimimicipa! (lê)

Vistos 'exaitmmimados &.
Verilica 5C pelo auto ue corpo de delicto de

foilite que tres soldados Sebastiài, Cleimie ele de
Oliveira e Manoel Pereiva dos Santos farão es-
pancadas, e (luas fossem Os autores ir' tace es-
h( tflcatliemmtos do tjne este juizo 1 rabiei de ascii-
gtiar leio depoimento das testemunhas constan-
tes dos moesmumos autos.

0 depoimento de todas as testemunhas, longe
de corroborar o boato de que Francisco Gomes
Teixeira era o autor de taes espaumcaumentos, pelo
contrario ianocenta-o de tal modo, que torna-se
claro que elie rIo fôra victima da imprudencia
desses soldados, que palro ltitvào mia noite do dia
6 do curi'imite luiez de Janeiro nesta cidade.

tnfirmai o expendido os depoinientos das
cimico prinmeiras tstemnmi;ihtas, sendo de notar se
que o da de folhas 15 e 16 é de vista, confirman-
tio-o o da folhas, 16 v.

Por tudo isto, pois, e pelo mtiais que dos autos
consta, julgo improcedente o presente suimimario,
i nslmiiralo contra o réu Francisco Gomites Tei-
xeira, pagas as custas pela niun icipatidade.

0 escrisão rciimetta estes autos ao ,serivao do
_ f u i, , afim de sarem conclusos ao mimeretissiitio
h)r juiz de direito, para quemim recorro deste multou
jCspmcImo, mia fornia do art. 1.° 	 4•o do decreto

mi. 562 de 2 deJ ulho de 1 S5 0 .—Bam'bicenm, 29
de Janeiro de 186.

(;uuius p um .1 SCÇtUES limaS ['OmiTES.
Este ib , spacho foi comi ti nmiiadii pelodigno juiz

te direito da c(niiamca.
0 Sim. CAETANO GAMA:—E:n relacàu a este fado,

não duvido.
0 Sus. A. PENNi:—Accrcsce ainda uma circuiui-

stalicit, o é que as testemmiuntias que depuzcráo
n'esse processo são tidas pessoas qualificadas,
de elevad.m pos :ão, 1 incapazes de faltar á ver-
dmde. Entre dias, aqueila a quemse refere o
despacho de não promiuItcia é o Sr. capitão João
Manuel Guimimarães d'Am-aujo, juiz de Itiz da ci-
dade de B.tm-bacemia, e i»laiueim al):isiado e sogro
do	 edelegado, que tio xtgermdas mniorumaroes for-
teceu ao chefe de oiic'ia.

t) Sul. CAETANO GAMA—A respeito lo estado
de liarbacena, coiimproimietto-:ne a apresentar ai)
ribi deputado as cartas do Sr. Dr. Joaquuuiii
Bento, que existem na secretaria (li policia.

O sus. A. PENNa:—Ilemde tiatar d'este ponto.
àluiios oulu-OS cidadãos forào teste muimlias um'es-

te processo; entre outros citarei us dislijictos Sr<.
ladre Joso Ferrelu-a de Castro, director do col-
hegmo - Providencia—, Roberto Henrique de Bar-
ro s , Iminrailo negociante e de graiids recursos,
e que, lia pouco tempo, foi delegado de policia
miaquelia cidade, e outras pessoas de igual ca-
ligo ia.

Vetou, por tanto, os nobres deputados que não
proferi uma inexactidão quando disse que as
informações de que se acercava o illustr liClllm -
tido pelo 1.0 districto crio exageradas.

(1 Sus. CAETANO GAMA:—Eu disse a-a miobre te-
puiuL!o que filo li nha cmiliecmmneeto do oficio
do juiz iimunicipal, por que foi postei'iir á mii-
miha retirada da secretaria para vir tomar assimi-
lo mia asseumbida.

0 Sim. A. PENNA: — . . . . e que o delegado de
policia pintára coic cdre5 cai-regadas o estado
d'aquehti cidade, com relação ao facto de que se
tratava.

Creio que, ciii vista de documento tão impor-
[ante, como este que acabo de ler, hca perfeita-
mente provado que tive razão para contestar ao
nobre depuialo sobre os factos á. que se referiu.

Ailudio aluda o nobre deputado á exuslencua
de cartas dos incus dignos parentes e ctllegas,
o Drs. Feliciauno Pci na e Joaquim Bento, so-
licilatido(lu chefe de policia uimm destacanmeiutit
para Itimbacena, e d'dai inferia que elies crio
fasoraveis ao corpo policial.

() Sim. CAETANO GAMA: — Por causa da aggloume-
nação de trabalhadores da estiada de ferro, que
dava lugar á pm'lurbações constantes.

4) SR. A. PENNA:—Pama Isso ii nobre deputado
não precisava qqtelhir para as cartas d'esses (11015
cidadãos, qualquer de nós sab ' perfeilaimmente
que, dando-se a aggloimieração de trabtlhiadres,
i5to é, de unia população allventi( ia cmii qualquer
p)nto, torna-se neceesaria unia louca tebemai;
11155 isto não quer dizer que o estado lia cidade
de Itarbacemia fosse aqimelte que o nobre dcpula-
lo at]Ium descreveu.

O Sum. CAETANO GAMA—Nela eu disse pte crio
essas perturltaçües devidas ao povo 1h) Barba-
cena, poremsim à agglomeração de tratialliatlones
vIa estrada de ferro.

O Sus. A. PENNA:—Aceito a declaração, porque
lamentava que se fizesse tão grave iuijuslira á
unia popula-ão pacifica, que muito se distigue
pelo respeito á lei e ás autoridades coustituithas.

O Smm. CAETANO GAMA (lá uni aparte.
O Sus. A. PENNA:—Que lá fosse mieressar,a urna

forca para policiar a cidade, é cousa que nuut-
guem contesta; porem deduzir d'aqui, como me
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pirece fazer c nobre deputado,que a opinião
tios Drs. Joaquilli 1 ,w1110 e telieiaiio Peiiiia IUS5I

faoraei ao corpo de policia, isto é que não
posso abniltir, e nuligueli

1 
pod,-alumiar o con-

trario, desde que as opiiiites deites CoiisLao dos
anhliles desta asscinbIea.

() S. CAETANO GAMA: — Até o Si. 1)i. Joaquim
Bento foi o primeiro que apresentou lia ts.en-
btéa a idêa da guarda iiiuniclpal. A este respeito
flào Cüntesto o nobre deputado.

O Se. A. PENNA:--O nobre deputado, pois,
não podia deduzir d'alu argumento co desfa or
da guarda municipal.

() Se. CAETANA GAMA:—() que eu disse foi que
cita por si só nào era sufflcieitte, e que esses
disliiictis cidadãos pedião força do corpo poli-
e tal.

O Se. A. PENNÂ:—Seiil duvida, porque é a
moca for;a que existe actualmente, isto culio
a lei que restaurou a guarda municipal Leio de
entrar em igor no 1.0 de .1 nitio proxi no futuro;
e o nobre deputado couipreliende perfeitamente
que não haviio de requisitar guarda municipal,
quando cita não existia na piuv Ilicia.

A opiuiai do Si. [ir. Joaquini Bento, cio re-
iaçao ã ese ;issUupto, o proprio nobre deputado
a confessou, lia pouco, ciii aparte, não é de ne-
iiliuiii modo intensa àguarda niunicipai; a do
Sr. Ur. Feliciano Petina acha-se expendida no
seu discurso proferido nesta asseuiblea cio De-
zembro de 1814, 110 qual se exprime por esta
ioriiia (lé): « O corpo policial tuiba descido a
uni nivei tal de iiidIcip1i!ia e desnioralisação,
(Pie era uni dia de luto para as povoações aquelle
ciii que ciitravao nas vdlas e cidades os soldados
que erão destinados para fazer a policia (oh! es-
carneo! ) do natio ici pio.

Já houve quem comparasse o resultado da
periiianeltcta de soldados poiiciaes nos nossos
lugares centraes aos de unia iilsurreiÇiio de es-
craLus; coa ehleito, Sr. presidente, não era raro
que sol) a farda estivesse escondido um assassino,
e quasi sempre nau ladrão.

ii Erão citstantes os espectaculos, que davao
essas bordas, de selvageria, reunindo-se para pro-
ocareiti e espancarem cidadãos paciticos; de in-

discipliia, tevoltando-se contra SCUS superiores;
te iiinoralidade, transformando-se em i istru-
mentis que se presta\ào a todo genero de
cl. i ilies.

«. . . . . As desordens e assassinatos tornarão-se
cininuns; citai-os seria longo; mas eu não dei-
xarei de trazer-vos d memoria os assassinatos
commettidos em Marianua, Diamant essa e iR-
nas Vovas, e no Curveilo perpetrarão roubos es-
candalosos, e de 12 soldados que a/si se acleavão
destacados forão condemnados! »

Parece-miie que a opinmao do Dr. F. Pemina é
nada lisongeira ao corpo policial.

Quanto á guarda umunicipal, o Sr. Fel iciano
Peiiiia, referindo-se a seu município, disse o SC-

guinte (lê): a Quanto ao mmieu mnuiiicmpio, dou tes-
tiiinnhi dos excettentes resultados, que pro-
duzi :i e relativamente ao resto da proviu-
eia sài) uiian i ines os nobres deputados em ali r-
miar particularmente que é exemplar o procedi-
mento dessa niihicia. »

Coimforuie o testemunho do Pr. F. Penna, a
guarda uuiuiiicmpal prestou relevantes serviços ema
larbacena, deseriipeiihamido satisfactoriamente o
dever de policiar a cilada. Creio, pois, poder
assC\ era (lie, se essa noticia civica não houvesse
sido extiticta pela assembléa,esse cidadão e o
Dr. joai1uiiii Bento não tcriào necessidade de es-
crever ao nobre deputado pelo 1.0 districto, in-
stando para que fosse mandado para aquelia ci-
dade umdestacamento do corpo policial.

Pedirão praças deste corpo, por sei essa a

força policial da provincia, desde que (i 	 [, rei-
Ias Itemiriques 	 deve tia assenibléa a suppresào
da guarda ii unici pai.

I'uria o to,c rei o que o nobre tleputado iii,lilinina
raziiu teve pais deduzir d.s pedidos lestes cita-
dios que cites irao contrartos a guarda um-
nicipal e favoraveis ao corpo policial.

Li ii. CAETANO GAMA:—Mo disse que mão
comi Irarios á guarda municipal. O nobre depu-
tado nao inc atteitdeo bem.

Se. F. t'ENNt:—FolgO niuitu que o nobre
deputado repare hoje a injustiça que fez á Barba-
cena, qunido desci ~o aquela povoação como
desordeira e desrespeitadora da lei.

O Se. CAETANO (;amt:—Nãi bit Lii. Fununte-
ramado os diversos inunicipios que estão intei-
raumen te cmi circunistancias exce 1 cioiiiies, e pie-
cisão de força policial, referi inc ãs desordens
liavmdas eu tiarbacena, e declarei que erão citas
de idas á agg loto eraçào te trabalhol ores da es-
irada de ferro

1) Si,. A. PENNA:—Sr. presidente, aprovei-
taiudu-nme da aiumplitttle que coIitpOl ta o presente
deleite, não posso deixar de censurar alguns actos
praticados pelo actual presidente e por outras
a ul ri dail es de nossa,  provi oci a.

S. lxc. arvorou-se ciii arbitro das eleirêes
nesta provi ncia

t) SB. VALLADARES: —A poiadu.
Li SR. A. PENN.L: 	 . . . desde que assuummo O

der discriciunario de annuliar trabalhos das jun-
tas parotliiaes. A falta te rasão por marte de S.
Exc. já foi aqui demonstrada brilhantemente pelo
nica distiucto collega e nobre ainigo,Sr. Dr. L. de
(tlis eira, e ficou isto tão explemiilidaiimeute prova-
ml, que o proprio presidente da prov meia, cima
acto posterior, recuou da carreira que havia
iniciado e já cingio-se á lei, não exercendo altri-
Isuições que irão lhe competeni.

0 Se. CAETANO GAMA:—Não apoiado; o acto é
da junta niuimicipal , a questão é muito dilíerente.

O Se. A. l 5 ENNA:—Não é diversa-
0 Se. CAETANO Gana:—Se õ diversa ou n)o é

q uestã i de direito. Mas a opinião mli presidente
é aquelta que sustentem.

0 Se. A. PENNi:—Nào posso deixar de censu-
rir emiergicaimiente o abuso, cima relação á este as-
uni p ti, cm mn mitet tido pelo nobrere Baaão da Vil ia

da tiarra,quando declarou nullos os trabalhos da
janta paroclmiil de S. José d'Aleio Parahyba, sob
o pretexto de não ter presidido aos trabilhios
da junta o juiz de paz commipetente; pois que aos
presidentes de provmncia não compete semelhante
atti ibuicão.

Sr. presidente, V. Exc. sabe que, segundo a
nossa Iegilaçào eleitoral, o juiz mie paz comimpe-
Leite para presidir os trabalhos tia junta é o
primeiro votado; porem na sua falta veio os seus
iimiimiediatos cio votos, como é expresso no art.
2. 1 da lei n. 387 de 1846 e art. 4.0 § 5° do re-
gulaumento mm. (309'7 de 12 de Janeiro de 1816.
Ahi se diz expressamente que nos casos de au-
semicia, falta ou impossibilidade physica ou mo-
ral do juiz de paz competente Imtmra presidi á
organisacão da junta parochial, será este substi-
tumdo pelos juizes de paz seus imniedmatos, se-
gundo a ordena da volaçào, corutanto que estejão
jmmriammientados ou logo que o seja o.

 Sr. presidente, os trabalhos tia
jumita parochmiat de S. José d'Atem Parahmvba,
que fõra presidida por una distincto e prestimoso
eudadào, o Si. Dr. Francisco de Paula Pereira
Tavares, forão annullados por una firman baixada
da jmiesidencia, sob o pretexfo de ter sido presi-
dida por juiz incompetente, visto que cIte irão
era o primeiro votado. V. Exc. comprehenmle o
que vai de abusivo eia semelhante decisão, que
a ppe li id tirei de firmau 1'' um verdadeiro furma'it,

porque não se ecmalimna e isa as regras esi mbele-
idas na nsa orgaimisação idmmii:tistmitiVa e pa-

lilica.
O Se. VvLLADAmES.—Apmaulo.
tI Se. A. PEN ;—() nobre pr'id nio da pro-

vincma n:io pode, nài tem coiumpetmmema para an-
mimitla: lrab lhos de juntas ptirochmtmes e labora
emmt perfeito emigano o distincto deputado pelo
1. 0 listricto, qumanlh) assevera que . l'.xc. [mão
declinou da csmmmpetencia que umbusiva:maente as-
sumiu para si cmii relação ais trabalhos da pinta
parchnal. 0 art. 64 do novo regulamento dei-
tirai de l8?6 ahi está para provar a verdade da
thmeoria aqui sustentada pelo mmielm d istmncto col-
ega, o Sr. Dr. (. de 1 )tiveir:i.

O Sit. VALLADARES:—E o Sr. Barão da Vihl:m da
Barra mão tom o direito de ter opinião diversa
tia lei.

O Se. A. PENNa:— t Ii a estabelece perfeita-
umente que os recursos reiatmvoa á qualificação
devem ser interpostos para ajunta municipal. O
art. 68 diz xpressamnemite que as decisões tiro-
feridas pela j umita municipal obre recursos 0-
lerpostos para exclusão de cidailios comnprehmen-
ilidos mia qualtlicae:mu, ou relativos d irregala-
ridade, vicios ou utilidades dos trabalhos daa
juntas e da orgassisação destas, irão terão ellejio
immm:nediato e os recursos serão reniettmdos pela
junta ao juiz de direito.

O modo mie se aminu lar os trabalhos das juntas,
quando houver vicio na orgamamsaçào eleitas, acha-
se taxalivamimente estabelecido cmii em, e, port:mmito,
o nobre presidente da provnmcma violou tltmgran-
temnente a lei, quando assumimmo à si o poder dms-
cricionario de declamar miulls os trab;ilhios das
diversas juntas parocimities da prom meia, entre
as luaes se acha a de S. Jos é mh'Alemmm P)rahmyha.

Fim, Sr. presidente, não (juiz deixar passar
setii reparo este facto.

1	 R. C. DE OLIVELHA:—VI co!mmnlmmmtou- mmimmito
bem ...

ti Siu. A. Pmcxxa:—. . . por ematemmdmtr sei esta
junta parom:hiah iuiilem idaimiente e\.ami toramta pelo
presidente da provinmtiim, de mais a mais sohi um
pretexto inexacto, desde que o dugmou juiz mIe
paz, que a presidio, o 1)r. Pereira lavares, ci-
damlào ionito mhistmneto e merecedor da estu:mma pu-
blica pelas suas betias qualidades, era o coimipe-
tente parit presidir os trabalhos, ria falta do juiz
de paz mamais votado.

Feitos estes reparos, Sr. presidente, citarei
um acto do Sr. Barão da Vilha da Barra, que me
parece em flagrante comulradicção como o que S.
Exc. disse rio semi relatormo lido perante á is-
scuuubléa. Os nobres deputados, se coimsullarein o
reta torio á pagina 24, aiim verão que S. Cxc. ad-
voga a necessidade tia revogação da lei provimu-
cial, cio virtude da qual os presidentes de pro-
virmeia são amitorisados a concedem cartas de ad-
vogado. S. Exc. indo mais longe declara que a
lei mi. 1673 de 21 de Setembro mie 1810 deve-se
reputar um acto irrito, visto que esta issemmalmléa
nuo podia exercei-o, isto é, não podia restaurar
a comimpetencia de que gosavão nesta pros i meia
ims presidentes de conceder provisões (te advoga-
mIo, emc virtude da lei mie 6 mie Abril de 1838,
revogada pela mie 4 de Outubro de 1868.

Se, na opinião do Sr. Barão da Vm!la da Barra,
tal lei é una acto irrito e nuhio, como é que faz
O bra por cita, concedendo cartas de advogado,
comuto tem feito ultiiriamente?

1) Se. MocKÃo:—V. Cxc. o que pensa a res-
peito desta lei?

LI Se. A. PENNA:—Dou já a respota. Cntenmio
que a lei. nào é irrita e nulla, como pensa o no-
tire presidente. Poremum, S. Cxc., que pena de

iodo diverso, não devia fazer mis)) de umiia facul-

dade jum: !Ire é einceiiitha por mmmiaa hei que na
sua propria 100ià.o é de riemalimmimi taIcir.

li e. VALLvuammEs: — Para eito a ti é bmia.
11 Sim. MocimÃo dá um aparte.
tI SR. A. PENNA:—Cmltãi é diglI O mie cemismira,

porque o fez mio seu relatorio. Note o uoLmre mtc-
im ti La ul o que a tem mie q mie se tia ti comi ced um ao P re

-si dente da proviumcia ilina simuaplms faculdade.
0 Sim. \ALLADvuuEs — luiuie ou não conceder

provi cio de advogado.
II mm. À. PENNA:—S. Exc. pomie mm mmào usar

dela, e cite prohiriu é o primeiro a declarar 110
semi relatormo, que mito tem razão ule ser seimme-
Iliamite faculdade, desde que existe nesta capital
tribunal da relação, à. cujo presidente pelas leis
geraes é cu>umnimeilida a concessão de cartas (Ie
advogado.

4) an. MomouuÃo:—Essa sua lheoría é contra as
idétus lmberaes.

II ,uu. Vaeeaiuviits:—Nào se trata(ias idéas li-
beraes, trata-se da tem.

)Ha outros apartes).
mm Sim. A l'ENNc—Arguumaemlto com as palavras

do relatorio, cmii que o nobre presideum te da pro-
meia declara que estas provisões miá tema razão
te ser, desde que existe nesta capital ui:uiaaumto-
idade judiciaria  de elevada categoria, á q temo
conm peLe fazer seumieltiami tes concessoes.

Li iu. louuiÃo:—V. Cxc. disse que o presi-
dente da prvilicia podia deixar mie execu tar a
hei.

O Siu. A. t'eaxv:—Podia deixar de usar mie uma
taculdadc que cIle diz que não tem razão de ser.

Li Sii. ãlociuÃo: -Mas desde que umim nmdividmmo
perante cIte requer e mostra-se hm:itiilmtaulo, cite
limo pode indeferir o reque rmmmteii (o.

ti R. C. DE ktLivuimma:—SeiadO facut lati vo,pode.
0 Sit. Mouiuio:—t) ser facultativo Otto e ar-

bit ruo.
4) mu. A. t'ENNA—No semi relatoriui o nobre

Sr. itaiào da Viila da Barra solicita mia assemn-
1 Ida uma moi diii a que reputo da mais ai ta in-
cuiiveiiiiemacma; e é aquelia que diz respeito á re-
vogação da lei provincial li. 139 de 3 de Abril
de 1839, que autorisa o presidente da provimucia
a lacei as nomimeaçuies para ollicios de justiça.
Nesta apreciação de S. Ixc vejo uma aimerraçáo
dos principis que devem reger a auhmiiinistraç;io,
vejo uma subvei'são das verdadeiras normas ap-
plicavems a decemitraIisaçao admaministratmv a mio
liame.

S. Cxe.,comma o espirito muito central isador,ule-
seja que estas uloisteaçoes sejão da pura comitiança
do poder geral. E' ,Sr. presmilemate,uimia aberrmção,
e que vai até de encontro a decretos emamiamios
de algutis ministros do partido conservador, mimie
teni procurado, ainda que tu mim mdamiaen te, ensaiar
o sstemmma de deceiitralmsaçao, de que felizmente
goza, lia num los amimius, a prov meia mie Minas, mio
assunmpto de que trato.

Si'. presidente, eu lisongemo-mime de acreditar
que nemmi um mine i ro bem intencionado, que
nenhum de1ummtudo desta provincma ousará apre-
sentar à esta casa uma projecto de lei revogando
ou cassando a faculdade preciosa de que goza a
pm'muvimlcia de Minas e que muito lime é invejada
pelas outras provincias do iumaperio, isto é, de
que os empregados de justiça sejão riomiucados
pelo presidente da proviiicia, sem de1mendemucma
tio poder central.

O Se. YALLÁDAmsEs:—Apoiado.
O Se. A. I'ENNA:—Esta lei de 1839, Sr. pre-

sidente, é umiva das paginas mais lsrmtivaiutes de
nossa legislação, que espero será commservaula e
mais tarde servirá de modelo á unia disposição
geral, que acabe coou a centralisação sen nouuie
actitahimiertte existente e que não tema motivo
iiemilmuui que a possa justificar.
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O S.	 DE flrivensa: Sem duvida.
) 'R. i!0UiiÃo:—l'od c ((Si' nina lhíoria flutuo

Itoititi, Inas 0111 lodo (01(1 1' aspiracão.
511, t. l'Eixo'ro:—ao apliailo.

Ii. A. PENNA:—Nà'I e s 1 iacãu, desde jue
elO ti otada eiuu 1839 e a lei interpretativa,
(tu tanto i'estringio as faculdades das assecui-
hle,is provinciaes, respeitou essa lei: é unia lei
do paiz,lão legitima cotou qualquer outra (apoia-
dos), e é unia lei que eu desejara fosse convir-
tida cii ilusposi;ão geral para satisfazer os justos
i ecl.uuuos de todas as pruvincuas.

ii ii. MouisAo:—Apoiado.
II Se. A. I'ENNA:—Ai dos mineiros, se revo-

giseuu esta saltitar disposição; dentro de pouco
teluil io tolos os ollicios dejustuca se iCtifiaO o'-
cIi1cidO'( 1itiis lilhos (te extrantias provtirias.

1 Si!. (. DE OLuveiuia:—Por nortistas.
II Se. A. l'ENNA.- -Unia auuiargt e liga expe-

rie,ieia alii esbi para demonstrar que do CiitiO
na] :i potteiiios esperar.

(1 Se. VALLAnaKE5:—Apoiado.
li Se. FERRAZ iI'NIOR:—MUitO bem.
1) a. A. t'ENNA:—Sr. presidente, é um tacto

la.iientavel a repetb.'ão de desacatos que se vee:ui
pr.Iiuts nesta pro\ilcia pelas diversas aiitoru-
l,tles coflstitui las, que deião ser as primeiras
a respeitar a lei. Lamento que se tenha cri-
gidu ciii tiorilia de conducta, p01' pane d' muitos
juizes desta provincia, as continuadas citisultas
dirigi Ias ao presidente da provunia sobre nua-
teia de sua exclusiva eoinpetencla e alçada,cou-
tnibuitoto-se assim para a omnipotencia do p0-
li' executivo, A proposito (te qualquer ques-
ito, em vez de irem estudar as leis, conto lhes
1 icunibe, nUitos juizes recorrem ao presidente
da pruvincua, e este, sem attender a recouiiiuen-
d.i:ues expressas (lo diversos avisos que existem
na nossa legislaào, entre outros os de 1) de
Feveiciro do 1856, de 12 de Outubro de 1865,
vai respondendo, praticando verdadeiras uiva-
soes contra o poder j udiciario.

l)'entre os juizes que assim procedem, Si'.
pr.'sidenle, citarei o que exerce o lugar de juiz
municipal e de orpliãus do termo de Santa Bar-
bara, onde tenho a minha resid'micia. Pata
sup Io'ir a deliciencia de seus conhecimentos,
lira poupar-se ao trabalho de procurar na lei
a solução tias questões que lhe incumbe deci-
dir, este juiz recorre quasi sempre ao presi-
ii 'ii te il a p rovincia. Nem admira que o poder
executivo vã aceitando com satisfação estas at-
tri buiçiles, des 1 e que 1 lies são e mii pres boI as por
aquelles pt'opnios que devião sei' os mais aIo-
sus defensores de sua conipelencia e os mais
iii te r'essad OS no respeito ãlei, que di se ri rim iii a
as diversas l'uiicções conimetidas aos poderes eni
nosso pua.

Sr. presidente, iiào posso deixai' de cbaitiai' a
attencào do governo para muitos actos prati-
colos pelo juiziz iiionicipa1 e de orptiàos de Santa
Ilarbira, o bacharel João Joaquim Fonseca de
Albuquerque.ue.

Desde o alteiutado contra a liberdade indivi-
dual, desde o baralhamento e invasão das couui-
pcteiicias e jurisdicçues até o ridiculo, este juiz
tni praticado todos os actos dignos da mais
severa censura.

0 Se. l)RuaioND:—Nada aprendeo na academia.
1) SR. A. I'ENNs:—l'u, Sr. presidente, denun-

ciando-os desta tribuna, tenho por tini chamar a
aliençao do governo para que, quando houver de
uuonicar individuos para occuparem importan-
tes cargos tia magistratura, seja omito cauteloso,
para oito lazer ao povo um tro c ei te funesto.

ti Sim. VAL1,anaIiEs'—Para colhocai-o de sobre-
viso quaiuilo tiver de nomear juizes de direito.

0 Sim, A. PeNNa:--Assimn corno (rniaeis(rah) ia-

cio, itolligente e de rai'acler 	 Fi]epoiid('nte e
uricu garantia para o povo, issmrmm lamid_ieni aqueili'
(li' viola a lei, que esquece seus deser's, l,-:u
as pés, cuns.drções de elevado alcance, e iiii,
verti ad' lo liage tio.

No iiuuuuero destes ultimos, uiifetiziiuenle, te-
ve ser cl assi licart o o bacharel loa o .1 oaq U liii 1'oui
seca de A lbtmq :erque. Juiz ignorante e arbitra-
rio, posterga a cada passo o direito de 5OUS 311-
m'isdicion:idos; sedento de dinheiro, tem tem lo
rrescei' (te nuodo assombroso as custas no foro de
Santa Barbara, as mais ilas vezes com sarr: -
lh:io dos orphãos e viuvas.

Sr. presidente, V. Exc. e a casa devem ter
in lado que mui raro é eu oci'upar-me et,111
ensuras iuuIividumues; porem, nào lIme furto a este
levei' ilosile que interesses pmitilucos da tuas
(lesada estiliera reclatuiem o semi

assim que não posso th'i xar (te articular
eciusuras, pi'uncupalumtei)te em relacao ii esse lula-
gistrado, que conheço mais te perto, e que tem
atropeliaito a justiça no imifeli'z termo de Santa
Barbara.

0 Sil. C. DE ()Luvclea:—l)e que provincla é?
O Sim. A. Puaa.s:—t',' do norte.
ti Sim. C. DE OLREIuiA:—Oli
0 Sim. A. Passa:—Ese :nduviduo d bastante

conti'cido n'esta cidade, pela sua igimorancia, pelo
seu tufo or g ulho, e, direi mesmo, pela incapa-
cidade provada para occupar o elevado cargo d
que se actua revestido.

Para que não se diga que faço censuras vagas
e infundadas, trago documentos com que pro a-
rei lutos os factos que denunciar a esta casa.

Na carreira do arbitrio a que se entregou na-
da tia de sinto para esse juiz; conculca a todo
nuomrmemrt') o dii eito ias partes, salta por cima
de todas as consideraçues, violentando a liber-
dade individual. Para provaI-o, bastão os factos
que passo a referir.

l'lm principios do anuo passado, foi presa por
ou'deui d'esse juiz, na freguezia de Citlas-Alias
de Malto Dentro, unia velha, valetudinania, de
nome Perpetua .Justinuauna, a qual esteve pre-
sa durante 5 dias, sem que se lhe instaurasse
processo, e a tina[ o juiz a mandou soltar, (leria-
i'anto com o maior desembaraço e coragem que
o fazia por haver a dita .1 ustiniaflua (t cumpri-
do 5 dias de correcção. a A portaria pelo juiz di-
rigida ao carcereiro é do teor seguinte, como
consta tia certidão que tenho: « O carcereiro da
cadêa, ou quem suas vezes fizer, ponha em coo-
tineite em liberdade a Perpetua de tal, aki re-
colhida d ordem e disposição deste juizo, porja
ler cumprido 5 dias de prisão correccional.-
Santa B:mrbtra, digo, S Gonsalo 14 de Abril de
1855. ---o juiz nmunicipal, FONSECA DE ALBUQUER-
QUE. » A que prisão correcciúual se referia o juiz,
se a infeliz velha não foi subinettida a processo
algurmi ? Foi unia vietima do arbitrio e prepr,_
tcrucia do j uia,

Quando não bastasse esta deelai'a ção do pro-
tin I juiz, da qual se infere que não houve pro-
cesso, aqui tenho as certidões passadas pelos es-
crmsies tio crime da cidade do Santa Barbara, te-
claramilo que, no correr do anuiu de 1855, miem
postertoriutemu te, se instaurou processo algum
contra essa infeliz velha.

0 Se. C. DE OLlvEtRA:—Não foi esse indivi-
duo qime requereu unia subvenção de 2:OiO para
publicar uma grammatica?

0 Se. A. PENNa:—Justamenle, e já que o no-
bre deputado mue desperta a mmmemneria coto esse
aparte, lerei u.mna sentença lavrada por eIto, mi
qual louva a suas habilitações, os seus conhe-
cimentos da 1 ingua portuigueza.

V\ porei suceinlammientu II facto.
J o .i(ltui iii 	 \'uc'ira (miuliarães, curador de umi

desasisadu, requereu ao juiz miinmimeupat e d p or-
pIuiios, que mandasse vender cmii hasta publica
os bens de seu cui'ateiado, por isso (lute o rendi-
incuto d'eles era insigiiilicamule e mii poda dar
o j tiro de 5 pur ojO, (lu,-. o producto da senda Iria
obter, dado por clii i'esti rito ao governo. O juiz
deu o seguinte despachei, que revela quies os co-
nhecimentos que teni da Iingua poi'uugueza esse
individuo, que coium iiina fatuidade acima de
todo o nidicmlo, solicitou uni auxilio para mm-
pm'essao de uma graumuiiatmca, de sua coumiposicão,
superior á todas até então conhecidas! (Lê):
« c'jào lesados á pra ça todos tis bens moveis,
semoventes e de raiz, pei'lencentes ao imuterdicto
Antonio Vieira Guimarães, por ser de profunda
cuveniencia, em cisto do pingue rendsoiento que
se tem colhido de sua administração; o que, de
cem'to, se evidencia das contas pi'esiai]as perante
este juizo cio varias epocas. & a

Esia sentença cotista da certidau passada pelo
escrivão de orphãos, que acabo de apresentar á
casa. Ora, os nobres deputados commmprehiendeni
perfeitamente o que vai de nidmc' lo no despacho
tI u mmi ui z que, annuindo a uru rei ue ri Inc mato,
:mim que se aliega que laes bens não dão rendi-
iuuerilu aiguimi, diz que esses reudiumientus sito
pingues! (ilisos).

ii Sim. VaLLami,\umEs:—L' que cite enteudeo que
pingue vinhii de pingo.

(1 Se. . PENxs:—Sr. presidente, muito feliz
fôra o teimo de bania tiarbai'a,se este juiz apemias
pialicasse actos niilictmios cormmo este; porem, muito,
eito sai alermi, atropela a justiça elo detrimitento
(Ia liberdade individual e dos pobres semi pro -
t ecção.

L' assina que, em  de Dezembro de 1855, foi
preso em flagrante Manoel Joaquim da Silveira
e conduzido á presença do juiz municipal; este
mandou proceder iunmueduataumientea corpo de de-
tido tio offendilo e reumictteu o preso para a eadéa.
No mmmeswo dia lhe furão conclusos os autos para
proceder á formação da culpa, e no entanto o po-
bre réo esteve preso por muito tempo, e só a 2(3
te Janeiro seguinte foi que o Sr. bacharel João
.Joaquim Fonseca despachou os autos designando
dia 1. 1 de Fevereiro) para inquirição de teste-
iii unhas!

J'sses factos constào da certidão passada pelo
escrivão Borges, que vou ler e Certitico que re-
vendo o processo enimmue de que truta o sutip l i-
cante cio sua petição retro, deile ii folhas tres
consta, quanto ao primeiro item, que o mio Ma-
nuel Joaquiun da Silveira foi preso no dia 8 de
Dezembro do anuo pro.zimo passado, no districlo
de S. Domingos do Prata, e remellido ti cadia
desta cidade; quanto ao 2. quesilo, que no dia
acima declarado foi o processo concluso ao Sr.
Dr.juiz Jiunicipal formador da culpa para se
procedem aos termos delta, e isso se vi a tolhias 7
do umiesino processo; quanto ao 3. 0 quesito linal-
tumente, que na referida tolha '1 e verso está exa-
rado o despachos do teor seguinte:

« Passe mandado intimando as testemunhas
constantes de folhas Ires para, sob as penas tia
lei, comnparecem'emo mio dia um de Fevereiro pio-
xiuno na saladas audiencias deste juizo e de-
porem sobre o facto deste sunimnanio pelas onze
horas da manhã; e beta assim intime o escrivai
ao cidadão Carlos Augusto Pimito Coelho da Cu-
nha para adjunto do promotor publico assistir
á instrucção do processo. Santa Barbara duos,
digo, declamo que por a/fluencia de trabalho não
foi possivel foruiaçao ria culpa. santa Barbara,
26 ele Janeiro de J8i6,—FONsEca DE ALitu-
Vt'EmtQUE. >1

Para escapará pumiii.:ào decretada eni nossas
heis contra os Juizes que não concluem a for-
inação da culpa aos rios presos dentro de 8 dias,

recori'eo o Si'. hitiliarel AlIuui'quterque ii tan-
gente mutui sedica de -athluencia dc trabalho.—
Mas dosti vez fui S. S. inuilo infeliz.

I'cmmlio alio uma cerlitàu (lis escrivies do
n'uns de Sumuta ltarbui'a, com li mal se prosa que
desde to 8 de Dezeimmbro até 26 de Janeiro o
juiz umiunicipal, Fonseca Albuquerque, não, pro-
cedeu á I'ormmmaemo de culpa, ou praticou qualquer
acto cii processo ci'imiue no faro d'aquella cidade.

Portanto, tica patem: te que o juiz faltou á ver-
dade quando aliegou afiluencia de trabalhos, para
explicam' a deuuuora que houve na formacão da
culpa ao pobre rio Silveira.

Neto se diga, que podia haver affluencia no
eivet, Iuoi' isso que os nobres deputados sabem
quitou dia 21 de l)ezeriibro commmeção as ferias
do foro e cessão todos os trabalhos civeis. Alem
de que, tratando-se da liberdade individual, os
tu',thallios civeis muito devem ser preferidos.

0 juiz achava-se então em S. 1 )oniingos tio
Prata, onde se dera o facto criminoso, e podia
tacil incute proceder á forui:a:ào da culpa; tuas
não o tez, pique preferia estar gaumhaimdo pin-
gues emimoluimmemitos ízendo inventau-ios, divisões
tme terras e outros actos lucrativos. 	 -

0 infeliz rã, é mii Iionieuui pobre, sem protec-
ção, e por isco foi conservado na cadêa com
grave detrimimerito de seus direitos e liberdade.
i'om' nau estar promnpto o seu processo, deixou
de ser snbumiettido a julgamento na sessão do jury
que se atino a 13 de Março, e teus de esperar
outra sessão,qie vai ter lugar agora; de solte que
'sse ummt'etiz tem de soll'rer sete longos miuezes dc
puiào cru uuiva enxovia, sounemate porque o juiz
municipal deixou de cumprir o seu dever.

Cliamito para este facto a attençao dos tribui-
miaes super iares.

Nito lia imiuitos dias que o Jornal do C'ommer-
cio mios deu noticia de unia decisão mnoralisadira
dada pelo supreuno tribunal tie justiça, qual a de
mivanular i'esponsabilisar uni delegado de policia
tia cii'te e o adjunto do preniotur publico que
(lerão causa a (lume um rio estivesse preso desde
15 de Março até 6 de Maio, semim culpa formada.

r. presidente, eui não tenho renedio senão
abusar da attemi ção da casa (não apoiados) , di'riun-
ciando e censurando esses factos abusivos que
iuiportào violação da lei e despreso da liberdade
individual.

De que mios serve ter leis garantido ras,que de-
terumimnão que a formação da culpa de reos pre.
sos seja concluida dentro de oito dias, se fica ai
arbitriu do juiz procastrinal-a pelo tempo que
lhe aprouver?

'lenho outras certidões que provão actos cri-
ominosos comii miiettidus pelo bacharel Fonseca AI
buqnerque, e cuja repressão é taumibemia da com-
peteacia do presidente da proviucia.

O art. 158 do codigo do processo criminal
obnga os juizes a darem audiencia rias (asas para
esse limim designadas, e o ant. 196 do regulamento
de 31 de Janeiro de 1842 dispõe que o presi-
dente da provincia deve impor a multa de 1OO
a 150000 aos juizes que deixarem de cumprir
esse dever.

Entretanto da certidão que apresento consta
Iue o bacharel Fonseca Albuquerque deixou de
dar audiencia na casa para esse fluo designada e
deo-a na de sua residendia, porque o dia estava
chuvoso.voso.

O Sim. 13. PINTO:—Vodia estar adoentado-
0 Se. A. PENNA:—V. Exc. nounprelientle que,

 prejuizos podem d'alui provir para as par-
tes. Não tendo sido prevuaunente amlutuincia l i li

niudami ça do lugar, estas poIdio co it uparecer na
casa da camflara, e não estando presente o juiz,

retirarem-Se, e no entanto serena lançadas ema
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ijilia anil iencia clandestina e conipletamen Is
11111.a.

è o juiz estivesse adoentado, como pondera o
nobre deputado, e olliciosainente o declara o es-
crRão na crtidao, deia passar a jririsiIieao ao
substituto, para este dar ali liencia no lugar do
costume. Apezar de declarar o escrivão que pa-
rece-lhe ter isso acontecido urna vez, posso asse-
gurar que tem-se repetido varias vezes. Chamo
para esse facto a atienção do presidente da pio-
vincia.

Sr. presideue, esse juiz não conhece limites á
sui corupetencia, elIe nau, sabe respeitar a es-
pbera das jurisdic0es de cada juiz marcada em
nossa legislação, e por isso contiiivaruente está
julgando autos cuja decisão compete ao juiz de
direito, e até a juizes de territorio diverso. Cita-
rei o facto seguinte.

Como sabem os nobres deputados, em fins de
184, passou nesta asseuibléa uma lei desmerri-
brando do mau nicipio de Santa Barbara e eimcor-
praudo ao de Caetê a freguezia do Senhor Bom
Jesus do Amparo do Rio de S. João. Por esta
(hsposiçàO de lei é claro que cessou toda a como-
petencia do juiz municipal de santa Barbara
para tornar coulieciumento de negocios relativos
áquella Freguezia, e no entanto, ciopleno do-
mmumo dessa lei, o Sr. bacharel Fonseca Albu-
querque mandou vender ciii praça bens perten-
centes a orphàos alli residentes, a requerimento
to respecti o tulur, Francisco lguacmo da Rocha.
Ainda aqui se doo outio atropelto das regias es-
tabelecidas era lei, que vou referir. Um escravo
de 12 auno s, se idade foi vendido ciii praça, pre-
cedendo editaes por 9 dias, quando, pela lei de
15 de Sekmbro de 1869, devia ser de 30. Atem
dos editaes serem publicados apents durante 9
dias, deixarão de ser afflxados na freguezma, onde
o orphão reside, como aconselha o simples bom
'CD 50.

E sabem as consequencias de semelhante pos-
tergação da lei? E' que não apparecerão coa-
curreites e uni escravo de 12 annos foi vendido
pela insrnilicante quantia de 60$, quando é
certo que na proprii freguezia onde residia o
orplião havia pessoa que desse a quantia de ieis
1:000$ pelo rmiesmmio escravo, Já veeni VV. l:xcs.,
que houve aqui urna dupla violação: julgam sobre
materia, cuja conipetencia pertencia ai) juiz Diu-
nicipal e de orphãos de Cam'tú e portergação da
lei de 15 de Setembro de 1869, mandando ven-
der em praça tendo expedido editaes apenas
durante 9 dias quando o praso é de 30.

Para firmar a sua competencia em contas de
tutela e curatela, o juiz teto urna jurispruden-
eia especial. Quando um tutor veio dar conta
do rendimento de diversas quantias pertemicemi-
tes a orphãos, embora o computo total seja muito
superior a 500$, o juiz julga, desde que o ren-
dimento (te cada orphão seja inferior a esta
quantia. E' urna nova jurisprudencia. Assim, por
exemplo, julgou as contas de tutela dos orphaos
Olhos do finado Manuel Honorio de Magalhães,
cuja iraportancia era de 1:103$333, isto porque
is rendimentos relativos a cada uni orphào era
de quantia inferior a 500$.

O SR. VALLADAiIE5:-0II! isto é interessante,
só elie descnbriria esta.

O Sim. A. PENNA:—Sr. presidente, há um outro
lado pelo qual não posso deixar de encarar o
caracter do Si. bacharel Fonseca de Albuquer-
que e é pelo seu demasiado amor ás custas. Este
juiz, com o fim de obter emolumentos, não res-
peita considerações alguimias,quer sejão fundadas
ia lei, quer sejão dictadas pelos sentimentos de
delicadeza.

Citarei alguns factos. Nos autos de inventario
de bens de D. Maria Florencia temos o seguin-

te: O inventario foi iniciado a 30 de Novembro.
No dia 1.0 de Dezembro ficou conclnida a di-
ligencia como consta de unia certidão da
conta junta pelo escrivão nos mesmos autos.
l)ísto tenlii aqui certidào, 3Di que o escri-
vão declara que aquel la diligencia ticou con-
cluida coni o termo de lis. 20 v. teste termo re-
fere-se a acto anterior que etm a data do 1 . 0 de
Dezermibro). No entanto conta-se ao Sr. bacharel
Albuquerque um dia de diligencia e quatro de
estada.

V. Exc. sabe, Sr. presidente, que conta-se di-
ligencia ao juiz pelo 1 ° dia de trabalho e estada
pelos de mais. Mas o juiz municipal recebe 4
dias de estada, isto é, recebe 30$ mais do que
aquitio que lhe cumpria.

u Sim. VALLADARES.—O nobre Sr. Barão da
Yilla da Barra deve commnuiiicar isto ao nimnis-
Fio la justiça.

() Smt. A. PENNA:—Vetii nestes inesnos antes
unia sentença desse juiz de orphiãos, pela qual
anriulta urna partilha auiigav:l de quantia supe-
rior a 10:000$.

1.) Sis. C. on OLivEumA:—Annultar partilha armo-
gavel!

ti Sim. A. PENNA:—De tal seatença recebeu o
Sr. bacharel Formseca de Albuquerque a quamil ia
de 12$. Ou o juiz tia de confessar que julgotmmrm-
coirmpetemmteuiente, isto é, sobre causa superior a
sua alcaila, ou tia de concordar que o itespaclio
pelo qual recebeo esses euiulumcntos era tles-
pachio itertuctorio e iião sentença detinitiva.
Tornando por base o que recebera demais pela
estada, conI ueção e emnol u nientus da sentença
que não lhe cabia, elIe recebeo 1 06$, eia vez de
52$, que por direito lhe coumpetia. Só neste ne-
qocio recebeo mais do dobro do que lhe perten-
cia por lei!

Fia uni acto que provocou geral reclamação no
fóro de Santa. Barbara: retiro-time ao mnventarmo
de bens de José Corméa de Miranda. Este inven-
tario foi leito no cartorio pelo smmppienle do juiz
riu nici pai, tenente cirurgmau inór, João Julio

Santiago, attendendo ás precarias condições de
fortim mia do fallecmdo, lir a que as custas nao
fossem sobrecarregar aos pobres orphàos. En-
tretanto, tendo-se separado bens para pagarmierm -
to de dividas e miào adianto estes era praça lan-
çador, o Sr. Fonseca de Atbuuerque sabio de
Santa Barbara acompanhado de empregados di,
juizo, de louvados que nomeou ex proprio marte,
para procederem a 2. 0 avaliação dos bens, que
já se acliavão avaliados por louvados á aprasm-
rmiente da viu a e herdeiros.

A ninguemn escapará o que vai de abusivo cmii
semelhante facto. E'm 1. 0 lugar, se o inventario
de todos os bens foi feito cru cartorio, porque
eráo precarias as condi ções de fortuna do falle-
cido, como é que para a avaliação de urna parte
dos bens da herança, o juiz municipal, bacharel
Fonseca de Albuquerque, entendeu conveniente
fazer urna viagemii para assim ter direito á dili-
gencia, á estada cá outras custas?.

O Sim. VALLaDA1IES: — Entemideo conveniente
a si.

O Sim. A. PENNA:—. . .ainda com a circumstan-
eia de nomear dons louvados residentes ria cidade
para irem fazer a avahiaçào em unia freguezia de
fora, distante 2 legoas, quando os outros louva-
dos erão residentes nesse mnesrmmo lugar e timmhào
sido nommmeados a aprasimmiento da parte?! Não com.
pele ai juiz nomear por si louvados para irenmi
procedem' á avaliação de bens e mormente temido-
se de sobrecarregar as partes com despezas de
conducção, estada e outras cousas, em que é pe-
rito o dito juiz.

O Sim. MouRÃo:—E pessoas que não são da con-
fiança das parles.

1) Se. A. h'cxx:—í) que ter clivar as culas
deste processo d quantia mie 043 $965 , emmm prejuizo
doe pobres orphios, que teemmi de Imitar comi a
li reza. Notem os nobreses ml eputa (105 (I Inc 1 ri ti - se
te inventario  te ti) ri,) cartor o.

O SR. VÂLL.tDtRes:—Ems atmi uru bom pae 'd
um, p h ãos.

II Se. A. PEsNa:—Emn urna outra certidão, que
mq ii t calmo, lia um facto que, ao nies limo teta po
que importa urna violaçao te lei, re este-se de
condições que o tmrnão ridiculo.

Cmniio os nobres deputados não desconhecera,
quando se tem de levantar da coilectorra quaes-
Imier quantias pertermeentes a orhpàos, por estes se

m'imianeiparern, o juiz determina que o contador,
cnn ' ist a mios talos da cotlectoria, faça conta das
quantias entra ]as por ermiprestinrio ao governo e
cmii mmc seus respectivos juros. E' seio duvida aI-

trina uro despacho initerlocutor'mo
0 Se. VsLLaDiirF.S:—ApOiado.
O SR. A. Pcasv:—Entretanto o Sr. Fonseca

te Albuquerque, em inventario de bens perlen-
ecuites aos filtros de Antonio Luiz Pereira Braga,
miem despacho neste sentido: 1.0 despacho a 9 de
F'everiro. mm Expeça-se requisi tona comi tra a col-
Is: tor'ia, aliam de, teventar-se do cofre dos onpliàos
a quarta imie for liquidada. » Assrgmi:mlc: Eu-
seca de A ilmrmque mq ou.

Chianmm a ai teimção elos nobres deputados para
mm uma asrgnatura posterior á esta e cmii despiJim
igual. Mais t:mrde, pensan d o que podia auferir
mlahi ernoiumuento, dei o despacho da seguinte
l'orrima 	 ): a Julgo procedente a liquidação de
folhas 183 v. e 185 para o effeito de se levantar
mio cofre de orphàos a quantia ele 415$200, per-
tencente aos e\-mrphàos Antonio e Manuel, tilimos
do finado Anionio Luiz Pereira Braga, legitima-
dos era testamento. Pelo que mimando que se limes

as connpetemrtes reqmmmsitorras contra a col-
teclor'ia, pagas as cristas. Publique-se e intime-
se. Declaro qmre me devem ser contados os emolu-
mentos dos despachos de folhas 166 e Y71, que
como este tem força de definitivos e põem termo
ao incidente. O contador assim o cempra. Santa
Barbara, 8 te Março de 18'76.—João Joaquim
Foiseca de Albuquerque. a

0 Sim. VALLADiIrEs:—Âhi elIe poz o nome todo.
0 Se. A. PENNÁ:—Ycja V. lIxe. o desplante

comi que este juiz,para fazer jus á custas, posterga
dmsposiçós de nossa legislação e niesirno certas
co msideraçóes de decoro e moralidade.

Pela certidão o. ii prova-se que mio foro de
Santa Barbara jamais se contarão quaesquer emumo-
furnentos aojumz por actos destes, pelos quaes o
Sr. becharel Fonseca de Albuquerque entende
levem' cobrar ernoinuumientos, dando a fonmmua de semi-
tenda áquillo que irão passa de despachos mi ter
locutorios, e cosmo taes por S. S. mesmo preferi-
dos cri iguaes incidentes nos mesmos autos. Des-
cobrio depois que podia percebei' emolumentos,
inudendo a forruaa do despacho. Isto é nidiculo e
irriso rio!

Sr. presidente, tenho aqui urna certidão, eia
que não sei o que murais admire, se a escandalosa
violação de lei, se o deserribaraço cora que o juiz
trata de aqeitar custas para si e seus empregados:
refiro-une a mis autos que correrão pelo jumso de
ausermtes,relativos á arrecadação de bens de Fran-
cisco Rodrigues Gemes. Notem os nobres depu-
tados que os bens de que se tratava erao insmg-
nihj cantissirnos. Constavão de urna chcmupana cmii
rumas, cujo valor pouco mais pcsiia ser de 100$.
O juiz, procedendo á arrecadação. de confurmni-
Wide corri o regulamento ele 15 de Junho de 1859,
usou mIe tal cortejo de forrimahidades,que as custas
elevarão-se á soruma de cento e tantos rmuml réis.

O Sim. VALLADAmues:-011!
O Sim A. PENNA:—Ncte-se que no art. 41 deste

regulamentem se declama, que quando os bens fo-
temi de valor imul'erm,r a 200$, ii juiz proceda sura-
nnarissiiianimenmi, isto é, faça leilão sem preceder
availacão. atiuri mIe se evitam' flue as custas ah-
SOii à, o valor mis bens, cmii deim'uimrenito dos in-
lereseada e da Immi.emidi nacional.

Pois liemmm, em Sr F'oruseca de Albuuerque teve
nestes autos ruquenimmmento de uni credor que
lmmlgiiav,i pela observação (lesta salutar dispo-
sição do regulamento de 1859. Entretanto o mine
fez elie? Procedeu á arrecada ção coro a miomneação
de louvados, os bens furão á praça, e o maior
lanço que appareceo foi de 80$. Portanto, ficou
pmovaumssiiiio que os bens erão de valor imifermor
a 200.

Apesar disso, porem, o juiz eritendeo dever
ordenar 2. 0 avahiaçao,indo outra vez ao lugar da
situação, acormipanhalo dos louvados e escrivão,
para fazer jus á diligeuucia e custas. A 1. 0 dili-
gencia para avaliação e arrecadação foi feita a
14 (te Dezembro de 1864; entretanto o juiz recebe
euau!urmiemitos a titulo de diligencia, pelo acto
de aaIiaçáo e pelo acto de arrecada ção, que foi
feito o irresmno tenipo e no rmresrino lugar, sendo
crto que, mesmo quando se tratasse de cansas
riu ersas, o juiz nao podia receber mais do filie
os comI u incritos por uma dia (te trabalho.

Conformmre mimarei o novo regmnmueii to, ojnuiz que
vai a unir lugar só ferir direito a urra diligencia,
aiim que praliqnie alui diversos actos. Este juiz,
porem, no mmiesmno dia e mio mesmo lugar recebe
eimiO!uuiieni Los correspondentes a duas diligencias
por actos praticados em relaçàe ao mesmo es-
pobo.

0 Sim. VALLADA1IES: —O goverrao que o nomeou,
que mmmi re-se neste espelho.

O R. A. PENNÂ:—l'Ista certidão está aqui e
ainda mais mIelIa consta que o juiz não recebeo
os eumiotumimeatos com o abatimento d'termmiinarlmm
no srI. 33 do regtmneumto do custas. Recebeo-os
m ritegralrrenite, sem deducção alguma.

Lu denuncio e,tes factos e irei relatando ou-
tros di nmmesrmma ordemn, para que o governo torne
na divida consideração os desmandos de tal juiz,
e rurais tarde proceda com criten'io quando fiou-
ver de pm'eeuidumer os lugares da mmn:mgustratura.

No urii emutario de bens de D. .loseimlma hIriuilia
Caldeira o valor das custas attmngmo a utumia sotaina
avultada eui relacão aos bens. Chamrao a attenção
dos miobm'es deputados para este tacto que reputo
altamneimte escanmdaloso. O valor total dos bens
foi de 1:835$100, inclusive o valor de um es-
cravo uma mnmmportancia de 1 : 400$000 ; mimas, miedu-
sidas dividas no valor de 905$000, tirou liquida
a quantia de 930$000. EntreLmmito, o Sr. Fonseca
Atmiuquerque procede a inventario gastando dous
(lias e com taes formalidades que as custas ele-
varão-se á sonimnmta de 212$104 reis. 1. querem sa-
ber os nobres deputados qual foi o quinhão que
c tubo a cada um dos orphàos? Foi de 5'$333 e
26, ao passo que as custas naomitarão a 242$104
reis! Isto, Sr presidente, toca ás ramas do escani-
dato.

O Sim. VALLADAmIES: —Apoiado.
O Sim. A. PENNA:—Sr. presidente, vejo que a

casa está cansada (não apoiados) e eu procurarei
resumir as consideraçúca, que tenho a fazei.

Referirei uma despacho do Sr. Fonseca de AI-
buqu rque em unsuns autos de imabititaçao de her-
deiros; consta de documentos que tenRo presen-
tes.

S. 5., para ter direito á percepçào de custas,
julgo u incompetentemente urna hiabi li taçao que
era da alçada do juiz de direito, e, para que não
fossem as cristas contadas pela muietade, declarou
que a habilitação de herdeiros não é d'aquellas
causas a que se refere o regimnemito de custas
Este juiz não possue os mivammuaes de jurisprU-
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ol. ,wi.i u.iis eomeeiiilis, que se achai na li-
Vilri.I ti' qualquer advogado; senio, encontra-
ria ciii Almeida e Sousa, Sousa Pinto e outros
a deciaracão expressa de que a hiãhiitaçau di'
herdeiros ã causa suiiimaria.

o despacho, emvirtude do qual cite mau-
dou contar as custas por inteiro. (Lt).

« Reforme o contador a conta te folhas 18,
contanto as custas por inteiro. Porquanto:—as
jutilicicões, em geral, que tendem a actos pie-
piriturlos cii prova documental de direitos, não

L,) causas, na plenitude da lei, para se regular
pcivalor; neste caso estão as j u3tilicaçfis de
(lu tiilate hereditaria, onde não ha sentença
letiniliva de absolvicão (,ti condemnação, e sim
soriinle houiotogicao do articulado aviso de
3U te Janeiro, digo, de Julho de 1844, de 5 de
Julho de 1,8'3, de 23 de Outubro de 18?2, de 31
te Agosto de 18'4.—Santa Barbara, 12 de Maio

d 18 (;.—FONSECA DE ALBUQUERQUE. 5
Na setenea de habilitação concluia o juiz do se-

guinte nodo: e julgo procedente a precedente
justiticaçào para que os justificantes eu&em na
siicceasão de seu /allecido irmão, João B. de
Araujo Lima, seus bens, direitos e acções. »

Eni virtude desta sentença, é claro que osjus-
tilicantes eniravào tio goso de iinportaiites direi-
tos, ciii relacao á herança composta de bens no
valor de alguns contos de reis.

Notem os nobres deputados homologação do
articulado; em vista de tão original ttieoria unia
sentença em causa orhinaria, que aceitar as con-
clusões do autor, não passará de homologação
dos articulados do hibelto.

Para fundamentar sua opiniào,citaojuiz o aviso
de 5 ite .Jutho de 18'3, que declara o seguinte:
que o de mi. 398 de 23 de Outubro de 1862 se
refere ás simples justificações produzidas para
documento, sem caracter contencioso, e não ás
que forem ioeies regulares (te processo para
prova de factos otv relações jurídicas, porque es-
tas tem a naturesa de causas: taes são as justili-
caciàes para prova de demeticia ou de prodiga-

lade, que nas comarcas geraes deveiii sei' pro-
cessadas pelos juizes de orphàos e julgadas pelo
de direito, visto se reputareniewcedentev d alça-
da as questões relativas ao estado das pessoas.

Ora, se a habilitacao de herdeiros, embora
tratada suuiinariamente, não é unia questão rela-
tiva ao estado de pessoas, e não importa unia
prova de relações juridicas, e das mais impor-
tantes, não sei o que sejão questões de estado e
neto ciii que casos se provão as relações juridi-
cas de iJUC trata o aviso

Sr. presideiite, eu não posso concluir sem no-
tar e censurar um facto que penatisou-me sobre
modo. E' tinia reprimenda que o arbitrariojuiz,
de que inc occupo, passou auin tigno funecio-
nario do fino de Santa Barbara. o Sr. Maximian-
no da Costa Fonseca, contador do juiso.

E' uuit funccinnario probo, zeloso no cumpri-
Mento de seus deveres, muito intelligente; e, por
isso mesmo que põe ohices á esta invasão, á este
desimianleliamnento das idéas as mais aceitaveis ciii
muiateria de custas, o juiz deo-lhe fluia repri-
menda (Lê).

« l)es .'ao estes antes ao contador dojuizo para
contar, como ordeno, o mandado de soltura de
folhas 39, art. 110 do regulamento citado. O art.
49 4 nada tem com os escrivães, e nem tãõ
pouco o aviso de 9 de Julho de 1864, que não
se refere ao crime. Quanto ao mais são proceden-
tes as rasões do mesmo contador, a quem advirto
que quando se dirigir a este juizo use de expres-
sões mais delicadas; sob pena de ser corrigido
na reincidencia. O que cumpra.—Santa Bar-
bara, 4 de Outubro de 1875.—FONSECA DE ALBU-
QUERQUE.

Ira, Si'. presidente, lar razão ásonileraçies
ihú contador, e ao inesimio tempo passar-lhe una
reprinenda desta ordeni, é cousa injustiiicav eI!

Se o contador tivesse faltado ao respeito de-
vido ao juiz, ainda vá; luas eu tenho presente o
reis tiei'i incuto desse digno funecioilario, e não
encontro micile uma palavra que de teve possa
olTender a suseeptitidade do juiz.

Este, ao que parece, tomou como oli'ensa a
parte em que o contador declara (lê): « O repre-
sentiiite,convencito da regularidade da conta em
qnestào,vé . se obrigado a suppor que o respeita-
vel despacho de 11. 41 foi oh e subrepticiamente
obtido, irias isto declara voto o respeito devido á
pessoa de V. 5., que, convencido (Ia veracidade
do exposto, seio duvida o i'eforinará.

Sr, presidente, dizer que tini despacho foi
obtido oh e subrepticiaiuetite, não pode sem' coo-
siderado COtOU falta mie respeito ao juiz. E' unia
plirase j indica que as ordenações do reino 110

(li. 43 do liv. 2 1 já autom'isaváo ciii relação á
pessoa do pi'opi'mo rei, tratando-se de alvarás,
mercês, privitegios e outros titiitos expedidos
pela propi'ua secretaria real, mandando que por
cites se um fizesse obra.

Se é assumi, como este juiz julgou se oliendido
pelo contador por usam' de unia phirase j uri-
dica perfeitanente applieavel ao caso?

5ã3 iuninensos os erros juridicos e abusos
com inettidos pelo bacharel Fonseca Albuquerque,
e eu nao quero fatigar a atenção (Ia assermihtéa
enumerando-os. Antes de linalmsar, poreui, cita-
rei mais uni, que me parece digno mie narração.

No imim emitario de bens do finado Luiz Carlos,
onde as custas, seja dito ile passagem, já se ele-
vao a quasi ires contos, e ainda não se fez a par-
tilha, havendo o inventariante requerido que se
niandasse ilesci'ever e avaliar deus ou tres tras-
tes velhos, que por esquecimento não estavão
descriptos mios autos, o juiz pruferio uni despa-
cho de tal ordena, que as custas para avtihiacáo de
taes trastes elevarào-se acerca de I50000,quam1ito
o valor dado aos mesmos pelos louvados fui ape-
nas de 5$200!!

Una voz:—Isto é escandaloso!
O Sia. A. PErsNA:—Mms, como nài) havia (te

acontecer assim, se o juiz determinou que fossem
citados todos os interessados para assistirem á
avaliação destes importantes bens que liavito
licado de fõra?

Por ultimo, Sr. presidente, para mostrar qual
tem sidosido o procedimento do bacharel Fonseca
Albuquerque, hasta dizer-se que, requerendo cite
uni attestado da cantara municipal relativo ao
seu comportamento, esta, nada querendo decla-
rar, limitou-se a dizer que cite tem estado ciii
exeercicio (lê).

Cop ia—O tenente Carlos Augusto Pinto
Coelho, vereador da cainara municipal da cidade
de Sinta Barbara, servindo de semi presidente
na forma da lei.

Attesta, de conformidade coro o parecer da
coininissão dado sobre a petição do bacharel
Joào .Joaqninu Fonseca e Alhuquerque, e deli-
beração da camara tornada na sessao de hoje,
que o referido bacharel, João Joaquim Fonseca
e Ahhmuquierque, tem exercidoexercido o cargo de juiz
municipal e de orphàos neste termo á um anuo
e tantos niezes, corno declara o peticionam'io,
sem a menor interrupção, visto que nenhuimia
coto niumlicação tem feito 'i camnara. Outro-
sim attesta, quanto ao 1.0, 2 1, 3 1 40 e
quesitos da mesma petioài, que, sendo a camara
composta de cidadãos de tora da sede do miini-
cipio, e nenhum deites sendo empregado no
fuiro e neto tão pouco advogado, nenhum co-
nhecimento tem dos abusos extirpados pelo pe-
ticionaro, e nem se os havia i nveterados, assim

e mmm s° tem 	 iii mdii 'Iioriilo, ligo iii	 mão ciii
elzoso pilo pilihicocciv icn, u cmii iii li [o coni

umettidm arlmitrarieçladi e qiiaes seus lemiuineiari-
les ; por isso nenhutmi juiz o tem a riruara feito
a seu respeito. E' li (muito pilhe à cimimiara at-
lestar; e, por m , r pedido, inandu a cm:iar1 pas-
ar este, que vai soiiiente assigimail 	 pil o pr

dente e smi'retam'io; e vai com eltu da catrmara.
Pai da marimara uimunicipal de Sinta Barbara,
de Janeiro de 1$6.—() pu'esuiiente, Cvumm,os

(GUsTO PiNTO CiELuiO.--( 1 mcreia', MODESTO
\u'u;tcTo i)'. Suva llecsa.—Couforii'. 0 eerela-
o da camara, AUGUSTO Ilessa.
Pireun mirim vereador, oSi' .J yão .lamnmario Co-

nes mie Limmmri, mmioç o imito distinetu e illustrado,
mmauiihomi mheclarar mii acta da sessão da camiiara o
mgmmiumte (Lê): « Que olibora votasse pelo pa-

nm'er da commmmnissao, não queria que se dissesse
que coto o sui voto saucciofliva Ir emuz os
actos mie arbitrariedade, e outros que sao de do-
mmi) publico, praticados melo juiz municipal,
e que íntrelammto a cantara, movida por Irrecon-
Culos liuiiiaiius, deixava de apontal-os mencio-

uian 1 0-ms mmii attestado pedido, e que e devia
repu'eseritar contra os feitos ml juiz municipal. »

Esta declaração de voto comiinemita elriquenle-
mimenle o attestadmi, e prova que a cainara negou
:1 :mttestaçií pedida por causa (los desmnintos
uoimmnmetlidos pelo juiz. Consta-me que depois
este, á forca mie empenhos e pedidos, obteve uma
:mttestacao favoravet; rimas, cunhccedor do crile-
rio dos dignos ereamloi'es da cauiiara, etiju cufl-
eneilo de que tal tacto não se leo'. seria fluia

contradicrão liagranl com o acto mie que ai':thmo
mIe miar o (mtici a á i:as:i

Sr. p. eiuiemite, oc(-uipei por deiuiasiamlo tenip )
a alti°nçãmm mia casa (não apoiados); moas o hz,
porque entendo que estes factos arfa trarios do,
auturimhamles consti tmddas devem ser denunciados
mim lrihimna, para que se possa por cubro á t:mn-
los abusos e tantos desnmandos, ;L e lào
mrscanilatosas violações da lei, com mietri incuto
dos interesses da justiça e dos ilireils dos cida-
dãos.

Yozs:—Muito bem,

risouro proferido pelo SI..
dOl)UtaCIO 	 andi(Io do ()l t-
'eira na sessão cio L  do

UliO (10 176.

()Sr. (Tafldido de
Si-.

)livoita:-
 presidente, mmii regiummefl representatm\o, coam-

quanto o gmvern (leva ser a sy mi these II m't mitu
emicedor, todavia, na copula da sociedade, diri-

ginlo e regularisando seu movimmiemito, ehle mio
pude ser o s - IieiIo executor de todos os Capri-
chos da parcialidade pulitica á que se vincula.
Não: eun contrario, muitas vezes deve ser o juiz
mIoS erros e dos desvarios lesse mesmo partido,
que t'ni suas intoteraucias,que devem sem mode-
radas, e que mia escandeseericia das lutas diai'ias
nem sempre se inspira na justiça e resp ito aos
ad', ercarioms que supplantou.

Manda a miioralidade, manda a indole do svs-
tejuma parlamentam', que o guvem'no ponha-se so-
branceiro mis suggestuies dos partidos e mantenha
em relam:ão aos propu tos aungos unia certa tiber-
dade de acção, uma certa superioridade de vistas,
que, sem cornprometter os interesses vitaes de
sua poiitica, o habilitem a ser patriotico e uno-
rahisamio. II governo neste systeuna, ror certo,teun
tradiçuies, tens elos que jamais pode quebrar,
pormi ule prende-se estrm,itamente ato que
ilumina.

Mas, Sr. presidente, não posso comprehender
que esse espirito de 5oliilariedaule politic:m,que es-

'is ligacões tio,; ul:u surueula te, las poten-
ilil 1111' a dimimi Ii), seé'o m lao exigentes i111e o
lis ruim a descer da alta atnmosuhera tio direito, da
mgilrm Sr[(n icmii q mmc 1ev' pairar, para nivelar
SC coroas 1uaixões, e contu t umir-se na direcção
do, cs i sul, ccliii mias comi', eilieiuu'ias pequenasde
n'um partido. muitas cc c mneunfessaveis. (Apoia-
dos; mmd'to bem da auisloi'ia).

- 1 ohm para mim que os governos nmoratisados
não pomieiui pactuiur ion lulas as iropelias mlms
partidos: seria tabir sua grandiosa mi—t o , fal

-tar ai santo empenhoi lio dc ali te ,, de tumio repm'e-
senlur a Opiumimo naciona, a vontade mii nação,
para constituir-se htmunulde refemeniharumm mIos ca
prmcho e mil és momermta neos.

lia cert;tuumenle o elo politico, que liga o go-
vem no mm partido, ma » lia tarimbem o srntiumment)
iuiurah, o sentimento (li duguiiiaile propnua, uhiu'
Ema o g:vci no resistir e re:sistir coam energia as
influencia ,; deleteruas que ilehle huscão valer-se
comio força conquista !ora, passageira garantia de
consirva'ao de uno poder que ( , scapa, Sol) o
peso de eatastíiiphes accmm unulaitas e inulo:umaveis.

Será, poreni, esta a uuoruna losg veruios no
llr:mzil ? Será esta a uu'dade que testemiuuimihão os
rec ntes acon teci uneflt,S mie nossa actuiahiilade po-
lilici? Não, Sus., infelizmente, entre mis o go-
verno, sacr i licmnio os centmitmen tos sublimes de
simm dignidade, deixando de parte as altas conve-
immeumcias da nu:à u , tem-se, antes de tudo, consti-
iiimlu uniacamarilha partidária, teimi, myslili-

mundo a rIade mio regmiiien representativo, Ira-
liiimilo sua piopria ciumnpeteuum:ia, prmum:uum'ado só
mlii' arrlias mtur si perante semi pi'oprio partido, sob

os imnpnlsos mIas 1iem1uiemmas auuhim'ôes ir mias vaida-
dc (lime ftmgirão 	 n',oiviias nus teiiipestaulec que
si 	 anmluimiei:mo.

0 SR. MoiuuÃo: — O governo doo Brazi 1 ou o
actual ?

O Sim. C. DE (luvEiRa:-0 actual-
0 Se. Mocuiio:—Os outros não?
O Sus. C. DE OLivauum :—Comn OS outros o no-

bre deputado se occuipará.
Não declammmo, Sr. presidente, pois todos vemos

que essa teiidencia, essa disposi ção tio governo,
mIe constituir-se representante exclusivo mIas cnn-
veniemicias tio seu partido, e não k ja, necessidades
do imaiz, manifesta-se, sobre tudo, mua explicação
que vai temido a umovissm mima lei eleitoral

Rooi penulmu-se iommm a legitima aspi raçiu) da so-

ci iI ad e b ri si leira, violenta moi o a O liii O nacio-
nil, signi licamla por tantas representaÇõe s mie ca-
mimaras, 1 ilos ii'gàOS ; i ma i s antonisados da umnpren-
ei, o até por algumas isseunbléas pm'ovmricmaes,
co:mde:mmnou-se, ou antes arlurti- ce o svstcma
tio voto ilirecto (era impossivel a sua condemiana-
cão mlclimaitiva), declaranho-Se que o Brazi! ainda
iào estava preperado para a grande refiuruna, uni-
ca que nos pode dar a verdadeira eleicão. Phamm-
tasiarão-se 1uerigos iniagimiarios, oriundos da ap-
lu t iO S ão desse svstemna em umpauz relativamente
atrasado,, e a 'confuisiomiaria reforma mie 18'75
stn mias olv:mspicas regiões do poder, couno im!ii
miltimimo expei'imnento'verdadeira hei de transi-
çào, imposta á este nobre povo pelas SuinolOs
Pontilices Ia situação.

Unia vez organisamia essa lei, foi considerada
pelo umnimis terio ite 2:) dei UmiliO, cujos membros
tralmirão sua opinião individual, couimi) inteira-
mente te unpOraria e trinsutoria, apta uma entanto
para trazer-nas a verdade da representação.O.

 está a celebre circular mli Sr. ministro do
iunperio, circuular antes academmca...

O S,im. A. PENNA:—Para inglez ver.

O Se. C. DE OLIvEIRa: — , antes de una litte-
rato do que do ministro de estado, em que com
miotavel ingenuidade se confessa qúe o governo
tem o maior empenho em conhecer de que lado
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o k) V,1 t pIIIIà. 	 Ililo 	 e esta não ileve.sse ser à

à, , piraçao de todo o govclIiI) lioiiestii.
Ahi o ilIutr'e iiieintiio do gabinete de 25 de

rccoiiiiiicii la ãs llresideiicias que velem
pl;i erdade do processo eleitoral, dc niodo a
C01 , 1 igiieiii-se os abusos que por ventura a Inagis-

itui'a, 110 desempenho de seus novos deveres,
eoiiiiiiettesse contra a lei que se ia executar.

Parecia, Si. presidente, que essa circular do
iiinitio, que essa palavra de honra iiiipeiilia-
iii, iiào ievia ser apenas unia miragem, uni prms-
iii alraez do qual o povo neo podesse Inquirir
m realidade, e, contiido nelia, ousasse esperar
pio desta feita a ioleucia e artiimianhas lesappa-
ice, io do pleito.

11cm cedo, meus Srs., a illusão d sfez-se, por
q me. c,iiii a execucão recentisiuiva tia refoi tua
'l * iIral, erilicou-se que em todos os sentidos,
:11 [,i(] os tos uuuo iineui tos dos directores da go-

li:i tendencia para iliudir-se a lei, e
Iliri por sophisrmuas, se iião por violemicia, dar-st-
,, triumuipluo ao partido conservador arrefecido e
1 incutIu

Siu. Mutitão:—Nào apoiado, o nobre deputa-
III iucSiiuti está convencido do contrario.

0 5ii. C. DE ()iiveiaa:—l)esço iuus factos.
desconhecida á assetntilia a escandalosa

reinwat do j uiz de orphàos da capital da Baba
para a di liii peno, porque, e iii co, sequem ia tia
intra rilemiu de ioiisas, aqimelte juiz era iiicoumu-
pativel na provincia em que exercia junisdicção.

Fra pureni preciso que o poderoso ministro
li iiiarinlua pudesse continuar a contar com seu
Icuubi lialuiano; e assou, seio necessidade urgemi-

sem o menor reclamo da alunnistraão da
uslica, se fez essa miutaao, permanecendo no

entanto tia interinidade a sara da corte!
(uns iiilia desincoiiipatibilisar o Sr. ministro

da marinha; isto i, a lei que  li avia declarado
i nuomimpal o. eis cmii suas respectivas jurisdições os
imizes de direito, devia ter appl icação a todos os

umuagistrados do imnperio, menos ao juiz de iii
Teito mmueiimbro do gabinete de 25 de Junto!

Não pardo alii as tropelias coto tini eleitoral.
A nolimacão do director (Ia faculdade do di-

reito tio Recife; as desincoinpatmbmlisações de-
cretadas pela asseumibiéa uineira em proveito tios
proimuoores ej ti izes, membros delta, a iuterveim-
cio tio governo no processo eleitoral, annul-
lando quabilicarões,reuniões dejumitasparoelnaes,
e assumindo eumnpelencia que lhe falha; todos
estes factos, succelerudo-se tao liroxunianenle e
concatenando-se tão estreitamento, veni mostrar
que ha sempre nas altas regiões do poder uma,
protecção ollieial ao partido que governa e que
prepara suas armas para a luta politica, pondo
cui campo os meios ofliciaes.

Ainda não são somente estes factos que ds-
veamlâo esta inesperada intervenção, que revelão
ser a circular do Sr. Jose Bento uma ironia
amarga.

A demissão decretada contra um magistrado
em exercicit, para satisfazer caprichos ou cxi-
gencias de chefes loeaes, a eliminação em massa
de hilieraes nas parochias, cujas juntas são emim1
serradoras, como acontece em S. Jose do Bar-
roso, Ubfi , Queluz e outras importantes locali-
dades, cujas noticias vão pouco a pouco che-
gando, deixão claro ser uma mentira olTicial a
promessa da liberdade do voto, e que no domumi-
nio da nova lei, na vez primeira em que vai
Mia ser posta em prova, as mesmas seenas es-
candalosas de outros tempos se reproduzirão
para suifocar a opinião nacional, com os auxi-
lios da intimidação, compressão, fraude e viola-
ções da lei empregados e aconselhados.

O Se. MOUeÃi:—() nobre deputado parece
nu ss mm miario.

4 siu. 4. mmm: 	 ti 	 omi:—'r. 	 piimlil,	 mim
lim no miiuimil	 das o Iltua s , imtumm sumi 	 essimimisla.
Alu está a recentissimuma deummmssao do juiz imu-

nicipal de Ubá uleuuuumslraiudo es iilemiteuime,ite que
cri preciso ser rem, tido ou supprimiummto aiw l

-te juiz liberal...
() Se. MouRÃo:—Para ser nomeado uni liberal.
t) sim. F. PEIXOTO:—JUstemeflte o outro taumu-

bem õ liberal.
ti Sim. C. DE O1.lvEimia:—. . . que tmimha de pre-

sidir a junta municipal, para que essa presi-
ileiucia fosse confiada ao juiz leigo, a um audaz
substitui tu, pantilaruo freumetico e nistruiuuemulu
ilcil á senha das influencias.

ti Sim. F. PEIXOTO:—E' uma grande imijuslicu
que faz ao sutiplemite do juiz municipal de Ubmm.

() SR. C. na OLIVEIRA: — L ' miuinha mpiniào.
0 R. F. PaixoTo:—) nobre depu tad a

conhece.
U Sim. Moueáo:—Não pode saber se cite

paz de ser insti umnento de partido.
Se. C. DE

4) Sit. Moi'imao:—t'is faz uimuagramide iiijustmt
'e. (. DE OLivEiima: — A annmmllacão da qrm:i-

lulicatão de S. ,José tio Barroso, cuide a parhitl
conservador nunca pode conseguir lrniplui
não pela siotencia ou pela fraude.
0 H. F. PEtxoTo:—Istá enganado, o partido

conservador tenu veuucido sempre aIim e por mucos
muitos tegituummos

tI Sim. C. DE ()LI\ Emita:—. . Jorna patente que
mnammsJos, que meios reprovados São e será,) eu-
pregudis para ciuseguir- se o t riumsmpho nesse
tImi mIe IM'ovmo: à o las foiças vivas tio paiz que se
aprox mia.

Is actos violentos praticados pelo suppiemu me
tio juiz municipal da Ponte Nova, que, contra
texto expresso da lei do 1.0 de Outubro de 182,
jurauiieiutou e fez funccionar na eleição dos uieiui-
bros da junta mmuunmetpal vereadores a pedido seu
dispensados por deliberação da camnara, i g ual-
mente tornão bern manifesto o emprego de todos
os uaneJos ignobeis e violentos, para se co:sm-
giuir a exclusão das urnas do partido ldmeral, que
se leva , ita pujante e que, confiado na palavra de
honra do governo, não ateve-se á abstenção pio
aconselhava sua dignidade propria, para deixar
que se esphacel asse til cmii intesti mas dissencões as
ultimas ihalanges conservadoras.

() partido liberal apresentou-se em campo,
aceitou o repto que lhe parecera tom-lhe sido
caimento atirado, mas bem cedo tio-se lei-

vaiiecer a esperança que nutria, mIe miun a elei-
ção seria livre, porque o que se ha praticado
nas quiliticações, que õ a base da eleiçào, a
mostra do jmaieuo, i o preludio eloquente da inter-
vençao perniciosa e prt i mmaz do governo e seus
agemites mio pleito eleitoral. (Não apoiados).

0 Sim l)imuMoNu:—Está provado.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Se quizesse descei aos

factos occorridos mias diferentes parochias, po-
denim referir aquellas em que as juntas con-
servadoras teemn praticado i ij ustiças revoltantes;
jmude ia mesmo citar as juntas tu unicipaes da
corte, onde o despreso dos direitos politicos
dos liberaes tu uni tacto de notoriedade publica;
iria até ás outras provincias do imnperio, co,
que vão se dando factos tendentes, todos cites,
a mostrar que o goveru;o enganou o paiz, di-
zendo que lhe daria eleição tire, mas secreta-
mente lançando mão de tudo para o ganho da Vic-
toria.

Sr. presidente, ainda u presente projecto de
força publica, sobre que a ultima palavra sao
ser proferida, é uma irradiação dessa tendeu-
cia admmministrativa de inter', ir audazmente na
pr(mxiuiia campanha politica.

I rm me esse :iç iiame til), essa precipita( -au  ciii

sC revogam' :1 li que ml sul rar ciii í'eerricim O)
1." dc Julho,siulmstiliimuimio-sc :ugu:irda umimuici-
pai pela flua policial á mlusposiçim 	 lo presi-
lente l:u provincia, forca ' lamite e autuo. iii, se-
gundo sua itt mmcrrão'? l'um1ume,Sr. presidente,
eSsa divis o militar Ia prus meia? Nada exige
mm mnloleravel uumutaça, aflti-erOnomummci e cus-

li vbrida 	 unormslrumosidathe repeilida pela
uistituiàn e pelas Iramluçtues to VOsSO partido.
Forca ti' no entamil, qmue surja essa brigada

m im u ial, por sob as rmminmms mias convicções pi'u-
Imundas de honteun, porque os interesse 	 polm li-

s actimuies reclamáo essas agglotuieriçtiies de
louça crua lugares determiaiuiamuos, liii zonas ml' ali-
1,,-mão creadas, mlmmmimle as tropas receberão a se-
mmlua do dia, donde poderai, facilmente partir
para a conquista mias urnas, cerco de matrizes,
invasões mias povommçiàes e varejo das casasdo
cidadão no prm)jmrio dia da soberania nacional

Fel e projecto, mpie vae ser convertido em lei,
m ii' constitue o principal empenhot do presi-

lente mia pres iuicia, visa untes de tudo uru fim
dei tora 1.

O Sim 1 )iumMo'sui: —A oiado.
4) "e. 1 DE OLIVEIiI :—F' 11111 projecto que por

Ú m'esci:u mm piano de immtervençámm do gos erno
um 	 pleito eleitoral qmme se aproxirmimi.

Mas não fala - mios elie isoladamente: cima lodos
5 seus a gctos o verno habilmente prepara o

terreno, predispõe tudo para o mngtocmo trmmummm-
tio. I)esereve-nos com cores negras mi quadro
ia segurança individual da pros mcii, mtuz-flOs
que atranqumllidade publica está alterada; e cio
mmouime dessa., perturbações legitima o :iugrimento
tia for ç a amuada, uecessarua para repnimmumm' os
ilesvarios da população exaltada e excitala pe-
los homens apaixonados dos partidos, diz S. ixe.

Fsea injustiça contra nico partido, publica-
la pelo nobre Barão na peça maus solemmiue
tie sua administração, na falta com que aimrmo
, , > Ia ass)niblea, umuostra debaixo de que influxo a
administração de S. Exc. curmieçou; isto é: plumun-
tasia-se no movimento sedicioso fluiu flui pulm-
lico, tini plano de campanha eleitoral para oh-
Ir-se a substituição da força municipal pela
torça policial, para se pode r, sob ti pretexto
te se manter a indepemmdencia mIas juntas atisia-
luras, preparar-se o terreno para a campanha

eleitoral proxinia, assustando as populações pa-
cificas do nosso centro mineiro com ostentacào
de força arrimada, que conseguirá assumi fazer o
vacmmo em torno das urnas elemtoraes.

O Sim. Diiutioxo:—Muito l)miii.
O Se. C. DE OLIVEIRA:--E ' por isto, Sr. presi-

dente, que tItia rasão tinha o meu collega (li-,
ilistricto, que iniciou este debate na 1 1 discus-
são, quando vio o perigo, a ata imacoumveniencia
de mmiii tal projecto apresentado nesta assemiubléa
nas vesperas de uma eleição.

S, Sr. presidente, em qualquer quadra, lime
mO cola de verdadeira crise, unia tal reto nua
eu'ia o espantalho da liberdade, meio de com-
res sãt tia opinião la provincim; nesta mrcmm.siào

em que urna nova lei vai ser experimentada, cmii
ijime o governo desconfia de si e de sua obra, elba
se torna inmuto mais perigosa e mie utescommnunal
inc onven iene ia.

Não posso, pois, deixar de attriltuir a mutação
que se dá na organisaçà) policial tia provmncia,
senão ao designio que revela o governo e a
maioria da asseunbléa de intervir na eleição, ceou
culcando embora o compromisso de honra assui-
unido pelo lmperapor.

O Sim. A. PENNA:—Apoiado.
0 Sim. E)RUM0ND:—l'F, extorquir ti iam 1 rimmuum alio

muaglorio.
O Se. C. DE OEivEiRt:—Porem, Sr. presidente,

ao passo que mia parte dos poderes que ni t ro -

sentàmt, 	 nao a uilaiCrimi l:m uiaí'mm fl)Cs, mm lriuililmlim
de uni 	 pmurlumlmm 	 i m:eeilmir, gracms mi cami s as es-
:ecia 5 s rpm 	 agtI'a 	 não iii' t'mumumpm'm' mlt'semit mmtser,

lia eSse meoilmmiumeuitmm, lia essa i'evela:átt (los de-
sigmmis m'cuuittts; itt mutilo tal-s(' fazer a nu-
laço? Que pros eito má á mis incia comi) a eup-
pressmmo da guarla imiunicipal? Lmmcrlmrá :miimd;m
mais ,i comoircssmimi do cidadão, lucrará aind a mamo
a llmijaimça do eemiti'tt com 	 ii resfriarmmemilm da s ex-
tremmmimlailes; 	 isto é a rentr:ulisaçào ilm'mimasiatlt.,
exercida contra essa iopmulaç mm, cujas comiml ittutts
de segmiralica indiN idtmal ainda inais deteslaveis
tornar-se- loto.

Sr. presidente, quem pode contestar que a guam-
li uuimiuucipah era o ronmplcimacnto do muiunucmpio ?
Q liii ii pode contestar que é iaoflmt o á disposição
do 	 ctsummeuti iimunicipal uma força que ttmi'uii
elTica z a sua vou i lati e, que iutlu rã miest' iii pe iii ar
a 	 ummu uummssáo, imie pomlrã bona satisfazem' tts
micluuiiums (];i 	 ? Se as nossas munici-
palidades mamumu temi) n- , nhum eh'rumm'mm Itt li ibm,,
se 5mb a tutela completa, tu tela que námu posso
parlilhar, tias assembleas prus u ni'uaes,fal leu'- lImes
a aulommmmmuuma que a expeniermt'ua e tpme a limstmui'ia
nos hz dever revestil-as, uiáo coiiiprcbo'imdo pio
sejamo, nós, os represeumlauilis da itrt\ miucia, que
ulsenios mios ini:mmmimlmmr de mbcscmrrcgau' os mmli-
nuns golpes sobre a sot'iedadt' un,umlim:i1m J, lmrami-
do-lIme mm elemiuento mie forca ti t io exige para ga-
r:untia das attrmlmuumrões a si t'mtuuhiadmms. A itpinmãtt
verdadeira mio sentido do policianienlo não é
essa uu 	 coumtia ltidmt ii aduniumislracãm central,
não é essa tpme faz d'ela mil gigante cttuu
braços m umuuneumsos espalhados por 14)111 O territttrit
e tudo movendo ao seu aceno. Não, o pret'
ri vm'l por certo (e a excepcao dos limiuzes li', ris
:thi estt para o alucinar), é prefermvel a localusa-
çãmm, a entrega ao mmmunucipmm) d'aqitilti u1mie é ser-
dadei raimaemmte municipal. Ora, a policia interessa
Imulmis directamente a) mimimicipio, á scieuiamle cmii
miniatura, do tuo á cimiamie eni grande, porque
com ela tem-se por fim 	 salvaguariar, 	 mie preft—
rencia a segurança individual, garantiros direitos
privados quis eslám confiados proxmiuua e imuituiedua-
tammwimle ás autoridades niminicipaes. Ii' mm camuuarmm.
urimmrmicmpal de uni lado, é de ttulro o juiz local.
a justiça ao pé tia porta, que 5) incmmii,beun dl
satisfazer as aspirações indivmduaes bis t'imlaiiàtts.
1 )e ix cmii os ti mio a soei el au e em  globo occui pe-se
coumu as altas questões potiticas, tir'ixemiios tue
Iuajm eemiti'alisaçmot ptitica, por que dia é a
condição de iuudependencia do esta (li.; mas aquillo
que se pneu to, iuimned ialauaemulu' a) desenvolvi -
mento tia vida local, aqmiitlo que (fiz respeito á
garantia tiosmlireitos mdii idumes enimuimieramios
na constituição, isto por certo pertence directa
e particular mielite ás p eq me uas sociedadeses e ret-
das,pela inesilia cmmimsh i tuiçám.

Compete ao uimuuuicipmo a admnuuiistrmaçãtt te sua
justiça: cm na pele- lie tmu umibe tu ti empregoprego de i ne ios,
que tornem esta administrarão etlit'az. Se as
nossas cammmras fossem miotamlas de tinta vitali-
ulaule que por si só ml ispozesseni de rt'emmrsus
sim llieien tes para manter unia força tocai i t ro um pIa
sempre para repressão de crimes, u'mmmq t tmi sem-
pre pata o policiamento local em tombas as sua,;
irramliaçtuues, eu quisera que esta atlribuuim'mimt liii'
hoje pertence ç15 asseiuibléas pi , ivinciaes, de lixar
a força policial, se dccentralisasse ainda iimmiis,
passasse tia prOvincia para ti miuullicmpio, assumi
como passou do estado para a provincia. Mas
rachiticas, enfesadas, seria elemnemi t mts peculiares
de vida, com orçamneritos uimiserat eis, as caniaras
mrmumuaicipaes não podem manter constante e acti-
sarnento a sua nimlieia.

Bem avisado andou, pois, o legislador te 1834,
quando, 5(u) o influxo de nossas cirnumnastancias,
tleteruninomt que a asseunbléa provincial lixasse a
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guarla 	 l)Iiial 	 l;t 	 pi\itl'i:i. uiit 	 Doi li l'ttt.;t
plirase i'IItj_)I'tgttl;t 	 jili) ligislairdei ,1111 , 	a	 1:1-
turesi ultsa 	 itilitia, 	 ' foti 1- itlii'iiI e iiàt pit-.
blica, e pirqie, inPus ' l'orqu- a asseitllea
provincial não pode legislar sobra a Iraiaquil ti-
daile publica, no pote crear força que sulioque
seliçiies e que supplante lulas intestinas; esta
aiisso é do governo nacional; é privativa tio
estalo. Legislaino riais ruilestaniute Garan-
tir a segurança privada, fazr a irisui lè cri-
inuosos, guardai-es nas cadeas, cuudusul-os tara
os diversos luutici pies em que os reclamem os
jitlgarnentis 	 processos, ele a lissa 	 Peuiliar da
Iria policial, que Sua 	 prOpria titiioIi exige
pie seja leal e 	 5 meu latia ao íuuuii'uuiu.

) Se. (r:stiiio (Als:— 4 ivadi.
0 SR- VALlAtWtFs:—''P11lol;i.
li SR. C. DE ft.ivEIuua: - '\estc sentiu cumpre

interpretar-se o peuusainentu do legislad,.r de
134, e nio cotipreliendo que possa ista issen.-
léa dell afastar-se, rompendo com suas,

 eircuuiIancias actuaes, para crear tini
exercito policial á dispusiuio lo presidente da
provinclu, exercito que vai suscitar conllictos,
e cujos coinuiandantes avulsos serão outros tan-
tos ponteiitids perigosos, que terão te decidir
las envenietucias da ailiuiinielracào da juustia,
satisfazendo ou nào as requisiçôes.

projveto, ai) passo que entra rui detalhes
mais propruos de unire gulamento do que de
e tia ti, leixa o campo largo para o arbi trio, fa-
ilili ao presideumle os mteios 3P concentrar a

Irei na1uellas paiagens eu que O app)rato nt-
iii' for cais proficuto.

miii prehendo,Sr. presilent, o argonnento
de que socc-orreo-se o nobre deputado relator da
riImmunisão de força policial, sor1ireheudilo pela
v umtagru) incootestavel da guarda irmunicipal. Nao
c inprehetudo essa sophistica altegaçio, Ac que
esta guarda policial hoje creada é a verladira
guarda utiunicipal. Poj:, Sr. presidente, COtli) é
que tal miiiicia pele ser municipal desde que,
exuslinil 2 inuncipios na provincia, é apenas
concentrada em 4 circuumiseripes?

II Se. VSLL.tD.SRES:—Apoiado.
0 Si. C. DE OLIvEIRA—Neto se determina se-

q ir que ela resida sucessivamente em as di-
s ersas loalidarles.

0 Se. CAETANO GAMA:—V.' mesmo para ser
subdividida.

0 SR. C. DE OLIVEIRA:—SC este é o pensa-
mente eia comum osào, é totalmente obscuro. Nada
se explica, umào se diz de que moio a dislribi
'ão será fita e só vejo valvutas imumensis tara
o arbilrio. O administrador pode deixar uni mie-
mtiiipi) privado deste elemento te ordem e fazer
allluur para outro ponto, conforme a sua pliau-
tasma cii erliveniemicia partidaria, grande nuumiero
de praças que em um mouriento dado servirão
eílic.azmnemmte a Fins e manejos poli ticos.

a Priluria nobre comulissão de força publica
que Dais patente torna este se pemisautento,

desde que letermmiimia que a gui uda policial pode
fazer contrato estipulando sua inaumiovmluiliIaie
c mitra bis os principias ulite dormiináo a orga-
nisa-fiu militar.

Essa faculdade que a assseithléi vai dar ao
presidente, de estipular nos contratos que a
torça não se moverá da circuenscripão Inilitar
respectiva, pabentêa o pensamento do legislador.
I'lk não quer niunicipalisar, eào quer dividir
a forca pelos uliuuulciplos, porem sim i-rear grau-
les ciicuunsr'ripçues, cotiocur em uma sete ele-
termina ia 200 praças coto seus cupilàes,tenenteS
e alferes, creir unia como for ça votante, etíl
L, % ros arbibrarios, ficando ao juizo de sons time-

lar-tio e lirreçã) e orlem rir servico.

-ão la'eis de prever os Colilliels i1eee esta ri'-
g;mnta' ii uuiatii'a sai pro\ti'am'.

1 Irlegaito 114, policia, i'spiusavel pelo pi-
1 metatuentu do mnunici pio, vii ficar sob a de-
pendencia tio capitão de coutupanttia, porque este
será sempre o juiz tia necessidade ou comiveni-
encia do empre go da forca.

Um por certo ali i unta nutavel anti ttmese com o
ideal kuno policial, cotei o grande principie, das
suedales unoderuims, cai que a força pribliiii e
setenal me te passiva.

Não me alongari nesta parte, porque O no-
bre deptilado pelo 1. 0 dmstrictu, ineu coilega de

ppisiçào, brulhanti-umente deixou patente este
liii vuinras ei do projecto; nmnstroui as lutas e
os cnmtlictr,s que imào de provir dessa situação
amuouima!a, ilcixitido evidente que o capitão vau
na sua cureummascrml' liar superior ao proprio
iatimimoandant do corpo, vai dispor colreraria-
rente te seu pequeno exercito.

0 Se. CAETANO GAM.i—i'nteliO que já res-
poudi satisfactoriauimemmte, eimmhora, na opiniào tio
mi abre cl cpu bade, pa meça o contrario.ruo.

0 511. C. DE OLIVEu ta:—l'enlo prestado ateu-
tão ao nobre deputado todas as vezes que temmi
vindo , i 	defender o projecto, não vi.

O SR. CAETANO GAMA. - Pois Ima de ver puilili -
ca ti) o meu discurso.

() Sim. C. DE OLiVEIIIA:—. . - que contrariasse
rilicazumente esta argumentai ' :ào tio uieeui roliega;
potiue o umotre de1iuu lado i pude rei Irnenle
miosbrar que ha ummn elo, uni vinculo entre o ca-

pitão da cmrcurnscrupç:mtu policial e o cotmltmman-
da n te do teu po, e oca rada i soladamente ri redac-
ção do Projecto.

Se esta entidade corresponde-se directamente
ci um os delegados e sub elegadus, se é a rita que
as requisições são feitas, pergunto: é ou muào o
supreumio juiz da opporteimiidade dessas requisi-
cies -?

tI Sui. CESamimo GAM.t:—Tormlem isso bem sa-
liente.

0 S. C. DE OLmvElIts:—Se a nobre counreis-
são temi cun vista comi o seu projecto melhor ga-
rantir a m'epressào dos delictos e o policiamento
das localidades, não é por esse macio, não é cre-
ando pequenos pachás tocaes que o conseguirá.

SS. Excs. querem tini tino harunoniro, uni
exercito reguitarisalo e disci pli uiado, creão urna
brigada de 1200 praças, elevando ao posto de co-
ronel o seu cunmanetamlte; inas, ai passo que se
pre:ccempào tanto cml a symnetria e arranjo har-
momiico ria briga ia, mim o 1 itàu-iia notavelmiaente,itau-
tmtisao-na. mesmo desde que se determina que
mias cit'eumsrip , ões militares resida urna compa-
nhia avutsa, á cujos commnandantes serão feitas
as reuisiçÔes poimciaes.

Admnittanos, porem, que não seja este o pele-
saimiemmto da notare COtfltmIiSSàO, que ii presidente,
ante o etasterio que lhe é concedido, deberunine
que as requisições sejà) feitas directamente co
chefe de policia ou ao coumiumiamuilatite tio corpo:
seguir-se-ha d'ahi extrenia difficuldade mia satis-
ftcàu d'citas, e tua boa marcha do serviço.

Não poderão ser attemiiidas em tempo e con-
veniemiteumienle as necessidades dos lugaresou-
giniuos, como Grão Mogol, .Ianuarma, Cairias v,
se for mister que os delegados respectivos se dm-
rijão ao cli-fe de policia ou ao cemmnmnandante dto
corpo, pedindo força pira a prisão de crimino-
sos riu outras urgentes diligencias.

Já vè a u:ommissão que está entre as duas pon-
tas do eliletnmiia: ou crear essa entidade, o capi-
tão, ciii antomiounia propria, com o direito de se
constituir juiz ias conveniencias do serviço po-
licial ...

0 	 CAETANO G.'si.s:—Cuun1mu'e i 	 orlem 	 do

presi1enl e te 	 do policia, e altenele as re-
is 	 es luis delgados.
(1 Se. C. iic 1 li,mvmrt mia:— ......a Iio'relar que as

ruituridartes ilirijão suas de for ça ao
turesicteute dapruvimicia; islú é consagrar um
absurdo, qual o d' mandar que transite iimzemitas
e M1 is tegitas ultima re1uiisicáo de pm'acas para a
prmão rapida de cidurimiosis !!...

Assini quizera tiutu a miutire COfluii)1S550 não
limita se mncummmliisse com sua voz autorisada de
mlemmmoralisar a guiaria iccimmiietpal ainda cio seu
estado enmbriouaario; q ti izera que ei la não se
apressasse tanto ruim i:rindrrmcumam' estainstituição
ii que tão belios fm'umctcus si: hão rol mulo cio outras
pm'ovincias. Ahi estão ilii de.lanciro,ltio Gramado
li Sul, Pernarhuco, 5. Pardo e tinIas outras -
Ires meias mueoslrammdo coio a eloltiemici,t (los fie-
Is rue a adopção da gurmritrm local satisfaz as te-
gilieemes a s pirar e s ela adtmmmicisim'açào eco nmateria
Ir oh :00 iste 1, a guiaria inunicipal,já vau-ias
vezes expeu'imentilm, já in s ta ciii pratica eco

uai tolo omaiperio, serve cilicazemiente para a
naimiutenção ria seguraura individual, sua prin-
cipal imiussão.

Entre nós, porta, sur:reeie o cotm tmari , graças
á essa itibolrr.esel imacomistamiia legislativa.

Às instituiçies surgem, e aieti em começo
ile execuào, imuria cruzada e:ommlra elas se ivamita
e emapenha-se mia sumi desuueralisa;ão; de sorte

lua futuro, quando uuimil nova uueutru i ào se dei',
quandodo sob o in llux de outros cml) ri cl ios resi-
uiemaciaes p me teimiler-se restabelecer  a gui rei a
cal, já a itastitem icão está reI ragrida, já cita será
in troduizi da e mm nossa sociedade sob a i rui ri enc ia
teleteria (te sua i lursenoralusacão e ele vicies de
ummitemão apregoados eslert 1 umcetile.

Noma se tatu o dizer que esteja estragada esta
itislituiiuão, e ipir' titia é iumepussmvet se esperar
tuas l'remc.loe Onde a prove? ti digno relator ia
ccmimaiseão, que lirmimim á sim mlisposmçáo mmm arse-
uiai m:ommiuIetu, toda a correspeundeticia ollicial
au:cui muni ad a mia secretaria de que é digno chefe,
aludias apresentou 6 ou ollicios de delegados
peitiicilo força policial e ctaeumauauio coutra a guam'-
la municipal

Mas, Sr. presidente, a provincma não se com-
põe somente de 7 mutilicipios, e era preciso que
o nobre deputado nos convencesse de que esses
fac los se rep moi u ze mim ema todas as toca li dades ,ali tu
de que, ceetetieio ante a evidencia rios factos, fos-
semos fri'aeios a confessar que ri provmncma mie
1\litias é unia excepção, que o , seus umeumaicipios
tem umuma historia e orgataisação á parte, ternan-
elo-se meltes iuuprestavel a guarda leal, que em
sociedales mais atrazaias, cii outras provinc.ias
do norte, está prestando tão relevantes sem iços.

Não qumiz, porem, S. Exc. discutir nesse ter-
reno, occupou-Se cru a arial\sl de 4 ou 5 offi-
cios de eleiegado, com factos isolados, e 'l'ahi
partio para inferir que a guarde municipal é una
ele,maeuto de desordem mias povoações onde
existe!!! - -

pu'esideumle, poderia reverter o argumento
e, retaliando, aflirmnar lambem que a força poli-
ciii é que sr tem uheseimoralisaiio e tornado ele-
incuto de desordem nas localidades onde per-
imeanece. Para isso bastaria invocar o que occor-
reo no Curvollo, poderia citar a opinião autori-
sida do Sr. Dr. Joaquini Bento e as palavras
do Or. Fel ii: ano Pc titia, que tão brilhantemnemate
mostrou nesta tribuna, que em varias localida-
des tem corimmettiulo ai tentados e crimes, não a
guarda municipal, poretua a policial, esse exer-
cito disciplinado e luzido, que tanto encarece, S.
Exc. Sou mais ju s to que o digno relatar e não
quero u:om factos isolados cíiialemmmnar as institem j-
çfr's. O que é evidente, e nem pede ser contestado
pela nobre maioria, é que a guarda que satisfaz

o ui'sileraluimu do tiuSSim socieda(b , é a municipal
colisuta ruim cada um muuicupuo, sob a irulmue-
diata itit'mçào(Ias autoridades lurlle, e não a for-
ça policial, á disposição e art e itrio do admuinis-
tractor tia pt'tuvincia

Srs., lia unia teridericia eco uiosssa sociedade,
que i ti utihemtm uuei sigma) 1 da dcc idencia dias
teimmpies e mie alto é uma das menores causas
do tiasso alrazo. Refiro-me á essa tigeiresa de
apm'eeiacões, á 	 sei precipitação de juizes, comi)

sua prou'uurào justuticar as abolições caprich o
-sa,.

Se tecias estaes comimpenetrados de que a viela
uriuriucupal precisa sei' levantada, do que o e-rIade
ele mn:cuição do mmlmuuiipmo é ilesoiaetor e contra
esse ri au tm mimema te devern se co lii gar todos os q mie
aiim i o as patrias mli luuicõ's; como é que, no
1 timit de missas atl ribui çõus, não tratautios rio
mutIluturar e aperfeicoar o uaumunicuuic, de dar-lhe
eleumiemitos de vila própria pela nammmiieim mal isaçào
ele certos impostos e smihsilio lis camaras, sys-
teuuma tão belhauueeute expriucemataulo na provmn-
eia diu Rio de Janeiro? Porque suipririamr-se
a guiarIa miutauci pai ?

Só assim, comem esses nobres i umiciativas, podere-
mos dotar as miei mac m pruhi uiad es com ele mime me los de
autramiomnia, rm mnpt iatnio-lhe as for ças e recursos
mia proporeào da gandeza ele sua missão.

Porco, Sr. presidente, a nobre maioria, ateu-
(1, se infelizumieimte is tradições comalemunadas
por seus pu'iprios estadistas, diviumisa - manda
perilirir rirei trai isae.ãao ad tuinistrativa,qeie atro-
phmim as exlt'emmiirlaies com apoplexia do rema-

lrut, e nesse prii'eto, que vai passar sou o iii-
fimuxo ros caprichos presm i lenciaes, restaura sysbe-
mamas expiltilus pela i:ivi lisaão e que tão fataee
[ião Ciii) ao elescnvualvmitaemito da provmnrãa. Se
não fisseuui SS. Excs. o cego do Evangelho, alai
erstão OS priaprius relatormos tias eu mlimmuldaies
políticas li partido conservador, ahi está a ipi-
niã) elos chefes e mueinmstros confirmando (itiC
as tenrietucias eia epuuciaa são outras e que, ou
cor esse noitiVo ou sola o influxo irresistivel
dos tempos, ou ainda para prestar-se aos moa-
rijos elo grande muaagmco que, em sumruaa, tudo
dirige, a su:iimiia centralisaçào não pode ser a
norimaa dos governos de hoje.

E' o Sr. Duarte de Azeseelo, Sr. presidente,
que eco una celebre circular recomnaenda aos
presidentes d' 1im'oviuuca que olatenhão das is-
semmibléas provimiciaes a adopção da guarda iiiu-
miicipal; é o Sr. conselheiro l':auliiao, o moareciiai tio
futuro lo imi-lidopai—lido conservador, que no projecto
de sua refrma municipal dá-lhe facuililales moais
amplas do que a liberal lei de 20 te Outubro.

O SR. CE5smito GAMA:—Mas nas con!idenciaes
recomnmtiemadão o contrario.

O Se. C. DE ()LmvEttA:—Vè, pois, V. Exc. que
as doutrinas as mais intimas dos partidos po-
liticos sofl'remaa retoques, são sujeitas a unia con-
stante revisão e elaboração e, sola o influxo dos
tempos, pelo progresso da sociedade, por mmiii
outmas causas não desconhecidas, citas aperfei-
coão-se e tiiodiiicào-se.

Hoje que nossa campanha vae-se enchendo
de povoações; que, pela irregular divisão das
provincias, as sumas capitaes estão distantes cen-
tenares de ieguas dos mnunicipios extremos;
não podemos conservar essa exagerada centra-
lisação, que faz depender do ministro da justiça
a nomeação de uni porteiro de auditorios. que
faz depender da administração geral dos correios
a nomeação de um ageicte e da assignatetra ita-
penal o provimento de oflicios de justiça.

Esta centralisação, que mata a vida local, que
malto eleva o poder, antes o debilita para com-
mel timentos mais nobres, é uma das camisas mais
poderosas tio nosso atrazo.



) Sit. A.
ti it. (. FE ()iiveitta:—t)tiitora, isos, que vIs-

la, iii:ttS largas, liitiist,iltOs liste VSSt)S iit'pi-
r.issein a assenJbILa iiitneir1, que lia, affilra de
nsas forcas subsidiassemos as cantaras um-
nieipaes para que elite interviessem tia i ustruc-
ç.ao publica; que dotassernos a municipalidade
de conditões de progresso, habilitando—as e pre-
parando-as pra o grande um, porque não eu-
tento que lia terra brazileira o intinicipio li , -
nua de ser essa infesada e inditosa instituição
que por alii vegeta.

Sr. presidente, o projecto de for ç a publica
vae passar. . lei que no 1.0 de Julho de 186
Ia eonieear a vi gorar,i1 ue ia garantir ás iuunicipa-
li Jades mii etemen li de ordem, vae ser elemi-
ii ida (Ias nossas collec;ões, sendo suhslituiia por
esta li eentraliailora,por esta reforma terrorista,
te militirisa provincia e que põe  massas

enormes á disposição na aeIrninis1raçto. Tenho,
porem, lã no futuro da provincia. Espero que
não muitos annos se passarão, sem que as dou-
trinas da lei de 187 sejào restabelecidas. Es-
poro ainda ver a provincia dotada iii guarda
titrmnicipai, porque a iiiuuicipalitlade não pode
morrer.

A vontade presidencial não pode ser a von-
tinira para a mil dei amos encarar, e

que tinto iliiiniinará. Sob outros influxos a as-
eiinhlóa pIOi inrial frade trabalhar, e, restabele-
eiiido a erdadia doutrina, isto é, iliunicipi-
usando o poticianiento, cita terá dado provas de
:ifastar-sv dessa escabrosa senda cio que rasgão-
si oni ieiõs profundas nas aras da cundescen-
itenria, Fatal ao partido que a externa e á pio-

1 iria sicri tiraIs.
Srs., lemnbi orno-nos do que disse o brilhante

(astei lar na granito tribuna cia Ilespanha: o iiiu-
uioipio será sempre o templo secular patria,
a augusta arvore á cuja sombra hão de sniprc
abraçar-se a democracia e o povo. (.1/rito bem?
li/rito bem?).

(O orador é cumprimentado por todos os seus
asa iqos).

I)ieurso profoiido pelo Sr.
(teptiLido €lfldi(Eo de 011-
veira ii.t sessio de 29 tio Ji-
flho de 18 G.
<> r. audidodeO1ivoira:-

Sr. presidente, a hora vai avaricadi e no entanto
é i ru purtantissi no o ascii opto.

O Sim. MocitÃo:—Haveinos de ouvir a V. Exr.
ruiu muita aliencão, como semuipre.

0 Su. F. na Vuica:—Apoiado.
O Sn. C. DE t )LIVEUIA:—A casa está fatigada,

precisaimios de descanso e assina mais do que
nunca itt voco toda a condescendencia, toda a be-
ngnitailo para corri o humilde orador (não

apoiados), que tanto tem abusado da attenão
i Ilustre assembléa e tine vai ainda mais

contribuir para o seu cansaço. (Não apoiados).
ii SR. (iETANO GAMA:—V. Exe. iiio camisa

nunca.
Ii SR. II. SILVA—Pelo contrario, interessa

sempre.
0 Se. C. DE ()LIvEmRA:—Sr. presidente, inter-

vindo no uliagno exame tio projecto de orçanien-
ti em disciissao, é com verdadeira magoa que
son forçado a denunciar o mão estado das finan-
ças da Ilrovmncia. As fontes de produmução VI.Si-
\einiente dinnnmiern, e, ao invorsi do que pensa

itt us tre eom ri iii issão, tenho para i n imi 1 que lia
estagnação deita ciii relação a al g uns te seus ri-
inos; tenho pala mina que lia detinhaiiiento em
algumas espeoies produetivas e que se o
menti, não olistapte tinto veilo na eia roiifti-

-

à, cisla-iue 1110 ilibil	 relilivaiieule piqmii.
á parde unia cmi ji-ruortil adi , iio raliiilo tia ri -

cita, pie ai cii liii do calvulto s, e armem
Iactis anfi , riores, as cansas deste auignaento, m
rasão explicativa desta alteração não é o pio-
gresso da producçào, irão é o desen olvimiento
delia, porem si nu o suc.eessivo a ugmento de mi-
postos, cuja escala asceriilintc é tia realidade
assustadora.

1 esde 1874, Sr. presidente, epuca em que
tive a honra de pela vez primeira lazer parti
desta assmbtéa, que noto que a nobre cmuiiis-
sã, de fazenda vai pouco a pouco fazendo uma
les olucão no nasci svsteiui;i tributario, creanili
sempre novos impostos, num por unia onerando
Iodas as fontes da actividade provincial. Ihoii-
teiii cri o imposto predial, era o iuiposto sobre
ouro, era a alteração do imiuposto de heranças
e legados; hoje é a alteração da pauta dos ge-
foros di exportação manufacturados, é a alto-
i:mçào das taxas itinerarias, ii essa ameaça já
pendente sobre a ia oura, é a promessa dc tini
futuro augment) sobre o imposto tio (até!

E', pois, graças a essa mutirão grau e ai na 1-
gislação fiscal, é como essa reprodueção de ruiu
imposto sob variadas formas, que se procura a-
cibertir o delicit; não se polendo tio ficliciti
iccrescimlio da receita inferir une seja chie de-
voto ao ulesenvois irneoto das ilmveisas industrias.

til lentos a ei-dado, P cveiiioi-a á prov iii -
cia e cumpre miada occuitar.

Se todos os amuos a honrada conimnissão nus
ali iii uns au-mento (le renda, é porque [oitos
os oinos cita eres novos impostos.

ii ii. R. Suva—Ou reguiarisa a arrecadarão.
O Se. C. niu ( iivntima:—. . é porque, possui-

da, su) duvida, de luvavel impulso, cita pro-
cura reguturisar a arrecadação, exagerando po-
reni suas teudencias reformiiailoras, porque sob
esseimiupuiso desmarcadamneute onera fontes (]e
riq usa da provi mmc a que d elinharso, se estin-
carào niesmo ante os ataques constantes do fisco.

inda outra rasão vejo o paipavel, para ex-
plicar esse jogo, esse equilubrio todo iumiaginario
que se procura arbitrariamente estabelecer cii-
ti-e a receita e a despesa; retiro-rue á essa conta
de chegar que exagera o calculo da receita para
disfarçar o detictt e justificar a decretação te
excessivas despesas.

A prosa deste asserto achamnol-a mia confron-
tuçà rapida do orçamento remnettido pelo go-
verno e este, elaborado pela honrada comnmissão.

O SR. VALLSDAiIES:—ESLe é que é o projecto.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—E' assina (IUO nt lar-

çamnento do governo calcula a thesouraria a
quota de 4 % sobre o café cru 480:15680, en-
tretanto que a couminissão, que tinha necessidade
de apresentar uni equilmhrio, embora ticticio, da
receita dum a despeza, a coummiiissão, que estava,
conto todos nós, acabrunhada pelo deficit enor-
nie, que é a realidade do seu orçamento, elevou
seu computo a q usei muiais 30000$, orçando
essa verba emn 504:000$, e isto quando é certo,
Conto bellaimente foi dito e donjonslrado pelo
meu distincto collega de districto, que essa fonte
de renda irão pode elevar-se muito no exeririu
priximo, porque a grande secca de Janeiro
deste siuno estragou muito os cafesaes, e a res-
pectiva colheita vai sensivel e imievitas etiiiomi te
diminuir.

O Sul. R. Suva dá uni aparte.
O Sul. C. DE OLIVEIRA: —Justamemmte no alilu,

ciii pie os calesaes estão estragados.
) Se. F. Da VEui;a—I)aqmii a dons alinos?

(1 Se. l. DE OLIVEIRA:—Daqui a tom anui, é
(une o ur'amuientu 1 vai entrar ciii execução,

ti 	 R. 1. tu: Vniuu:—( 1 nidire depuutatuu 	 lutei

i 	 dicita di' .imumr,, 	 huslo sumiu s
lura seutir 1 , 111	 J1

i) si C tu, i)Luvu-:uim:--Stuu dit%iii,t, porque
e u'itesaes iiiorreria, e as plmmilas lioN k,; lão uiarão

rol tueita nesse anulo.
0 Sim. R. SiLvA;—) nobre deputado não co-

muiiec. bern o estado disa lavoura.
ti Sim. C. DE OLIVEIRA:—Ainda a cammuis°ão

luz ronta de u;hiegar cita reta:ão ao Imposto de
transferencia dc eci'avos. A thesouraria calculou
oslo i mn posto emu 371:500$400, e o eleva a
350000$. Da iflesimis formiva elevou-se a 145540$
o imposto sobre geuuei'oS de exporta ção uiauuufac-
tu ad os , 	 1h cci ora ii a orçou, t rmn o mned tu ,e mui
118:31;-)$680.

Se qmuzesse desc e r a um confronto de todas
as i uhm'icas da eceita, mnostr,uria que riu nenhiu-
liii miei ias, exeepçào feita do imposto sobre eu-
geiuli is, a nobre com riuissào ci ngio se á regra le-
gal, pie é calcular a quantidade da arrecadação
tritura pela ijietia deis Ires anteriores annos. 	 -

S.S. I:xcs., es-propriO marte, e a esmo, ele-
vir to,o calunio só para cobrir o detielt e assim
uistiliu:ir as exageradas despezas autorisadas no

art. 2°.
r. presidente, oceutuandu-uie corri a receita

iii irvini:i, não poseo deixar te ainda unia vez
urulesl ai' ou 'a a umuuliÍiere:mça cmiii que a lei
iene umiport:uultu da 00 5 vicia é encarada pelo
poder xenutti'o, que ,

o a cuumniimre a seu juizo.
Aio, hoje, Si'. presi tente, ainda nào farão tu-

h,luiaiuluus os rogutamnumitos para 1 arrecadação dos
iuumlu u sttie i u r1diat e aobre o ouro, e no entanto
leitão apenas 7 dias para começaI' o exercicio
ruiu que teui de se iniciar seu tuuiiçamnente e per-
ecpçãua.

ltemn razão teve o uteu noltega de ouuposição
(111,t11(14) que se sohicituss:mn da adnaimus-
timirã o imifui'iiiaçu ues sobr' esta amiormualidade. E
n ' ti pie a hiumirad;u couumnissào guarda, a este
respeito, cuuinpiito smiencmo, quando devera ser a
Primeira a provocar tu presidente unia rasoavei
explicação desta inobsei'vaneia da lei.

Vejo nisso mima notavei couidescendencia. Ao
passo que se decm'etão novos iiiupostos e se exa-
gerãu as taxas de alguns dos actuaes, não se pio-
mitra gmrautir a etilcacia daqueiles que ju se anião
estabelecidos, e que, corno o do ouro, não são
vexito rios!

E' reuhineiate digna de cnsiira esta indmtïei'en-
ca, este pouco caso com que a presidencia Liii
tratado os negoios Linanceiros di provi ncia,
dando ligar a que lias primeiros dias do exer-
cício de 1870 a 1877 neo se reatise a cobrança
deeas taxas. que a sabedoria da asseinbiéa iia
sua ultima si 5são iamlçou sobre a industria ex-
tractiva do ouro, até então nau tributado.

Sr. presidente, a alteração da pauta dos gene-
ros de exportação, ultimamente orgariisada pela
the.suuiiraria provincial e approvada por actua de
23 de Fevereiro, á vexatoria cmii relaçào a certos
praduetos, e inaceitavei quanto ao gado, algo-
'lào etc.

A commmmissão ip1urova-a em grande parte, e,
miào c(antente com o exagero do governo, por seu
turno faz novas e intoteraveis elevações.

,Não comnprehu:ndo que se mande cobrar.
O se. R. SILvA:-20 réis por kiluugiaiiamiiui.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—. . .20 réis par Lilo-

ranimna de fumo. -
1) Sim.R. SILVA: — . ..300 réis por arroba.
O Se. C. DE OLivEiRa:—. . .quando salaeuiios

que a cultura do filmo é ainda nascente e assnui
imihatiil para ser fortemente tributada. 	 -

F . verdade que alguns nimunicipios da prulvin-
eia dão-se de preferencia ti esse geuiero dc la-

ouira, poreiii clii iiiuimis outros cIta ainda tela
cnmbriuutiaria, e nesses iOCSIuluis, liii iIil( foi clii

iiiii'uault u:ouiu v:uiulugeiii, lua lilistaCliluiS um varias
suurte.s tim e a foi nãoutacmuun;ii'i:i, suiiii, deuaileu-
t. Alui lutu-si' Cuiil o frio, a `CaIL tu a creu, e
juitris caiamnidudes não tlesu:umnhecidus.

Ora, sendo certo que tal industria é apenas
nascente, e a scioncia econouaica i:ondeiniia sua
tributai—,ã,9 hão sei o que possa autorisar a nobre
coinmiuis5ãu a tão fortemente onerei-a, quando
tudo aconselha a prudncia e a anulação para seu
incremento.

Não posso, Sr. presidente, deixar tamnbemn pas-
sar sem reparo o augmuento das taxas itiitera -
rias.

1' este igual iuuen Le inj ustiticas eh, porque, aI,ni
de ser iiuco.upleto, alein de pesar exclusivamen-
te sobre uniu espeeie de aniinaes, não está d,u
harinomuia comi os principios da scmencia econo-
miei.

Nau coinprehenulo que uni imnpasto, que foi
julgado proporcional á riqueza publica áni 18'73,
dei ser tão graideumente elevado apenas tios
anno depois; e muito ineiuos conipreienilo que
essa elevação se dê su)uuuente em relação ao traia-
sito tios ailiiilaes, quando não si veriíieu para
Os carros e outros veltictilos

Se dizeis (file a moeda temia duupreciadiu, que
os u i reços u:,urieiitee hoje são ãos que
existitio ao tempo(Ia creai:ào do inu1iosto, ulevieis
sei t-uhueremutes e logicos, alteraicim não só ciii
i'elacuo aos amuimuaes, como a todos os mais iuieios
de transporte. Ou auguimemite -se ciii relaçãui a [o-
itos os geuieros, omi conserve-se ii statu q-muo

e a explicação da elmvaçào uns preços ria
actualidade está no depieciamitento da moeda, e,
se corri cita se justifica a alteraçao das taxas, pa-
reee-ulue que deve pnesatecer em relação á todos
os objeclias a clii sujeitos e não exctn,ivauuieuite
quanto aos anuuuuaes.

i,r. presidente, o imposto que (fiaria e eulstan-
teuieimte está crescendo e augnientarmdo-se, Por-
que esta se tornando onerosissinio, é por certo o
imnposto sobre a propriedade servil: sol) urna
trildice o oJ quadrupla fornia este imposto é h oje
cobrado. Aleimi do imposto da l uc

r
a sisa ou de

transmissão da propriedade, lia o tiuipostua de
novos e velhos direitos, lia o do comine remo sobre
escravos e lia lambem esta uuatta resultante do
cadastro ou annotação aconselhada P ela eomuumuils-
são no seu irojeu:tui; de sorte que hoje a provin-
eia de Miii:ms á aquelta em que, por assim dizer,
cobri-se miii ior imuiposto pela efl'ectivmdade de taes
trauisamçuàes A nada menos do que 0$000 ascende
o Iritaumio, quando á certo que na provimutia lo
Rio de Jaureiro cite, se não inc engano, é de
30$000, e cmii outras provincias regulará esta taxa
ou pouco iliais.

O Sim Mouimão:—Mas 	 impostomposto sobre o café
é muito mais elevado.

O Sim. II. 	 iLvA:—Ia' exacto; são compensa-
coes.
- O Se. C. DE OLIVEIRA: — E- esta exageração do
tiscum, é esta excessi a elevação do imposto pie
promove e fau.uiita o contrabando; e ainda dIa
que tia lugar ao eiimpreguu dos meios tortuosos,
a esses s)ptmismnas para burlar a lei sobre que a
nobre Counummissàu de fazenda 'tantui se estende e
para cuja repressão aconselha meditas tão vexa-
torias e que vala provocar vivuSsumilas queixas. E.
,

r or tocar nisso, perguntarei: será u:u,mistttutdonal,
estará tia conipetencia desta corporação a ereaçã ti

deste cadastro e a obrigação imposta ao cidadão
de fazer perante a coltectoria as respectivas de-
clarações? Podemos imaipor a exagerada multa
pela omissào?

O Se. MouRÃo: —Então a assemulutés nãuu uoile
crear impo s to,; ?

0 Se. C. nu OLIVEIRA:—A aseommmhulu:m pule u'rear
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iiIli0iSl 4iS, po le tIt , val-os eolliorille ZI.,
lo, plitil ias e a ala sabedoria; iiiis t'11:1 ia
oiiipeieiicia liai- .t impor ao iidadãi a ohiigaçao

de fazei ou deixar de fazei lados deteriiiiiiads,
reprimindo penal ieiite a otnlssao.

A que texto da lei, a que fonte constitu-
cional poderá a nobre cotiiiiiissao lihar esta uno-
taçio da liberdade individual, iiiipondo ao rida-
dão o dever de fazer declaraçoes pci ante a col-
ectoria dos eseralos que possue e das eo1uçoes

á que licitamente os suhrnette 1
I)u lo que possa ser iazoaeitiiente explicada

perante o texto coustitUeiOflal, perante O CLd go
das faculdades pro Inciaes esse exame, esse Cii-

ii'go odioso bruscamente lançado sobre os inieni-
biws da fa mil ia iiii nei na. e, Sr. presidente, a
iialrieula dos escravos existe entre nós, se cita
1 ii 011-se ob rigator ia para o cidadão, com a
cniiiiinacáo da rigorosisalula peita que a accin-
piiilii, foi o podei geral, isto e, aquelle que tem
a faculdade ampla ue fazer leis, revogal-as 011
i nilerprelai-as, quem á tanto se abalançou coni
ivissiinus protestos de niihares de brasileiros;
nas a asseniibtéa provincial, que só pode legislar
sobre inalei ia restiicta naqueltes casos deiliiidos
e enumerados no acto adilicional, não procede, a
meu ver, constitucionalmente, e na pura orbita
de suas attribuicões...

O Se. MoucÃo—Não apoiado.
O Se. C. na ULiveiiu :— . creando cadastros,

exigi rido inatriculas e iii pondo ao ci dad ao pena-
lidades severas pela omissão dos novos deveres.

(á in. li.SILVA:—PFo\ arei que é deducção rie-
cc ,sirii do nosso direito de crear impostos.

tI R. MouliÃo:—Apoiado.
L. L DE ()LivEIii.1:—NàO sei que uma só das

legislacões provillciaes de que tenho noticia, á
1 iuto lesasse o rigorismo fiscal. Pode a asseni-
bléa crear a sua legião de agentes de exaccão,
pode determinar que estes agentes constituão-se
verdadeiros espiões, acoinpantieui pari passa o
cidadão, circo indeui-iio de uma rigorosa róde de
precauções, exaniinaiido a acne tie suas trans-
accões; exerce até A li um incontestavei direito;
nas iiii por ao proprio coliectado o dever de colo-
parecer na estacão fiscal, com o tini de fazer de-
clarações cowpromnettedoras, é o que inc parece
exorbitante de nossas attiibuições.

1)esejas a, pois, que a nobre coulnalssão legiti-
nesse ante os preceitos constitucionaes esta ver-

dedeira sorpresa,que vai tanto perturbar o actual
s atenua til liutario da provincia.

• Se. R. SILVA: --Muito facilmente.
• Se. C. DE ()LivEleA:--Conlprehendo,pOStO que

não seja incontestavel, que a assenmibléa provin-
cial possa impor penas pecun1ania e até penas
rastrictivas da liberdade, corno saneção, por
exemplo, do ensino, e da policia municipal. As
leis o.nganicas sobre a municipalidade e instrue-
ç.io firiiião-tlie esta coinpetcucia; mas não re-
puto aceitado que em nome da nietliodisacào
do lusco e garantias contra o contrabando se
possa coagir o cidadão á pratica de outros actos,
:oercitivos de sua liberdade civil, alerri da etiecli-
vidade do pagamento de impostos. Não póde-se,
legalnimente faltando, deterunnar que o individuo
A ou li compareci á moa determinada collecto-
ria e aio faca declara ç ões sobre o numiiero de
seus escravos e titulos da acquisiçào respectiva.
0 coilector, o agente fiscal, que circuimide-se
dos meios iieeessanios, para acautelar a fraude,
faça par si estas averiguacões; (lias não é curial
constranger-se o cidadão á denunciar-se.

O Se. MocRÃo:—N ao a denunciar-se.
O Se. C. DE (iuvaiima:—Repugiia até aos prin-

cipios do direito natural e do senso moral esse
preceito que lesa o cidadão a talim-se, revelando
is tranides te que confia o liseo valeo-si.

II -ii, 	 li es—\iilçllelI 	 i	 lidei 	 a li--
bir si.

II Se. C. )E OLIVE1Iia:_L tinia denuncia.
1 Se. II. 	 lI unia participação.

(á Se. C. DE OLivanua:— 	 que importa denuti-
cii ciii casos determinados.

O Se. 11. SILVA:—Não esta no caso do codico
tio processo.

ti Se. C. DE 0nivanns—SSiui, reputo inleili-
mente exorbitante das altribuições na asseio liii
pros nmciat esta medida, este cadastro, que é pela
pritlleira s_z introdusido na legislação ousei ii.

O Se. Moueão--Mas que ja existe em outras
lcgistaões proviuienees.

1) Se. C. DE OLivElitA:—Sr. presidente, não soU
opposieionista radical a ponto que uigue OU
lillestluiullie os nieieciiientos alheios. Sou
uieiro a lotiv 1 a ociatisa da nobre coirluneso,
cujo relator teuii por certo pretadn Iuis serS 1-

ços á causa da pris meia.
O Se. MoueÃo:—Apoiado.
O Se. C. DE OLuvEuiiA:—..porque 5. [xc. liS-

tra-se possoido tio pitniotico desejo de atïroii 1 ir
abusos enraizados, para corrigil-os e cxtirpai-s.

O nobre deputado, coei medidas que nas li -
ersas sessões teiii proposto, te iii real ii ente cii-

tribuido não pouco para fazer do orçamento 01111
cidade.

• SR. II. SILVA:—Agradeço muito a V. [xc.
• Se. C. DE OLIVEIRA: 1`1 , innegavel nesta

pinte o nobre empenho que o temo guiado.
Mas, Sr. presidente, quizera que sob o io-

pulso destas vistas largas, dando expansão á sI
espirito salutar de reforma e roiïipiiiienl ei
a esteril rotina, o digno relator fizesse outra-; eI-
licazes depurações nu svstema fiscal, que aiiiili
enleião grosseiros anachroni snios.

O Se. Moiitio:—Nao se vai á Rouca erl i 11,11
dia.

O Se. C. DE OLlvEieA:—Não são estranh os á
assewbléa as ditlicu Idades e eonllictos, as dual-
Ias que téein occorrido acerca dauniterpretição
da tibella dos novos e velhos direitos. Essa te-
beija, Si. presidente, que na sessão do anuo pia-
gado foi recopilada e que aompanha a lei 2151,
tem alguns pontos ainda repugnantes aos prol-
cipios do bom senso, e que dernandão inimeilis-
ta revisão.

Lembro-une, Sr. presidente, de que o Sr. d-
putado pelo 1. 1 districto, membro da opposição
liberal desta asseiuibtéa, por occasiào da discus-
seo do projecto de força policial, notou o erro,
segundo S. Exc., comnettido pelo inspector da
thesourania provincial, explicando a uro collec-
tor que cabia a arrecadação do imposto sobre
as causas civeis nos processos de inventario. Sr.
presidente, no rigor de direito, era tendida a de-
dacão da tabeila de novos e velhos direitos de
lianiiionia coro a 1liraseologia juridici, parece-rue
que a decisão dada pelo inspector era legulinua;
parece-lime que o inspector não fez mais do que
interpretar j uridicaniente a disposiçeo tiesta as-
seusblêa e nesta parte divirjo da opinião 410 iiiiui
collega.

O Se. VALLADARES: --Apoiado.
ti Se. R. SILVA:--A cobrança deste muiposlo

depende do regulamento.
ii Se. C. DE OLIvEiRA: — . . . porque é fora de

duvida que—causa—no sentido juridico, couro a
define Pereira e Souza, como a explicào Rama-
lho e todos os praxistas, é tudo aquillo que se
agita 6111 juizo. Havendo autor que pede, neo pie
defende e juiz que julga, dia exi,te, ha a provi-
cação judicmsria e existe um processo, e por ci-
to estes requisitos se verificão cui relação a
processo de invventario, ás toimiadas de eoill ' o
emdiversas outras moalerias tratadas siiiuilari 5

-silllallie111e. Mas senil isle o pCnsRlllClltll do

gisiador? isto : luiz a asaeiuihléa provincial esta-
tumr este imposto, que, a nico ver, é (111:1 vide-
leira substitnieào da diziiria de chiaiceilania, e,
por tanto, inconstituciuiial eu) relação  á estes
mnultmplos e variados actos forenses?

Parece-me que não. Se a asserriblda tivesse
aceitado o regulamento do Sr. visconde de Itabo-
raliy, por cento que a este respeito Iria previ-
udo a vexatoria, usas legitima iuterpretaçáo,c os

seus effemtos desastrosos, que se constutuuriào
verdadeiras espoliações do patrimuonio do orpbào

da viuva.
Assim, bem convinha que a nobre conminissão

ou aceitasse a nomenclatura do regulamento do
Sr. Visconde de Itaborah y, decretando que o
imposto do § 2 da tabella annexa á lei 2181 re-
cahe somente sobre a demanda proprianente
dita, com as isenções e restricções de que trata
este regulamento, ou por unia enumeração pro-
pria concretisasse opensamento do legislador de
ã8'5.

Os mãos effeitos dessa precipitaçao, com que
sobre a delicada inatenia de impostos se legisla,
já se fazem sentir. SOU informado, Sr. presi-
dente, de que rio tribunal da rela ção do Ouro
Prelo tem o digno procurador da corCa rede-
miado pela ellicacia da arrecadação da taxa so-

bre causas civeis, e no entanto causas hão sido
julgadas cru instancia, hão sido decididas
pelo egregio tribunal, dispensado o respectivo
pagamento sob o pretexto de que é inconstitu-
cional o imposto e não podia por nós ser de-
cretado.

Sr. presidente, não duvido, concordo nmesruio
que seja esta tributação exorbitante de nossas
altribuicões, porque vamos restaurar aquillo que
a assembléa geral abolio, porque vam:os repro-
duzir no direito provincial uma taxa que a sa-
bedoria do poder central repudiou.

Mas, meus Srs., a relação do districto, isto é,
o tribunal juliciario, a que só incumbe applicar
a lei, corno a lei existe,não tens conapetencia para
decidir entre o direito provincial e a constitui-
ção. Creio que houve exorbutancia da parte rio
llistinctjsSimo tribunal.

O Se. R. SILVA:—Apoiado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—. . . creio que só por

iniciativa da assenablda geral é que poderá ser
reconhecido tal vicio, e em virtude deile legi-
timada a inexecução da lei mineira.

Mal iria a sociedade, se as leis emanadas da
autoridade legislativa estivessem sujeitas á re-
visão e reparos de outro qualquer poder, por
nuais elevado e respeitavel que fosse. Seria unia
burla o eqn ilibrio constitucional.

O Se. MOumsÃo:—Apoiado.
O Se. VALLADARES:—IStO é que é expresso em

lei.
O Se. C. DE OLivEuRA:—Por certo que o po-

der judiciario, que decide entre a lei e os parti-
culares, que applica a lei mediante a provocação
de sua acção, a firma entre as litigantes, não
pode decidir entre a lei e a constituiçào,deterrni-
nando a não execução daquella, porque repugna
ao texto fundamental.

O Se. MoueÃo:—Sem duvida.
O Se. 14 SILVA:—F.' a verdadeira doutrina.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Desejava, pois, que a

assembléa provincial, no exercido de uma incon-
testavet attribuicão constitucional e com  pru-
dencia que o caso demanda, procurasse a solução
do desagradavel conhlicto,se é certo que cIte se dá.
Tenho, meus Srs., verdadeira idolatria pela in-
depeudencia do poder judiciario e constante-
mentelo alto desta tribuna hei propugnado pelas
sua regalias...

O Se. R. SILVA--Mas nos limites da consti-
tuição e da lei.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—.. .peia inteira liber-
dade de acto deste poder; mas tau:bemn não
posso permnittir qée seja ummenoscahada, que não
seja obedecida a lei da assemblda provincial,
Isto é, de um corpo legislativo que na esplmera
de suas attribuicões é tão independente, bani-
festa-se tão constitucionalmente autonousico corno
a magistratura.

E do respeito reciproco das competencias e
funcções que resulta este bello todo, essa har-
nsiosa creação que se chama systenia representa-
tivo, e não couiprehendo que, coa nome de um
supersticioso culto pelo pacto politico, um dos
outros poderes pu'jhcos aquilate da constitucio-
naludacte dos actos dos outros poderes, legitima-
mente agindo e manifestando-se.

Ainda, Sr. presidente, nesta rápida e despre-
tenciosa resenha de nossas fontes de receita,
cumpre notar, reproduzindo o pensamento de
um notavel estadista, que são estereis as refor-
mas na lei dasacoisipanhadas da correcção e re-
forma do pessoal.

Por exemplo, em relaçao ao coilector da ci-
dade em pie V. Exc. mora ha factos que mnostrào
que a lei é burlada, não pelos particulares, mas
pelo proprio agente do fisco que, temido o dever
de mais directamente velar pela boa arrecadação
das rendas e de mostrar-se sempre dominado
pelos elevados pnincipios de garantia dos inte-
resses que lhe furão confiados, é o primeiro
que iimpunemente salta por cima da lei, garanti-
do pela proprma posiçao.

Sr. presidente, o collector de Montes Claros
negocia emmm escravos á vista e cmii face de todos.

O Se. PRESIDENTE:—Consinta o nobre deputa-
do que lhe observe que o que se discute é o
art. 1.° do orçamniento, que trata da receita.

O Se. C. DE OLIvEIRA:—.. . e não paga o im-
posto de 1:000 ereado pela assemblúa...

O Sim. .1. AuuusTo:—Porque é collector.
O Se. MoueÃo:—E' porque não terri quem lhe

cobre os direitos.
O Se. C. DE OLIvEIRA: —Aceito a declaração.
Ainda mais: abandona a collectoria e sabe fora

do municipio, á cata de escravos nos termos ai-
sinhos, como o da Januarma e outros. E, facto
mais notavel, para o qual chamo a attençà o da
casa; na qualidade de nienaliro da junta de emnan-
cipação municipal, esse collector coopera para a
avaliação por preços intimas dos escravos a que
tens de ser applicado o fundo de emancipaçao,
para depois, cornmettendo verdadeira prevarica-

, offerecer ao proprietario do escravo valor
superior, porem ainda assim minimno e sempre
aceito pelo metido propnietario, fulminado pelos
terrores vãos e de proposito engendrados.

O Se. F. DA VEIGA:—O nobre deputado tens
provas?

O Se. C. DE OLIvEIeA:—Se eu quizesse apre-
sentar provas, invocaria ajuizo de alguem bem
habilitado para fornecel-as, iria até ao nobre pre-
sidente desta assembléa.

O Se. PmaESIDENTE:—Peço ao nobre deputado
que não continue neste terreno, porque se for-
mos a discutir todos os collectores da proviu-
cia, a discussão será intermunavel.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Não quero, porem, des-
cerás minuciosidades, apenas patenteio o abuso,
ficando á nobre comrmmnissão o direito de remediar
o mal, isto é, de não só prevenir o contrabando
por parte dos particulares que furtão-se ao pa-
gamento da contribuição, como lambem estabe-
lecer garantias para os interesses da provincia,
de modo que não seja o proprio agente fiscal o
audaz contrabandista.

O Se. MoueÀo:—A garantia está mio codigo
criminal.

0 Se. E. DA Veica: .—Pode o nobre deputado
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licar nrlo te que, se provar o que está dizendo,
Iii te haver providencia.

O SR. PRESIDENTE:—Não se pode, abrir discus-são sobre os empregados a pioposito do orca-
mento.

O Se. C. DE OLiveiRa:-0 incidente está ter-
Minado, Dias creio que, tratando-se daarreca-
ilação, assiste-nos o direito de denunciar os aba-
es que nel ia se dão.

() Se. MocRÃo:—Mas o nobre deputado ga-
rante que as fontes onde bebeo estas informa-
coes san lidediguas?

' SR. C. DE OLiveiiia:—Sr. presidente, é inne-
gavel que a organisacão linanceira provincial
nula se acha no seu estado embrioiutrio, que ia-
lei iziuente ainda não são as provinclas dotadas
de meios energicos dc vitalidade, sullicientes
para que possão citas convenienteinente consul-
tar os mui tiplos e variados interesses á si con-
fiados.

A falta de uma discrivainae.ão dos impostos
graes e provinciaes, em vão tentada pelo legis-
lador de 1834, tem dado lugar a que até hoje,
isto é, a 40 annos depois do acto adilicional, ain-
da as províncias não tenhão recursos fecuudos
que as habilitem a tudo attcnder na esphera va-
riada de suas funccões.

O Se. ãloilRÀo:—l' uma verdade reconhecida
por ambos os partidos.

O Se.;. DE OLivEiHA:—l' innegavel que pre-
cmsamoos total-as de meios ellicazes e emmergmcos
para satisfazerem o tantos e tão dei cados de-
veres jue lhes furão confiados.

ti Se. CANDiDo DE OLivEina:—O culto publico,
a immstrurçào, a for ça policial, as obras publicas,
o fiinccionalismo provincial, são outras tantas
valvulas gigantes por onde se escôa o melhor de
nossas rendas, deficientes em extremo e imper-
feitamente deiinidas.

Se pretendesse mostrar como ainda estao con-
fundidas as obrigaçies do poder central com o
provincial, perguntaria em nome de que prin-
ipio é provincial a despesa com os presos po-

bres, que progride em uma escala assustadora e
pie lixada, segundo o projecto da nobre com-
missão, em não menos de 98:000000, vai muito
atem, graças aos credites suppleuientares...

O Se. VALLADARES: —Quando os presos mor-
rem á fome.

0 Se. C. DE OLivEiRA:-1'.' certo, porem, que
esse serviço deve pertencer ao centro, á uniao,
pois que a execução das sentenças é um coumpie-
iiiento do acto judiciário, isto é, um comple-
imiento da instituição da magistratura, entidade
eminente um ei te nacional.

Se, Sr. presidente, não temos nós competencia
para intervir quer na magistratura, quer na exe-
cução de sentenças criminaes, me parece que a
despeza com presos pobres devia correr por conta
dos cofres geraes.

O resultado dessa exiguidade do orçamento
provincial são essas invasões inconstitucioflaes,
irias forçadas, são esses impostos multiplos, essas
reprodurões no systerna financeiro provincial,
de imposições e contrihuiçies creadas pela lei
geral, tudo em detrimento do povo, sobre que
de todos os lados se accumulão as exigencias lis-
caes.

A meu ver, eisa duplicidade de arrecadação
pelos poderes geral e provincial oflende o texto
da constituição, porque não è somente inconsti-
tucional aquelle imposto que diz respeito aos
objectos mie inaportaào, mas tambern o é todo o
que na provincia offender as instituições geraes,
e ninguern pode desconhecer que não seja uma
cifemisa ás contribuições geraes a creação de im-
posto sobre a mesma materia pelo poder provin-
cial. ITalu resultão sensíveis diminuições do mm-

posto geral, pois que a q fontes de prolmicção es-
ta ucão-se desde que sobre e lIas accu mulão-se
tardas contribuições, e sito assim tão profunda-
mente oneradas.

O Sim. MOURÃ0:—Desta forma não podemos
impor cousa alguma.

O .li. C. DE (JLiVEi RA: —A meu ver, era pre-
ciso que legalmente fosse feita a discriminação
do que é da competencia geral e do que é da es-
phmra provincial.

Urge, antes de tudo, a províncialisação de cer-
tos impo s tos. Porque a nobre commissão, pos-
suida de tantos desejos de reformar, não propoz,
por exemplo, que se representasse á. asseinbléa
geral pedindo a provincialisação do imposto so-
bre transmissão da propriedade, do sello v? Pois
se são as camaras municipaes que pagão custas,
se a justiça é localisada em niunicmpios, a mcii
ver, o imposto do seilo devia ser provinriatisado,
e da mesma forma o de transmissão de proprie-
dade, pois este recahe sobre bens existentes e
enraizados na provincia

A nobre coninmissáo p
.
odia alguma cousa ini-

ciar nesse sentido, podia ainda nestes poucos
dias que nos restào de sessão promover uma in-
dicação em que fizesse ver ao governo central
que cumpre, que urge realisar-se proximnameilte
a revisão do svstema tributario, a diecrmmnimiação
do que deve pertencer ao estado e do que dcve
pertencer á provincla.

O Sri. X. na VEIGA:—() Sr. conselheiro Pereira
da Silva já propoz na camara dos deputados a
medida que V. Cxc. lembra.

0 Sri. C. DE OLIVEIRA: Não vi a proposta, e
estimo muito ter a meu lado tinia tão autorisada
opi ia mao.

Sr. presidente, não deve ser incomnpletc a obra.
Se lia necessidade da provi riria lisaçào de certos
impostos, e se esta medida miào pode ser por nós
decretada, porque não nos assiste competencma
para decentralisar aquillo que o estado para si
se reservou, conatudo um outro melhoramento
bem ellicaz é da legitiuia alçada desta nobre cor-
poração. E' innegavel, e já por mais de uma vez
o tenho dito desta tribuna, que as umunicipali-
dades definhào, que seio fontes de receita sulli-
cientes para satisfazer os encargos peculiares aos
um mm nicipios inteiramente impotentes, citas liiiii-
tào-se ao mero expediente, prescindindo da no-
bre iniciativa que lhes da a lei da sua creacão.
O que d'ahi resulta? E' que tudo depende da
pro inda; é que as obras de minima importaucim,
os pequenos reparos de cadéas, a canalisação de
agua potavel, os concertos de igrcjas,só se podem
fazer á custa do cofre provincial.

O Se. J. AUGUSTO:—E do bom povo.
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—E porque, Sr. presi-

dente? Porque as nossas municipalidades são
pauperrimas, porque a sua arrecadação, coui-
quanto haja constantes alterações das taxas tri-
butarias respectivas, é mnsigniticantissima, e as-
sinaconvinha que a assemblêa provincial prepa-
rasse o terreno para a organisação do mmmnicipio
com aquella autonomia que a civitisacão exige.
Era conveniente, que se augmentasse a esphera
das imposicões naunicmpaes; que, em beneficio
das rimunicipalidades, se distrahissenn da receita
provincial certos impostos, entre outros os rela-
tivos ao sello de heranças e legados, relativos
aos engenhos e ás casas de negocio. Estes impos-
tos arrecadados pelas municipalidades, ex vi da
cessão, habilitarião uni pouco essas importantis-
simas corporações a melhor satisfazer seus ele-
vados fins.

0 Sri. X. DA VEIGA:—Só depois que o gover-
no geral fizer cessão á. provincia de Minas de
certos impostos que mmehta são cobrados pela fa-
zenda publica.

O Sim. C. mw Or.ivEmmla:—Noml se diga que a-
simm se irá cmmipobrec'r o cofre provincial, por-
que paraltetamnente dimmnmmir-se-bàu despesas
que esse mesmo cofre hojm comporta. Essas
constantes subvenções para canahsação de agoa
potamel, as despesas com o culto publico, são
mssumptos mmmsramemmte municmpaes; e se miãO que-
remos transplantar o helto systema Ilumumnense,
se não quereis votar una subsidio ás camiaaras.

O Se. VALLADARE5:—E a de S. Paulo tamnbemn.
0 Sim. C. DE OLivEmmmA: — . . . vejo nisso una sa-

lutar meio de erguimento da nobilisstiiia institui-
çao...

O Sim. R. SILVA:—NãO podemos; sào impostos
sobre a producção.

O SR. C. tiE OLivEimia:— ... municipalisando
impostos, e transferindo ás municipalidades a
obrigação correlata de zelar sobre a construcção
e conservação de matrizes e de prover sobre
a canatisaimo de agua potavet, assumptos mera-
mente com mnunaes.

0 Se. MoummÃo—Acho mais municipal ades-
pesa com a instrucção primaria.

O SR. C DE OLivEitmA:—Sr. presidente, se esta
mmmii licação fosse aceita pela nobre uaroria, ape-
nas a provincia cederia cerca de 400:000000
do sima receita, havendo condigna compensação,
não mais correndo por sua conta os gastos comi,
o culto e neni com a canalismçào d' agoa jota-
'et e outros serviços mnteiranmemite locaes. Se fo-
llieam'mos a volumosa coltecção das leis mineiras,
veremos que a não pouco sobe esta despesa com
a camialisaçãm) d'agua potavet. Constantemente
são nesta assemubléa apresentados projectos au-
lorisando o governo a mandar proceder aos
trabalhos materiaes que tenhão por tin: levar
agua canal is;mda á diversas povoações do interior.
Esta verba, a das obras locaes, não é por certo
inferior a 200 contos annuaes, e a despesa com
o culto se lhe aproxima.

l' innegavel, pois, que, se a pusermos á cargo
das camnaras, não só o serviço se fará melhor,
como a provincia, se de um lado diminue a
sua receita, de outro lado tira de sobre si en-
cargos pesadissimos.

O Sim. 11. SiLvÂ:—Seria todavia melhor arre-
cadarmos os imaipostos e distribuil-os ás muni-
cipalidades, do que emacarregal-as desta arrecada-
ção.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—() serviço que se pren-
de ao concerto das igrejas e constrrmccões seria
muito mais proveitoso e eflicazmente desempe-
nhado pelas camaras mnmmnicipaes do que teto
systenaa ora cio vigor.

Votão-se nesta assemhléa nas leis aonuas quo-
tas insignificantissimimas,teiida por fira o concerto
de determinadas igrejas: o que acontece ?

Acontece que a obra não tem andamento senão
com o auxilio sempre efficaz e valioso dos fieis,
porque não serão 500 ou 1:00¥00 votados
pela assemmlmléa que poderáõ dotar as paroclmias
la provi:mcia de templos onde os preceitos da re-
ligião catholica sejão observados e as suas di-
versas funcções religiosas cuwpridas coio aquetia
pompa (fui., a sublimidade do culto reclarima. A
iimr parte das vezes, Sr. presidente, esgota-se
como andaimes, como os trabalhos preparatorios, a
mimiota votada pela assenablõa provincial, e a obra
permanece informe, deteriora-se sob a acção dos
tempos até que as chuvas e o proprio teu mpo ima-

mimnbão-se de inteiramente aniquilat.a.
Ora, Sr. presidente, se tirassemos de sobre

nós este trabalho, para o qual ainda não nos
achamos preparados, porque não conhecemos
por certo as necessidades peculiares de todas as
atdéas e lugarejos da provincia; se dessemos esta
comiipetencia ás camaras municipaes, que repre-
sentão mmninediatammiente o povo, que estão cio

contacto com elie, creio que muito lucraria a di-
recção lesse mesmo serviço.

É tal desider(nlum se conseguirá sena ditlicul-
dado ou umumaicipalisndo o imposto, ou acei-
tamido-se o alvitre que o moeu nobre collega lem-
brou, isto é, arrecadando-se este imposto pela
provincia e posteriormente se o disrtibuindo pe-
las municipalidades.

O Sim. R. SILVA:—COMO se fez com o imposto
pessoal em relação ás províncias.

O SR. C. DE OI.mvEui'mA:—Sr. presidente, a no-
bre comnmnissão conserva certos impostos que, ao
passo que nada produzem para o cofre provin-
cial, sim verdadeiramente anonialos e vexmtorios
nas poucas occasiões em queque apparecc a neces-
sidade de sua cobrança.

Um dos mais funestos presentes do ministerio
de de Marco foi por certo o regimento de cus-
tas, que ema 184 imnpoz á imaisera sociedade bra-
sileira.

O SR. A. PENNA:—Apoiado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Este regimento, que

depaupera os orphãos em proveito de unia í lasse,
que aceunaula fortunas nas gavetas dos tabelliães,
escrivães e agentes, judicíarios, comia detrimento
da, diflicultada assim tão bruscamente
áqueltes que delta precisão.

O SR. J AuousTo:—Apoiado.
O SR. C. DE OuovEiRa: — . . .tem já feito grami-

mlemmmente sentir seus deploraveis elfeitos na terra
uiineira...

O SR. 	 PENNA.—Apoiado.
O Sim. C. mi OmovEmrma:— ... impondo o sacrifí-

cio de direitos sagrados, supplantados pelo justo
receio dos grandes custos da decisão do mnagis-
trado.

O Sri. VALLADARE5:—Apoiado.
O SR. C. DE OLiVEIRA—Hoje as pequenas cau-

sas, as questões de mediana mnaportancia (e são
aqueltas que se podem agitar cima Minas), não
vem á tela judiciaria, com esbulho do bínn di-
reito, e porque, Sr. presidente? Porque ninguena
deseja suhmoetter-se aos asares i ndecisos de uma
demanda, sabendo que as custas vão avultar, sa-
bendo que o mal do não reconheci mento de semi
direito enormaaemuente se aggravarã, graças á into-
teravel exageração do systemaaa emumoluínentario.

O Se. A. PErSNA:—Muito beni.
O Sit. J. AucusTo:—A inda que tenha sentença

a favor, elia custa o dobro.
O SR. C. DE OLivEurmA:—Ahi estão os diversos

advogados, os diversos funecionarios judiciaes
da provincia affiriaaando e confessando que di-
mninuio-se extraordinariamente o trabalho ju-
diciario desde que foi posto ema excução o re-
gimento de 1S4.

Ora, Sr. presidente, se é verdade que as cus-
tas são verdadeiros impostos e impostos creados
illegalmente, porque não era o poder executivo
que podia tegitinmiamente augmnentar essas taxas
espoliadoras; se é innegavel que de todas as
classes levantão-se surdos clamores contra a
iniquidade, não conrprehendo como a assembléa
provincial queira contribuir mais pala a desas-
trada situação,fazendo perdurar no corpo do sys-
tema financeiro da provincla essas imuposiçõçs
que se prendem aos actos forenses! Como é que
cobrào-se novos e velhos direitos pelas provisões
de tutela, pelos supplementos (te idade, pelas
licenças para casamento, pelas causas civeis e
por tantas outras verbas definidas na tabelia an-
nexa á lei de 185,se as custas por estes actos são
exageradas?

O SR. VALLADARES: —E' exacto, isto não se
pode conceber.

O Sim. R. Smeva:—Se vai com este rigorismo,
então acaba com as nossas remidas.

O Sim. C. DE Oeuvuimma:—Sr. presidente in-



veniarios tia em que os orpliãos nada lier&Lio, ;6
porque tudo se consome sob os ardis engendra-
(tos pelo espirito ganancioso de escrivães, gran-
demente habeis em multiplicar termos e avul-
Lar intimações.

O Se. .1. AUGUSTO:—Muitas vezes não chega a
herança.

• Se. EL SILVA:—E de alguns juizes.
• Se. C. DE ()LIYEIRA:—Ahi estão os factos,

ahi está a triste realidade, atiestando que o di-
rei Lo dos orphàos nem sempre é protegido, por-
que, antes de tudo, engendrão-se os meios de
seco mular custas sobre custas em proveito dos
funecionarios a que a lei ingenuamente confiou
o patrocinio desses desvalidos.

Lembro-me de que na sessão de domingo o
mnobre deputado pelo 2. 1 districto e eu parti-

cii lar amigo, Colo certidões extrahidas de autos
aulhenticos, mostrou até a que ponto chega a co-
ljita de um juiz que nas aguas impuras do sur-
dido interesse macula a toga.

Este facto não é isolado, antes reproduz-se em
diversos outros termos da provincia, porque ii
inuegavel que em muitos lugares o niagistrado
despe a sua toga para vergar a fardeta do mer-
cador, dando expansão ao espirito de insaciavel
cobiça, animando assim a legião de escrivàes,
imieirinlios e mais otliciaes forenses.

Se é este o triste quadro da actualidade, a
assembléa devia em sua esphera minorar o mal,
tornando-o menos rigoroso e detestavel. A sup-
pressão destes pequenos impostos, que se pren-
(leio aos actos da vida civil e judiciaria, não de-
pauperaria o cofre provincial e faria diminuir
o gravame que sente aquelie que tem necessi-
dade de fazer valer o seu direito perante o poder
umi icia rio.

0 Se. A. PENNA:—Apoiado.
() Sim. C. DE OLIVEIRA:—EU, não creio, Sr. pre-

sidente, que possa satisfazer a niimmiuia das ne-
cessidades da provincia a renda colhida dos no-
vos e velhos direitos, cobrada pela concessão de
provisões de tutela, licenças para casamento, li-
cenças para citar e outras enumeradas, quando
é certo que nos casos especiaes e raros que sus-
citão-se são uns verdadeiro vexame, são o aug-
uiento do ilamnno que já soifre-se como os gastos
judiciaes.

Se a nobre eommissào está possuida de tão
louvavel desejo de reformar o nosso systemna tri-
butario, se procura fazer neste systema unia ver-
dadeira revolução ereando novos impostos, e
regularisanilo a sua arrecadação, não se desviará
do elevado intuito.

O Se. R. SILVA—Piano, jiano.
O Se. C DE OLIvEIRa:—. . .diminuindo estes

impostos ou abolindo-os inteiramente, porque
deites não resulta proveito real para os cofres.

O Se. VALLAOARES:—E' exacto.
O Se. C. DE OLIvEIRA: —Eleve a nobre consmis-

são as taxas itinerarias, elevação esta que é con-
traditorma no seu proprio texto, porque recahe
apenas sobre os aniinaes, deixando de parte os
carros e outros meios de transporte, mas pro-
mova parallelaniente a diminuição ou suppres-
so d'aquillo que é um verdadeiro vexame, e que
não contribue para a prosperidade das finanças.

Se é fora de duvida que estes pequenos im-
postos nada adiantão, não haverá desarranjo
ou desvantageui econonsica na sua suppressão, e
no entanto ter-se-lia em parte restabelecido a
verdade do systema financeiro, isto é, a provin-
(ia imporá sobre aquillo que, sobre ser de sua
atlribuiçào, é de unia utilidade positiva.

Não coii)prehendo que possa a provimacia le-
vantar impostos sobre actos da vida privada do
cidadão que se prendem ao exercicio de seus di-
reitos em relação ájtistiça.

-

Esses actos são regulados pelas leis geraes, e
nenhuma restriceào ou condição de expansão ]fies
pode ser imposta senão pelas mesmas leis ge-
raes.

Assumi, atem de constituir um vexame desne-
cessario, é inteiramente repugnante com os prmn-
cipios do direito publico brazileiro, essa arieca-
daçào que se prende a assumptos de ordem ju-
diciaria.

r. presidente, o exame das diversas ref3rmas
do systema tributario tem mais lugar na discus-
são do art. 3. 1 ; assim aguardo outras observa-
ções para essa ojportunimlade.

A proposito, porem, do art. 1.0, não posso
deixai (te lameniar uni facto, e é o verdadeiro
depauperamento do cofre provincial que a no-
tire coinmnissão não quer enxergar.

Ores eila a nossa receita e dá cru 2,498:130,
e no entanto a esse maximo não subiu a receita
do animo de 185 a 186, que foi de 2,222:280$.

Como justificar esse exagero de calculo após
o intervailo apenas de O niezes? E' porque de
mmiii lado se elevão impostos constantemente, e de
outro lado fia a conta de chegai da nobre com-
missão. O deficit aIo está denunciado na con-
frontação do quantuui da receita calculada com
a fixação da despeza, está denunciado ainda nas
restriccões que a conimissao julgou dever fazer
em algumas verbas, corno sejão as de saude, cul-
to e obras publicas.

Era, porem, urgente obscurecer-se o desequi-
libm'io e iliudir-se o povo; para tanto crearão-se
novos impostos e fez-se conta de chegar, deixan-
do de parte a media dos Ires ultimos annos,
para arbitrariamente e a esmo alterarem-se di-
versas verbas de receita.

O que, porem, é íimegavel é quea receitada pro-
vincia, se perdurarem os impostos, corno forão
taxados em periudos anteriores, decrescerá comi-
stantemnente, coa virtude da decadencia da lavou-
ra, decadencia devida grandeniente á decadencia
do elemento servil, que pouco a pouco vae des-
apparecendo e que ciii breve será só uma recor-
dacão historica.

E' fora de duvida que as fontes de receita es-
tão se estagnando. A lei do elemento servil, essa
lei a que denominarão aurea, irias a que eu chia-
miarei revolucionaria, em face das circurmistancias

especmaes do Brazil, hade trazer como corisequen-
eia necessaria e fatal o definhamnemto da lavou-
ra, a mais pujante fonte das riquezas patrias!

Srs., emnquanto não se tivesse pouco a pou-
co preparado o Brazil para a grande revolução
social, emnquanto não se esLabelecessem medidas
tendentes a facilitar a colonisação ou emigra-
çào, etuquanto não tivessemos cohiocado ao al-
cance de cada fazendeiro os modernos instrmj-
nientos da reforma do trabalho agricola, não se
podia dar uni passo de tanta gravidade, brusca-
mente estagnamado-se a fonte do elemento servil.

Perante os sentimentos da dignidade boina-
na, era por certo unia revoltante injmistica. um
hediondo attentado a permoanencia do escravo
em urna sociedade livre e christã; mas mn face
da realidade palpavel na situação que recebe-
mos de nossos antepassados, que pela fatalidade
das circumnstancias nos foi imposta, não tinha-
trios o direito de tanto precipitar os aconteci-
mentos, extirpando esse mal, substituindo-o
por outro mais grave talvez, a temerosa crise
da lavoura, privada do instrumento de seu tra-
balho!

Lmnquanto, pelo abandono da secular rotina,
não se tivesse facilitado a produccào em larga
escala como o emprego de poucos bravos, em-
quanto as mnachinas não fossem introduzidas en-
tre nós mia abumidancia em que o são na Euro-
pa, não podiamos suppri mir o elemento servil,

o mais efilcaz macio de prolucção la agricul-
tura hrazileira.

O golpe está mrrernediavct isente dado; a es-
cravidão desapparecerá e com chIa o retrahimnen-
to da lavoura, ou a diminuição das fontes de
producção, e a conseguinte reducào da receita
pro mncial.

O imposto sobre escravos poderá produzir aimi-
da talvez cerca mie 509:000, mas este imposto
tarmibein irá gra lativaniente diminuindo-se até
a sua extiricção total. E não estará igualmente
aIim um retrahinaento das forcas limianceiras da
irovincia?

Eu, pois, quizera que desde já mios fossemos
preparando pala esta situação funesta que tem
mIe chegar, quizera que nau só como impostos
mmiodicos, prudentemente creados e r o uco a pu-
co, se abrissem miovas -fontes de cuntribui;ões,
corno lambem que se dimnimsuisse a despesa.

A nobre comnmnissáo se contradiz completa-
mente, porque, maào obstante estes novos impos-
tos, não obstante o deficit que elIa não nega, não
obstante o receio que patenteia pela extmncção
de mon dos mais poderosos elementos de receita,
manda perdurar as siuecmsras, restaura a repar-
tição de obras publicas, instituicão luxuosa e
q mie tão detestaveis resultados lia produsido.

Não é agoraoccasião asada para inquirir da
nobre corumimissão quaes os motivos que a hevão
hoje a pedir a finsla resta uraào, contrariando
assim a resolução que tornou esta assemnblõa mia
recemitissima sessào de 1875. Quando vier á dis-
cussão o art. 2. 1 , tratarei desta questão, como
Lambem indagarei la nobre comnmnissão qual a
rasãe porque conserva a gratificação aos in-
spectores de comarcas; perque se volão tu grama-
des sonimas para a força policial; porque auto-
risa-se o presidente a augmiientar o pessoal de
sua secretaria e elevar os respectivos semacinien-
tos? Tudo isto será detalhiadamiiemate examinado.

Por agora, não posso deixar, ao concluir, de
confe ssar corri magoa uma erdade, e é que mia
provimmcia de Minas delinhão as fontes de receita.

E' evidente que comopromissos muito serios pe-
são sobre nós, que as concessões de garantias
(lejuros e subveiaçóes kilommietricas ás empresas
de estradas de ferro são sorvedouros enormimes
por onde passará o melhor do suor do povo, e,
no entanto, ao lado dessas instituições, dessas
garantias de juros, desses muitos outros com-
pro;iussos, a realidade sinistra e contristadora,
o depreciansento da receita, a mlimuimiuiao das
fontes de riqueza, acobertada, eseond ida sagaz-
mente pela nobre comnmmssão pela SUS conta de
chegar e pela sua imprudente elemação de im-
postos.

VOZES:—Mmito ])elo.
(O orador é cumprimentado por seus ariiqOs).

Liscurso proferido pelo Sr.
depu Lado Valladares na se-
,ode 22 de .Tunho de 187(.
0 Sr. Valladares:—A nimiguemn é

licito, Sr. presidente, desconhecer a imnportancia
e diflicmildades praticas da mnateria em discussão.
Ainda accresce que o meu mão estado de saude
é tal, que mime torna credor da benvolencia de
V. Exc. e (Ia assenabléa. Peço á V. Exc., Sr. pre-
sidente, que se digne guiar-me e esclarecer-me
no correr deste debate, para que mesmo eu, em
comisequencia do estado precariu de naimmha saude,
me não transvie. Preciso de todo apoio de V.
Exc. e da assemmibléa para poder ir por diante.
(Não apaiados).

Sr. presidente, a discussão que teve lugar-so-
bre o primeiro projecto (preciso fazer justiça á
honrada 1.' comminaissão de fazenda) prodmizio re-

sultados beiseficis, que denuonsl mão que a hon-
rada commau- issá) se ardia ama inala do patriotico
intuito de nesta discussão cohiocar-se aeimmia dos
interesses partidarios pura fazer exclusivo ob-
jecto ele suas cogitações os reaes interesses li-
iiamicemros da provmnema.

O Se. CEsamilo G%Ma:—Deus a ajude.
O Sim. VALLaDARES: —E' assim, Sr. presidente,

que a honrada 1.1 commissão de fazenda, atten-
dendo aos legitimnos reclamos da opposição libe-
ral sobre esta muateria, põe o quanto possivei
um paradeiro ás consequemicias desastrosas que
resuitào da maneira anormal de legislar desta
ilhustre assemiabiéa, principalmente nesta sessão,
fallecendo-lhe todos os dados, todos os esclare-
cm:nemitos, que o administrador da provincia era
obrigado a remmietter á esta assemmahléa e não o fez
acintosamnemite. V. Exc. comnprehemaie perfeita-
incute que indo a imifurmnação presidencial á
ultima hora, que faltando aos membros desta as-
semmibléa os documentos necessarios da thesou-
rarma provincial.

O Se. DeualoNo:—Apoiado.
O Se. V.4LLADÂRES: — . . - dIa vio-se na dura ne-

cessidade de decretar despezas extraoranaentaes,
is quies fazem do orçamento urnaerdadeira
burla. Mas a honrada 1.a comnriaissão de fazenda,
louvores lhe sejào Lributados, sobre este ponto,
poz una limite ás consequencias que poderiáo
resultar de haver esta assemiabléa votado imimaumoe-
ras leis, decretando clespezas, que senão onus ao
orçamento; estatuindo urna quantia fixa para que
o administrador da provincia satisfaça á taes
despezas exraorçamentaes. Esta medida, se foi
cumprida pela admimimustração, não deixará de
produzir resultados benelicos.

O Sim. J. AUGUSTO:—L' de grande alcance.
O Se. VteLaixmeus:—V. Exe., Sr. presidente,

coinpreheride perfeitamente que outras senão as
coniseqmmencias, se a honrada commnissão não ti-
vesse posto uru paradeiro a isto: não era possi-
vel salvar a provincia de Minas seio esta naedida.

O Se. R. SmLvA:—A commissão agradece a V.
Exc. o valioso apoio que presta nesta parte ao
projecto.

O Se. VALLADARE5:—Estou fazendo plena ris-
tia á honrada comumissão, e, cm nome dos imite-
resses e direitos que entendi> representar nesta
casa, agradeço á honrada cornmmnssão esta provi-
dencia.

Sr. presidente, o systema que tem seguido
esta asseiibléa, não tanto por culpa das admni-
nistraÇmes, hum mnuitos aminos, é altamente preju-
dicial, comnpromnette profundamente a gravidade
da assernbléa provincial. Se chia não tivesse a
altenuante de não receber cru tempo a informa-
cão e mais documentos que a administração lhe
deve ministrar, não temia justificação possivel.
Soimimnadas as despezas feitas fóra do orçamento,
as imnuiensas autorisaóes que exisi e ni eui nossas
eohlecções de leis, é incomatestavel que as rendas
da provineia de Minas estão muito aquemn, que
a bancarota está decretada nas nossas eolleçóes,
Lemos a bamacarota lesgislada. Mas a honrada
comnmiiissão neste ponto cotlocou um cravo ria
roda vertiginosa da decretaão de despezas, que
ha de produzir resultado eficaz, se a admiainistra-
ção cumprir as disposições do orçamento.

Sr. presidente, se por este lado entendo que a
honrada comnmnissão de fazenda é digna de todos
os louvores, por outro lado entendo que dia não
pode furtar-se às censuras da opposição liberal,
pelo que respeita a augmento de impostos. En-
tendo mesmo que a' tourada  comnaissão procedeo
contraditoriamente neste assumpto.

A honrada coiiimaaissào, Sr. presidente, nos af-
firmas que as rendas crescera, que espera pro-
gressos notaveis nas remidas da provincia, e na
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1)Ud deixar de ser assim, ao nuns durante ai-
giIIls anuos. Está na propria natureza (Ias cousas
ete progresso, porquanto, V. Exe. sabe, Sr.
presidente, que todos os anuos a plantação do
café augnienta-se. O mesmo acontecerá relativa-
mente ao fumo e outras lavouras.

Á eoinrnissào, portanto, não fez unia desco-
berta. }Iavendo calor e humidade, sendo estes
elemi,entos auxiliados pela actividade humana,
como é natural que o sejao e ferir sido até aqui,
com certeza, que os prod netos agricotas hão de
ter augiiiento, e, portanto, a renda provincial re-
sultante do imposto, que sob diversas formas e
denominações se lança sobre os mesmos produc-
tos agricolas.

Progrede, diz com razãorazão a coiiimissào, a
lavoura do café, que é a fonte mais importante
das rendas provinciaes, e, portanto, é natural
que tainbein esta augmnerite-se, como tainhew é
natural o augmento de renda resultante do im-
posto estabelecido sobre outros generos de ex-
portação.

Ora, se a nobre conimissão reconhece este pro-
gresso, tanto que nos informa que em nenhuma
das verbas tem havido decresciniento notavel de
renda, parece que outro devera sei seu procedi-
mento, relativamente aos impostos, porque, co-
mo dizem o economista Esquirou de Parteu e ou-
tros, os impostos devem ser justificados pela ne-
cessilade urgente do momento, para que o con-
tribu inte, levado pelo patriotisiiio, não se es-
quive ao seu pagamento. E' preciso que sua ne-
cessidade seja reconhecida, para que cites tenlmao
justificação.

Mas, a honrada commnissão procede de niodo
diverso, nus aununcia rendas consideraveis re-
sultantes do imposta sobre o café e outras fontes
de receita, e ao mesmo tempo decreta o aug-
incuto de impostos!

Srs., eu nesta assembléa tenho constantemente
sido victinia de sorprezas e decepcões! Não lia
minto que tive o prazer de ver ao nieu lado,sus-
tentando comigo certas opiniões relativas a esta
materia, o honrado deputado pelo 3.° districto e
relator da 1. 1 couimnissào de fazenda, e, não ob-
st mnte, hoje com pesar o vejo sustentando idéas
inteiramente contrarias!

O Se. R. SILVA:—Não apoiado.
O Se. VALLADAIIES:--Sr. presidente, Y. Exe.

vio aqui, durante a administração do Sr. Freitas
lienriques, o grande serviço que esse honrado
deputado prestou á provincia, mormente á mnatta,
repuilindo a pretenção presidencial de elevar o
imposto sobre o café.

Então, V. Exc. vio o honrado deputado ao
nosso lado, dizendo que as condições da agricul-
tura mineira são inteiramente diversas daquel-
las em que se achão os fluminenses; por conse-
quencia, desde que a renda proveniente do café é
urna das melhores que temo a provimicia,não éjus-
to que sobrecarreguemos mais o agricultor mi-
neiro.

Ora, ã vista desta exposição, que acredito fiel,
da opinião sustentada então pelo nobre depu-
tado, vê V. Exe. que elIe está em completa con-
tradicção, reconhecendo a necessidade de se aug-
mentar o imposto sobre o café, e eu acredito
mesmo que o nobre deputado, se não reconhecer
o erro em que labora, offerecerá emenda nesse
sentido.

O SR. R. SILVA:—.Nào ha alteração nenhuma.
O SR. VALLADAIIES:—Mas o nobre deputado

enuncia sua opinião sobre a necessidade do aug-
inento, porque diz que o progresso da renda é
notavel, e  preço que o café obtem nono mercado
é tamnbeni eonsmderavel.

O Se. R. SiLva dá una aparte.
O Se. VALLADAtE8.—lJesejo que assim seja,

nas, para que a opmniào não bmnie corpo, e não
venha a ser mais tarde unia real idade (porque, eu
corimprebendu... em vespera de eleições não comi-

em augrnentar inpostos que vão affectar a lavoura
da iimat(a; isto não se harmmionisa com os interes-
ses po!iticos do nobre deputado), eu desde já
quero censurar e combater a mdéa, para que o
nobre deputado recue, e assim continue a mere-
cer a confiança que temia obtido do 3. 1 dmstricto
ou, melhor, do povo d'aquella parte da pro in-
ema, porque não lia mais distrieto.

' r Se. R. SILVA dá uni aparte.
O Se. VAI,LADAHES: - Eu. como defensor de

seus interesses (riso), quero que o nobre deputa-
do se convença de que não tia necessidade ue-
nlmumna de au-mentar o imposto sobre o café.

(Apoiados do lado liberal).
E nem o preço, que *obtem esteeste producto no

imercado do Rio de Janeiro, justifica senielhante
medida, porque as condições do agricultor nu-
niro são precarias relativamente ás do fiunmi-
nease. Eu ent udo que o legislador mineiro tem
consultauo au; reaes interesses da provincia e da
cultura do e , estabelecendo a porcentagem que
se cobra soi. e 4 mil e tantos réis, e não seguin-
do o svstein 	 to Rio de janeiro, onde se cobra
sobre o preç 	 onstante de urna pauta semanal,
attendendo-si os preces da praça.

Ain a, Si residente, entendo que não se
deve angrmmen ir esse imposto, porque essa la-
voura, que ao nobre deputado parece prospera,
é unia lavoura em liquidação, em estadoestado de ver-
dadeira agonia. (;Jíaito bem; azeito bem).

Srs., é iricontestavel que o resultado que se
obtem da lavoura, Como (te qualquer industria,
está na razão directa da soruma de capitaes urdIa
ermipregadus. Ora, tal é a maneira porque se
ferir sobrecarre gado a lavoura, mormente nesta
pmovincia, que os juros, que obteni o agricultor
dos capitaes que emprega, Srs., são insignifi-
cantes.

Os preços obtidos no mercado iiludemn mes-
mo a nuits agricultores, que não tratão de fa-
zer o calculo dos valores despendidos ou empre-
gados ema seus estabelecimentos ruraes. (Apoia-
dos).

Se elles se derem a esse trabalho, verão que
o juro obtido dos capitaes empregados não é
tão consijeravel, como se suppuie á primeira
vista.

Por consequencia, entendo que não é possi-
vel o augmuemito de imposto, sem sacrificar essa
fonte de renda.

E' sabido que é medida de prudencia e de
resultados beneficos não ultrapassar os liumi-
Les do justo e equitativo em inateria de contri-
buição.

Uma fonte de renda boa ou optima, quando
onerada alem dosdos limites do justo e equitativo,
torna-se pessirna, nada produz mais; com cifeito,
como dizem os economistas, é um meio de
estancar as fontes da renda, como tarnbemn, diz
Bcnttramn, é una meio de desenvolver a fraude;
porque amua lei injusta e compressora não pode
encontrar cidadãos tão doceis, que se sabnietlào
resignadarmiente á suas disposições.

Cada um procura os meios de esquivar-se ao
seu rigol, e a consequencia é a diminuição da
renda. Tem-se observado na Inglaterra o aug-
rnento da renda logo depois da diminuição mie
impostos.

E' preciso toda prudencia na elevação do liii-
posto, pari que uma fonte de renda, aliás fe-
cunda, como é esta, não se torne, em pouco
tempo, menos boa.

E' claro que, quando se trata de impostos
sobre a lavoura, não se trata simaiplesmnenle de
onmis ao seu producto, como acontece mia lmvpo-

these qmie mios wcmipa. Yilanilose os verda-
duros prmnrmplos mmm mimateria de riecíetacão de
m impostos, nesta provinia onerO-5e não só os
prorlurtos, como os instrumentos da producção.

E' assim que o braço, que sustenta a lavoura
na provincia, o eacrivo, é onerado por um gran-
de numero de impostos, tomando denominações
diversas, porem, é sempre o mesmo imposto e
sobre o umiesmo objeto. Vovos e velhos direitos,
meiasiza, imposto sobre veada de escravos, 50-

1o'e o comr,zercio de escraaos &,; tudo isto con-
stitue onus sobre aiim e o mesmo objecto.

Por consequemacia, sempre que se trata de aug-
memitar o imposto sobre os productos, é preciso
Ler imito cmii vista que a lavoura já se acha
muito onerada em instrumentos que lhe são
i madispensaveis.

Nimiguern deixará de convir comigo que é
uni alvitre mimáu, que é urna violação dos boas
principios financeiros, onerar os instrumentos
da producção.

Os melhores economistas, que teumm tratado
desta materia, entendem que o onus deve recahir
de preferencia sobre o producto, porque, é de-
pois de consoguil-o, é tendo em vista os preços
que elle obtem no mercado, que se pode verifi-
car se o capital empregado produzio ou não.

Antes disso, tudo é incerteza.
Nestas condições é talvez preferireI a sup-

ressão do imposto sobre os instrumentos da
producção, e o augmuento do que se refere ao
producto, quer da lavoura, quer de qualquer
outra fonte de riqueza.

Mas entre nós, infelizmente, não se ferir se-
guido este systemmia; tal tem sitio o modo de le-
gislar do parlamento geral, onerando tudo, que
as assernliléas provmncmaes, se não onerarem os
instrumentos da producção, se irão lançarem
mirão destas duplicatas, triplmcatas e ás vezes até
quatlruplicatas, não terão fontes d'onde tirar as
rendas neccssarias para a satisfação dos diversos
serviços pubticos

Ellas vêem-se mia dura necessidade de recorrer
a esses expedientes, de violar os bons principies
ecommornicos; porque infelizmente não se tem ca-
iado corri seriedade desta materia. Ainda hoje
não está discriminado o imupesto geral do pro-
vincial. Neste paiz se faz politica demais, e é
esta amua das causas de seu atraso e que con-
correm para o precario estado das finanças das
provimicias. Ainda hoje não ternos esta discri-
mninaçào de impostos; o corpo legislativo decreta
imrmposições, as assemblóas provinciaes fazem 
mesma causa, e as consequencias são estas vio-
lações, estas aberrações dos bons priuicipios.

E, em relação ao assumpto, I1C que inc occupo,
a lavoura, pelo que acabo de dizer, Sr. presi-
dente, V. Exc. terá vista que esta industria,
que o nobre deputado smippõe prospera, é unia
industria que está em periodo decadente.

O abre deputado é o primeiro a reconhecer
que os dias do braço escravo na provincia, como
no imperio, estão contados, e a emigração ainda
não appareceo para substituir este instrumento
do trabalho; e portanto é preciso muita pruden-
cia na decretação dos impostos sobre a lavoura.

Discordo ainda do nobre deputado quando, re-
conhecendo que certos impostos, corno os que
se dão sobre o commercio e venda de escravos,
tendem a desapparecer, entende que dever-se-ha
então onerar a conservação da propriedade es-
escrava.

Quando dcsapparecerem por falta de objecto
os impostos de venda e corrmmnercio de escravos,
é bem possivel que o estado da lavoura seja tal,
que o imposto sobre a conservação da proprie-
dade escrava seja urna tyrannia! (Muito bem).

E' uma imléa altamente inconveniente. O nobre

deputado nào tem razão em ver unia vamatagemai
para a irovinria na mtecrelaçãr do imposto sobre
a cimiservação da propriedade, porque então
uauitm, reais precaria será a condi ção desta indus-
tria; e portanto será uma medida inconveniente,
niesnio contraproducente, a decretação do iam-
posto sobr a conservação de propriedade.

Sr. presidente, a honrada conamuissão mios ama-
lanuda unia fraude em mnateria de arrecadação.
Diz. etla (lendo;: « Os agentes fiscaes dos mummm-
cupmos conlinantes com a proviuicia do Rio de
Janeiro reclaumào com insisteneia contra uru abuso
que avulta era detrimento dos interesses da fa-
zenda provincial, e consiste em lavrar-se es-
crmptura e pagar-se o imposto na provincia do
Rio de Janeiro de contratos de compra de escra-
vos celebrados nesta provincia, a respeito de es-
cravos residentes na provincla, e que nefla conti-
nuão a residir.

O Se. Cusamimo GAMA: —0 facto é verdadeiro.
O Se. F. DA Ve oa:—Apoiado.
O Se. VALLADORES (continuando a ler):--s Para

obviar o prejuízo progressivo, que mios ameaça,
deteria inado pela circumeistamacia de ser mais
branda a imposição fluirminemise sobre taes con-
tratos, lembra a conmriiissào a providencia con-
stante do .° do art. 3. 1 do projecta, que offe-
rece á consideração da assemnblea, e pensa que,
investido dos meios fiscaes de tal arte proporcio-
nados, conseguirá o exactor solicito reprimir os
abusos e fraudes, e acautelar devidamente os in-
teresses provinciaes. »

Sr. presidente, a honrada eommissão no
art. 3. 1 estabelece a multa de 100000. Diz o
1 1 do art. 3°—Fica creado em cada collectorma
una registro para anisotação de escravo que vie-
rem residir mio municipio ou nelle forem allaea-
dos. N . 2. 1 Por esta annotaçào exigir-se-lia o
1 mmmposto de 100000 (eu denomimiem mamal tu) q moado
a transferencia a ammnotar-se for de escravo ante-
riormente matriculado ou averbado na provima-
cia, desde que se verifique não haver sido pago
nas collectorias desta provimacia o imposto ria
meia sisa &.

Eu não posso deixar de concordar cima parte
comia a providencia teiribrada pela honrada corri-
missão, porque na verdade efla lia de produzir
resultados bemaeficos, tia de mnesmuo conseguir
evitam' a fraude, porque desde que não haja vau-
tagcru em ir-se á irovincia do Rio de .Janeiro
lavram-se estas escmipturas, com certeza ninguem
o fará. Por consequencia, Sr. presmilemite, (eu
querc mostrar á honrada comiimmmissào a boa fé
com une discuto estas naaterias)...

O Se. R. SiLvA:—Estamos certos disto.
O SR. VcLm.anammes:—. . entendo que neste

ponto a honrada comamissãc' em parte tem toda
razão.

Mas, Sr. presidente, quando tratamos destas
mnaterias, devemos em primneiro lugar ir indagar
qual é a causa da fraude. A causa da fraude não
é senão a que, ainda ha pouco, indiquei: é o ex-
cesso do imposto, é o imposto altamente vexa-
torio que pesa sobre essa tramisacçào, é a circuimi-
stancia de estar esse instrumumentu de prodmicção
agricola onerado coma diversos immapostos, cona de-
nomn inações dmllerentes, mas que afiectao sempre
a mesma cousa. Por isso entendo que a honrada
eorntnissào, tratando de corrigir este abuso, de-
via em parte dar razão aos pobres contribuintes,
porque, honra seja feita ao mineiro, não ha ci-
ctajào mais patriota, mais docil em concorrer
para aesds remadas publicas,do que o mineiro (apoia-
dos), de que se trata de unia contribuição re-
gular e justa. Tenho notado mesmo verdadeira
espontaneidade no pagamento de impostos. Te-
nho visto muitas vezes, tratando se do imposto
de engenho, fazendeiros instarem com os collec-
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toFPs para que Iralem itt receber sem demora o
1 liplelo.

4 SR. F DA VE1GA:—ApOi:tdO.
O SR. VALLanA11ES:-15t0 é una facto que se

berva constantemente • na provincia de Minas.
Se a contribuição não é justa, nem equitativa,

não lia povo mais indoeil e recalcitrante do que o
povo mineiro: a extorsão não se pratica facilmente
contra os mineiros. (Apoiados, muito bem).

Mas se o imposto é justo, se o imposto é equi-
tativo, se é reclamado por necessidades rezes,
não lia incontestavelmente nenhum povo inata
iludi cri concorrer com a sua contribuição para
as reparti ç es iiscaes, do que o mineiro.

Não é a falta de pontualidade dos pagamentos,
á que são obrigados os mineiros, que é devido
o pequeno progresso das rendas da piovmncia. A
falia do desenvolvimento que era para se desejar
e esperar nas rendas mineiras teni outras expli-
ca ções. Outras causas influem: os extravios, as
fraudes, que por alii avultão, constituem a verda-
deira causa da renda da provincia não attingir á
ifra a que cIta devia chegar, se por ventura

houvesse mais honestidade na sua arrecadação.
O 5H. F. DA VEIGA:—,Apoiado.
O Sim. VALLADARES:-0 remnedio está nas mãos

do governo; é fazer punir severamente os cul-
pados.

Mas, Sr. presidente, como dizia eu, a razão é o
excesso do imposto. Quando a contribuição é pe-
s;lissi tia é que o cidadão recorre a este expe-
diente, a esta fraude que tem por si a atterivante
te esquivar-Se o cidadão á urna imimposição ex-

cessiva. Assim, entendo que a honrada eommi ruia-
são, dtvendo mesmo tomar urna providencia des-
ta natureza, devia ter consignado õ0$000 cru vez
de 100$000.

O 5K. R. SILVA:-100$ é unia especie do multa.
O Sis. E. DA VEIGA:—F' em odio á fraude.
ti Sim. VALLADARES:—A comnmissào denominou

imposto, mas, dê-lhe V. Exc. o nome que bem
lhe aprouver, o facto é que onera em excesso
este instrumento do trabalho agricota.

0 Sim. R. SILVA:—Quando o fim é defraudar a
renda.

0 SR. E. DA VEIGA:—Sem duvida.
O SR. VALLADARES:—Continuo a pensar que a

honrada cornimiissrio faria um beneficio á indus-
tria agricola, que não se acha no estado de pros-
peridade que lhe parece, decretando em vez de
100$000 o imposto de 50$000.

O Sim. F. DA VEIGA:—O que a eonimissão exi-
ge vem a dar no que V. Exe. quer: 50$ é de
imposto de sisa; 50$ é de multa.

O SR. VALLADARES:—O imposto ou multa é de
100$000, é o que está no projecto.

O Sim. F. DA VEIGA:—Sào 100$ no caso de frau-
de, porque estão incluidos n'esta quantia os 50$
que devia ter pago de direitos de meia sisa e
50$000 de multa.

O SR. VALLADARES:—Da lettra do projecto, que
é clara, deduso o contrario, isto é, que atem
dos 50$, será o contribuinte obrigado a pagar
mais o imposto de 100$ Os nobres deputados,
no projecto, usão da expressão—imposto—agora
nmmidarao para—multa.—Ja que reconhecem que
tenho rasào, será bom ridigireni melhor o pro-
jecto.

O Sim. F. DA VEIGA:—São 50$ pelo imposto,
e 508 pela fraude.

O SR. R. SILvA:-1)esde que se verifique do co-
nhecimento da collectoria não haver pago o im-
posto da meia sisa.

O Sri. VALLADARES:—Diz V. Exc. que estão in-
eluidos nos 100$ o imposto que era devido e os
50$ de multa em odio á fraude.

0 Sim. E tis VEIGA:—SimTi, Sr.
OSim. VALLÃDARES:—O projecto diz o contrario.

() SR. PRESIDENTE: —V. Exe. atienda a que o
artigo propriamente eu discussão é o art. 1.0

0 SR. VALLADARES:—() art. 1. 0 trata da receita
da provincia; V. Exc. vê que, discutindo a fonte
da renda decretada pela coiuiaiissào, discuto o
art . 1.0

O SR. F. DA VEIGA:—Àbrange tudo quato diz
respeito á receita.

ti Sri. VALLADARES: — POr consequencia, apre-
ciando as fontes da renda decretada pela hon-
rada comnuiissào, discuto o art. 1.0, e temi sido
esta a maneira de discutir-se o art. 1. 0 n'esta
assembléa.

O SR. MocnÃo:—Àpoiado.
0 SR. PRESIDENTE:—Estou unicamente lem-

brando ao nobre deputado que a materna ciii dis-
cussão é propriamente o ar 1. 1.0, e o nobre de -
putado está tratando de uru assumpto que mais
particularmnente diz respeito ao art. 3.0

O Sim. VALLADAIIES:—A comnmissâo orça a re-
ceita de conformidade com as fontes que decre-
ta, e tratando o art. 1.0 da receita propriamente
dita, eu, limitando-me a discutir a receita, estou
perfeitamente na ordem.

O Sim. PRESIDENTE:—Chamei a atienção do no-
bre deputado unicamente porque a muateria de
que estava tratando tem mais cabimento no art.
3 0 , e não porque o ache fora da ordem.

() Sr. VALLADaRES---Sr. presidente, a nobre
couurr.issão ainda rue parece digna de censura
por outros augmentos de impostos, que decreta,
e entre elies achào-se as taxas itinerarmas.

li Si;. R. SILVA:—F,' para occrrer ao augmentu
da verba dos professores pubticos.

O Sim. VALLADARES:—Sr. presidente, outro
ponto cru que discordo do nobre deputado é,
como disse, o que respeita ás taxas itinerarias. V.
Exe. sabe que encontra-se este imposto na ta-
beila 11 annexa à lei n. 2024. Ahi se consigna a
contribuição de 3$900 sobre ca Ia animal. A hon-
rada comumnissão eleva este imposto a 5$000.

r. presdente, incontestavelmente já era opi-
mao cerrerute nesta provincia que era pesado
o imposto de 3$900, e a honrada comnrnissào
propoz o augmnento deste imposto emcor;tradie-
ço conisigo mesma, por que espera o auginento
da retida do café. Neste ponto discordo da hon-
rada coinrnissão. Eu conto com outra fonte de
rendi, que ha de occorrer ás de;pezis augmnen-
tadas com  professoraéo, pelo que mil louvo-
res sejão dados à honrada conimissão, porque
na verdade a sorte áo professorado nesta pr
vi micia era mais que precaria e com ordenados
tão imisigniticantes não se podia adquirir pessoal
docente idoneo, que realizasse o fim que se
tem em vista, isto é, disseminar a instrucção.

De uru professorado ignorante, Sr. presiden-
te, nenhuma vantagem virá á provmncia, porque
eu creio que é um mal inocular uma iristruc-
cão imperfeita e irregular. Conto que a fonte
de renda que lia de occorrer mis despezas comum
o augruento dos ordenados dos professores é n
imposto sobre o ouro, que bade nar resultados8
que hão de exceder á toda expectativa.

Quanto ás esperanças que tem a honrada com-
missão de uma renda consideravel proveniente
do café, eu com toda fran4ueza discordo deita,
porque, residente hoje em umia niunicipio cafe-
lista, sei que a grande secca que acaba de ter
ligar prejudicou extraordinariamente as colhei-
tas actuaes. Estas colheitas, que promnettião re-
su l tados muito vantajosos aos agricultores de
café, reduzirão-se á metade ou á 3•a parte.

O Sim. FERRAZ Juxiori:—Isto não só emu re-
lação ao café como a outros generos.

O Sim. VALLADAEIES:—Isto que acontece na pro-
'inc 1 a do Rio de Janeiro, que, por suas condições
topograptuucas, não pule ser 'meti rua de uma

seeca tão agreste como a provincia de Minas,
com maior rasão deve acontecem nesta provi;;-
cia. Por isso eu discordo Ia honrada cornrnis-
são (estimarei rumniti que mime illuta) na espe-
rana que tem de um augrnerito de renda re-
sal tarite do café. Mis ha urna outra fonte de ren-
da decretada, qual a do imposto sobre o ouro,
que acredito lia de produzir resultados satisfa-
brios.

Poder-se-lia objectar que esta fonte de ren-
da, assim corno pule ser fecunda, pode ter seus
periodos de interuuittencia. Mas esta consideração
te nenhuma sorte pode proceder, porque V.
Exe. sabe, Sr. presidente, que isto pode acon-
tecer a todas as outras fomitis de renda, inclu-
sive unia das inala fecundas que ternos, a de
taxas itinerarias.

O Sim. F. ua VEIGA:—Sem duvida.
O Sim. VALLADAIrES:—E é por isso mesmo que

era censuro o a rgmne mito do impostoposto das taxas
ilinerarias, porque estes augmnentos excessivos
provocào, estiimuulão a frarile, como dizem os
economistas, e dando lugar á fraude, alein dos in-
convenientes que dahi resultão para os cofres
pmibticos, levá;; o cidadão a desobedecer a lei,
O 1110 é sempre um elemento mie desorganiaçmto
social. Assim, entendo que a honrada com-
missão não andou bem augmentando o imposto
sobre taxas itinerarias e espero mesmo que
a honrada commumuiisào, reflectindo sobre o as-
sumpto, lia de, sinão concordar comia a opposmção
liberal sobre este ponto eu red;mzir ao statu qao,
ao menos descei alguma cousa esta imnposmçao.

Conve;n dininuir algunu tanto essa contri-
bimicão, para que não se torne vexatoria, de
modo que produza resultado negativo petas iii-
numeras fraudes, que se hão de praticar.

Do que tenho dito segue-se que não só quan-
to ao ;xpedieiite adoptado pela nobre comairumis-
são, relativamente á fraude que se tona dado ias
transmissões da propriedade escrava, como re-
lativamente ao augmnciuto das taxas denomuumua-
das—itinerarias—, não posso concordar com a
honrada comiamissão. V. Exc. sabe que já se temam
allegado contra este imposto até o vicio de mmi-
constitucionalidade.

Eu penso de modo inteiramente contrario;
entendo que o acto addicional, quando prohmbe
os i Impostos de imuip3rtação, refere-se ao estran-
geiro. Não pode deixar de ser assim, porque as
proiisc1as não constituem estados independen-
tes, não ternos tinia federação.

Por conseguinte, creio que comia toda a rasão,
alguns membros do conselho de estado teem
sustentado que assiste ás assembléas provinciaes
o incontestavel direito de estabelecerem a con-
tribuição denominaria—taxas itinerarias—.

A minha queslào é outra, é que a honrada
comrnissáo deve fazer alguma redueção neste
imposto. Se eu já o achava pesado quando cite
era de 3$920, com maior força de rasão devo
pensar assua hoje que elIe é elevado a 5$ reis.

Ahonrada comTumissão não poupou nemai os
queijos miuDeiros, e elevou o imposto sobre este
geriero de 3 a 6%.

A contribuição, á que estava sujeito esseule-
licioso prodmucto da industria mineira, já faz
com que na capital do imperio poucos deite
se possão utilisar.

A honrada cornmissão não andou bem avisada
onerando mais esta industria, até porque, sendo
certo que ninguemn negocia para perder, ítesu]e
que o preço deste genero se eleve extraordiiia-
riamente, ehie não terá a mesma procura por
parte dos negociantes, que terão ncessilatte de
vendeI-os por preço tal, que ninguiemo poderá
conipral-os.

O Sim. R. SILVA dá um aparte.

O SR. VALFADARES:—Mas o que é irucontestavel
é que se augumucnta o imposto, e o nobre clepu-
Lado sabe que, se a te genero já é vendidono
mercado do Rio de .Janeiro por preço excessivo,
este ainda unais se elevará em conseluencia do
augiuuenLo do imposto.

O Smu. 14. SmLvA:—Pagará queria puder.
O Sim. VALLtDÂumEs.—Esses serão poucos, e p01

conseguinte será prejudicada a industria pela
durmainuirão dos consumidores.

Note ainda V. Exc. que a honrada coriamis-
são, fazendo todos esses augmuentos, acha-se em
contradicção conuisigo, porque, diz dia (1ê):

« O imposto sobre o café dará resultados os
mais liscungeiros, diz a conamauissão cio seu relia-
tormo, cuja leitura acabo de fazer. a

A comnmuaissio espeta muito das fontes de ren-
da decretadas, e declara teruuinaumteinente o se-
gtuiuut: -

« Nenhuma das fontes de remida temn apresou-
tano sensivel diminuição. ii

Sendo este o estado financeiro da provmmicia,
Sr. presidente, a honrada comuumnussào nào podia
augruaemmtar impostos. »

Tudo vai, diz a coimimnissão, á mil iaaai'avilhas.
O Sim. R. SILVA: —Mas as despesas crescem

tamrubemn.
O Sim. VaLLADARES:—PeIO acrescimo de aI-

guinas despesas, eu terei de censurar nu honrada
co miii ssã o.

Se os nobres deputados esperão augmento
de renda, comuao não pode deixar de acontecer,
esta é a regia: nascer, crescer e-progredir; se a
honrada coruiunissão nos anriuncia (nós não sa-
bemos cousa atgamna, não temos imufirmuações,
raias a comunissão priva com a ai nuiflistrrução,
temia todos esses esclarecimentos) se cita nos atiur-
nua que as fontes de renda não teemu soifrido di-
minuição, o que justifica o augmnento da contri-
buição?

A iliustre comnmissào apresenta como uma
das causas justificativas do augmento das taxas
itinerarias, verdadeiro vexame aos contribui iates,
e depreciaumuentu da muioeda.

Discordo da ilbustre comiuuissão, pois entendo
que o depriciamnemato da moeda é antes unia ra-
zão para se diminuir o imposto do que para
augwental-o.

Dizia o illustrado lente de economia potitica,
que com S. Pauto dirigio os meus estudos e os do
nobre deputado pelo 3. 0 districto, dizia o Sr.
conselheiro Carrão, que a depreciação (Ia moeda,
que neste paiz é o resultado das emissões con-
tinuas de papel moeda, constitue um verdadeiro
latrocinio contra os particulares, porque sendo
a moeda a mumedida do valor, ela, sofirendo de-
preciação, não pode deixar de aflectar a fortuna
privada.

Sento assim, a depreciação da moeria, longe
de ser um motivo para o acerescimo do imposto,
creio que deve sei-o para sua diminuição.

Demais, quando se trata das despezas publicas,
mormente das que dizem respeito ao funcciona-
!ismno, o governo paga pelo valor nominal. Por
isso, dizia Mocleod, os trabalhadores, os em-
pregados pul;licos, muitas vezes pergun tão a si
mesmnos:—Qual a razão porque ont'ora, tendo cii
mim ordenado ou salarmo rmremuor, vivia muito
melhor, coa maior abundância, do que hoje?

Etles não sabem explicar esse plienonieno,
mas o iliustrado economista explica a razão, e
esta não pode ser outra senão a revolução com-
pleta no valor da moeda para menos, principal-
mente nos pai/es em que, como no Brasil, existe
o papel moeda; do sorte que do funecionario pu-
blico, que tem 2:000 de ordenado, pode-se
affirmar, relativamente á quantidade te roer-
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iadoria que vai obter no mercado, que elle leni
somente o ordenado de 1:000$.

Mas é claro que ao governo pouco importa
isto, porque elie paga pelo valor noturnal da
moeda, pelo seu valor l"gal.

Por conseguinte, mesmo que se possa respon-
der dizendo que ha certas niaterias, a respeito
das quaes o governo sujeita-se á lei ecnomica
da procura e da offerta, eisa relação á moeda,
ainda mesmo que se possa allegar que, relativa-
mente a certas materias, o governo acha-se na
mesma contingencia que um simples individuo;
eu direi que, não só porque quando trata-se da
maior despeza, que é com o funccionalisrno, essa
igualdade nào se lã, como porque o governo que
é o culpado desse depreciarnento da moeda pela
má gestão dos negocies publicos, não deve fazer
pesar sobre os particulares, sobre os contrito'-
intes, as consequencias do depreciamento da
nmuala.

Mas, a honrada comn,issào entende de modo
contrario, entende que isto é uma razão para o
augmento das taxas itinerarias, e accrescenta que
os beneticios hoje são maiores do que d'antes.

lst. u por isto, mas o nobre deputado sabe
tambem que, com o progresso da civilisaão in-
vocado pela commissão para justificar o aug-
mento das taxas itinerarias, apparece tarubem o
progresso das necessidades de cada iiiii de nós.
tor conseguinte, não se pode afflrmar que a sorte
dos habitantes da provincia de Minas hoje é sri-
perior á daquelles que a habitavão cai 1824. O
amigrisento de suas necessidades é progressivo, e,
assumi, quando se trata de onerar o contribuinte,
(leve-se con s iderar que, se elIe tem alguma van-
tagem mais, tem mil outras necessidadis, oriun-
das la nossa civilisação, que não tinhão os minei-
ros de 1824.

O contribuinte tem outras necessidades recla-
madas pela civilisacão, que devem ser levadas
em linha de conta, quando se trata de impor
contribuição; suas despezas não são as mesmas
(lilC as de outro tempo, e por conseguinte o aug-
mnento da contribuição, alem tiosdas justos limites,
não se tomando cus consideração esta verdade,
constitue urna iniquidade, urna injustiça, nm
vexame, como acontece, relativamente ás taxas
itinera rias.

Alem disto, Sr. presidente, a honrada com-
missão labora ainda em outra incoberencia.

I':lla nos annuncia a triste verdade que, d'aqui
a alguns annos, teremos incontestavelmeute a
extinceão de certas fontes de renda.

As que resultão dos diversos inmposlos estabe-
lecidos sobre os escravos hão de por força es-
linguir-se cora o desapparecimento do seu objec-
to, que é o elemento servil.

Neste ponto a honrada commissão tem razão,
porem eu tiraria uma consequemicia bem diver-
sa da qne elta tirou. Se é exacto que d'aqui a
alguns armas tornar-se-ha necessario descobrir
outras fontes de renda para substituir esta que
se extingue, é preciso jtoda a prudencia hoje na
decretação de nossas contribuições.

Esperemos que a sua necessidade se fa ça sentir.
Antes disso, o augmento do imposto e a crea-
çào de novos não tem justificação. (Apoiado;).

A honrada commissao deve ter muita 1 pru-
deuicia nos tempos que correm em não augmen-
tsr a contribuição. Isto que hoje parece una
vexame, visto que as actuaes fontes de renda po-
dem occorrer ás necessidades publicas, amanhã
não será assim. Amanhã, quando necessidades
reaes reclamarem o augmeusto de impostos e
creaçào de novos, o cidadão terá o patriotismo
necessario para sujeitar-se ás rireursistane.ias da
epoca; concorrendo para as rendas publicas,
ainda mesmo com sacriticio seu. Mas hoje, que

estas fontes mie renda existm e existem produ-
zindo consideras eltIent, conto a honrada Cliii-
mnisão o demonstra pelas cifras que consigna, é
inadumissivel, é improcedente, é incoherente
mesmo auginemitar a contribuição agora, rnaxmrne
quando nós sabemos que amanhã teremos ne-
cessidade de auginentar as existentes e mesmo
de procurar novas. E' preciso, portanto, toda
prud ucia para que amanhã não estabeleçamos
contribuições verdadeiramente vexatorias, ver-
dadeirainente despoticas. Por isso entendo que
cle'emnos evitar quanto possmvel o augrurento da
conrihuição. Esta já pesa extraordinariamente
sobre os contribuintes. Estou inteiramente co-
hrerite com as idéas que tenho sustentado aqui.
Entendo que na actualidade o alvitre a adoptar-
,e é a restricção daqui las que não forem abso-
lutamente necessarias.

Mas a honrada corntnissão não entende assim.
1.' preciso augimientar a contribuição, porque

dIa auginenta despezas que não se justuticao,
corno seja ( dirá o nobre deputado: é uni ac-
cresci mio não consideravel; irias é accresciroo)
como seja a que diz respeito á repartição de
obras publicas.

lçlla é restaurada coas um pessoal relativa-
mente consolador, seja tire licito expm'i nor-me as-
sino, não é para assustar. Mas, amanhã tememos
o auguiento do funccionalisrmro couro conse-
quenicia da restauração da repartição, virão os
pedidos de augmentcs nos relstorios dos presi-
dentes.

Diz a honrada comrnissào que não é licito op-
por-se a estas idéas, porque a doutrina contraria
é a barbaria. Sr. presidente, as considerações da
h	 mhonrada comussão de fazenda não são proce-
dentes, porque V. Exc. sabe que quando se trata
de fazer pontes simples em carregos, de construir
estradas no sertão, inconte stavelmente não se
trata dos progressos da arte moderna; é urna
cousa de simples bom senso. Os fazendeiros, que
por shi existem, construem pontes optirnas, se-
guias, muito mais seguras do que aquei las que
são construidas misuitas vezes sob as vistas de en-
genheiros que algumas vezes conhecem tanto de
engenharia corno eu. (Riso). Por isso eu digo:—
as considerações da honrada commissào, invo-
cando os progressos da arte moderna, de nenhu-
mia sorte procedem, até porque a provincia de
Minas, nas circuinstancias em que se acha, in-
contestavelmente não pode comportar o onus da
engenharia apparatosa. Já apresentei aqui o ex-
emplo de uru paiz prospero, como é a Ingla-
terra, onde não existe um ministerio de obras
publicas. A povincia de Minas é que não pode
prescintir de um miseisterio de obras publicas,
quando alguns engenheiros, que devessem ins-
peccionar, por parte do governo, as obras realisa-
das por particulares, errio quanto bastava. Nesta
proviricia as obras mais importantes, as estradas
de ferro, são realisadas por companhias par-
ticulares, que teem engenheiros de sua confianca.
A missão do governo aqui é construir pontes ui
pequeno.,; carregos, ou niesniso eus alguns rios
mais censideraveis, e fazei' estradas Por ahi.

O Sim. R. SILVA:—Os engenheiros são neces-
sanas para fiscalisar a construc ção de rstradas.

O Sim. VALLS DARES: —.Dou-lhe que os engenhei-
ros o sejao; mas não e necessaria a repartição de
obras publicas, e o nobre deputado pelo 3. o dis-
tricto é contradictorio, porque propoz e votou
pela sumppressão de uru desenhista, e é e] te mes-
mo que propõe a restauração deste emprego; e
S. Exc. entendia, e entendia corri toda razão,
como leve oceasião de dizer-me em particular,
que os proprmos engenheiros mncimnibids de
realisar as plantas, podiao fazer o desenho micHas,
porque o desenho e urna das mnaterias que se

premo 1cm 	 ao estudo (Ia engin li ari a: todo o eu-
gemi 1 mci ro salte si sobas' ou d se saber.

O Sim. MouurÃo:—O desenhista é qmieni copia
as plantas feitas pelos engenheiros.

(1 Sim. VALLAmARES:—Sr. presidente, cnn re-
lação a este assurumptu estou de accordo coro ad-
ministradores conservadores. Diz o Sr. Vemian-
rio Lisbou e seguinte. Lê:

s Sei que a provincia de Minas teto unia arca
de 20,000 leguas quadradas, tiras taumbern é certo
si tie as rendas mineiras em 20 amuos não pode-
rão fazer face ao que já lia planeja-lo e orça-
tio. » Dizia isto, tratando da repartição de obras
publicas.

Diz o Sr. V'nsnmcio Lisboa: « Que vantagem
haverá na confecáo de orçarinentos, rio levan-
1 intento d' plan as de obras que não se pode-
ráõ realisar?

0 Sus. CEsausio GaitmA:—Apoiado.
0 Sus. V.aLLÂDammEs:—Por comisequenci a, este

honrado administrador entendia que se tratava
mie unia instituição de luxo, mormente corno cita
foi organisada pIo Sr. Godoy. S. Exc. entendia,
corno miScrado eu, e como uso podem deixar de
e r temider todos que nesta questao só tiverem coa

meta os interesses da provincma, que alguns eu-
çrenmheiros (querendo rnesrnao fazer alguma coa-
eesão á tendencia da epoca para o augtnento do
fnnccionalmsmno), que tres enigenheiros sio bas-
antes. Eu peço A honrada coimmmoissao que em-

pregue esforços pata resistir a essas exigeneias,
a essas mmii portunacões, que surgem de todos os
pontos, e que trazem como resultado o :mugmmiento
do funccionalssnmio na provincia de Minas, o qual
absorve urna grande parte de sua renda.

O Sus. A. PExNA:—Apoiado.
0 Sus. VALLADAIIES:—Sr. presidente, este func-

cionalismno, bern corno este exercito do corpo po-
licial, estão na categoria das despezas que os
eco;ioosistas antigos deniominavão improductivas
e que os economistas modernos denominão va-
lores negativos: são despezas, qne não contri-
buemn para o desenvolvimento da industria, que
tecto por fim unicamente arredar obstaculos ao
desenvolvimento, corno dizem os economistas.
Nenhum objecto produz sena ser extirpado o
valor negativo, que elle contem erra si.

O corpo policial tende a manter a seguran-
ça; unia parte do fuccionalisnno tem porfimn
manter o direito, isto é, a administração da jus-
tiça; outra parte iricumobe-se do governo e ad-
Iii mmmlstração &.

Etmilim, são instituições, que teem por fim
remover valores negativos, isto é, dar garan-
tias ao desenvolvimento da actividade indus-
trial. Mas, dizem os economistas, lia umas bom
sigmral da prosperidade publica, da prosperidade
financeira de unia estado, quando os valores
altirinativos predonmaináo sobre os valores nega-
tivos. E' justamente o contrario que acontece
nesta provincia: os valores negativos predomi-
não sobre os valores afflm'nnati' os. O funccionia-
hismno absorve unia parte imuportamite da renda;
o corpo policial absorve 500:000.

Ora, Sr. presidente, quando nos achamos em
circurmistancias de precisar de satisfazer compro-
missos coiatrahilos comam empresas de estradas de
ferro, quando, para occorrer a urna pequena sub-
verição da estrada de ferro da Lopoidina, ternos
necessidade de eontrahir enmprestimnos, sobre a
honrada coniamissão de fazenda deve influira ae-
guinte idea: fazer restringir o quanto for possivel
este funccioiaaiismo, cnn proveito destas em-
presas, porque, se contmnnarnmmos teste camiminlio,
Lerermios necessidade de contrahir novos empresti-
timos, de contrahir cor prestimos sobre enipresti-
unos, e, diz ema toda rasão um grande pensador:

e (Is ernprestinsos, as dividas publicas, são

fardos, mios quase se devo com todo aflinco,
caio tolo cintado, livrar-se o estado; são vermt.a-
deiros cancros que cumpre extirpar. Se ema al-
guns casos elles (Ião resultados quando contra-
hmdos corra toda prudencia, desde que nós nos
constitumrmniis no caso de contrahir ennprestimos
sobre emimprestimos, fazendo predominar as des-
pesas imnprodmmctivas sobre as despesas producti-
vas, o resultado será talvez em uin futuro não
muito remoto passarmos pela dolorosa impressão
de ver a provincia não poder cumprir os seus
compromissos.

E' por isto que chamo a attenção da honrada
comnnmssão sobre a necessidade de restringir des-
pezas, de não augmentar a contribuição, não só
pela injustiça que d'atam resulta, como pelos resul-
tados negativos, em consequencia da fraude que.
é cansectarma necessarua dos impostos vexatorios;
e,alenm disto,é verdade reconhecida pela honrada
comnmissão que dentro em pouco tempo teremos
necessidade de substituir certas fontes de renda,
que tenros lmoje,por outras, e, digo mais, teremos
nece s sidade de augmentar as que existem actual-
mire ti te.

O SR. li. SILVA: —Apoiado.
0 Sus. VALLADARES:—Se nós temos necessida-

de,dentro cru pouco tempo, de augurentar as que
existem e substituir algumas, corno o honraria
deputado acaba de concordar, dando-me uru
apoiado, era necessarmo que a honrada comnniims-
são de fazenda não só não augnmaemmtasse a contri-
buição agora, como tivesse posto unia barreira
as tendencias esbanjadoras da conaniuissão de
força publica.

Sr. presidente, lia pouco li que a verba vo-
tada para os reformados e aposentados excede a
130:000. Dentro em pouco tempo dIa tocará a
dusentos contos de réis

Tal será a consequencia do exercito policial
creado pela comumissão de força publica.

Eis, Sr. presidente, cria resumo, as considera-
ções que tinira de fazer sabre o projecto em dis-
cussão. O moeu estado de saude não permitte que
eu continue e me parece já ter por muito tempo
occupado a attençio da asseraabléa...

O Sus. 14. SILVA.—Não apoiado.
O Sus. VALLADARES: — ... e por isso peço á hon-

rada commnissão de fazenda que se digne tomar
na consideração que lhe merecer quanto ex-
pendi neste discurso.

VozEs:—Muito bem.
O Sus. MoumsÃo:—Fohlou muito bem.
O Sus. F. DA VEIGt:—Perfeitaiiuente.

Disoijrso proferido pelo Sr.
deputado Iodriu 	 Silva
na sessão de 23 de .Tunho
de 1876.
O Sr. Ftodvlgu.esSilva:—Sr.

presidente, tornando a palavra para responder
aos discursos que os nobres deputados da op-
posição liberal teem proferido na discussão do
orçamento, eu cumpro uma grato dever tribu-
tando a esses distinctos oradores.

Os Sus. C. DE OLIVEIRA E VALm.DAusEs:—Obri-
gado.

O Sus. R. SnLvA:—. . .os louvares devidos pela
elevação e calma cones que encararão a discus-
são

O Sim. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O Sus. R. SILVA:—. . .collocanmlo-a no terreno

em que deve pairar, da apm'cciacào elevada dos
interesses da provmncis.

Os SRS. VALLADARES E A. Persmoo:—Muito bem.
O Sus. R. SILVA:—Felicito-me coni este resul-

tado, porque com o debate calmo e reflectido
gantmamos todos; maioria e minoria, e eleva-se
no conceito publico a assembléa provincial, que
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deve zear seus creilitos e mostrar t pru\íncia
que está na altura dos destinos que lhe lerão
confiados,

() SR.  CAETANO GAMA:—Apo!ado.
O Se. El. SILVA:—Admirando essas irradiacões

brilhantes do talento.
O Se. VALLADARES:—E' bondade de V. lixe.
O Se. li. SILVA:—. . .da illustraçào e do ,a-

Iriotisino, não me é licito todavia deixar de con-
trariar detidamente observações inexactas e in-
crepações injustas deduzidas contra o projecto
de orçamento.

Si, presidente, suscitou logo reparos o modo
por que está orçada a renda da provincia. En-
tendem os nobres deputados que o calculo é
inexacto, que a receita fôra alterada e augmen-
lada de proposito e unicamente com o intuito
de illudir.

O Se. VALLADARES: — Não; V. lixe. entendeo
mal. Não supponho a Cornmissão capaz de illud.ir.

() Sim. R. SILvA:—Em bom sentido.
() Se. VALLADAIIES:—COOI o lhii de apparentar

equilibrio: qaeod volumus facile credimses
O Se. 11. SILVA:—.. Corri o fim de apresentar

as linancas da provincia em condições lisongei-
ras, ageitando equilibrio todo lietico, que enco-
bre a escassez dos rendimentos e a enormidade
dos despendios. Seria muito grave a arguição, se
tivesse fundamento real e alcançasse justilieacào
séria, porque nenhum erro tão censuravel pode
corninetler unia cowri1issão de fazenda do que
procurar illudir por eta forma a pro meia,
usando de recurso tão grosseiro, expondo-se a
ser desmentida no dia seguinte. Na inimedíata
reunião da asse,ncléa para elaborar-se nova lei
de orçamento, tornar-se-hia patente o pruposito
pueril da vespera, seria desmascarado o artilicio,
couleinplaudo-se o producto da arrecadação effec-
luada e os resultados do exercicio liquidado. A
actual couimissão de fazenda não incorre cru se-
melhantes faltas.

Sr. presidente, não é exagerado, nem irregu-
lar, o calculo apresentado do producto dcs direi-
tos sobre generos de exportação.

O nobre deputado, o Sr. C. de Oliveira, pre-
tendeo que a corrimissão se regulasse exclusiva-
mente pela media dos tres ultimos exercicios
arrecadados.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—E' a regra.
O Se. 14. SILVA:—.. . seio attender ás altera-

ções elléctuadas na pauta, sem considerar o aug-
niento proveniente da nova cota çào do preço
d'aquelles generos. E' S. lixe, quem orça mal.

O Se. C. DE OLIvEIimA:—Nào !ouve augmento
no café.

O Se. VALLADAIIES:—No entanto esta verba
tamnbern tens au-mento.

O Se. 14. SILVA:—Nào só a respeito dos gene-
ros sujeitos ao imposto de 3 %, corno dos que
soifreni a deduc ção de 1; %, o calculo é baseado
sobre a media triennal, ruas coes o accresciino
correspondente, determinado por um dos § do
art. 3.° do projecto. Não examino as censuras
relativas á organisação e conveniencia da pauta,
pois agora desejo unicamente justificar a certeza
do calculo da receita.

A comnimssão,calculando a media da producção
do café rios trs ultimos exercicios liquidados,
teve de adinittir elementos em extremo desfavo-
raves, entrando aqueila copiosa fonte da renda
provincial no exercido de 183 a 1874 com a
quantia insignificante de 259:611;074. Successos
ex traordinartos agorentarão então a colheita,
cujo resultado foi desanimadcr e influe agora po-
derosa e desagradavelinente sobre o computo da
media triennal. Mas, não sendo de temer que se
reproduza facto ião nocivo e desastrado para
aquelia cultura e elevando-se a 62 »i-000 o pro-

dueto do imposto arrecadado por conta desta
verba no ultimo exercicio limianceiro, a coniniis-
sào, penso, eto erra orçando cmii 14:000 a renda
proveniente dos 4 ¼ sobre o café no extrcicio
de 1817 a 1878, apenas com um excesso de
30:00O sobre a media rigorosa do triennio.

O SR. CEsAluo GAMA:—E' preciso esperar-se o
decresci meu to deste mm posto.

O Se. 14. SILVA:—Não lia motivo de recear-se
a (l1(iimnuicão desta verba.

O Se. Cesteio GAMA:—Umna boa colheita é sem-
pre seguida de duas ou tres más.

() Se. R. SILVA:--.. .porque a quantia ulti-
naniente arrecadada de 625:000 irão foi O pro-
dueto de rima colheita singular e abuinlanlis-
sima, superior a todas as previsões, sem propor-
ção com a cultura existente.

O Se. CAETANO GaMA:—F' verdade.
O Se. R. SILVA:—Nos ultimos annos não le-

mos tido colheitas extraordinarias, dessas que
como (Inc esgotão os arbustos e deixão os cafe-
zeiros quasi seni força para produccão do anno
seguinte.

E' pois de- esperar-se que para o anno proximo
a colheita seja tão regularínente compensadora,
como as dos derradeiros annos coro rara e desa-
gradavel excepção.

O Se. C. nu OLIVEIRA:—E)eos queira que V.
lixe, seja propheta.

O Se. R. SILVA:—Outras avaliações de verbas
da receita forào tarimbem julgadas arbitrarias, in-
fundadas, quando, Sr. presidente, infundado e
arbi Irario é semelhante j e lgauien to. A coro mis-
são alterou, rirodilicou, trarisforín iu as contri-
buições existentes e pretende-se que no orça-
incuto da receita dIa se cinja strictame:te á moe-
dia legal! Para arriscar semelhante proposil, t
necessario esquecer e supprnnir as ultimas dis-
posições desta assemnbléa, as novas providencias
aconselhadas pela conimissão, referentes todas á
creacão, existencia e arrecadação dos impostos
provrnciaes! Seria necessario mesmo cerrar OS
olhos aos phenomrsenos importantes e decisivos
que occorremn na vida social e se reflectem irmi-
mcd matamneri te na situa ção financeira.

V. lixe., Sr. presidente, terá consultado os
meios que a comnrnissào offerece á illustrada coa-
sideração desta nobre assemblda, afim de preve-
nir a renda provincial contra as fraudes em lar-
ga escala, continuas e incessantes, de que é vic-
tona o imposto da ruela sisa de transferencia de
escravos.

O Se. YALLADARES:—A commissào deve iiiani-
festar bem o seu pensamento.

O Se. R. SILVA:—Já declarei á V. lixe. qual
é o peiisariieiito da cornmissào, que buscará for-
trai-o bem explicito.

O Se. VALLADARES:—E' conveniente.
0 Se. R. SILVA:—Apesar das consignadas pro-

videncias que acautelão e apertão a percepção
deste imposto, estranhão que o seu producto
seja avaliado em 80:000$000, quando eu nutro
esperancas fundadas e serias de que, com os
meios ora proporcionados pela commissãn, esta
verba terá de avultar muito, indo atem de reis
400:00O.

O Se. F. PEIXOTO:—Apoiado.
O Se. R. SILVA:—QUens percorre os munici-

pios da Matta nota ainda grande movimento na
mercancia de escravos. Este cotnmercio tende a
desapparecer, pois que diminuirá progressiva-
mente essa emigração em massa que o interesse
especulador promove, empobrecendo o norte
para abastecer o sul da provincia.

O Se. C. DE OLIVEIRA: —Já comee.a a diminuir.
O SR. II. SILVA:—. . .mas ha de perduram » ain-

da por alguns annos e constituir por emquauto

manancial fecundo para os remol i muentos proVi is -
ciae s -

O SR. C. DE OLIVF:I ia dá 11,11 aparte.
O Sri. R. SiI.VA: —Sr. presidente, a coniiuiissão

não cabe cru erro calculando a receita da pro-
vincia (,, rir cerca de 2:500:000$000.

Uru des nobres deputados declarou positi-
vanionte, que a renda irão teus augnentado. E'
num engano; não estão inertes, irem paralysa-
das, as forças produclivas.

A simples confrontação do reodimento dos
exercidos de 1873 a 1874 e 1874 o 1875 con-
vence do contrario; no exercicio de 1873 a ar-
recatação foi de 1,802:289011, e no de 1875
elevou-se a 2,266:466542 reis. No de 1875 a
1876, não completamente decorrido, já orca a
receita por 2,000:000, e sem difficuldadr at-
tingirá esse mesmo algarismo.

E nem se diga que este resultado mais conso-
lador ir satisfactorio é devido ao augmnento de mi-
postos estabelecido na lei n. 2:024; porque,
descontado o augmento da remida corresponden-
te ás alterações da tabeila dos novos e velhos
direitos, e ao imposto de 1:000 creado sobre
o commercio de escravos, ainda restará a quan-
tia de 2,060:000, representando o proriucto das
imposições antigas, manifestando a grande su-
perioridade de 260:080 sobre o exercicio de
1873 a 1874, dilierença equivalente a 1j7 da
renda de então. 0 mesmo raciocinio cabe e idemi-
tico resultado offerece, aJmittindo-se corno ter-
usos de comparação os exercicios das leis ris.
1895 e 2112.

Ferido subido a 2.266:000 a receita arreca-
dada sob o dom leio ria lei n. 2024, não incorre
cru falta a coro missão, presumindo para o cxci »

-cicio de 1877 a 1878 a renda de 2,500:000, ad-
rnittindo o subsidio de 40:000 pelos cofres ge-
racs pari a força policial,. contando com a mais
adequada, e conemnerite arrecadação dos impos-
tos da meia sisa e cornmercio de escravos, coro
as vantagens da-regularisação da cobrança do seilo
de heranças e legados, recebendo o preciso
contingente do imposto predial e dos direitos
sobre o ouro, novamente lançados, medidas de
que a sabedoria e previdencia desta iltustre as-
serubléa teci lançado niào para occorrer ás ne-
cessidades impm » ecindi veis da provincia.

Fere todas as previsões suppor que o produc-
tu dessas imposições, ou novamente cresdas,
ou alteradas em suas condições de existencia,
melhorado o modo da percepção, não attinja a
mais de 300:000 no exercicio que vamos regu-
lar.

Está, portanto, justificada a comumissão na par-
te relativa ao calculo da receita; irão é vuinera-
vel por este lado o projecto. Resta-lhe ainda a
satisfação do dever de justificar as medidas que
aconselha.

Sr. presidente, desde que a confiança dos
meus amigos p01 iticos abrio-me generosamente
ingresso na vida publica, elevando-me, ha 3 an-
nos, a este recinto, desde que comecei a reflectir
seriarriente sobre o estado e as condições de mi-
nha provincia, aiim facto singular impressionou-
me o espirito e attrahio irresistivelmente as
minhas preoccupações:—a delicieneis e pobreza
de seus rendimentos. Urna provincia com terri-
tormo tão vasto, producção tão abundante, in-
dustrias tão varias, contendo dous milhões de
habitantes, quasi urna centena de municipios, al-
cançava apenas dentro de 20 annos uma receita
media animal de 1,250:000000.

Considerando o resultado da renda provincial
nos vinte annos comprehendidos entre I8o0 e
1870, o espirito se contrista; 20 annos decorri-
dos, sem produzir-se alteração sensivel na renda!
0 facto é daracteristico, moas suas causas não

tiro sido iimvesligsdas, nem si, cuira rios meios de
reino'» el-as.

Eis o mesuhtado que obtive—No quimiquennio
de 1830 a 18i5 a receita rrsedia attirmgio a
1,221:300$._)91; de 1855 a 1860-1,376:50t888;
de 1860  18tiõ-1,230:140717; de 1865 a
1 ,356:576$106. Esta ilhustre assenshhéa vi', pois,
que eu disse a verdade, e buscará preparar o fu-
tumr,, já que o passado offererë li ção proveitosa.
tuuuipm »e ruão perdeI-a e impedir que a receita
continue a otierecer por diante semelhantes re-
sultados.

Os nobres deputados da apposiçào disserão que
a população da provincia de Minas geme sob
o peso de impostos pesados; repetem incessante-
mente a emnphatrca asseveração, sena embargo do
clamor dos factos. Considerando que a população
da puivmncia é de 2 milhões e poucos mil habi-
tantes, sendo livres 1uni!hào e seiscentos mil.

O Smi. C. DE OLIVEIRA:—Dous milhões?
O Se. 14. SILVt:—...e reputando de 1,800:000

a receita percebida nos annos usais abundantes,
verti caber a cada habitante livre a taxa de
1$130, contribuição sem duvida muito suave.
Distribua-se agora a totalidade dos impostos ex-
istentes ore outras provincias pela população li-
vre, ultimamente recenseada, e se reconhecerá
á luz da evidencia a posição favoravel em cine
sob este ponto de vista nos achamos. Na provincia
do Rio de Janeiro, cuja renda para o exercicio
de 1874 a 1875 foi orçada em 4,22l:505000,
existe unia população livre de 456,850 almas,
pesando, pois, sobre cada habitante a imposição
media de 9240! As condições do contribuinte
em Mi nas são, pois, incomparavelmente superio-
res, de facto imivejaveis.

Apparentemente, as taxas por nós decretadas
são, com ditierença pouco sensivel, as mesmas
geralmente estabelecidas em outras provindias,
nas raias traçadas pelo acto addicional e pela lei
de 1835. Os, resultados que cohimiamnos, erão eu-
tretanto,uotavelmmiemste inferiores, devidos no meu
conceito á arrecadação cm extremo defeituosa,
jamais corrigida ou !uelhorada. Nenhum mal co-
nheço tão funesto na organisação financeira de
mis paiz, comi-mo a degeneração, vicio ou ausencia
de systerna na percepção dos impostos: aqui os
m igores excessivos, alli os favores prodigos, em
toda a parte a desigualdade, frequentemente o
desbarato da fortuna publica, e o cidadào sem-
pre opprimuido. Entre nós, não somente a fraude
se desenrolava em larga escala nas recebedorias
que fechao as sabidas dos productos provin -
ciaes, como tambeun, é doloroso dizeI-o, não ex-
istia regulamento cauteloso e previdente para
asseguram» a cobrança de imposições existentes de
tempos imssmemuoriaes.

Sou contrario, Sr. presidente, ao augmento de
impostos, desde que as necessidades publicas
possão satisfazer-se com os recureos disponiveis.
Não é somente uru erro, é um crime...

O Se. A. PENID0:—Apoiado.
O Se. R. SILVA:—. . . aggravar-se a contribui-

cão desnecessariamente. Mas, a proiundia de
Minas não se pode conservar estacionaria por
excesso de timidez ou sensibilidade exagerada
do legislador.

Quando, como bem observou o meu nobre
coltega da domunissão, a renda do estado dupli-
cou no ultimo decennio, é natural, é necessario
mesmo, que sob tal aspecto esta provincia colho-
que-se na mesma escala ascendente, cedendo ao
mesmo impulso que tem levado o estado. Se o
progresso das riquezas se faz sentir na sociedade
brasileira, deve reflectir-se imrnediatamente nas
condições economicas do estado como nas das
provincias, e assim como os impostos geraes



- - 	 - 89 -
crescem, lambem (levem avultar os provinciaes.
(Apoiados).

Por certo, Sr. presidente, que seria utopia,
seria desejo ridiculo dos pliilosophos de eras que
não chegarão, dos legisladores da iniis tocante
boa fé e angelica siinpliedade, abrir fontes de
receita sem onus ou vexame para o cidadão.
Nós, porem, que legislamos para o presente, re-
duzidos ã insulliciencia dos meios ordinarios,
expostos ás severidades da realidade brutal, não
podemos tirar dinheiro senão donde existe di-
nheiro, não conseguimos encher a bolsa do es-
tado senSo com a contribuição do cidadão. Não
deparamos em outra origem meios para atten-
der e satisfazer as necessidades publicas, para
auxiliar o desenvolvimento e facilitar a marcha
da riqueza particular. Cumpre que se avolumem
as rendas, afim de proporcionar-se auxilio pode-
roso, embora indirecto, ás industrias, tornando-
se mais sensivel e eficaz a acção do poder pro-
vincial.

Quanto maior for a quantidade de sementes
lançadas, mais copiosa e luxuriante será a fe-
euhl(lacão.

li Sri. CESARIO GAMA:—ISSO é be!lo emtheoria.
O Se. R. SILVA:—O augniento das forças do

puder publico corresponde ao desapparecimento
dos obstaculos que entibião a producção, importa
a concessão de meios que lhe assegurão marcha
(lesassorubrada e fortalecida.

Compenetrado destas verdades, desde que,
honrado constante, mas immerecidarnente (não
apoiados) pela confiança desta illustre assem-
bka, tomo parte nos trabalhos da 1.a commis-
são de fazenda, tenho concorrido na proporção
de meus esforços para melhorar o estado (Ias li-
nanças da provincia, melhoramento indispen-
savel, desde que ha estradas a construir, desde
que temos de occorrer a necessidades novas, ate
agora desconhecidas, que o presente ja deixa
sentir e que o futuro ha de aggravar. Retiro-me
á necessidade que todos antevemos de fazer face
aos compromissos contrahidos pela garantia de
juros a empresas de estradas de ferro, e que
teem de se tornar effectivos em epocha bem
proxima. Não lastimarei a minha provincia se
a vir curvada sob o peso de obrigações prove-
nientes de tal origem, negociadas em larga es-
cala; hei de felicital-a, pelo contrario,.

O Se. A. PENID0:—Apoiado.
O SR. R. SILVA:—.. porque nesse dia estarei

certo de que as exigencias que o legislador faz
ao contribuinte serão justificadas amplamente
pela grandesa e fecundidade da applicação dos
dinheiros recebidos (apoiados).

O Se. CEsAlsio GAMA:—Se tivessem essa appli-
cação, eu votaria por impostos muito mais ele-
vados. Mas não hão de ter.

O SR. R. SmLv:—Sr. presidente, esse trabalho
ila L a cominissão de fazenda tem continuado
sem interrrupção nestes Ires ultimos annos, e
suis lo tuitçis forão involuntariamente declara-
dos e justificados por um dos honrados deputa-
dos da opposição, o Sr. A. Penna.

Esse nobre deputado acoimou as assembléas
provmnciaes transactas de imprevidentes, porque
tornarão necessaria nos tempos actuaes a con-
tracção de emprestituos; e proclamou que essas
asseuahléas, feudo assumido o compromisso de
garantir juros e concedido subvenções kilome-
tricas, (lcveriã() immediatamnente e desde logo
aggravar impostos. Entretanto, é o proprio no-
bre deputado quem hoje, elevando sua voz au-
torisada, clama contra providencias que a com-
missão aconselha no sentido de augmentar ren-
das para o fim de satisfazer compromissos con-
trahidos e a contrahirem-se!

Srs., o trabalho da critica é o mais cominodo

e facil, principalmente quando não se snggere o
meio de substituir aquillo que se censura. Ite-
peltem os alvitres lembrados, sem transacção
possivel, e nada imaginão que possa supprml-os.
Combateui, destroeiti, nada Ievautào, nem fundão.
As medidas da coinmnissao não servem, fereiri
priimcipios, vão acabrunhar o contribuinte; en-
tretanto as despesas permanecem e continuào,
as necessidades urgem, teeni de ser satisfeitas

E como?
O Se. YALLADARES:—Não onerem industrias

mortas.
O Se. R. SILvA:—Quem se arroga o direito de

censurar contrahe irnmediatamente obrigação de
indicar o que deva existir em substituição d'a-
quillo que critica.

O Se. VALLADAREs:—Temos indicado.
O Se. A. PENNA:—l)iminuição no funcciona-

1 ismo
O Se. VALLA»AREs:—i)ecentralisação das ta-

xas.
O Sim. C. na OLIVEIRA:—Se querem mais,dêem-

nos o governo.
O Se. II. SILVA:—FÁS o segredo da cousa! Que-

rem o governo.
O Sim. A. PENiO0:—Disto não tenhão susto.
O Se. EVARISTO MAcHAD0:—Tudo tem seu tem-

po.
O Se. It. SILVA.—Assim, pois, Sr. presidente,

ninguemn podendo desconhecer a sensivel alte-
ração das condi ções economicas da sociedade
brasileira, assim, sendo uecessario acautelar e
prevenir nos dias que se vão succeder o facto
anomalo que já considerei, de cooservar-se du-
rante cerca de 20 aunos estacionaria a renda da
provincfa, assim, Sr. presidente, vendo-se em
face de necessidades urgentes que appareceui
diariamente, a commissão tomou a deliberação
de aconselhar a aggravacão de algumas taxas e a
regularisacão da cobrança de outras. Algumas
estabelecidas o anno passado forão tomadas de
accordo com a nobre opposição liberal.

O imposto sobre o ouro foi decretado por esta
assembka com o concurso de S. Excs.

O Se. B. PINTO:—Muito bem.
O Se. A. PENNA:—Mas impugnamos o im-

posto predial.
O Se. II. SILVA:—Esse imposto, perfeitamente

Justo em sua concepção, foi lançado sobre urna
industria floreeente,qué pode dar como prova de
sua prosperidade o facto de ser explorada prin-
cipaluiente por Inglezes.

O Se. C. DE OLIVEIRA: — E' verdade infeliz-
mente e como prova da decadencia da provincia.

O Se. F. DA VEIGA:- -Não apoiado.
O Se. R. S!LvA:—() genio deste povo, que

symnbolisa a mercancia, não podia aventurar-se
em paiz extranho, entregar tantos capitaes ás
profundezas de uni solo desconhecido, sem ter
convicção plena de que a terra generosa e rica
havia de fornecer proveitos compensadores. A
S. João d'EI-Rey Mininy Compaszy acaba de
distribuir um dividendo de 25 % sobre o capital
com que se organisou.

A commissão propõu tambem algumas me-
didas, auto de segurar a cobran ça da aneia sisa.
Um dos nobres deputados, discorrendo hontem,
ponderou que para reprimir os abusos que se da-
vão nessa arrecadação,era conveniente diminuir-.
se a quota da nossa meia sisa, pois que se des-
envolvia a fraude em consequencia de ser mais
branda a imposição fluminense. Não observou
este illustre opposicionista, que se a nossa taxa
sobre a compra e venda de escravos é mais one-
rosa do que a do limo de Janeiro, por outro lado
o imposto de exportação do café mineiro é sen-
sivelmente inferior ao imposto de exportação
do café fluminense,

O Sim. F. na Vaioa:—Existe, pois, razão para
conservar esta desigualdade entre um e outro.

O SR. R. SILVA:—Assim, Sr. presidente, ou
S. Exc. entende mue devemos abaixar o imposto
la iricia sisa, O contralie a obrigação de elevar o
direito de exportação sobre o café.

O Sim. VALLADÀRES: —V. Exc. é que contrahe
esta obrigação,porque sustenta estas idéas no seu
relato rio.

O Se. R. SILVA:—.. . ou então S. Exc. deve
concordai com o alvitre da commissào de regu-
larisar e tornar eficaz a arrecadação deste im-
posto, tal qual existe.

O SR. VALLLADARES:—V. Exc. é quem diz que
o café é muito bern vendido no Rio de Janeiro,
e por isto pode pagar mais imposto, e agora quer
atirar a responsabilidade deste facto á. opposição.

O Sim. R. SILVA:—Eu não fujo á respotisabi-
]idade de minhas opiniões, nem faço imputa-
ções injustas, não preciso desses meios para jus-
tifica-las. Agora apenas estabeleci um dilemnma,
jije lhe desagrada e irrita-o, porque o refuta. Se
pretende diminuir o imposto da meia sisa, ha de
augmentar o do café.

O Se. VALLADAiES:—Perdão; havemos de cen-
surar pela maneira que entendermos, seiri que ao
depois se venha declarar que o que a commis-
são fez não é motivo de censura.

O Se. R. Siava:—. . .ou então tenciona pre-
cipitar-se no delicioso e bemaenturado systema
dos que reclamão sempre a attenuação ou a sup-
pressão dos impostos.

Observou-se tainbem que era iuconstitueional
o iïeio aconselhado pela couinaissào para acau-
telar essa arrecadação.

Desde que a assembiéa provincial tem o di-
reito de cobrar a meia sisa sobre a compra e
venda de escra v os, goza tambem da faculdade
de lançar mão dos meios necessarios para tornar
eficaz a percepção do imposto que decretou na
orbita das suas attribuições...

O Se. F. DA VEIGA:—Sem duvida.
O Se. R. SiLv.t:—. . . de outra forma, a assem-

bléa provincial possue prerogativa inexeq uivei
e vã.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado.
O Sim. R. SILVA:—A concessão da attribuição

envolve o reconhecimento virtual da competen-
cia para a escolha e determinação dos meios de
fazei-a effectiva e real.

O Se. CAETANO GAMA: ~De certo; quem tem os
fins tem os meios.

O Se. R. SiLvA:—O imposto da annotação es-
tabelecido não é senão o modo de assegurar a
cobrança e prevenir a defraudação da meia sisa;
importa unicamente a sancção de leis õscaes exis-
tentes. A creação de imposto é toda apparente;
nada se innova, nem se aggrava; de facto o al-
cance da annotaçào é o estabelecimento de mul-
tas em que devem incorrer com toda justiça
aquelles que prestão-se ao pagamento da meia
sisa na provincia de Minas.

O Sim. A. Paxino:—Apoiado.
O Sim. R. SILVA:—Nào é liberal a tendencia que

manifesta a minoria de arvorar a constituição
em trambolho ou obstaculo ao progresso das
idéas, á sotisfação das liberdades e garantias po-
liticas reclamadas pelo paiz. O systema de res-
tringir sempre, e a pretexto de tudo, attribmiições
que mios forão conferidas pelo acto addicional,
tambemn não é consequente cota as vistas do le-
gislador de 1834.

O SR. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O SR. CAETANO GAMA: —Entre tarito é arguinan-

lo buscado sempre pela minoria.
O Sim. R. SILVA:—S. Excs. considerarão as al-

terações feitas pela eommissàO na pauta para
a cobrança dos generos de exportação.

O Sim. C. na Om.ivEmRt:—Sim, Sr.
O Sim. R. Sij,va:—() trabalho da cowmjssão

reiluzio-se á approvar a pauta com algumas ino-
diticações que consistirão cio reduzir de 2400 a
1920 o imposto sobre o gádo vaccuiu...

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Louvaiiios a iniciativa.
O Sim. R. SILVA:—Louvão sempre que se dimi-

nue. Nesse andar cliegão brevemente a propor
aextincçào de todas as fontes de receita da pro-
vincia; o programoimia é exceileute em vesperas
de eleições.

O Se. F. oa VEIGA:—Indo par partes,S. Excs.
não querem outra cousa.

O Se, CAETANO GAMA:—Agradão ao povo, mas
poem o governo e a assembléa provincial em
difflculdales.

O SR. R. SILVA—Limitou-se a iniciativa da
COiflfflisSâO a diminuir a taxa sobre cada cabeça
de gado vaccuru, que mie 2400 ficou reduzido a
1020 réis, restabelecido o statu qno, e a alevar
a quota para a deducção dos 3 % do fumo e do
mel de fumo.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Achamos exagerado
este imposto.

O Se. VALT,ADARES:COm esta secca o fumo
não dá. mel.

O Se. B. SiLvA:—FOi reduzida a imposição
lançada sobre o gado vaccurr, por ser este ge-
nero de primeira necessidade, parecendo menos
acertado aggravar a imposição existente que, uni-
da á. taxa fluminense, tornar-se-tia por demais
onerosa aos criadores de Minas.

Foi necessario, porem, approximar da realida-
de a cotação ollicial do preço do fumo e fio
mel de fumo, elevando a quota que serve de
base á deducçào dos direitos provinciaes. Se-
gundo a pauta organisada pela thesouraria, paga
o kilogramrna de fumo 8 reis, do mel de fumo '18
réis; pela emenda da commissão,paga o t.mlo-
gramma de fumo 12 réis, de mel de fumo 120
reis, taxas relativamente brandas e ainda sena
proporção com o valor real e habitual dessas
mercadorias.

lnformiiào-me collegas, conhecedores do preco
deste genero, que a arroba de fumo varia de 16
a 22000.

O Sim. B. P1Nro:—Varia de 3 a 8 e só em anno
excepcional é que dá isto,quando não ha fumo.

O Sim. VALLADARES: —Se fosse assim, ningueni
fumava.

O Se. R. SILVA:—Uma arroba de fumo serve
para multo tempo. A taxa de 12 réis é intinita-
mente modica, e não onera essa industria que
para manter-se e prosperar não demanda avul-
tados cabedaes, nem o concurso custoso de nu-
merosos agentes de trabalho.

A industria que se estabelece corri diminutos
capitaes e com poucos braços somente é alcan-
cada pelo tributo, quando exporta os productos.

Uma outra medida impugnada pela distincta
opposição liberal foi a elevação da taxa itinera-
ria.

O fundamento desta elevação é justamente o
depreciamento da moeda. Nem este deprecia-
mento deve servir de motivo paro attenuação
dos impostos; pelo contrario, inexacta é a consi-
deracão,hontem feita,de que sendo o papel moe-
da uiu verdadeiro imposto, em vez de se aggra-

ar o imposto em consequencia do depreciaimien-
to do papel moeda, dever-se-laia pelo contrario
abrandai-o.

OSe. F. DA VEIGA: —Apoiado.
O Se. R. SILVA:—Sr. presidente, desde que o

sapel moeda é depreciado, qual é a relação que
de estabelece entre o contribuinte e o estado? Se
decresce o valor do papei, o contribuinte, pagan-
do urna determinada quantia, paga realmente me-
nos ao estado.
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() 	 1:. IETANO ('Issis:—E exacto.
O S R. 14. SILVA:—SC o estado é levado a

augmentar a remuneração dos funecionarios pu-
biicos para compensar o desfalque que soflreiii
com o depreciamento da moeda, é dever co-rela-
to do contribuinte dar maior qusntidade de pa-
pel, desde que o estado tarnbew paga maior
quantidade de papel moeda. Se o estalo suppie
o prejuizo do tunecionario, o contribuinte deve
sapprlr o prejuízo do estado.

A questão e esta: o papel depreciado deve
ser dado eia maior quantidade por quem teiii
de prover á suas necessidades; se é fornecido
eia maior porcão pelo estado aos funccionarios,
deve trmbew ser dado em maior quantidade
pele contribuinte ao estado.

O Se. C. ne OLIVEIRA:—Não apoiado.
O SR. li. SILVA:—Accresce e é visível que os

beneficies teus auginentado; são creados todos
os annos innumeras cadeiras de instrucção pri-
maria; organisa-se uni corpo policial corri vastas
e grandiosas proporções..

O Se. V5LLADAeES—NO que a assembléa fez
muito mal.

O Se. R. SILVA:— . . em homenagem á gran-
de, interesses, tem sido ercados varios estabe-
lectilientos de ensino secundário e alguns vão
ser ensaiadus da iiistruccão profissional; quo-
tas importantes são d istribu idas para os mellio-
rainemitos materiaes da província. Se, portanto,
desenvolve-se em escala mais ampla o beneficio
pelo estado, deve tambem crescer a contribui -
ào por parte do cidadão.

Sr. presidente, a coininissão de fazenda en-
tende que é nnprescindivel a abertura de novas e
ricas fontes (te renda, afim de soecorrer con-
veniente e poderosamente a instrucção e a pio-
dueção e encara com affoutesa os compromis-
sos que se anaunciào. A província precisa ma-
nifestar a pujan ça dos recursos de que dispõe,
afim de inspirar credito e comparecer no mer-
cado em condicões vantajosas, attrahindo ca-
p i taes, podendo contrahir emprestinios lisois-
geiros, caso se realisein as estradas decretadas.

O Se. CEsRio GAMA:—Ella dispensa bem esta
vangloria.

O Se. R. SILVA:—A questão não é de vanglo-
ria, é de satisfazer necessidades e honrar com-
promissos.

O SR. CE5ARI0 GAMA:-.-A pujana é deslocada,
quando a provincia está na niiseria.

O Se. R. SmLvA:—Miseria, não.
O Se. CESARIO GAMA:—E, muito profunda.
O Se. R. SILVA:—Em miseria esteve e V. Exc.

não se apercebeo, quando a arrecadação de suas
rendas era completamente descurada,quando, para
negociar una etnpresti no relativamente pouco
considerável, teve de curvar-se á dura lei da ne-
cessidade, aceitando condições.

Longos aunos decorrerão, sem que fosse pos-
sivel extinguir esse malfadado einprastinio, de
data tão remota e cootcmporaneo das ultimas
legislaturas.

Eras de tanto abatimento e prostração, esses
tempos desgraçados não devem voltar.

Não a vaidade estulta, mas o dever imperioso
e o interesse fecundo deterininão a publicação
e a proclamação da exhuberancia dos recursos
da nossa beila provincia. E' preciso promo-
ver-se o reconhecimento publico de sua capaci-
dade productiva e que se saiba quanto elta pode.

Para consecução de semelhantes resultados,
preparemos o futuro, reduzindo com reflexão o
contribuinte mineiro á perfeita intelligencia das
cmriumstaneias actuaes. Imitemos a provmncia de
S. Paulo, que dispõe hoje de meios abundantes,
artiva e multiplica a construcção de linhas ferreas,
promove cai torrentes a emigração e todos esses

ocA lioraiiien 1 is ii a leria es urgentes, ti e temos i1 a-
dos pela trai sforimiacão social porque vai pas-
san lo o paiz.

(1 Sim. CE5ÂIII0 Gasma:—A pro meia de S. Paulo
não deve isso a augínento de impostos.

O Se. R. SILVA:—Atli paga-se mais impostos
do que em Minas e a viação ferrea aperfeiçooa
a arrecadação.

ti Se. VALLADARES:—,Mas o povo gosa de mais
vantagens. Nós nos achamos no estado primitivo
em relação à vias de corniiiutucaçào. O Sr. Ve-
nancio Lisboa é quem o declara em seu relatorio.

O Sim. R. SILVA:—E' justamente para obviar
esse usai, que desacredita nossa provincia, que
gera a desconfiança de seus recursos, de sua ca-
pacidade, de sua virilidade robusta, que faz
descrer do futuro deste colosso, que o é seio
duvida, que vive entregue a si ha 40 aminos,
mas não deixa vestigios dessa existencia tão
longa. Estamos cansados de cederá pressão do
espirito de economia exagerada, que não acom-
panha as necessidades constantes que o pro-
gresso crêa, e nem dá meios de satisfezel-as.

Sr. presidente, se acaso a regularisação, ou
revisão proposta dos tributos da provincia se
fizesse no intuito de despendel-os nuprolicua-
mente, a nobre opposiçao teria toda a rasão.
Lançar ou aggravar impostos e applical-os a ins-
tituições frivolas, a obras sem valor, a con-
struccôes que não vão facilitar a producção, é
uni erro grave, de funestas consequencias; não
só o contribuinte sente a extorsão, como a de-
plora, e a final indigna-se contra a pessima appli-
cação. Pelas considerações que tenho exhihido,
essas reformas propostas não teemn por uni se-
não adaptar o estado primitivo dos tributos da
provincia ás exigencias actuaes (Ia civihisaeão
brasileira.

Ex tranhou o nobre deputado que augimaentas-
semos tributos agora, quando teremos de aug-
meu tal-os amanhã, em virtude do estancamento
de certas fontés de renda.

Não, nós não teremos de augnientar amanhã,
e sins apenas de conservar o augmeisto de hoje
e manlel-o por outra forma. Careceremos de
transformar.

O estancamento de algumas das fontes de pro-
ducçào nós lodos o prevemos pela breve ces-
sacão do trafico, que ainda tem por objecto a
creatura humana, que vem rolando de mão em
ruão do norte para o sul, como mercadoria
arrastada pela lei rmecessaria d, mercado, que faz
com que o producto vá procurar o lugar em que
é mais apreciado e obtem maior valor. O escravo,
desde que no sul da provincia pode ser aprovei-
talo vantajosamente no amanho da terra, é tra-
zido tIos sertões do norte para a opulenta cul-
tura do café nos municípios da rnatta.

O empobrecimento ou a extincção de algumas
das fontes de renda, disse hontena o Sr. C. de
Oliveira, é consequencia perniciosa da lei im-
previdente que curou da libertação dos escravos.
f4enilco-se homenagem á liberdade, mas sepul-
tou-se a pátria na miseria; o ventre da escrava
é declarado livre, mas a civilisaçào brasileira
vai retroceder de uns seculo! Assim exclamou
S. Exc.

Ainda considerando a questão sob o ponto de
vista da situação economica do paiz, encontro
motivo de elogios á sabedoria mio legislador que,
compenetrado das necessidades da civihisacão,
dos sentimentos humanitários, decretou q iie do
dia 28 mie Setembro de l81 eia diante, não mais
visse o s o l do, Brazil o nascimento mie mim es-(Apoiados).

O nobre deputado collocou-se eia atlitude que
não com preheuulo ! IA le, que se diz liberal, quee
já cantou na lyra a liberdade, que se declara

apostolo da liberdade politica, coumhateo com
todo o ardr a euiancipaç:mo do escravo, fez a
aplogma da eserat idào civil!

O Se. C. ne (JLiYEuiIA:—NãO apoiado.
O Se. R. SmLvA:—Qnando se discutio na as-

senibléa geral essa lei inspirada por considera-
ções tão sérias, e de coasequeiscias tão magnas
cru relação ao estado economnico e social do h4ra-
zil...

O Sim F. nt VEIGA:—L moral.
O Se. R. SILVA:—... eu cedi á impressão

muito viva, porem sincera, que a muitos arras-
tou, acompanhei de longe e como espectador,
pois ainda cursava a academia de S. Paulo, aI-
guria grandes epiritos, profundamente consar-
'adores, que se intimidarão com as cunsequeis-
emas economicas da lei; receei tainbem ver des-
moronar-se de um dia para outro a riqueza pu-
])fica , logo após o desapparecimento da riqueza
particular

Mas já são decorridos cinco annos...
O Se. C. DE (JLmvElRs:—Espere.
O Sim. R. SiLva:—. . . e eniquanto reina pro-

funda tranquillidade, cima plena paz, opera-se e
consumnma-se lentamente a euiaecipação, trans-
forma-se o trabalho, não decahe e antes se avan-
taja a producção.

Um conselheiro d'estado respeitável, opinando
em 1869 sobre assurnpto tão momentoso, foi de
parecei que se adiasse a solução do problema
para depois de terminada a guerra do Paiaguay:
outro conselheiro,iião menos conceituado, enten-
dia que nenhuma providencia devia ser iniciada,
eruquanto fló regressassem ao Brazil as divi-
sões estacionadas no Paraguay, porque era de
esperar que, promulgada a lei emancipadora, os
tumultos surgissein imnnaediatamente e se repro-
duzissem constantemente na vasta superlicie do
imnperio; era necessario que o exercito estivesse
alerta para reprimnil-os. Tal era o terror que mis-
vadia os espíritos, ao aspecto da liberdade!

Entretanto, corno disse, cinco amanos são pas-
sailos, e nenhuma perturbação séria da ordens
publica ha prorompido. (Apoiados).

O SE. CESARIO GAMA: —Deste povo de cordei-
ros não se podia esperar outra cousa.

O Se. R. SmLvA:—Não atiribua ao servilismo
o que é effeito da grandeza nioral!

O Se. F. DA VEIGA:—ESte facto honra muito
o caracter brasileiro.

d SR. R. SILVA:—A lei que decretou a liber-
dade do ventre, que veio arrancar da lavoura
braços escravos, e fazer seccar a fonte viva em
que elIa se alimentava constantemente para
occorrer ás necessidades do amanho da terra,
tausbeimm teve a virtude de despertam o paiz e de-
monstrar ao cidadão brasileiro a necessidade ur-
gente de acabar comas o trabalho que avilta, com
a cohiahoraçáo terrivel do escravo em prol da
riqueza particular!

E, Sr. presidente, em certas occasiôes parece
que as sociedades precisão de provar o infor-
tanio. Ainda que as consequencias da bili eman-
cipador cahissem mais horrivel e desapiedada-
mente sobre a lavoura, nem por isso farião sue-
cunibir a energia e a coragem do cidadão brasi-
leiro. A necessidade de viver para si, para os
seus e para a pátria havia de inapellil-o para
diante, pondo em contribuição todo o poder de
sua intelligencia, que, em face das privações,
voaria apaixonada em busca e na exploração de
outras industrias menos ingratas, em cujo seio
lograsse recuperar as grandes perdas soifridas.

Srs., é una facto que se impõe á commovida
admiração dos seculos a reorganisação da França
depois da ultima guerra; a energia coin que ela,
depo i s da humilhado sanguinolenta de Sedan,
depois de pagar contribuições de guerra enormes

e pesadissimnas, depois de enviam á Prussia cinco
uiiil milhares mie francos, producto da riqueza de
seus habitantes, entregue a turma revolução veto-
riosi, após a queda de uma dyrimnastma, depois dos
horrores da commamuna,depois de tanta destruição,
surgmo das ruimias tOUS furte, usais poderosa do
que nunca, compenetrada da necessidade de vi-
ver, da necessidade de trabalhar, profundamente
imbuida das severas exigeiscias da liberdade po-
1 itica.

Nos ultimos aminos e depois da grande lição,
a Franca se ostenta ao mundo mais livre, e ao
mesmo tempo itiarS ordeira e umiais pacifica!
(Apoiados).

Não estou isolado em mnimshas apreciações. Era
epoca beta proxima, na assemblêa geral, por
occasião de discutir-se a necessidade da impor-
tação de capitaes estrangeiros para fecundar a
lavoura nacional, eni vista da iiisuíflciencia das
existentes no paiz, e quando planejava-se nesse
intuito a organisacão de uni grande banco, fez-se
ouvir a impugnação eloquente de uni dos mais
ihiustres moeiimhros ila camnara temperaria, e or-
namnento do partido conservador. Corrmbatendo
a lei dos auxilios, declarou que chia ti-azia a des-
graça, havia de produzir imnmerasas dificuldades;
mas felicitava-se por isso, porque, quando co-
meçasse a cruel provação do infoutunio, a socie-
dade brasileira, instada pelas circumstancias,
havia de descobrir novas industrias, novas e ri-
cas fontes mie producção, rasgando horisonites
desconhiucidos, e tamnhamn, o que era melhor,
havia da aprender a gozar dos benefícios da li-
berdade pohitica, tentando a regeneração e a rea-
lidaie do systema representativo; a liberdade se
apura no solirinsentiu.

Considerava essa lei corno prenuncio não só
da emuancipação industrial, corno tarssbemms da
emnancipação pulitica tio paiz.

Pois eu tauubemua tenho as mesmas convicções;
estore certo de que a lei de 28 de Setembro, em-
bora produza choques e abalos mnonmentamseos,teve
a grande virtude de despertar o agricultor do le-
lhargo, em que vivia, e lia de immupelli-lo vigo-
rosamente a salvam- seus interesses e mie sua fa-
milia, de todo o seu futuro, a procurar natural
e necessariamente a transformnacào do trahalhmo,
harmonisando suas convcnieiiias de proprietário
com as supremas determinações da lei moral.

Surgirá do entorpecimento que lavra a ini-
ciativa individual, que já se pronuncia em a[-
guinas das proviricias do irnperio, onmle tema ope-
rado pu-odigios heroucus, cortando o solo de es-
traias de ferro em todas as (hirecóes e estabe-
lecendo numa corrente que não se esgota ,a da erimi-
gração. I com (tire epoca succedem taes pliemuo-
menos? Em Pleno dominio da lei de Setembro.

Eu tenho fé, Srs., que esta joven sociedade, a
braços com 	 infortunio, 

há 
de se mostrar mia ai-

tura delle, e que, mesmo lutando com a catas-
lrophe, lia de abençoar aquelias que prepararão
a tramssfornaação,euabora dolorosa, o renascimen-
to da nacionalidade brasileira. (Apoiados). E,
parodiando as palavras notaveis de uni dos le-
gisladores que usais cooperarão para a grande
lei da geração actual, eu direi que é impossível
que, corno consequencia delta, só tenhamos a
contemplar no Brasil o desastre e a ruma, por-
que não se comnprehende que nos altos designios
da Providencia as bellas recompensas da virtude
se assemelhem tanto á expiação dos grandes cri-
mes. (AfEito bem).

Por haver-se consummado tamanha obra, a
Providencia ha de velar, acredito, cora mais so-
licitude ainda, se é possivei, pulos destinos do
inuperio. (Apoiados, muito bem).

Observei que, por eticito da situação creada
pela lei que regulon o estado servil, tens se ope-



- 93 -

lado importacão continua de escravos de certas
Zonas do liii peri o para ou tias, o iI e são fie 11101
aproveilados. São utilisados de tal arte capitaes
que jaziáo inertes e se não reproduziào. Sob o
influxo da lei de 28 de Setembro é que já se
Opurio taes plieuoiiienos, e se aprende a evitar o
desperdicio das riquezas de todo o genero que
nos cercão e só esperão o emprego iliteiligente.

Entendo, porem, que os poderes publicas de-
vem revestir-se de maxiina prudencia lias cir-
cuwstanctas actuaes, tratando escrupulosa e de-
licadamente dos assumptos de ordem econoinica;
e a proposito occupar-iiie-hei da questão da
pauta pala cobrança do imposto do café.

Sr. presidente, V. Exc. se recorda da discus-
são ardente que se travou nesta assenibléa quan-
do se pretendeo tornar vaiiavel aquella pauta,
igualando a nossa taxa ã fluminense. Entetide-
inos,que quando o governo geral,que vela de tão
alio sobre os destinos do paiz, dava o exemplo,
proveitoso e digno de imitação, da protecção
cfficaz que dispensa á lavoura, aplanando-lhe o
caminho, já resolvendo reduzir impostos, já
tratando de importar capitaes e poi-os á sua
disposição; entenderiios que, quando taes exem-
plos partiào tão de cima,nào nos convinha exigir
urna contribuição tão vexatoria aos lavradores
mineiros, que lutavão com difficuldaules, e não
pídião supporlar o imposto duas vezes maior a
tine está sujeita a lavoura de café da provincia
d o Rio, muito mais bem servida de estradas de
ferro e vias de cominunlcação. A diminuição da
taxa do café mineiro era leteriiiinatla pelas ex-
cessivas despezas de transporte. Pois, Si'. presi-
dente, nestas idéas, em que estava então, ainda
inc acho hoje.

O Se. F. DA VEIGA:—Apoiado.
O Se. R. SILVA:—Ainda hoje penso que com

a meia sisa elevada, que temos, com o encareci-
mento dos agentes de trabalho, com essa enorme
quantidade de impostos que por todas as formas
pesão sobre o lavrador mineiro, nestas ciscum-
stancias,não nos compete, não é acto de pru-
dencia, nem de sabedoria, elevar a taxa, como se
pretendeo na sessão de 18'74. (Apoiados).

O Se. EVARISTO MACHADO:—E' inopportuno.
O Se. li. SILVA- --Alas, o nobre deputado o Sr.

Valladares, que hontem occupous a tribuna com
a elevação de vistas com que sempre discute,
não discordará de mim que em tempos futuros,
no caso de estancamento de outras fontes de
producào, e se a lavoura do café estiver em cii'-
cumstancias lisongeiras, nos deveremos resignar
a exigir delta este sacrificio, esta cooperação
para as necessilades provinciaes.

O Se. VALLADARE5:—Nestas circurnstancias eu
não podia discordar de Y. Exc.; irias pela ma-
neira porque se cnunciava no seu relatorio, pa-
recia querer já o auginento.

O Se. li. SILVA:—Nào, e principalmente por
uma razão inteiramente pessoal; em caso de
tanta gravidade não me contradigo facilmente.

Como já eu disse, a commissào não teria co-
ragem de propor augmento de impostos; sentiria
reiuioraos, p)rqUe deve tremer a mão ao legisla-
dor quando aggrava a iinposião por motivo
flutil, se propuzesse as providencias tributarias
que constào tIo seu projecto e não estabelecesse
iuirnedialaiiiente a appli'açào proficua tias ren-
das que prepara. Não só foi augmentada a verba
relativa ao pagamento de juros e amortisação
de enipresturnos, corno tambein a comniissão
propõe o auigmento de ordenados dos professo-
res publicos de instrucção primaria e a consig-
nação de quotas para as cadeiras dc novo crea-
das.

O Se. AIARAL:—Nesta parte o acto honra a
y. 	 c.

(1 Sri. A. 1:—E' digno de louvor.
() Se. li. SILVA: —A instrucção é uni meio de

facilitar a producção; iliustrando a intelligencia
do cidadão, torna-o inclior productor, pois lhe
ensina a ap p licaçao .e pratica das noções scienti-
ficas. ElIa opera o verdadeiro socialismo, na
plirase de 3. Siinon, o socialismo conservador,
que encerra a um tempo a mais bella afirmação
da . liberdade e a mais severa attestacão da pro-
priedade. I)ispendios como estes j ustificão-se
amplamente; impostos consagrados a taes fins
nao excitão clamores. (Apoiados).

O Se. CAETANO GANIA:—Já se vê que não é
para augnientar o furiccionalismno.

0 Se. A. PENNA:—Augiuenta-se 20 % na se-
cretaria do governo.

O Sim. AMAuuAL:—Deve-se fazer o auguiento em
todas as outras reparti ç óes; já apresentei um pro-
jecta neste sentido.

O Se. CAETANO GAMA:—SãO pretençóes por
ora.

O Sim. R. SILVA:—Antes de concluir, eu quero
responder, ainda que ligeiramente, a algumas
consideraçóes feitas pelo illustre deputado que
nme precedeo na tribuna. S. Exc. entende que
é inconveniente o meio aconselhado pela corri-
missão para tornar eficaz a arrecadação do im-
posto da meia sisa.

O Se. A. PENNA:—Não ti totalmente inconve-
niente, foi alem tio que devia; chegou a ser uro
pouco vexatorio.

O Se. H. SILVA:—Não estabeleci propriamente
um imposto, mas uma multa para os que se es-
ululivarelmi ao pagamento do imposto. O legisla-
dor deve ser mim pouco severo na pena que im-
põe para reprimir a fraude.

O Se. VALLADARES:—A5 proprias penas estão
sujeitas a certos principios.

O Sim. li. SILVA:—A respeito da plausibilidade
da imposição não pode haver duvida; a meia
sisa não deve caber unicamente no caso de
translaceào do doininio efectuada judicialmente,
mas sempre que de facto esta translaccão se pro-
duza. E' certo que a lei fulmina corri pena de
nullidade os contratos de compra e venda de es-
cravos que não se effectuaremn por meio de es-
criptura publica; mas esta pena só serve para
salvaguardar o interesse privado, entretanto que
a respeito de contratos corno este intervem sem-
pie o interesse do fisco.

O Sim. A. PENNA:—V. Exc. sabe que pela lei
geral deve-se até restituir o que tiverem pago.

O SR. 11. SILVA:—Para isso é necessario que
haja a decretação da nuilidade do contrato pelo
poder competente; que algumas das partes con-
tratantes a promova judicialmente. Desde que
semelhante intervençao judicial se não verificas-
se,haveria de facto a translacção do dominio, lu-
craria o particular todas as vantagens proporcio-
nadas pela translaccão; só ficaria prejudicado o
fisco, que ver-se-hia privado de cobrar os 5
estabelecidos em seu proveito.

Disse usais S. Exc. que o valor da moeda não
tem-se depreciado.

O Se. A. PENNA:—Da epocha em que forão
marcados os ordenados aos funccionarios para Cá.

) Se. R. SILVA: —Gradual mente o poder geral
tens angirientado o valor da oitava de ouro.

O Sim. A. PENNA:—Mas o ultimo au-mento foi
em 1841.

Sim. R. SILVA:—Porque alterão ás vezes os
governos o padrão monetario, elevando o valor
legal da moeda ? Arriscão semelhantes medidas,
quando vem ulimninuido o valor real tio ouro;
augnTientào então o valor nominal. Como nos ul-
timos tempos tem sido iutrodusida no commer-
cio grandequantiddade de ouro, seu preço tem
decrescido; desde a descoberta ds minas da

Auiierea 	 li Au.lr,tlia ullemtu-o' prulumndiuunle
a relação lime existia entre 	 oiro e as outras
nu u3rcad o rias.

Entende S. Exe. que a mnoedt não tem sot -
frido deprecianieui:o, porque o caunbio está alto,
° é o cambio que regula o preço dá moeda.
() eaunbio estabelece as relações mondarias dos
mercados.

O Siu. A. PENNA:—Por meio destas operações
é que importamos moeda para o paiz.

O Sim. li. SILVA:—() que occorre corri a nossa
moeda, que ti o papel inconvertivel, quo só teus
curso no paiz, que não mranspóe as raias do ter-
ri lorio, que é uma instituição excepcional ? O
ouro foge do mercado e occul ia-se, não gyra lias
praças de envolta com o papel moeda. Não se
organisão buscas de circulação, que não podem
fundar-se com o papel moeda por base, que não
podeni contar corri o ouro, que não pára no mer-
cado

Assim, sob o dominio do papel moeda, não
se apphcão ciii toda a extenção os prircipios eco-
iiomicos que regem  movimento das trocas nos
paires eum que a circulação está estabelecida em
couidicócs normaes.

O Se. A. P£,,NA:—ObLeiia-se usina moeda de
(Olmo mio Rio de Janeiro fazendo-se o agio de 3%.

0 Se. Csaummo GANIA;-0 valor da moeda de ou-
ia depende da balança da importação e expor-
ta, ào: esta balança é qne é o regulador do caiu-
hio.

O Se. 11. SILVA:—No uosso paiz o papel moeda
constitue o nmeio circulante.

O Se. CEsaemo GANIA:—E' o regimnen do papel
moeda.

O Sim. VALLADARE5:-0 povo está tão acostuma-
do como elIe que ja não se lembra da moeda de
ouro. Nesta provincia tem-se dado até o facto
de se trocar ouro por papel dando-se um agio
(risadas).

O Sim. CEsAimmo GAMA:—Tal é a força do habito.
O Sr.. VALLADAItES:—Em mm.iaterma de papel timo-

eda.
O Se. Cesaismo GANIA:—Seta divida.
O Sim. R. SILVA:—O que é certo,Sr. presidente,

é que a moeda se deprecia, porque os generos
encarecem ou augmnentào de valor. V. Exc. lia
de lembrar-se dos ultimnos augmnentos de venci-
mentos que teem sido decretados pela assemnbléa
geral.

Quando me referi a melhoramentos de venci-
mentos não cogitava unicamente dos auginentos
de vencimentos dos funecionarios provmncuaes,
limas tamnbcm dos empregados geraes; atludia de-
mais a augmentos que a equidade talvez mios
aconselhe no futuro.

O subsidio dos senadores a deputados geraes,
por virtude da imiterpretação dada lia 3 annos, foi
elevado a 2,5 vezes mais do que era; fixou-se o
valor actual dos cruzados de ouro, especie em
que foi marcado aquelie subsidio na legislação
antiga; essa fixação importou em uni augmento
equivalente a loO %.

O Se VÂLLADARES:—V. Exc. approva esta in-
terpretação? E' urna das causas mais escanda-
losas que temos visto.

O Sim, R. SILVA:—Será escandalosa, mas a de-
ducção que tiro me serve, mostra ainda a minha
these e o depreciamnento que occorre da moeda.

Não querendo prolongar o debate, vou con-
cluir as observaçôes que, em defeza do projecto
do orçamento, julguei dever oflerecer á attemi-
çào...

O Se. Moueio:—Tem discorrido muito bri-
lhantemente.

O Sim. AMARAL:—Fez um discurso muito bo-
nito.

Se. EvummisTo \l.ut.mmano:—Tein fulltdo per-
fei tauoeii te luui

O Sim. R. SILV.u:—. . . desta illustre assembltia
que, comupenetraila da necessidade dos tempos,
procura adaptar á dIa a provincia, por meio de
unia reforma do regiunen existente As necessi-
dades umutmuto com osos temumpos, as leis mnudào com
as necessidades, porque não se applicão senão á
sal isfaçio deltas e a regular as relações que se
e.,;Libelec,úiii entre os individuos por virtude
deltas.

Esta illustre asseuiibléa procura assignalar sua
passagem com reformas uteis, mostrando que-
rei, não só elevam as rendas, tornar puoductiva
a despeza, como lamimheumi confeccionar leis de
orçamentos que assegurem a efficacia tia facul-
dade que temos de lixar despezas. E nesta parte
eu registro as declarações dos nobres deputados
luberaes, os seus applausos ás medidas aconse-
limadas pela commnissão.

A determinação dos casos em queque a abertura
de creditas supplernentares se pode dar é urna
medita reclamuiada para que o exemcicio de nossa
atlribuição se torne real. A commnissão, em com-
plemento d'essa medida, e execuçàn de um dos

do ai. 3 0 , lia de declarar quaes as verbas
susceptiveis da abertura de creditas supplemen-
tares e distinguir aquellas em que semnellsaiute
amplitude não pode ser tolerada. Será adaptada
ao novo regirnen a lei n. 2181 de 25 de .Novemn-
bro de 18'5.

Na confecção d'essa lei, procurei por todos
os meios estabelecer no seu art. 3. 1 medidas
realriclivas dos creditas supplemnentares. Entre-
tanto, a reflexão mostrou-me que fui alem dos
mucos desejos, que, rio intuito de asseguar a
efficacia das leis de orçamento, calii invtulumita-
riamuente no excesso opposto , supprinmindo a
faculdade de abrir creditos, ainda dentro de cer-
tos limites, a verbas de natureza variaveis, como
sejão a de expediente e outras. A reacção é sem-
pre exagerada.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Por conta do expedien-
te é que correm os maiores escandalos.

O Se. R. SILVA:—A administração não é mo-
ralmsada em consequencia de nossas leis; não
somos tutores dos presidentes; não podemos
assegurar ou decretar a moralidade administra-

tiva: a administração Lem sua autoiiomnia e é
responsavel pelos actos que pratica na esphera
de suas altribuições, para cujo exercido teus ne-
cessidade de certo arbitrio.

A asemnbléa provincial apenas pode, impondo
limites á despeza, prevenir o desperdicio, o
destroço da fazenda publica; já consegue muito
impedindo a ruma e desorganisação das finan-
ças. Estes principies devem doimuinar o exer-
cicio regulados pela lei n. 2181.

Mas, de novo o digo,regisVo as declarações dos
nobres deputados que entendem que nessa parte
é digna de louvor a assemnbléa provincial, que
assim se mostra animada das melhores inten-
ções.

Acreditem os nobres deputados que a caiu-
missão de fazenda não toma essas palavras co-
mo elogio banal, porem as guarda como attes-
tacão muito digna de apreço, inspirada como
deve sei-o pelo sincero reconhecimento da ver-
dade.

Homenagem destas, prestada por adversarios
polilicos, ardentes e intransigentes, é tudo quanto
pode almejar quem procura servir dedicada e
apaixonadamente sua provincia,torumando-a pros-
pera e feliz.

VOZES:—Muito bem! Muito bem!
(O orador é cumprirneselado por seres amigos.)



1)iscurso proferido pelo Sr.d eputado Aflonso E-eiina ria
sossjo de 23 de .Jririho de
1876.
O r. Aflonso 1enna:—Sr. pre-

sidente, por occasiao da I.a discussão do pro-
jecto de orçaniento, eu oflèreei alguns reparos á
cousideracão da honrada La coulinissão de fazen-
tia, aiim de que cIta procurasse equilibrar a re-
ceita com a despesa, e por essa forma desappare-
cesse o deficit, que então attingia a enorme cifra
de, 290 e tantos colitus, como creio que demons-
1 i•ei.

Entretanto, no seu projecto substitutivo, ain-
da a iilustre commissào apresenta o deficit de-
clarado, não inferior a 26:138.

Porem, não é só isto; examinando os diversos
§ da receita, encontrei alteração para mais, reta-
livaimiente ao 1.0 projecto aqui oibrecido e que,
cuiiforiue declarou o honrado relator da coinrnis-
sao, era firmado no calculo da receita media ar-
recadada nos annos anteriores.

E' assim que, por exemplo, nas verbas de 4%
sobre o café, de transferencia de escravos e ou-
lias, notamos uni augmento que ascende a nada
menos de 34:000000, o que eleva o deficit a
ou: i38.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—FiZerãO conta de che-
gar.

0 SR. A. PENNA:—Portanto, sem considerar a
parte do projecto que diz respeito ás despesas,
onde se encontrão algumas verbas dotadas ínsuf-
ticieuteuiiente, já podemos contar como certo e
existente um deiicit de algumas dezenas de con-
tos de, leis.

No correr da discussão do art. 2. 1 mostrarei
que o ileiicit vai se elevar talvez a mais de eCu]
contos de reis.

h p passagem mencionarei a verba destinada
para a foiça publica, que, conforme o projecto
aqui votado e já reinetliulo á saneção, se elevará
a mais de 500 contos, entretanto que a nobre
comunuissão consigna para esse serviço 495 con-
tos e tanto.

ti SR. R. SILVA dá um aparte.
O Se. A. PENNA: .—Dizern os nobres deputados

que o corpo não se completará.
O Se. VALLADARES:—O nobre relator da com-

missão de força publica declarou que lia de se
completar, porque é a guarda municipal com ou-
tro nome.

O Se. A. PENNA:—Justamente. A commissão
de fazenda está em desaccordo com a de força, que
nos assegurou a realisação do seu projecto, em
vista das medidas neile consignadas, e que no
seu entender satisfazem verdadeiras convenien-
cias publicas.

Devemos attender mais que até a epoca em
que tem de entrar em exercicio a lei que discuti-
mos terá decorrido uru atino, tempo mais que
suiliciente para organisar o corpo policial, se por
ventura não for absolutamente inexequivel essa
lei.

Sr. presidente, feitas estas considerações, em
relação ao desequilibrio com que se nos apresenta
o novo projecto de orçamento, entrarei em as-
sumpto de ordem diversa, corri o intuito de mos-
trar que a iltustre eommissão não foi bem sue-
cedida nas medidas de que lançou mão, afim de
cobrir o deficit com que luta a provincia; e direi
mesmo que, em parte, a elevação das verbas do
orçamento não corresponderá á realidade.

Vou dar a rasão.
Por exemplo, na verba—taxas itinerarias—a

nobre cummissão elevou a receita a mais 80 e
tantos contos;entretanto que não é de suppor que
o proulimeto desse imposto tenha tal augmento.

Para mlu hasta ponderar á rasa que urna das
recebedorias corte e arrecada maior somuumua dessa
taxa á a do Paraluybuna; mas esta, com o inter-
namento da estrada de ferro de Pedro 11 mais
para o interior da provincla, deixará de ter a
mesma renda que até aqui tem apresentado.

O Se. R. SILVA: —Será paga na recebedoria do
Juiz de Fora; e á medida que a estrada vier se
internando, lambem a taxa será recebida mais
adiante.

O Se. A. PENNA:—Mas á que o percurso entre
o Juiz de Fora e o ponto onde for estabelecida
a nova barreira será muito menor, e portando
esta não contribuirá com somma igual rara as
rendas da provincia.

Por exemplo, do Parahyhuna para liarbacena
faz-se grande conimercio de sal, que paga avul-
tadas somrnas a titulo de taxas itinerarias; mas,
desde que a estrada chegar á liarbacena, cessará
essa renda proveniente tio comniercio existente
entre aquellas duas cidades.

No relatorio, aliás bem elaborado, de que a
nobre commissão fez preceder seu projecto, en-
contro idéas que acho prejudiciaes aos interesses
de algumas industrias de nossa provincia, e ou-
tras que, no meu entender, não justificão sufI]-
cientemente o augmento de impostos ahi pro-
posto.

Em relação ao imposto da meia sisa de escra-
vos, a nobre commnissão, com muito justa razão,
procura obviar a fraude que se dá em relação
aos mnunicipios liuriitrophes da provincia mIo Rio
de Janeiro.

A nobre commissào attendeo a mim facto exis-
tente, isto é, que alguns contribuintes, ali de
cvi taremii o pagamento do i ulposto ciii nossa pro-
vincia, aonde á incouteslaelmnente miais eleva-
do (to que naquella, vão para alli lavrar seus
contratos, deixando assim de pagar os direitos
em nossa provincia, onde tem a sua residencia,
e de onde sào oriundos os escravos, que fazem
objecto da transacção.

O nobre deputado, relator da comniissão, po-
rem, foi atem do tini que devia visar, impedir a
fraude; e, gravando demasiado a sorte dos con-
tribuintes, conimetteo por seu turno uma injus-
tiça.

O Se. VALL,t DARES: —Pra ticar o mal para evi-
tar o mal.

O Se. A. PENNA:—Para fundamentar algumas
das medidas que offerece, diz o nobre deputa-
do (lê):

O imposto da meia sisa é devido pelo facto
da trauslacção de dominio e deve ser exigido pelo
fisco, desde que encontre vestigios certos de sua
existencia, embora não revestida de forma legal
e capaz de effeitos juridicos. a

Encontro nesta asserção do nobre deputado
uma perfeita autinomia com os verdadeiros prin-
cipios appflcaveis á materia; e, se fôra mesmo
meticuloso, poderia notar urna contradicção
neste periodo.

O nobre deputado assevera que o impasto da
sisa é exigido pela transmissão do dominio, e
no entanto conclue por dizer que deve-se co-
brai-o mesmo daquelles actos que não Impor-
tão transmissão de dominio.

Ou o imposto é de transmissão de proprieda-
de, como não pode deixar de 3er considerado, e
neste caso é preciso que os actos sejào revesti-
dos daquellas formulas que inaportão perante
nosso direito a transmissão de propriedade, ou
então é um imposto de outra natureza, e deve
ser regulado de accordo com os principios ap-
plicaveis ao caso.

Corno os nobres deputados sabem, no enten-
der dos economistas, o principio racional do mi-
posto de transmissão de propriedade vem a ser

coisa publica, porque o: ohjm'.fo vão ás uuIoS l
a uipposeá, de que por esta uuiuilaç.o lucra a
p ,! soas que uittellior os porieuui eiulpregar Para cb-
lerem v:intgens, e assou augiucrilar-se a rique-
za geral.

(is impostos lixos e lir oporcinar s , dizem 	 os
ec,suoruuistas, temo por flui tributar actos que

ou declarativos ou atlrihr ' tivos da prpre-
lote .N o 1. 0 caco, não se dá uru facto propria-
rrreiite tribrutavei, e o legislador nào pode, seum
calcar aos pés os ptuicipios de jmasti;a, ir buscar
li ri capital no domicilio inviolavel do cidadão,
omquirir de seus negocios mais reservados para
obter renda.

EnI retanto, que mio 2." caso, isto é, quanto á
transtacçào rio doriuinio, o capital se manifesta, e
suppõe-se que cale facto teve por tini o lucro das
partes e o estado vem pedir tinia parte destes
1 micros para cio regal-a embeneficioda socie-
rIade.

Ora, Sr. presidente, se estes são os fundamen-
tos racionaca dos impostos proporcionaes, em
cuja categoria se acha inquestionavelmuente a da
meia sisa de escravos, os nobres deputados hão
te concordar comigo (lIC a rlisposicáo mto pro-
e, 1 , que procura taxar lon tes que não impor-

1(1 11) juridicamente a transferencia do rtoruimmio do
escravo é injusta e vai de encontro as pri iCi-
pios que regem semelhante mualei'ia. Eu, por-
tanto, Sr. presidente, julgo que a asse:nblúa pro-
vincial não pode dar o seu assenso a estas me-
didas, que são umiruto alenu do uni que se quer
evitar, isto á, impedir-se a frau te que infeliz-
mente tem-se dato em relação aos r.ossos ou-

rmrcmpios limitrophes da provmncia do Rio.
Continuando a analysar, ainda que perfuncto-

riaunente,as idéas contidas no relatorio to nobre
relator tia commissào de fazenda, eH nio p'isso
deixar passar cru silencio e sem o devido elogio
a boa providencia ahi consignada de se diminuir
o imposto com que a thesouraria havia gravado
o gaio vaccu m exportado da provi teia.

0 SR. VsLLAD.auiEs:—%poiarlo.
O Se. A. PENNA:—E' comn elI'eito, Sr. presi-

dente, de inteira juatia essa medida tomada
pela nobre cornmissào 'de fazenda e pela qual
eu lhe rondo os meus emboras.

O Se. YALLADAIIES:—Até porque vai amigmen.
tar extraortlinariaru'nts o preço da carne verde
na capital do imuperio, de maneira que a po-
breza não pode cmoel-a.

O Se. A. PENNt:—Alem das justas pondera-
çóes, que não podem deixar de actuar tio espi-
rito da asscmbléa provincial, relativas ao con-
sumo da carne verde na capital do lmuip:rio,
onde a população luta comn verdadeiras dilli-
eu Idades para se alimentar, temos que a inclus-
[ria da criação do gado vaccum não á tào pros-
pera que comporte a aggravação do imposto.

O Sim. FERRAZ .JuNmomi:—Apoiado.
ti Se. A. PENSA:'—. . .como o fez a thesouraria

provincial com ap p rovaçào do presidente tia pro-
vincia, elevando de 1920 a 2500 a taxa que
se paga nas nossas barreiras sobre cada cabeca
de gado que é exportado para o mercado da
corte.

O Se. VALLADAIIES.-1pOiaIIO, é unia industria
que vae perdendo-se na provincia.

O Se. A. Pessa:—Noto uma incohereneia, e
direi mesmo urina contra'licçao flagrante no
moodo porque o nobre deputado pelo 3. 1 ilis-
tricto, encarando o estado tia lavoura lo café e
a do fumo, chega a conclusões diamnetralmiiente
oppostas nas disposições do projecto.

O Se. VALLADARES:—E' exacto.
O Se. A. PENNA:—S. Exc. compraz-se emani

nauciar á provincia que o estado da lavoura do
café é prospera, tanto assim que a sua produc-

çã.t tem cm'erilo exlrordinariamrmente nos lilti-
mmi armilis; ela mais que o :mugtuetilo de pie-
co date pruducto da nossa lavoura vae cmii
desproporção coei o augmnento da lmrod ucção
da mmi'mna; poremn, estabelecidas estas premnis-
sa, S. i:xc. apemias chegou á conclusão de que
pilha elvar arbitrariamente a qnola cmii que
rçu o i'eiidimmi'nto sobre o café. Mais tarde

tI, passagem
mu 	

notarei que estas idéas, aqui pre-
cOsatla pelo nobre deputado, são de uti citei-
tu unuito perigoso e contra o qual devemu ir-se
precavendo aquelles que se interessão pela in-
dustria cafeejra de nossa provincia...

O iu. YahJ,.%nSRE5:—A poiado.
O Srr. A. PENSA:—. - . porque, se se dão estas

comilicoes tão vantajosas, aqui apregoadas e au-
nuncia as pelo nobre deputado que tem sua re-
sidemiema em um dos inunicipios da malta, a
mmcl misão será, e infelizmemate, que não se pas-
sar:íj longos (]"as  sem que a assembléa venha
aggravar os tributos que actualmente existem
sobre esta prduccào mineira.

a provra de (p e estas conelu-ics são muito
verdatcir:is, eu a encontro mio moio porque o
nobre de p utado tratou a Lavoura tio fumo.

S. Exc. annunciou que essa ind ust ria é pros-
pera e immediatammmente consignou mio semi pro-
jecto um auguiento de imposto sobre o fumo.
Em relação ao fumo, S. Exc. aggravou a taxa eum
150 °/ e em irtação ao mel do fumo elevou-a
a 100 0/: isto é notavel

O Se. R. SILVA:-1.50, não.
O SR. A. PENN.s:—Emn relação ao fumo o aug-

minto é de 150 o/a, porque a taxa era de 8 réis
e hoje é de 20 por kil..gramma, segundo o pro-
j"cto.

• SR. C. DE OLIVEIRA:—E' extraordinario.
• Se. R. SILVA:-11a engano no projecto mi-

preaso: cru vez de 20 réis, são 16.
O Sim. A. PENNA:—Ah! folgo muito. Já tenho

obtido alguma musa desde que o nobre depu-
tado diminuto 50 o/ no imposto, attribui titio
a erro tytographieo aquillo que une parecia ser
a cousmgnacão tio projecto.

O Se. R. SILVA:—V. Exc. poderá atlribuir a
muiiia rectificação ás suas reflexões de agora;
mas asseguro que já existia.

O SR. A. I'ENNx:—Apenas fico satisfeito com
a certeza de I m ie a aggravacáo da taxa não é tal
qual se acha tio projecto substitutivo da com-
missão.

Infelizmnsnte este aparte, com que me honra o
nobre deputado, me leva á. seguinte conclusão:
S. Exc., no modo porque orçou o rendimento da
industria ruianufactureira de 3 .i ii o/o ,con leio pio u
lmmquestiomiavelmnente, segumido os calculos que
tive oCCSsiau de fazer em mnim:ha casa, o aug-
umiento proveniente da aggraiação desta taxa,
porque, só com o augmiiemito de 150 o/ sobre o
Fumo e de 100 0/ sobre o mel de fumiio é que
se poderia obter ri cifra por S. Exc. aqui apre-
sentaria. Desde que S. Exc. não augtuentou 150
o/ a, porem sumi 100 °/ sobre a taxa do fumo, lia
de concordar comigo em que a sua cifra foi exa-
gerada cmii 15 contos, pouco mais ou menos.

O SR. 14. SILVA:—Direi a razão do auguiento.
O Se. A. PENSA: —Aguardo esta explicação.
Sr. presidente, vou procurar demonstrar que o

nobre deputado miào teve razão quando declarou
que á prospero o estado da lavoura do fumo. In-
felizuneiate. Sr. presidente, esta lavoura está em
decadencia na nossa prorincia.

O Se. FERRAZ JUNmoe:—Tende a desapparecer.
O Se. A. I'ENNA:—Coniio acaba de declarar

aqui o muco distíncto collega e particular amigo,
Sr. [)r. Ferraz, dia tende a desapparecer.

O Se. R. SILVA:—Não nos muniiripios que te-
nho percorrido.



-rr. PeNNA:- . ... í . IXi'. ( ff1110 eom-
eIi:nt# Irara lazer estaimlarai:ao, porque reside

ia Zona da provincia onde a producção do tuino
e maior, é mesmo consid ravel. Uru dos nobres
deputados,que faz parte da GOhilUhiSSãO de fazenda,
meu distiricto amigo, Sr. Dr. Veiga, pode infor-
uiar-nos se é ou não exacto que tae ciii perfeita
decadencia a industria do fumo no sul da pro-

iricia, devido isso a diversas causas, algumas na-
triraes, corno são as seccase as geadas, e otras
ri nei (orlas ou de natureza diversa, corno 5:10

atueilas que dizem respeito ao modo por que os
eoiiiriijssarios de fururo vendem esta mercadoria
as negociantes da corte. 0 que ti certo
desanimados, os agricultores, os indtislriaes vão
limitando as suas industriasse applicando sua ac-
li vidade a outros ramos de negocio que lhes pos-
são dar melhor proveito.

41 Se. Fitiriuz Juxiori:—Estão mesmo emigran-
do para S. Paulo.

Se. A. Pexxa:—Sr. presidente, perante os aI-
garisiiios mis nada po(leiiis questionar. Itecorri
aos dados ollieiaes relativos á exportação do fumo
de nossa provincla e encontrei o seguiu te. No
exercicio de 1850-1851 a exportaço subio a
3.228,035 Lilgraniinas de fu ino.

Tornando por base as ultimas noticias que nos
são fornecidas a respeito deste uiesmo assu nipto,
enconIrei que esta exportação no exercicio de
l83-184, isto é, 23 anhos depois, foi apenas
de :3,859,509 kilograrnrnas de fumo; isto é: hou-
ve uru pequeno acrreseimo de 631,000 kilograiii-
nas. ara, Si'. presidente, esta industria ré-se

(lhiC está perfeitamente estacionaria, está
lysada, e, direi mesmo, em decadencia...

0 Sri. Vtm.LADaires;—Apoiado.
II Sii. A. PENNA:—. . . si tomarmos por base

(Ia eoniparac:io os au rios mais proximamente au-
teriors ao ulti uro de que acabo de faltar.

I'm 1868 a 1869 a exportação foi de 4,121,685
ki lograrri ruas. Eur 1869 —1810 foi de 4, t33,141
kitogrammas. Em 1850-18'71 já lia unia baixa,
ó prorluzio 3,639,360 kilogranimnas. Em 1811-

1852 foi de 4,930,918 iilograunnas. Eni 1852-
1853 de 5,161 ,42 kilogrammas.

Couro terão os nobres deputados notado, vem
decrescendo a producção deste ramo da ind ris-
iria mineira...

• SR. VALLADARES:—Apoiado.
• Se. A. PENNA:—. . .ar ponto de que no ul-

timo exercicio liquidado, de que tenho noticia,
ole 1873-1874, a producção desceo a 3,859,509
ki logram mas, quando em anuos anteriores havia
attirrgido a soruma de 5.200,000 kilograrurnas,
pouco mais ou menos.

Eu fiz notar á casa a incoheiencia do nobre
relator da cotnmissào de fazenda quando, pre-
esnisando a progressão e as vantagens da indus-
li-ia do café,foi fazer recahir o peso do arigmento
das taxas sobre o fumo. Vou comparar agora o
progresso que teemn titio estas (luas industrias
cii relação á exportação desde i850 para cá.

I-lrii 1850 a exportação da provincia em rela-
:ão ao café ascendia a 13,500 e tantos mil kilo-
gramnrtias, entretanto que em 1854-1855, Lo-
itianlo-se por base a quota do imposto recebido,
a exportação do café subio a mais de 50,000,000
(e kilograriirnas; isto é, houve uni excesso de

31,000,000 de kilograiiimnas na exportação em re-
Iaçào ao exercido de 1850-1851.

Se. X. na VEIGÁ:—Quiirluplicou.
1) Se. À. PENA-.—. ..entretanto que em 	 re-

iaça() a) forno a differenca de 1851) a 1851 para
foi apenas de seiscentos e poucos mil kilo-

graniriias. Os nobres deputados, portanto, li:ro ris
eouit:ordar comigo, que as razões sua que se lia-
senti a nobre cornmissào de fazenda para aggra-

vir a taxa sobre o fumo não são pricedenles,
p rque o contrario devia actuar cru seu espirito,
se cxi minasse os dados olliciaes de que pudesse
dispor, para dirniri uir e não para aggravar a moes-
nia taxa.

O R. MouiiÁo:—O augmnento não foi da taxa,
ias do valor da taxa.

0 SR. A. Pxxa:-1)á tudo numa e na mesura
cousa. Tanto e assim que a Comnmiiissào franca-
mente declara que esta aggravação do imposto
só era cci relaào ao furmio.

O Se. E. na VEIGA:—Náo é sobre o valor, ti
sobre a quantidade, que tem nirtitas vezes t-orr-
li-a si a baixa de valor no mercado da corte.

Se. R. SILVA da uni aparte.
0 Se. A. PENNA:—COMO muito Irem diz um

tios iiieriltros da cornnnissão de fazenda, o Si-.
1 )r. Francisco da Veiga, a industria tio (unto
ainda luta com as varia ções successivas que se
dão no mercado da corte, algumas reaes, outras
creadzs pela má fé dos comniissarios da venda
desta unercadoria.

0 SR. FERRAZ jL'Nion:—Dos compradores.
O Se. A. PENNA:—Sr. presidente, não quero

dizer coro isto que se deva extinguir todo e
qualquer imposto sobre o fumo. Longe de rriirii
semelhante idéa, porque este objecto hoje é de
grande cousuriio, e, coinquanto não seja de pri-
meira necessidade, está geralmente arlinitlido no
uso de todos os paizes. E' urna fonte de renda
sem duvida muito aproveitavel; mas é necessai-io
tire não seja cIta muito sobrecarregada, para que
não vã extinguir-se, com detrimento da riqueza
publica, e, durei mesmo ainda rinais, irão só da
riqu6za. publica, corno dos proprios rendinien-
[(os de nossa provincia.

Ent relactri aos queijos mineiros, a comnm Issão
enlendeo tarirbem dever ag-ravar a taxa: declaro
que não acho razão para isso.

Se consultarmos os dados estatisticos que te-
rnos a respeito da producção de queijos, vere-
mos que sua exportação vai em escala descen-
dente; de sorte que, elevar o imposto de 3 a (5%,
Será prejudicar totalmente esta industria, que ji
vai sendo abandonada, em vez de progredir, co-
mo era de esperar em urna provincia onde abun-
dão os campos proprios para criação do gado
vai:cumn.

Nos exercidos de 1870 a 1811, a exportacão
ris queijos foi de 139,814; de 1852 a 18'73 de
656,646; de 153 a 1854 de 671,843.

(ira, veeur os nobres deputados que a expor-
(ação vai em escala descendente; e, se aggravar-
mnos o imposto, este determinará o augmento do
preço do genero no mercado consumidor, e a
consequente restricção na procura, e d'ahi a ex-
traordinaiia decadencia dessa industria, que não
poderá lutar vantajosaniente com os preços de
productos similares do estrangeiro.

Srs., é principio muito apregoado pelos eco-
nomistas, e provado pela pratica de diversas na-
ções, que nem sempre o niaxinio imposto é o que
mais eonvemn aos interesses do estado. Muitas
vezes a sua diminuição, determinando a do
preco, auginenta a procura, alarga o consumo, o
que faz com que, o estado, percebendo menos imn-
pos, porem de maior quantidade de objectos ou
de transacções, seja intais que compensado de
qualquer reducção ciii relação á taxa anterior,
que recaia sobre porção mIe objectos muito mais
t iii tida -

Proseguinilii na analvse das idéas einittidas
pela nobre connmilissão cmii seu parecer, chegaie i
ao ponto ciii que cIte enleudeo que d p ria aggra-
var a taxa itimieramia.

Declara 4 illitstre cotnniissão que essa taxa,
estabelecida lia 26 aflitos, pode hoje ser elevada

seril prjuizr pira 5 eoinlrihrmnite, vkt 	 tirito
is nur:l5 	 ircIimmtancr1s 11:1) são ;t.s 	 numstha 	 ii
ntão.
Si'. president:e, se V. Exc. attenler a que as

taxas que entao coucorrião coro esta, elo relação
a outros assurnptos, erão nrui lo rneimores do que
as actuaes, lia de convir cimilgo que semelhante
rasão da :onnritisão não procede. Então os no-
vos e velhos di reitos,q ue erão considerados corno
emolumentos, davão o insignificante producto
de 5 contos polido mais OU niemios; agora, pOreiii,
cnn virtude tias novas refornias, começou a tomar
o caracter de imposto proporcional, e hoje a sua
arrecadação ascende a itada menos de 200 ceia-
los, conforme o orçamento da thesouraria pio-
i incial. Da mesnrma forma o imposto de heran-
ças e legados, que era insignificante, pois era
taxado até 10% no nmaxiuio, hoje este é o seu
mninimno, podendo ir, em muitosmmiuitos casos, a 20%,
em virtude da i-eformira votada o atino passado.

Sendo assim, os contribuintes de então porlião
supportar uma taxa mais gravosa, attendendo-se
a que em relação a outros objectos cites se acha-
vão em condições mais favoráveis. hoje, porem,
que se tem aggravado os impostos em geral, este
augmnento não ií tão sem consequencias como se
quer atligumar á nobre commissão.

Si'. presidente, distinctos economimistas teeui
sustentado que as taxas itinerarias são antes
prejuiliciaes lo que favoraveis á causa publica,
por isso que vão emharaar a circulação da ri-
jumesa em detrimento tio interesse geral, e mes-
mo acreditào que dias vão elevar, e granndemncn-
te, o preço das mercadorias.

O SR. FERRuzJuNioR:—Se ao metros aprovei-
tasem as estrailas...

0 Sim. A. PENNA:—E' sabido que os negocian-
(is lançào rias facturas os impostos que pagào, e
irão o t:uzemit na mesma proporção, accrescentão
mais algumrma cousa atem do que despenderão;
ti- sorte que a aggravação do imposto vai reca-
liii', em utbmmaa analyse, sobre o consumidor.

Diz o nobre deputado, relator da conmnnhmssào,
que, em consequencia da depreciação da moeda,
o legislador vê-se na continigencia de augnimenir
diariamente os vencimentos dos fumacciourarios
pubhicos.

Não acho que esta idéa seja verdadeira eira
toda asua extensão, como assegura o nobre de-
putado.

Em primeiro lugar, se recorrermos á nossa
legislação relativa á creação de empregos, e em
que se estabelecem suas ccndições, veremos que
estes augmentos de ordenados são feitos por leis
muito modernas, que não é possível ler-se dado
a depreciação da moeda na escala que parece ao
nobre deputado.

O Se. R. SILVA:—A depreciação da moeda no
ilrazil é facto inimmegavel.

0 SR. A. PENNA:—A depreciação da moeda de
1846 para cá não é tal que autorise esta conse-
quenncia tão lata que quer tirar o nobre depu-
tado

Não lia regulador mais seguro para se conhe-
cer qual o deprecianiento da moela de tini paiz
rio que o cambio.

Ora, se considerarmos as noticias que ternos
do cambio em nossas pracas comnmiercmaes, che-
garemos á consequencia 'de que a depreciação
é apenas de 3 ou 4% em relação ao papel moeda,
e esta relação teci se conservado de lia alguns
annos a esta parte; o que de alguma sorte abona
as nossas condições financeiras.

O Sim. F. DA VEIGA dá um aparte.
O Se. A. PirNNa--Por causa da guerra cmii que

nos achavamos empenhados com a republica do
Paragua y -

Os nobres deputados, que teemn acompanhado

Co ur multe irá 	 O.S 1 clii te s de n ossa. canta ri 1 egi 5-
ativa geral, hão de estar Inumbrados de que, por

ot-ea.smài da cm'msc comnmercial Se declarou mia
pra g a v! li lo de Janeiro em Maio do alumio pas-
alt, ttuslimictos limaantcemros, entre os quaes cita-

rei o Si. Visconde do Souza Franc, de saudo-
Sissmnnmni nnmemoria, pronunciarão-se emrergieannente
mmi sentido ol p, timie as cansas da crise estarão na
hin:ni Inicio, na pequena quantidade de meio cir-
(lt 1a14 existente no i mnperio.

0 Sim A. PENmDo:—Ou, antes, no grande nu-
mero tle empresas.

O Se A. PENNA:—Eu poderia apresentar uru
facto que de alguma sorte refuta as considera-
ções ti noLre deputada.

sbmdo que emir tempos remo Los, mesmo no
tempos coloniaes, dava-se n'esta provindia tinia
subida quantidade de oitavas de ouro ena troco
de objectos que hoje obtem-se r insignificante
quantia monietaria. Por exemplo, houve epoca
em que uma rez qualquer custava de 80 a 100
oitavas de ouro.

Mas não quero me prevalecer (leste argumento,
e apenas farei notar ao nobr. ,, deputado que os
augnuentos de ordenados decretados moderna-
nnermte, lia dous ou tres annos, provão. cabalmente
a imimprocedencia do argumento que se quer de-
duzir do deprecianrento da moeda para se pro-
vir que é precária a condição do funccionatismo.

Eu penso que as taxas itinerarias sã conveni-
entes; irias é preciso que sejão decretadas de
modo justo e sem exageração; do contrario vão
produzir estes funestos elteitos imolados por al-
guns publicistas, que cliegão mesmo mm aventurar
que cio futuro não muito remoto chIas serão aban-
donadas por todas as nações.

Citarei, entre outros, o Si'. de Parieu. Em seu
tratado de inmpostos, cite chega a esta c,nctmmsào:
que são de tal ordem essas taxas, que bem cedo
terão de sem- abandonadas como inaprolicuas e
prejudiciaes á causa publica.

Quer o nobre deputado que lhe mencione ummr
geriero de 1. 1 necessidade, já para a alimentação,
já para a industria, e que irá ser de modo funesto
prejudicado pelo auguiento das taxas itinuerarias?
E' o sal.

Este genero, couro sabemos, é destinado não
só para a alimentação do povo, como Lambem
para o desenvolvimnento de certas industrias,
como seja a pastoril

O Sri. A. PENmDo:—E' inquestionavelmente um
genero de l.a necessidade.

O Se A. PFNrSA:—Já em tempos cotoniaes es-
tabeheceo-se unir imposto sobre objectos introdu-
zidos na provimmcia. Então cobravão-se 15() rs. por
alqueire de sal que transitava por qualquer dos
portos seccos altairdegados desta provimmcia.

Chegando-se, porermi, -"i conclusão de que era
muito prejudicial este imposto, foi cite abolido
pelo decreto de 29 de Abril de 1821, que isentou
este genero de quaesquer direitos de emitrada e de
passagem. E, querem saber os nobres deputados
as consequencmas beneficas que vierão da extinc-
cão de semelhante imposto? Foi que o sal, que
Se vendia a4800, com a pequermareducção de
150 réis, passou a ser vendido a 3500. 	 -

A baixa no preço do generu foi muito maior
rio que a diminuição da taxa.

Em sentido inverso irá actuar o augmenlo
da taxa itineraria sobre este genero de 1.1 ne-
cessidade, ia para a alimentação humana, já para
a animação da industria, que muito pm-eemsa de
auxilio testa provimdla, como seja a !ri
[ria da criação. E' um dos ramos de rmquesa
desta provincia e que mais tarde pederá contri-
buir conm taxas elevadas para as despesas de nossa
provi nela.



- -
- 09 -i) Si. It. Ir.vA:— 	 tende pie não s 	 leve ele-

var i lixa ?
) SR. Friintz .li'siin:—Sbre o galo nã rol-

'1 	 'lii.
II Sit. A. PENNA:—Eu citei um exemplo e para

isto Cliailio a atiencão fo nobre deputado ares-
peito deste genero de 1. necessidade, que eu
cii tendo devei' consignar-se qualquer iiie.l ida para
f,oiecrr os importadores; é justo e de resul-
lad os sunto proveitosos, uliesluo undurctauiienie,
pala OS cofres de nossa proviucia.

Se nós considerarmos, Si. presidente, o pro-
1 ue ti da taxa i ti nerari a, veremos que vai em Illo-

Ni lueldo não progressivo, poi'err de ai-unia surte
tI e,ceuid cii te.

Assim, por exemplo, os ire ,.-, ulliimws ex-
ercucio, dos qaes nos furão fornecidos doeu-
mm ui os pela tlies uraria provincial, consta o se-
go inte. Noite 1t470 1871 arrecadou-se 330:40010.

te 1871-182, 408:774940. No de 1872-
71, :t3G:75959o. o de1873_74, 301:122220.
Prtasitu, veeni os nobres deputados que o pro-
ii fiel o do imposto vai em escala descendente, o que
flo prova progresso mias nossas commnunica-
çoes com as provincias timmmilroplmes, e, portanto,
a aggravmicão da taxa ainda mais vau restringir
o u iiovimneflto de tropas, mm iiiovimnento de carros,
donde a provincia aufere actualiiicmite uma reli-
da tão elevada como esta de que acabo de dar
]]oficia.

II Sn. li. SILVA:—VV. Exes. rios dceui meios
de occorrer á despesa, porque não ha imposto
uien li umui que não possa. ser criticado vau taj o-
s:iismente.

1 'sim. F. EM VE1C.':—Apoiado. () dillicil é for-
nuar-e a receita sem ser onerosa.

II Sim. A. PExNA:—Sr. presidente, eis creio que
satm.sfat' a nimiulia imlussào imimsti'and, o iiiconve-
niemile das uisolitas aluiu apresentadas pIa no-
bre conhsuIjSsão te fazenda,

(1 Sio. II. Smu,	 :—l1u registro a declai'acão.
0 Sim. A. PErsNA:—Se pesasse sobre mimOu a res-

ponsa til idade do governo, (!li  por certo havia
de lançar mao das inforumações de que actual-
mente gozão os nobres deputados, por privarem
com a administração, para achar fontes de ren-
da que melhor podessem consultar os interesses
da provincia.

O Sim. VALLADAIIES;—SeW aggravar a sorte dos
agricultores.

O Sus. H. SILVA—E' diflicil.
O Sim. A. PEsA:-1'u comprehendo que a no-

bre comnmissão procure fontes de renda para
assim fazer face ás despesas dacretadas por esta
assembléa. Se rue coubesse, como disse, a respon-
sabilidade do governo e a direccáo dos negocios
da pi'ovincma, eu natural mente procuraria res-
tringir as despesas onde acho verbas que são
perfeitamente i num teis

O SR. C. DE OLivF:iiva:—Seuii dm ida.
0 Sim. VSLLADtumEs:—Apoiado.
() Sus. . Penna:—. . e outras que podeiri ser

Suuppi'iuuidas sem prejimizo algum para o servi-
ço publico.

Para satisfazer ao nobre deputado que rue
honrou com seu aparte, pedindo que aprescui-
(asse iuieIOs de fazer face á despeza, sem onerar
os contribuintes, lembrarei ti pessoal das nos-
sas reparticôes, que pode ser dirnnuido sem
que por isso a accão administrativa se ache
peada.

O Sus: R. SILVt:—As aduuimmistraçôes dizem o
contrario e as do partido de V. Exc. hão de di-
zer a mesma cousa.

O Sim. A. PENNA:—Se os nobres deputados exa-
minarem o auginento que tem tido o pessoal
de nossas reparIieies, de certos anises para cá,

fião Jo mm)m'rtmr ('hugo t ltiC mão leni amemes-
cml, t:imtu o trmb:mllio Clii nossa pu'vinema.

o ihu.,, m liii, aproveitando
U o'esmá;, censuro, de estarem os presidentes
de provi mia comitinuadaumente dando feriado ás
repai'Licies publicas, sem que o interesse pu-
blico o deternnne, prova a seidade do que
a lii mimo.

0 Se. V.Sm.LiDARFs:—Apoiado Quemm ai ás
lar t ms s encontra os eiimpregados fumnaulo e
e n versa nd ii.

II Sio. A. IeN :--'is ahi uni meio que in-
dico á nobre couummmmissao de fazenda para di-
ii mmmi r a despeza viu urçamnem tu, sem aggravar

a sorte dos contribuintes.
Sr - pi'esimlente, já une acho fatigado e mesmo

estou ho
j
e uni pouco adoentado, não lucro por

umumis tempo abusar da attemmçào da casa. (A;
apoiados).

11 Sus. F'Eimtsmz J CNiOii:— . [emn faltado mui tu bem,
0 Sim. A. l'ENNA:_Agradeço aos niens cotle .

-gas a attemmção que me concederão. 11 1 conclu-
mio mneu discurso, declamo que nas observa-
ções que faço a respeito desta uumatei'ia eu tenho
so por limiu mostrar que as nossas condições mão
são tão prosperas ...

O Sus. C. ne OuvEiums:—Sesii duvida.
O Sim. FEimimiz JUNi0R:—Apoiado.
t) 7dit. A. I'ENNA:—. .que as nossas indnstuias

estejão no caso de seremn gravadas de impus-
tos, para ver se assim desperto lia espiritm
desta assembléa a necessidade de cortes emmm
verbas pci fei tamnent» smuscept i' eis de restriccões
de suppressão d ltmnccionalisrn) inmitil

'
que só

sci've para augmoe nt'au' as despezas , se mm que 
t-J;o i'eclaummads 0 ,4 sons ser is. (JJmj/o éem,mdia ito bevs .)

tso proii uliejado pelo
depiit.j I)rl1irorid ria

siessao (te 2 1 de Jriuilø (tu'Ls76.
Li.uiu 011 (1:—Si', presidente,

se inc é sempre penoso faltar sobre assuimmpto to
importante corno aqueile que diz respeito á de-
creta;ào de despezas para attender-se aos di-
emo ramos do servi ço publico, hoje essa dif-

licimtdade ci'escc de ponto, porque, atem da falta
de liabilitaçmes (szão apoiados) para discutir ma-
teria de tanta transcenmlencia, acho-une em mão
estado ele saude, o que de algmmma sorte me to-
lhe o emiucciar-mne como desQara ae ste respeito,

5v. presidente, antes de tratam propriamente
da moaterua do projecto, seja-use licito addusjr
algumas coiusideraçoes attinentes ao preaumubulo
cmi que a illmastre 1 ,a counmiissão de fazenda of-
ferecei esse elevado trabalho á nossa considera-
cão.

Sr. presidente, se este preambulo não deixa de
merecer nossos encornios pelo bonito jogo de pa-
lavras de que se reveste, e pela elevação de pen-
saumentos, força é confessar que em fundo con-
tem algumas mdéas, relativas ao estado actual da
provincua, que não podem escapar ao nosso juiz
pela inexactidão de sua iltegitimna apreciaçao.

Sr. presidente, a mui illustrada 1. conamnissã)
de fazenda, ao apresentar o seu projecto, cm-
uneçou por unia consideração, que lime pat'eei
não pode deixai' mie ser rejeitada por esta casa:
é aqmietla, em que propoz a revogação do art. 18
da leu n. 2024, que tem applicamio parte das ren-
das provimmciaes em benelicio dos infelizes que
na nossa coinnmunhao constituem usina Classe
digna te toda compaixão. O art. de lei, cuja
re v ogação se pretende,

eào servil,
	

consigna uma quota mio
orçamento provincial em beneficio (Ia emancipa.

tlistre?anlm. a ltmssli'amla 1.1 colnmissãmm te fa-
zemimla, ehmjbs s'uiliiimm'nto tummmi:mmamtarmos sou mi pci-
mneuro a u'ecoumluc'r, e q'° \eni pemlmu a revo-
gaçã) de mina das m1msimsm:õemai s licitas, que
se immdiio cormaprelmemididas na COltecrà) d: nossas
leis. E, Sr. presidente, para pediu' esta resoga-
cá, a itt mmslr:mmta cmmimissào de fazenda de como
mmtivo serio, que ii mmnpelhia á esse passo, a mie-
m''ssutamie imnmimemliata por parte da assemmibléa pro-

immcmiml mie curar mais de perto de outros rammio.s
mim sem'vmco publico, que se aclião, amo direi em
:iimiplet abandono, sumas, em um estado de pouca
mlii mamã) por arte dos) leres ptibl icos.

euresjomsderei á ti lustrada COluululissão de
fazenda, qmsimmsto ás considerações que emmmittio
aiPim (te revogar esta l ei, ciii as palavras juíli_
cosas verelalmuraumiente lilhis das circumustan-
c.uas mie nosso pau, imss-rmd:ms mio § smmnediato,
eu que a i 11 mu 1 rala 1— co mmmiii ISSIO de fmzenel a
lenmlmra á asseimslmiéa provincial que cita se deve
m'mgosuja r, porque o futuro mu'çamimento apresenta-
rá sem duvida uma verba mie receita milito mais
elevada do que a dos annos anteriores, e, para
usto,essa lllustue conamissão assignala colho causa
a creaçào de novas fontes mie receita votadas
ei' esta asseumibléa. Bem. a illustrada LzI

corummmuissão de fazenda é queria reconhece usas
m'oimsimlerimçmis muito bern mieduzitas, comi que
ililmerou o seis puojecto, que imós devemos uSOS
mxp:mnIir, ter perfeita alegria, porque scrui riu-

ida o orçamimesito futuro apresem Pará unia cifra
mie receita muito mais elevada, me parece que
mesmo nestas conmimierações da il1usramia 1.
eosmmrmmissão d fazenda se acha resposta mosmmligua
'is considerações que apresentomi pira pemtim' a
revogacão da lei, que concede auxilio em favorfavou'
mia ermianeip:mcão do) elemrmemito servil. (Apoiados).

O Sus. R. SILVA:—Não é a consequ.Iemsciii justa-
mimenle A cornmmnssão entende que a applicação
leve ser diversa para ter melhor resultado.

) Sim. i)imuiiorsmj:—,% mliusti'ida couumiunssàu) de
fizemita deu como motivo umsicm pala se revogar
esta lei a necessidade que tem a assemimliléa de
prover mais de peito á outros ramos do serrico
pub l ico. Mas destas palavras infere-se e infere-
se com razão que a ullusrria 1 . a Cosninissão en-
terite que o 'trçamnemstm ., é acanhado para se (ra-
,ar deste i'anao do serviço publico; deixando-se

revelia outros serviços, qume devem sem' ai-
tendidos.

O Sus. R. SILVA:—Nào apoiado.
O Sim. i)RuSE0ND: —Vuando a iltustrada 1. com

unissam é a primeira que lembra  esta assemn-
bléa o factomuito esperançoso do crescimento
das rendas publicas no futui'mm exerciciu, me pa-
rece (lime, se usa realidade   este u''sr mmi moo tu se der,
nós mao teimaos motivos immilleriosos para, desde já
revogarmos fuma disposição das mais beltas que
existem nas paginas mia legislação provincial.
(Apoiados; muito bem).

E, Sr. presidente, se eu me congratulo com a
illustrada comnrnissão de fazenda pela esperança,
que devemos ter, do melhoramento da reci-
ta publica no exercicio futuro, se a i II mustrada
La counmissào de fazenda, depois de jogar com
as tab millas necessarma e comum o eonhec.iuuiento
pratico das forças produetivas da privuncia e
das necessidades publicas a attendes'-se, ainda
se anistia a infundir-nos motivos de tanl:ms espe-
ranças, me parece que o exame detalhado, á
que chegarei, dias materias do art. 2. 1 , que con-
stituem as verbas da despeza publica, provará
que a ultustrada eornmissão, embalada pr estas
esper'aneas lisonjeiras, tambem animisous-se unuito
a levantar as verbas da despeza publica, de ma-
li ira que no exercicio futuro, pelo orçamento
mjmie nós discumtiruuos,iPar-se_lma uni deticit supe-

rior a 300:000 entre a reeeit:u e a mlu'speza Mas
por qium'?

Porque :i iliwtrada 1 ,a colimlnissã) mie fazenda
eiutessteu ilemsessario augsuuentar verbas especiaes
mIa mlmspeza publica, coumtr;iriaumdo :ussi mr outros
smirvummms, ule mime' trata a lei li. 2181 de 25 de
Novtnulmrmm de 1875. O couafr'mnlmu entre as ver-
bas ml:m receita e mlespeza, á que me referi, e mio
projecto ora sujeito á nossa amreci:mç')o, prova que
essa illustre comuumnissão de fazenmia orça a des-
peza para um exercicio futuro em limauumma soummmna sim-
perior a 300:000, apartando-s dos prineipms
mine commagrou uma lei anterior, obra dm5 seus
actuaM ml listrados mmieuaubros.

0 Se. II. S ILVA dá umum aparte.
O Sim. l)mmunoNu:—Emu desejarei, na ocm'asião

enu que tratar das muuatnias propriamentete mJo
art. 2. 1 , que a ulluslramla cormmnuissão usos mlè OS
unitivos II mie levarão-ma'a a augsmaen lar alguns:':
verbas cmmmil una cifra superior a 100:000.

Mas, sr. presidente, antes propriamente de
tralarmiamis ml ' isto, seja-mime pernuiltido, Ja que faço
parte de unia das edilidades de nossa provincia,
lavrar ruim protesto, que externe os sentimentos
que cria mmm existem, devidos ás palavras, direi
injustas, da ittutstuuuda 1, eornmissão, quando Sim
refere ás mnuniei pai idades mie nossa provincia.
(Apoiados).

4) Sus, R. Sii,vi:—Nada de elogios exagerados.
4) Sus. A. Pzxai'—Nemn de cemismmras injustas.
O Sus. l)imusoND:—Eu mão quero e até dispen-

saria russos elogios, Srs. membros la com mmuis-
são, qmi;miito ás municipalidades de' nossa proviu-
ri m. Mas desde que faco pai-te de umusa corpora-
ção tào dustinct:m, que teve ser animada pmmu' esta
assemrihléa, para que não se amanhe no largo ca-
mmm mImo, que a lei de sua crgamu ís:mcão lhe tracmtu,
umào posso deixam' mIe estranhar o modo injusto
porque essa utkmstrada cimunissão de fazenda se
referiu á estas ulistiruet:ms corporações. (Apoiados).

O SR. li. SuLvi:—Das palavras do relatorio
mito se mm)fm'u'e que, ii m'.mmnmilimissão se referisse ii ca-
miara mie qsim' V. Exi'. m' mlignm 1mresideuite.

O Sim. 1 )mmcaicrçu',—Fml IL ler pa r te de todas as
cansaras mmuunicipaes da provinci:i, porque en-
tendo que ellas nas forças dos orçaiuuentns, de
que duspoein, interpretando perfeitamente a nus-
são que lhes traçou a lei de sua organiaacào, tem
procedido de maneira tal que, longe de serem
motivo-) de censuras, como aquellas que, partirão
da iliustrada cornmnissào, ao contrario, devem seu'
objecto mie ním.ssos euucomuos e mie nossas felicita-
m'õcs...

O Sus. B. PiNTO:—Aluoia.mlo.
0 Sim. l)immsuoui: — ... porque fmmu'm.t ii n'co-

nlmeceu--se, Se. presidente, que, as camui:mras uumuun-
cupaes são uni auxiliar imuiportauatisslmmio e imidi-
pemisavei, de que os alsnunitramlores se servmnmui...

4) Sus, FEmuumaz Juaioim:—Apoiado.
1) Sus. l)umusioxm—. . .para bem desempenha-

rem a alta missão, de que achão-se revestidos.
Mal de nossas administrações, se Pila ,, não 1 fos-
sem-se apoiar na grande dedicação que os p0-
deres cousstitmuimlos encontrão par parte das num-
uiicipalimlamles para besui preenchmerenui a uiuissão
que ilaes cumpre desempenhar.

O SR. B. PINTO:—Prestào serviços muito des-
interessada tu ente.

O Sus. DumuIoND:—Sr. presidente, a receita or-
cada pela illustramia 1.a comnumiissão de fazenda
para o exerciCio proxinso é de 2,498:130000 e a
receita orçaria e que forma a lei n. 2181 de 25 de
Novemiibro de 1875 é mie 2,292:800. Ha, pois,
nu orçamento futuro, combinado comum o orça-
nsento (Ia receita que entra em exercicio no 1.0
de Julho, uma mlifi'erenca para mais mIe 205,330U.
Ueiuu Se no proprio trabalho da illumstrada
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cor-imissão de f.tinli mts eiiciiltiiioi. feita a
comparação entre os exercicios ã que me tenho
referido, um excesso na receita futur,i para mais
de 200:000$000, é cirtu que abi iiiesuio nó,,,
Ci fltranaos iiiargolii e inar gem assas extensa,
para não revgariiios a lei votada por esta asselu-
bléa, que auxilia a etflaiiC;pa'àO gradativa do
elemento servil. (Apoiados).

A despeza orçada na lei que ora se discute, e
que tem de vigorar no exercicio de 1877-8, é
de 2524:286$00, e a orçada para o ixercicio
que começa tio 1.0 de Julho prixiiilo foi (te
2,228:8 10$. Fxiste, pois, para mais na despeza
do exercicio de l877-78 a dillerenca de réis
29:18G$'700.

Vê, pois, V. Exc., que a illustrada coinriiissào
de fazenda não se acanhoupara elevar as ver-
bas de despeza no orçamento futu ro, quando, co-
tejanlo-se com o orçamento anterior, eu não
vejo essa creação de novas despezas, que autori-
sasse um (lrhicit de perto de 300:000$000.

O Sn. R. SiLv.:—Vamos à analyse parcial da
quotas.

O Se. l)nuioNm—. . . porque existem na des-
peza publica orçada as mesmas verbas que fo-
rão o. objecto di solicitude e do cuidado da ii-
lustrada 1.a coiiiinissào de fazenda no exercicio
anterior. Não se abrirão novas verbas de despeza
publica, e entretanto a despeza cresceu á esta
enorme cifra, á que me tenho referido, o que é
adrniravel.

Se desta elevação de despeza resultasse a aber-
tura por parte da ii í d ire ciiii tu ISS ão de alguns
ramos novos e especiaes do serviço pii bico, eu
estou certo ii que a asseuihléa applauitiria esse
acto. Mas, nós veiiios que, inesuio pala elevar a
20 1% os vencimentos dos professores puililicos, a
nobre coniin issão propõe unia nie:t ida, tine abso-
lutamente não pode ser aceita por esta casa,- (i
aquella que se refere ao não provimento de 110
cadeiras creadas. A nobre commissáo aconselha
o augmento do ordenado dos professores, porei
não consigna verba para essas cadeiras, o que é
para se extraiihar.

O Se. R. SILVA:—E' preciso atteiider que não
podemos crear cadeiras em tão grande nuiiiero,
como o temos feito. Agora convem hiniital -as

V
etos meios de que dispomos e pelo pessoal lia-

luihitado.
O Si. 1)iuuioNo:—Seria mais digno de elogio

que a nobre couimissào aconselhasse o provi-
menti) dessas cadeiras, deixando para tempos
mais felizes, para quando a receita publica se
elevasse, o accrescinio de 20 sobre o ordenado
dos professores existentes. Mas, fazei-o sacrifi-
canto a instrucção primaria, representada por
110 cadeiras, é cousa que não podemos aceitar.

O Se. F. na VEiva:—A comriiissão não acon-
selha o não provimento, prevê que isso acon-
tecerá.

O 5K. I)nusioND—l:ti quizera antes que elIa
consignasse uma vertia especial para attender-se
á eleva ç ão tios vencimentos dos professores pu-
blicos, e outra para provimento destas 110 ca-
deiras que, do contrario, deixarão de ser postas
em concurso. (Apoiados).

Vê-se, pois, da comparação das verbas da re-
ceita e despeza dos exercicios de 1876 a 1877 e
1877 a 1878, que dá-se na despeza uma elevacál)
de cerca de 300 contos, quando ceriocerto que não
se encontrão iii projecto elaborado pela iltustre
CoIflinissãi) iiiiIivos que nos lesem a votar por
esse auigiiieiiti, porque, como ji disse, não furão
abertas novas vertias, que autoriseun accreseimt
na ilespeza. Em relação ao pessoal (la seretaria
do governo, combinando-se a quota para seu pa-
gamento no exercicio de 186 a 1.877 com a

(1110 é ort:itl,i 	 i:ii,i ii li 	 iSi, ;t 18, 	 ti1G) 	 Ira-
se um auginentu lo 2:842000.

Si'. presidente, na secretaria do governo existe
hoje o mesmo pessoal que lias ia q uan:1 o se vo-
tou a ultima lei de orcauiento, e pois não vejo
qual o fundamento que teve a illustre ciimiiois-
são para propor o auginenti de inams2:812OOU
para pagaiiente desses fuuccionarios.

lIa iiies iii a forma, estarid o e uisi gnad a na u ti -
ma lei a quita de 5:800S pira expediente da
mesma seeretai'ia, incltnndo-e papel para im-
pressão de telatorios, leis e actos olliciaes, mi
presente projecto 1á a nobre cuiinuissão para
esse servico a quantia de 6:800$()00.

(Ira, ignorando eu que umiotivos exst'mmi ' i'a
auguuientir-se esta despeza coto mais 1:0044 (Ii--
sejaria que qualquer utis miieuibros da illuistre
coiiuisá) esclarecesse o miioii espuito a respeito
da miecessilade da elevaeão dessas verbas relati-
vas á secretaria do governo.

0 Se. R. SILVA.—Augmenta-se o pessoal por-
que o trabalho cre s ce, e desde que cresce o tra-
balho, por força augumienta-se o expediente.

0 Se. l)euiosn: --Não sei realmente se o pes-
soal da secretaria de governo tem-se augrnentado
do exercicio passado pra cá.

0 Se. F. na VEIGA:—O trabalho, tanto que ii
aduiirimstrador pede auguuiento de pessoal.

O S. l)iivaoND:—Mas é que já se augimienta a
tiespeza, antes de se votar o augmentu do pes-
soal.

0 Se. F. na VEIGA:--A quota que se augnienta
é a itt, expediente.

0 Se. K. Suo 5:— [ele orcameul ti) é tini todo
complexo ..t lispisitão do aut. 2." refere-se a
do art. 3,0, que- auguienta o pessoal da secre-
taria.

(1 Se. 1)u1uaioND:-1aumibem ejo no presente
prol e cto augmentada moul 4:000$00() a quota de
14:400$000 votada no exercicio anterior para
pagamento de inspectores de comarcas, que já
é exagerada.

Não sei qual o motivo desta alteração para
mais.

O Se. R. Smi.va:—Crearão-se novas comarcas.
Eis alii a explicação.

O Sim. 1)ecnoxn.—ào estão providas ainda.
O Sim. R. SILVA:—Mas devem sei-o.
O Sim. 1 )nuaioND:—Sr. presidente, seria muito

mais digno de elogios que a illustre conainissào
propuzesse a suppressão dessa verba, que, direi,
não é mais do que um acinte ao patriotismo, aos
brios dos mineiros que se prestão á esse serviço,
mio intuito (te se elevar a instrucção ciii nossa
provi ncia.

Srs., ou os individuos escolhidos para desem-
penharem esta importante funcção se achão na
sociedade em posição e condições taes, que a
sim ppressào dessa ilespeza nào vai contra rial-os,
ou a iliustre comrnissão lia de chegar comigo á
triste, confissão de que o governo tem lançado
mão, para desempenharem papel tão importante,
de 1 umdividuos que disso fazem meio de vida.

0 Se. F. na VEIGA:—A gratificação é tão exi-
gua que não se pode acreditar que sirva de meio
de vida para ninguemn.

O Se. [)Rumo,, D:—lncoutestavelmente seria me-
lhor que a inspecção do ensino publico fosse con-
fiada ás ia mua ra s um n ici paes q iie, pela lei de sua
orgauisac jo, podem velar sobre a i nst i'nccão pu -
bltei.

II Sim. I'.VARISTO Macusno dá um aparte.
0 IsR. 1 )iicioxmm:—. . . entretanto que não ex-

iste miii iii vi) serio para continuarmos a votar
q mau ia t i o ii iv ad a co o o a mie 18:000$000 para
pagamimiuti de pessoas que, devemos crer, repre-
sentão papel muito elevalo na sociedade.

0 Sa. II. SILVA:—E' preciso elevar estes in-

spectore e de cim:lrea á. categoria d.,verlailimis
empregados pu lolicos caiu seus levemes e r:sp:in-
salol milaites.

m Se. l)eusioxn:—Sabciumos que T1Qst: as-
snuipto o governo temo procurad i eu mui auxiliares
os cidadãos importamltoe e distinclos das diversas
comarcas, e direi que estes individuos, por sua
posição social e ci meu uns laudas pec Ruia ri a, s a
aclmão em condições de não rceherein da juo-
viulcia um auxilio time não tem j uistitica'iio.

0 SR. H. SILVA:—tmmteresses I ão graves não de-
ve o depenilr da vontade de ninguem, devem
Coimsti tumi r obriga'ão do funccionario.

0 Se. 1 )imcMoND:—Igual uien te vejo consignada
pela illusir: counummissào uma verba nova, é a que
diz respeito ao fornecimento deobjectos neces-
sarftis á aluunnos pobres. E' dIa de :000$000.

Sr. presidente, se nos fõra dado examinar a
naauei ra por que se esgota na provincia a verba
vetada para fornecimento de objectos á alurmmmmos
polires, veriaunos que semelhante serviço não é
feito de ninho que possa continuar a ser aniunado
pela assembléa, ou então que a despza mio se
real isa. Me parece que devem haver pessoas no-
ter:miinad:ms, a quem seja emitregue repartítamente
essa quota nas diversas circuiuscripçÔes litterm-
rias, para estas lhe darem a devida applmcacão.
Entretanto a asseub?éa mio tm o mirmiuno escla-
reciiuuto, a umminiula luz a respeito do modo por
que se despende esta quantia de 5:000$000.

0 tim que leva a assemhléa a consagiar eu
seus orçamento unia verba especial com esse (]os-
tino é 'sem mhmmvula digno de elogios. Entretanto,
o inodo por que est:u quantia é despendida, a
rujo respeito a assensliléa nula conheci-, ilevo
ser exaimimuialo por nós, para vermos as vauta-
gemia que si possão colher da consignação lesta
verha, que mi enlemmilo que é umialbaiataita.

() Sim. H. 	 imv,v lã uumi aparte.
O SR. flRmjMoNn: —A illustre conamissão cio-

signa nova verba de despeza com o aluguel te
casas e compra de moveis para as escotas prima.
rias na imaiportancia de 3:000$000.

E' uma despeza nova, que até hoje não teumi
sido reclamada...

O Sul. R. SILvs:—E é urgente.
O Se. t)emesloNn:—. . .por aqueltes que devia-o

fazeI-o. Sabemos que a instrucção publica existe,
Eia muitos annos, na província, uião teimm sido des-
curada, entretanto ainda não houve em orça-
incuto alguuri esta verba que hoje a itlustre com-
imissão abre, e que eu desde já vou vaticinar
terá o mesmo emprego que tem a que é desti-
nada para o fornecimento de mhjectos necessarios
á alumies pobres.

O Se. VALLÃDSRES:—Já se comprou :ilmanaks
da provincia para se distribuir pelos
pobres.

0 Sim. I)ICM0ND—Numnca se lia de justificar o
emprego desta quantia.

lambem :i commissão pede a quan-
tia mie 30M00$ para subvenção á estabelecinien-
tos de instrucção secundaria. Sr. presidente,
não é a 1.a vez que nie tenho erguido nesta
tribuumia para censurar e censurarvehernente-
menti o proce:liinento por partm da assenibla
provincial de abrir tolos os dias verbas no or-
çauuleu to para auxiliar estabelecimentos etc mn-
5 t ruicção secundaria p m rticu lares

O Se. R. SILVA:—Esta verba comprhende as
subvenções aos semninirios de Marianna e Dia-
mantina. V. Exc. discorda delia?

(1 Se. l)RumoND .—Mas está reconhecido que
a ahiertura destes estabelecimentos constitue um
meio de vida, de que os respectivos professo-
res auifereni lucros, porque nós todos conlme-
mmemiios e ninguemui será tão imbecil que conteste
111 1	 todos aquel les que bào aberto rollegiims mIe

imielimuçio scmmum:lamua, o toemn leito iuupelhimlos
pelo mntiva me auferirem lucros e '1 s : ii
mle .menvotvenlo mia provinema deMimias essa mula-
cmiii a tal ponto que hoje já parece pie se a-
tirem iiollegis particulares de. mropositi, certos
mIe m ine mm as seuuitmk:a provincial mie Minas mmão ime-
gará amxilui mm todos, ru1aeeqmer mi m u r sejão. E'
por i.so qmi todos os itia.s a esta casa são re-
imeltidas lmeteie s de directores de collegims p -
ditado aniuum:mçào por parte tio poder provincial
para o miesnvolv imumemito (lis estabelecimentos
que mli rigemum. [mml retanto, seria muito melhor
mimme a esta verba mIe 30:000$ nós mlessemimos uma
applmca;ào mutilo maislouvavel, que a gastas-
seiuios mio pros mmiieuito mie alguimas destas 12))
camimiras, (l I iC os u Ilustrados umiembros da com-
miSsão mie fazenda votão á morte neste pro-
jecto q um discuto.

O Suu. Momjusá.o:—Lemmibro qUe esta suhs eução
é dala aos collegios pelos alumnnos polares que
ahli se educão e que são adinittidos por ur-
demum do presidente da provincia.

O Sim. tiuuu,uIoND:—Sr. presidente, se por parte
(]esta casa não houver miam pronunciamento forte
(lime ponha mima paradeiro á esta ambição dos
directores de cl legios particulares, pedindo
auxilio para manutenção de seus estabelecimnen-
tos, estou corto que daqui á. annos os reditos
mia provincia serão todos gastos cmii verdadei-
ras simiecuras. E' muito melhor que nós anime-
mos a instrucção primaria, aquehla sobre que
nos cumpre velar, segundo a coumstitui;mio. [um
aconselho a Lodos aqmielles que se há.o dado ai
trabalho ml e forunmm r es tabe 1 mcii mientos 'lo iii sI r mic-
ção secum mi1 a ri a q mim o fação contando co mm os
pio liii is elimumemitos de vida que devem encontram'
na sua doilica ção ao ensino e mia uimoratidamte que
incutirem mios seus estabelecimentos, e não 'ot-
vuo olhos de verdadeiras harpias para os co-
fres pmihlicms, como todos os dias acontece. (A-
poiamlos).

0 Sim. X. Da V,cv:—O uiobe deputado é in-
justo com os directores dos coilegios.

O Sim. li. SILVA:—V. [xc. não attende a que
estmm verba (te 30:000 é taumibeun destinada aos
semuminarios.

0 Sii. DiIUM0ND:—Nào temia havito,queeu sai-
bmm, ummm só collegio, que durasse 10 annos, sem
animação por parte desta assembtéa, e que na
frequeuucia de alui unos, na aniunaçám) ler parte
dos pais de fainilia e na amuisaje, tenha encon-
trado incentivos bastantes para progredir.

O Sim. R. SILVA:—() que iiz V. [xc. a res-
peito d'estes 30:000$ que são applicailos em
subvenções aos semusimiarius ?

O SR. Mouiuio:—Restando apenas para os ou-
tros coliegios loucos contos.

O Sim. F. DA Vica:E' á parte mais impor-
tanto.

0 Se. DmluMoND:—Quanto aos sensiularios, me
parece quue os factos tem mostrado mjmle na rea-
lidade o auxilio prestado por esta casa não (cmii
sido perdido, e nem me refiro em minhas pa-
lavras á. esses estabètecinmeuutos modelos.

O SR. li SILVA:—Muito hiim.
O Sim. F. ias VEIGA.—Apomamto.
O Sim. i)ememoND: -. . . porque n'estes eslabete-

ciumentos nós encontramruiis uni cunho de uiiora-
hidade, que faz comam que seja abençoado o au-
xilio, que a assemmmbléa provincial lhes presta
para sua manutenção. Mas esta rasão não seda
a respeito dos outros de, in-
strucção secundaria.

O Se. MorimÃo:—V. Exc. falia só ulossenuina-
rios. E qtmmmntvu ao auxilio êestinamio aos outros
estabeleci mnenLos de instrucção secundaria, não
acima pouco ?
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() 4it 1 )kuIoND:—O s nobres tiopti iiti que
foriliaoa 	 l.	 e,,iiiiiIisau de tieit,la 11)1')
liSo 1(0 seu prttj eto a. estas iiiiiuiei ias, itizeti-
tio que d'esta sertja se destitiará tal ou tal soto-
na para este ou aquel te vsLabelecinicuto.

SR. R. SILVA:—A coiiiniissão havia de apre-
ciar neressariaiiiente.

) 'iil. l)ucsittxn: —Não posso apreciar estas iii-
nudencias, is que se refere e nobre depuladodeputado pelo
3. 1 ttistricto, porque mio encontro itt trabalho
da cotuniissão esetareciiiiento a respeito

faintietu ejo, Sr. presidente, que a iltusira-
da 1.a coniunssào de fazenda, quatito á vertia-
adiiitnistrarãu e arrecadação das rendas— consi-
gila tio orainieii to futuro, no artigo sujeito ii
n issa apreciatão, uni excesso de 1U:23$4T?;
entretanto que, se nõs combinarmos a despesa
Votada para o exercido anterior com o artigo sti-
jeito is nossa apreciaçào, eneoiilrareinos unia di!-
ferença para mais na receita, de 20:330$000.
Vè-se, pois, que a diflerença que existe entre os
dons orçainentos, na verba—recita —, d daquati-
tia ã que me tenho referido.

ti SR. II. SILVA:—A coiisequetucia a tirar é que
e iiisii!lieieiite a %eri)a da lei do anuo passado.

O Se. l)itcioari:—. eiitrelanto que não vejo
rasào para que a arrecadaçao da renda, absorva
unia qui'ntia tão eleva ia, comparada is receita
dos doeis exercicios.

• SR. IvAitisTo MACHADO:—lsto t iiiatliemiiatico.
• Sul. E". ria VEIGA:—t'' invtilneravel por tifie o

questão de algarismos.
5h. I)RUM0ND;—I )aiitl,i iiiesiiio que haja por-

centag ciii iltre toda quantia que exceda tio or--
ctuienttu, teuiios pio se gastara curti stt-' cii, pie-
ados pari a arreradacu , do imposto q ii aiitia

de 103((00, mais da til, taule do accreiun, tia
ieicito futura, rouitiiiiiada roiii ;i 	 que
votou 2l852I.

ii Se. R. SILVA:—EU explico perfeilaiiieiile.
À erlet votada para este tini na lei n. 2024 foi
orçada em 134;000$, entretanto q te o 1,reidente
tia proviuicia teve tie abrir credito supplenientar.

a lei ti,, anuo passado consignou-se a mesma
quota, e entretanto o presidente teve necessida-
de tio abrir novo credito supplementar. Esta iii-
sulticiencia de credito é agora remediada com a
oniptiação da quota.
O H. IJRCM0ND:—O aparte do nobre deputado

não esclarece cousa alguma em relação à elevaçao
a mais 103:000 da despeza comparada com a
rectita.

[atnbemn sem duida a iliustrada l.a comniis-
são de fazenda encontrara na necessidade da
abertura de credites suppleinentares a explica-
ção para a elevação da despeza cmii 10:000$ na
verba—expediente e aluguel de casa para rece-
bedorias--,porque a !Ilustrada cornmissão de fa-
zenda propoe tambein quanto a esta Nerba o ad-
crescimro de 10:000, que sem duvida não poderá
ter outra explicaçào, senão a necessidade em que
se ha achado a administração de abrir cieditos
su pleiiu en tares.

Sr. presidente, a respeito de obras publicas
sinto muito estar em diainetral opposlt. ão is itlus-
trada com missão de fazenda. -'Não encontro neces-
sidade alguma para que gastemos a elevada cifra
de 4?30$000 com o pessoal da repartiçao.

O Se. MouriÃo:—Eu ainda.acbo pouco.
ti SR. l)IicsuoND:—Os factos riao Lem ainda de-

nionstrado a necessidade de se restaurar a direc-
toria de obras publicas com o apparato que pro-
põe a iliustrada L a conimumissão de fazenda. \ens
prevalece o arguunento,de que se servem os illus-
trailos deputados, da necessidade que tem a ad-
niinistraçào) de encontrar auxiliares que pussao
uia realidade curar deste ramo de serviço publi-
co em uomiitioiiiiento e prolirit'uie ia propria, por

farioti prOVit) e pr o ão eloíj mmoniptnen!t'
j it,timtiuto Ile 5*' tietr 1 apparalosa ioicuiii-
sao do ibros puhliras,grautdts tlititios jiubliros,
ooimm o cadêas , Pontes e outros torto construidos
cmli nossa provihicia, e que, apezar do longu lapso
de tempo decorrido, attestao exlimiberanteitio'ii te
tu i o', se cites wio furão feitos soni a svmnetria e
artes peculiares aios protissii_liaes, 1ortavia furão
construidos roto tal stilioicz que ate hoje sulsis-

iii. (Apoiados.
11 	 1'l:NMA:—Apoiaito.
iI 'it. i)iotaioso: —lxisterii noilieirOs, Si. Pre-

sidente, que, dotados de serdademro 1,atriotisiiio,
tetitermo prestar miieltmores sers u .-os a respelW .ie
obras publicas, do que propriamente os -.ge-
ntiem reis, porque estes infelizmente não se 'o-
coomtinsend;o ii gi mtidao da luro\ tinia, iieuit tela
oloiot ieacà'o,neuul pela torotiC tendia.

0 Sim. F. os Vemts:—Áiguns são muito disluite-
to-o.

1 Sn. DmtuSIoND:—NdO encontro necessidade
de se restaurai- a directoria de obras publicas.
Parece até um escatimeo atirado is assenuhtia pio-

mncial, tine com perfeito conhecimento de causa
volou a suppressao desta repartição. Entretanto
que ú hoje esta mesma assenmbtta, e composta
dos iiicsmoS membros, quem venm reslaurar agra
nina repartição condeninada e condeniimada com
li da a ehe,i ienci a por esta casa mio afilio ai te-
ri o. Si-s., a discu ssao minuciosa, que cmi tio se
rir OU sobre o modo inc iii ia 1 e desgraçado, p0

tisw se dirigia ti entiic diretor tias obras pelili-
e,, tez ct,ni que mia proprim mtiaioria se aeermltias-

e m COilS icçiso de i' sei prureulimtietulo não podia
— r utetemidisti, e, por isso mue,in,, ulovcinos lar

p1550 de Cu!ittetidia 1 , 111	 aclos. lit
bento te tudo. As toucas pittEimi

de maneiramaneira tal, bole mio anuto, itroxinso \enit;t-
limos encontrar lieNiã capital, d (rente dessa ro'-
jtaftiçio tão imnportsiite, aqmio'lle imion1to Cuja uh-
necçao ficou iuiscmitpmstt ciii feiras negras mio cru-
a de todos os nmmnenos, o seo director que,

em lugarlugar de ser unia senLnieita vigilante dos co-
Ires pubticos, prevalecia-se do cargo que exer-
cia para tocuplettr-se, depauperando as forças
da pros meia.

O Se. À. PaNmDo:—Apoiado; fez muitas obras
imiuteis, e prejudicou niuito a pros imicia.

O Sli. iJRuMoNri:—E, Srs., se a assiimblioa pro-
viimciat enteileo necessaria a divisão da provincia
tini o circummtscripções, quanto á força publica,
entendo que cita deve ser tanibein coherente e
dt mdii a provimicia, quando vingue a idsa da
milustrada comnmissào de fazenda, em 5 circuni-
scnipções de engenharia. Não temos realmente
necosidaJe de engenheiros tia provincia, 5
são tumais que sufficieumtes. Se eum relação is
torça publica, dividimos a provincia em) cii-
cuiuscripções, sejamos coheremmtes, dividamnol-a
tambem em 5 districtos de engenharia, e garaui to
á casa que esses empregados, longe de licareui
sobrecarregados de trasialho, terão muitos dias de
tolga para se reo:rearemn. (Apoiados).

.r. presidente, sinto que a hora esteja tão adi-
antada e que eu não possa inc demorar detida-
miicimte a respeito desta epigraplme—obras pulili-
eis—e avivar a mnemimoria dos illustrados ineinliros
desta casa cmi relação á serie lutuosa de factos
de desmnoralisacao praticados pelo seo director,
que devião-nos coltucar de sobreaviso presente-
incute, prevenindo-nos para não restaurarmos una
Galgo que será mais uma ameaça para os cofres
pimbllcos. (Apoiados, muito bem).

Si, presidente, a respeito da epigrapime—saum-
de publica—eudesejo chamar a atténcão rio ii-
bmist re relator da couminissão

1-,siou acostuiiizido a mnaro'tmai' quanto á este

ponto sempre do atoardo rio o mure tlepulado,
porque tenho visto que sua não imtmilea trepidou

o ti_insultar dês ilmitmeitte unia das imitis mimmpor_
tantes verbas da despezi.

Rei hmmien te, Sr. p rês i teu te, mito lia ti iii hei ru
mais heni etispregaito do que aquelte que vai
matar a fonie e cobrir a. nudeza  que vi', eni cii-
trt-gi me muitos etesgrao;adas m nua is nossos.

1' mcii, Sr. presidente, se õ certo que a iblus-
b re cliii mm issao de fu ze uda tem se imip me a t ten -
dmdt coiivenmeimtemiciit a este assuimipto, presêii-
temmente meu coracmt se unagtta alguimm tinto ven-
dot que a illtistre cotiiinissão reduz essa verba,
que, cntrelaitto, era uma das poucas que podmao
ser mastivi'ltmietite augiiientadas 1 porque esse aug-
ttit'nt t seri, abe,ioatto 1tti' todos (Apoiados1.

timi, pois, lu'ovco a Ilustre coumiiiissão a esta-
betero'r esta verba cmii sua totalidade, já comismg-
iala enm otrçanmeiitts anteriores. Ci,nttnueitios a

lavo ice r mque t les estabeleci inentos de raridade
que teu micrecilo a nossa a(tençào, moio abra-
fitos uma excepsiso odiosa, porque devemos es-
tar cons ictos de que ú una dinheiro mui bem
gastou a t iuelte que vai enxugar as lagrimnas dos
desvalidos. (Apoiados).

assim, Si-. presidente, que desemiu merecer
-Im ectat attençào desta casa os estabeleci mimentos
te raridade da capital, S. liso d'El-li y, itibi-

ra e outros que se ,tcliào montados, e hão sem-
1) re prestado relevantes serviços e se recuin-
tnendalo ii gratidão publica.

Faimibem extramsho mimuito o procedimento da
illustre cnimimiissmo aclmanliaoio a vertia do quaim-
tuti a dspendcr-se com o culto publico, isto ã,
consignando apenas 49:400, quando, entretanto,
Se segmnssenios o systeina anterior ole votar
para cai_li unidos districtos a quantia de 50:U00,
comum) auxilio ao culto publico, Lerianios des-
pendido proiicuamiaemite...

0 Se. A. PENWo:—Apoiado.
0 SR. l)usemmoNo:—Si'. presidente, todos miõs

reconliecemimos, etã em nossas convicções, que
devemmios elevar muito o cu!tj pubico, dando-
lhe o devido explendor; mimas nao podertitis fa-
zei-o, sem votar os meios necessarios, e estes
consisteimi no augmimento da v rba respectiva.
(Apoiados).

Adio pouco elevada a verba de 80:000 con-
sagrada mio §—divida passiva—e arimortmsa;ão de
juros.

i) Se. F. na VEIGA:—Acha exagerada?
0 Se. Dris:aioNn;—I'endo nós o anulo passaolot

votado 40:000 para esse serviço..
O SR. F. DA VEICA dá umim aparte.
1 Sim. l)utcsloNta:—. . . e, não tendo de então

para cá se aggravado as circumnstancias tia pro-
vincia, antes parecendo que tendem a melhorar,
inc parece que este augnlento ê mui insigilibi-
cante e que ooderp os alargai-o mais.

ti Sri. X. na VEIGA:—Sabe a quanto crrespori-
de de auiortisaçao essa verba? Apenas a 5 p01'
e, ,te sorte que serão precisos 20 annos pira
o msmortisaçio integral do en1prestunsmo.

O Sri. l)riusuoxn:—E' bens sensivel que apenas
se amnortisemu 5% agora e não possamos de mo-
mento remmmil-o.

São estas as considerações que me parecem
suiTicientes para externar o mrmeu milo)!)) de enten-
der relativamente ao trabalho, sem duvida ole
alto alcance, feito pela iltmistre commminissiiot.

Sentirei grande prazer se algmtmuas (Ia,;iiiias
que lenho emittitio lhe parecerem dignas de a-
preço.

lenho tornado como regra, por parte la op-
pisiefio, não olierecer emenda alguma au tra-
bihtio da iltustre conamissão; seus membros co-
ntmeccmn perfeitamente as necessidades publicas,

e se achifi na altura te priveI-is cnvenietmt-
mtmeimte. (Apoiados).

Confio, pois, em scsi patrilisimo e ciii suas ia-
telltgoncmas para Lu'atarcmtm de proveu' aos diver-
sos amos te serviço a que file tenho referido
inims especialmente.

A pros inda, que já nos deve tanto, será atum-
da unia vez generosa nos senti mientos de gra-
tidão á aoluel!es tine examninão cuidatisamitomite
e procurão eonstil lau' as suas necessidades mtiais
palpitantes. (Apoiados; muito bem).

Espero, pois, que, ao menos algumas das,t'on-
siderações, que tenho emmtittido, sejimo acceitas
pea m Ilustre ctmnmmssão, para que plssmmnos,
todos unidos, concorrer para o desemsvots imiiento
de nossa lurivindil, pari lime assignatarmiitus Cii
ire suas irniii;ms a posição que lhe compete, imito
só pelos fi lhos uhstinctos que possue, cOtit)
pci' pape l 	 na,;salieimt' pie teni representado na ,;

 publicas eni annos anteriores apoiados -
Antes de concluir, Sr. presidente, permnitta

V. Exc. que, cutnprindo num 1 ver de ansisati,',
eu explique certos factos que, lia poucos lias,
touão aqui expostos pelo meu digno colioga de
ttpposuç000, o Sr. Cesarmo Canta, em rebaçio ao
mm tegerrmmmio e Ilustrado inspector da Iimesosmraria
i t ro s incial.

O Se. A. PENuoo:—Umul emnpregido muito dis-
tine lo

O SR. DIIUSI0ND:—Estou certo de que,se o meu
dl ustre col lega estivesse perfeitamente informa-
do a respeito desses factos, não usaria de sua pa-
lavra auturiseta para capitular accusações ã
esse digno e respeitavel fmriccimtario, cujos actos
se iustificão perfeitamnemate, e são taes que o re-
comnimiemidio a consideração publica e á gratidão
da loruviiacil. (Apoiados).

O Se. X. Da VEIGA:—E' é muito lisong(-, iro mine
ajusta deleza parta dos milesmimos bancos donde
tão injustamente pai-tio a atctisaçào.

0 Suo l)miusioNn: —Comecou o !ilustre deputa-
do qaatmlicandot o Dr. inspector da thesouraria
ele inepto por não ter em 2 annos tomaiado provi-
dencias no sentido de resguardar os cafelistas mi-
neiros dos vexames que soffreit tias repartições,
tiscaes da prvmndia d Rio de Janeiro, onde vão
pagar segundo iummposto, já o tendo pago Com nossa
provincia

Sr. presidente, esta questão é muito antiga, e
proposi talmimerm te temo sido mantida peLt prov n
cia do Rio de Janeiro com o tini de renovar o con-
vento que com cita celebramos ciii 1850.

Em ISUO tlesappareceo esse convênio, e deste
então pende esta luta, não obstante as providen-
cias tommmadas sempre pela timesouraria provincial,
não obstante as uiietlidas aconselhadas e votadas
por esta casa, que tem sabido manter-se na de-
vila altura, procurando refutar com van tagem
os sopliisrmias, oh' que se lia prevalecido a provin-
ema do Riu ele Janeiro, para fazer comia que se, res-
ttmmre uru comi venio condenado por seus etïeitos.

Sr. presidente, o Sr. Dr. Camara Leal, uma qua-
lidade de inspector da the,ouraria, em rimeatio
do ammno passado, quándo se discutia essa magna
(iUestào, propoz diversas medidas, no sentido de
resolve-a, as quaes forão sujeitas á apreciaÇão
desta casa mio u'tIatorio sito Si. Pedro Vicente, de
9 de Setembro.

Vè-se, pois, que, ciii relação á esse assunmpto,
o il lustrado e zeloso inspector da Lii 'souraria
não pote ser ti mal ilicado de inepto,porqu' aquieb-
ias nmed idas, que cstavào aí, seu tu'ance, !tu'ào
por elle propostas, e constão de uni dtctumaiento
importante, corno seja-o relatorio de uun aduni-
iu5trador da provincia. Me parece, piais, que ti
mmmcmi iilustre coblega não teve razão nessa in-
crepação que fez. (Apoiados).

Tatumbeni foi o digno inspector censurado por
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nileni, por ujá.i Ir resguardado os linheiros
jutilris de, jados pela inprobulad de grande
numero de exactores.

Sr. presidente, garanto ã casa qu, desde que
o Sr Dr. Caitiari Leal exerce o cargo, que tão
1 ignariien te occu pi , sot 1 ieii te um fac lo se d eo de
extravio de dinlieiios, devido ao vigia de lima
das recebedorias do eni, e, Inesriio em relação ã
esse, o Sr. inspector nao foi omisso no cumpri-
uiento de seu dever, por isso que promiuveo a
prisão administrativa do delinquente, por ioeio
da procuradoria fiscal; e eu provoco o i;eu ii-
lustre col lega a que aponte mais uni só facto de
desvio de dinheiros pitblicos, a respilo do qual
a inspectoria náo tenha providenciado Corno lhe
cumpre lazer. (Apoiados).

1 Sim. F. at VEie,t dá nu aparte.
O Sim. I;vaRmsTo laCiiaDl) —A poï ado.
0 bit. l)tuuion:—i. presileiite, umita das ac-

cusarões riais gra%es, que fez o meu iltustre col-
lega, é aquella que se refere a exbanjarnemtto das
remelas publicas.

Na verdade, devendo o inspector da Lliesoura-
ria promover mais de perto a verdadeira col-
ectados, reditos publicos, se dli' deseurase tI
táo importante issIliOpto, por certo rpie mio Se-

mia dipumo la posição que occupa, eaiiles deveria
—sujeito a se eras censuras.

Entretanto, a casa sabe que ti unia qualidade
Pie listimigue sriipre tofaiwcionario publico clii
li(s:s pio ucia e sua preverloal liuielmlals. (A-
poiados).

1 S R. IVAI1iSTO MÀI:Hauo:—Mumto lemo.
ti Se. I)IIUMOND:—F'lizrllelite os fmiuccmiiai'io.s

ila pro\ i,lcia de Minas se rveommueulão a giati-
dato mis todos nós pela honestidade e proverbial
nreriti:specão, com que deseiu1eiilião os setis
cv ere's.
0 Sim. MoeRÃo:—Apoiado.
0 Se. M. FULGENCA0:—E. imidependencia de ca-

variei.
0 Sim. lJlmcieoND:—O Dr. inspector ola Iliesoitra-

provincial conhece perfeitamente as suas obri-
gações, mormente as do art. 77 do regula-
incuto ri. 52, que vedão-lhe a faculdade de au-
torisar outras despezas que não as consignadas cru
os orarmientos, e as do art. 9, que preceituào
que ne n hum ordenado,gratificaão ou vencimento
de qualquer natureza sejào pagos pela thesoura-
ria provincial, sem que sejão creados e autori-
.sados por lei.

E' sabido que o inspector da thesouraria pro-
vincial nào pode, ex proprio iiiarte, mandar pa-
gar despezas publicas que não Ienliào sido decre-
fatias nos nossas orçairuentos. (Apoiados). E desde
que o nico illustre collega de opposição não fri-
sou um só facto que provasse, quanto a este

mponto iuportantissio, a accusação grave que
foi feita ao Dr. inspector da thesouraria provin-
cial, entendo que nós flâo podemos aceitaI-a
como existindo, maxinie porque sem duvida este
distincto deputado se deixou guiar por informa-
ões apaixonadas e deslaes que não exprimem

o cunho da verdade.
O Se. MociiÃo:—Nessa occasião esse nobre de-

untado não foi apoiado pelos seus collegas da
opposicao.

O Si. M. FCLGENcI0:—Nào apresentou uni só
documento; forào informacws sem base e de
occastão.

O SR F. DA VEIGA:-0 Dr. Camara Leal está
perfeitamente vingado coei a brilhante defeza que
'e. Exc. está fazendo. (Apoiados).

(1 Se. EVARIETO MACHADO:— E inuilo brilhan-
temente.

O Se. I)RiMoNu:—Disse-sc tin e nesta reparti-
cão liahào silo adiiiittids grande iiliuero de
iumlivuiuos conto extra-nmiiimerarios. Sr. pri-

dente, cii exporei os factos 'orno olhes são á res-
peito desta e,, jisura fita ii imipectr da Iliesou-
raria provincial.

o	 Macuamo:—Todas as reparti-
:oes 05 teemu.

sim. Diu:ioxn:—A' restrlr:io ilj ari. 9 do
i'egmilaimieimto o seu illmisiraili autor abrio ex-
cepções itnmediataniieute á sua prouiulgasão, a 5
e 13 de Fevereiro de 1866, quando admitI o na
thesourarma cotlaboradores OU empregados ex-
Lia rdinarios, mediante gratilicaçoes ou mel rmbum-
coes transi lonas.

O sim. A. PENI»o:—A defeza que V. Fac. está
fazendo tanto honra áquetle a m immemmi ( feita corno
a V. Exc.

O Se. EvAimisTo MACHADO: - E está fazendo jus-
tiça ao caracter sisudo e nobre do Sr. Ur. (,arriara
Leal; eu o felicito por isto.

0 Se. I)imcMoan:—Estas excepções torá,o abei'-
Lis pelo proprio autor do regulamimento, à que rue
retiro. Existirao, pois, sempre esses empregados
exti'aordinarmos no domminio do actual regula-
mento, percebendo lionorarios algumas vezes
equivalentes aos (Ia classe dos a mau mienses. E tu
i:t ou l84, qmiainto não era inspector o liv.
(.aummara Leal, 101 aliiuttido e permiianeceo por
ImitO tempo o cidadão Framiviscu Gonsalv's das
Neves, percebendo gratificações nessa proporcá
1111 facto alias Justo is attmmmlivel de ter cxlnhid
dimi coucmirso Inovas de sua ilomieilads lira mi
argo de aivan nense.

",o lii, pois, unItivos de censlmra mio que fei
mm 14v. 4 ammtai'a Leal, que nada lunovou cio re-
la( a mimo dos atmiaes IOI labormd ores, pois sub-
uno a pre.smilerima o pedido por rIle feito cmli
atwJo 1̂ ao as provas ja exlubumlss mmm concurso,
momi que lira julgado apto para ammuannense.

Quanto, Sr. presidente, á nmlmiiacão do ri-
ladão Pedro de Oliveira Machado, segundo ponto
que procurou frisar o nico illustre co! lega, a
queio respondo, occorreu o seguinte. Este muoço
outrora fazia parte do pessoal da mesa das ren-
das, por ler e\Iiibillo) as necessarias provas de
sua habilitação. Reorganisada a repartm çào, ficou
elle eliminado do quadro, por se ter suppriini-
lo a classe á que pertencia. A sua nomneação,
pois, para um emnprego que já exercera, e para
o qual se mostrara habilitado, nao merece cen-
sura.

4) Sim. EvAiusTo MAcHAD0:—E o Sr. Cesanjo
Gania não nos explicou corno poude obter para
vxlimbir aqui a nota de uni oficio reservado.

O Sim. 1)1cUM0ND:—Nào foi, pois, uma excepção
aberta pelo inspector, foi simples reparacw,
desde que se recordar que, mesmo no dorriinio do
anual regulamento, operou-se a transferencia
de dois amanuenses, uni das obras publicas e
outro da secretaria do governo, para empre-
gos de igual categoria na thesourania provin-
cial. A' mmomeacão do ultimo, que se deu em sua
adinmnistracào, o Sr. 11v. (,amara Leal oppmmz-se
com o regulamento na iiiàmi, e, apezar disto, dIa
se rcalmsou abrindo o presidente unia excepelu
á regra prelixada pelo regulamento n. 52.

Quanto ás accusações que lhe fom'ão feitas por
haver violado, segundo disse o iliustre depu-
tado, o que se acha preceituado na lei n. 2024
do 1. 0 de Dezembro de 18i5, na tabella li § 231
que creou oimposto de 2 sobre o valor te
causas, cobrados até 10, respondendo a minta
consulta que lhe fora feita, me parece que o
Sr. Cissario Gama não lena razão alguma, por-
que sabemos, Si, presidente, que o Sr. conse-
toiro Ramnalho nas suas duas obras—theonja

e pratica cioel e enuameterrial e praxe brazilisira-
tratando de causas summatanias, ah diz que os in-
venlarios e partulhas vonstituem causas. A Ia-

á que se refere o meu cl lega, Consagra

apalavra —cansa - e não a palavra—demanda—
á que se Soc:rreo o Si'. Cesanio (1aina, e por isto
a palavra causa foi a que prevaleceu para que
tão jurimlicamitente fosse resolvida a consulta.

Mas esta opinião não ti somente do Sr. conse-
lheiro Ramalho, pois que tamimbem assim pensão
Silvestre Pinheiro Ferreira mie syuopse elo mo-
I Co do pi'ocesso eis il ortuguez ns. 71 e 151,
o Pr. Jo sé Maria Frederico de Souza Pinto nas
primeiras linhas civis brasileiras § 69, e Cor-
rtia Telhes na domitrina mias ac çõc, quando trata
de Fami1i erciscuizdas. Yti-se, pois, Sr. pre-
sidente, que diante de autoridades taes corno
estes distmnetos praxistas, á que me tenho refe-
rido, que ria realidade dmzemsi que os inventarios
sã cansas e que participão de natureza summa-
ria, [Ião mi httao as accusacões, que fIrso feitas
a sete digna fiunccionanio publico.

4 Se. A. PENID0:—Mni10 bem.
ti Se. MomilÃo:—Tem defendido brmlhamitemnema-

e a esse d istincto funccionario.
() SB. EvermIsTo MACIIADO:—M imito bem.
4) Sim. 1 Rm,moND: —Entendo, Sr. presidente,

que, ainda que  iii ml, (cii lo correspo mli do à eon li-
imaa que a amuisade ero ruim conagrou. Levan-
LiriIorne nesta trmbumia, não contrmmrivm o muco
ctllega em prmimempos de doutrina que rutis devem
unir, moas em cima questão de facto, que foi mal
apreciada por este digno collega a quem venero
e respeito.

VozEs:—Muito bem, muito bem.
41 ,e. F. DA Vcina:—Delendeo bnilliamiiemnente

mm Sr. Camnara Leal, pelo que sinceranieiite o fe-
licito. (Apoiados ,qeraes).

I)imcuro pronunciado polo
,r. deputado Affoiio 1 0 en-

na na uesuao de 26 de Ju-
jalio de 1b76.
O Sr. Affono 1eniia: --Sr. pre-

sidente, serei muito breve nas considerações que
vou fazer, a respeito do art. 2.° do projecto lis
orçauumsntO, que diz respeito á fixação da despe-
za da provincra.

Quando tive a honra de occimpar esta tribuna,
p w occasião da discussão do art. 1.0, o nobre
relator da cornrnissão de fazenla interpelou-me
a respeito dos meios para se dmluimbrar a des-
peza da provincia com sua receita. O nobre dc-
li mil ad o eu tend co (jOC aos ri te rubros ria o ppos içI
não licava hemii simiiplesiiuente censurar mis aug-
imiemitms te impostos lembrado,-;, silO ao onesUIO
temiipo oilereceremn algumas medidas que pussàii
servir para determinar esse desejado m equilu brio
(Ia despeza com as forças da receita.

Tive occasiào de dizer ao nobre deputado que
o principal meio de que se devia lançar mão se-
ria observar economia severa, dar corte profun-
do no grande funccionalismuo da provuncla, e
reluzir algoutias verbas de despeza, que com-
pontao restnicções, sem prejuizo do serviço pu-
lilico, e ubservandose rigorosa lisralisação na
arrecadação elos i no postos votados.

hoje oferecerei á considera ção do nobre de-
[lutado alguns dos pomitos em que me baseava
para assim meis enunciar.

Sr. presidente, percorrendo as diversas ver-
Ias de despeza contidas no presente projecto,
encontrei algmiiivas que podem soifrer natural di-
inmnuição, altenuando-se por esta farina o deli-
cit oreaniemital com que se nos apresenta o pro-
jecto em discussão.

Com relação á secretaria do governo, encon-
tro no projecto mirim disposição mjue mm parece
de todo o ponto insnstentavel.

Se ha deticil, se Lemos necessidade lis crear
JiS miS iiiipostos, de procurar novas fontes de

renda, conio a ilhistre commaiisào vem atil mr1
san a mlespeza de unos 20 coou essa repal'licão,
onde o nululero de furiccionarios já é tão cres-
(iii,)?

Sei, Sr. pnsiteule, que cotmstantcimieiate cIa-
mui-se contra a iimsmitliciencia tios empregados in-
cutnbivloe dos diversos ramos do serviço de nossa
pruvmncia, irias tamrubna sei que, não tia muitos
annos, esse muesmulo scrvim:o era salisfatoriamnuile
il ese mui penha tio por fu nccio iam os vin ia mii miro
talvez inferior á imetade dos que lena actii:lnmtte
a província. (Apoiados).

O Se. VALLAuIAIiES. —A queixa mie insufhicueimcia
de vencmuientos ouse-se de todos os empregados

11 1) 1 icOs.
O Sim. A. PENA: —Não tem havido tal aec.res-

comia nos actos da administração da provincia,
que aulorise este constante aogiiiemito de func-
cumanarmos, principal nitente attendendo-se a que
cites estão seio tire se queixando da insulliciencia
de remuumaeramsto.

O Se. 11. Sicvs:—Basta considerar-se as novas
lmms f lue estão se executando, para ver que O
teaiallio da admisinistrarão se tem aimgrimentado.

ti Se. A. PESNA: -Aimgmntarào-se as aitni-
btmmcões do JUiZ de paz, do presidente da Caniara
municipal, do j ii z municipal, do juiz de direito,
dos escrivães de paz etc. Sobre estes é que pesão
granderetenle os onus creados mor essas novas
lis; porem não sobre os empregados da secre-
taria do governo e nem da Ihesomirania provin-
cial. ti nobr' deputado tia de concordar co-
ntigo, que essas lis crearão novos onus para
as autom idades e :dnainistracões em geral, iivas
flio para esta parte da administração a que itie
retiro, ti tine recebe pelos cofres prmmviueiaes a ne-
muimiueracàu ibm serviço que presta.

0 'e R. Sir.v:—A idriimiistraçãmm cmiiscrva-se
Cilim ple)ammtente estramili à s\i':lIçãl mlessas leis.

4) Se. A. Peas.e:—Não se (:ouserva i:immtplisla-
uiiemmte estramulia, porem o que ti certo mi que esse
trabalho não pesa de preferencia solve esses em-

	

pregados retribuidos pci 	 cofre provincial.
O Se. 11. SiLve—Contesto.
O Se. A. PESNs: —Vejo restaurada a reparli-

ào de obras publicas mio presente projecto da
coutiu!ussao de fazenda, de que is digno relator o
Sr. li. Silva.

E verdade que o nobre depulado alienas faz
ii acm:resrm uno ilv 3:000 em retaçàmi á qimari tia

lixada na lei de orcamitento anterior. I'ireuit, se
a tlen ter mios ao es tid m) da s obras publicas tia p ri-
vimucia, is ás precarias circuitistaiacias de nossas
finanças, que não comnptirtão largas de s iiezas com
esse ramo de serviço, veremos que mista verba
se podein fazer reducçóes e não pequenas, cru vez
de augmmmento.

Para que urna engenharia de luxo, se não
ternos dinheiro sulilciemite para attender ás ubras
as mais urgentes (Ia provmncia? Convenho que
os engenheiros sejão necessarios para planeja-
remo obras, levan[areur plantas, fazerem urra-
nmaentos, &; porem, Srs., para fazer obras é pre-
ciso dinheiro, e des,le que maio o teitimas, toriião-
se díspensaveis essas plantas e orçatiientos.

E' sabido que na repartição de obras publicas
existem orçamiuen Los e planos de obras no valor
de iuoitos nailltares de contos Para que serve isto,
se uaão ha dinheiro para excutal-as?

Si'. presidente, eu poderia mesmo censurar
que na restauração dessa repartição se ventiào
crear comia o vencimento de 1:800 funceiona-
rios que, na opinião do iltustri relator da corri-
missão, rFàO perfeitamente ihispensaveis, conto
consta do semi discurso pronunciado na sessão ele
5 mlms Novembro cio annn passado.

Então o nobre deputado piopoz a suppres-
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SaiI lii 41...sêiil)istá e do COIItIiIUI da rep:it'tieà) de
obras publicas.

0 SR. R. SiLVA: —Iii viditltiieiitO iiiio ftio
ctltdI da coji rsação desses empregos.

() Sri. Á. l'xsaa:—. . entretanto, propõe a sua
re ' tauração com a (lespeza (lí , mais 1:800, que

ii pesar sobre os cofres da provincia.
Folgo muito de ver que o nobre deputado

ainda hoje se mostra disposto a ser cohereiite
ciii as proposições que então sustentou.

SuL CAETANO GAMA: —Quer dizer que I tão teto
iIticrCssC individual, inas, ciii relação ao interesse
pilo, reconhece a necessidade desses cargos.
Ha outros apartes, e o Sr. presideule reclama

a atteseçüo).
0 Se. A. PENNA: -0 nobre relator da coiiiniis-

interpretava os interesses da provi riria, q lati-
do n'aquetie tempo propoz a suppressio d'esses
tis eiiipregados,e lioje,pensando da mesma foi-
nla,iiao faz referencia a seu interesse iitdiidual e
SL.iÊ á causa publica. () nobre deputado que inc
ii ora c rui Seu aparte lia de concordar comigo

relator da coilitilussão tão podia, uiuni de-
va propor a suppuessào de taes empregos, si 03
ju gasse necessarios ao interesse publico. O que
se depreliende da declai açào que acaba de fazei',
e da qual torno nota, t que S. Exc. cede da soa
opinião perante a maioria da cotiimissto de que i
relator.

Si'. presidente, quanto á suppressão da repar-
tirio de obras pubticas,decretaia por esta asseio-
btóa, corre-une o dever de censurar o abuso cora-
ineltidu pelos adiiiiuiistrarlores que tient pc-
sidito a provincia desde a publicação da lei o.

181 até hoje.
Este acto foi decretado nas disposições geraes

do iirçauieiit, 1)1 tanto, entrava eia vigor desde
que a lei foi publicada, e iii entanto até hoje,
nem o Sr. Pedro Viccnte,neui ii Si'. Barão de Ca-
ruargos, neiii o Si'. Barão da. Vi ll.s tia Barra, exe-
cutarão a disposição expressa do art. 1i d'essa
lei.

O SR. R. SILVA:—Só se execulão desde logo as
disposições geraes e permanentes que não enten-
dem cora a receita ou com a despeza.

O Sus. A. PENNA:—Esta disposição entendia
riiii a organisacão do serviço publico, e só mdi-
retaitiente pode ser considerada como tixação de
ileslieza, isto por que a todo ii serviço creado
alir'-s' noia verba rio tiram-ruiu.

Não  pi a ser considerada. p r pu'i a incute corno
at urdIa s que se lizeruu lixa;ãii ci despeza.

ripiisrilt:u o nobre deputado pie nós srlpprimui-
mis desde já todas as cadeiras rie latim e fi'auti:ez
tia utr'.lvimrcrl, como S. Exc. deseja. Entenderá o
nobre deputado que a presidencia procederia cri-
rialcuenite nao executando esta ler, por que no or-
çamento acha-se votada uma quota para esse ser-
viço? Certo que nao.

Não se executão desde logo leis que dizem res-
peito á fixação de despeza, quando ha acerescuino
d'esta; poreuii, des(l5 que se supprime isto elnpre-
go publico, embora haja quota para cite, deixa de
existir trigo pie é publicada a lei, verilicando-se
entào no orçamento uma sobra correspondente á
verba destinada para pagamento d'esse emprego.

Eis o que aconteceo em relação á directoria
de obras publicas. Era unia repartição existente,
a assembléa consignava fundos para pagamento
di)S respectivos fuinecioriarios; porem, desde que
chia supprinnio esta repartição, não competia ao
administrador da provincia, contrariando os in-
tentos do legislador, mantel-a sob o futil pre-
texto de que havia no orçamento quota para o
seu pagamento. Por esta forma não poderiamnos
extinguir desde logo qualquer emprego publico,
porque, havendo quota no orçamento, ao presi-

dente ficava o arlitirio de eicttimivam'a fazei' a
pez:t coto uni fimuicriormari, que não tinha ra'eã de
sem', i , iii vista tia deterininaçào da asseuuihléa.

Sr. presidente, quando uccuper a atienção da
casa, rio correr da 1. 1 discussão d'este projecto,
eu censurei a c,uiuuuis 'ão de fazenda pci' ter cori-
sigurlo unia quantia insulliemente par.! amnortisa-
çào de emnprestiiuos.

til tist i'ado relator da coto iii 5são respon tI e-
moe que já ecui leis anteriores se tu:iviáo vtado
fundos para auto iii sação, e portanto não se po-
dia lazer á asseuibléa a incr.pa ,'ãote não teu' tu-
mato convectientecuiente desse uimportante ramo
de s'r 5 ico publico.

1)-! passagem notarei que, não obstante ter sitio
appriv:udo pela casa um requerimento, em qri
eu solicitava r til' i'mnações tio governo a respeito
das cond leões com que furào c'entr'ahiitos os ccii-
presticriis pela provincia, seuueIhantes vlocumneit-
is miài sierão. E' uma falta de defeu-encia do
pi'estente da provmncic para com a assecnhiléa.

hoje 1unlesappare 	 meidi a humilde muidividucili-
d ad e do autor tIo req ueri inca Lo, que os é ilesa t-
tendida é a assemnbléa provincial, que houve por
bern acceitar esse reqiiei'inmiento.

mmm relaciio a estes emprestinios, tenho no-
tado alguns factos, que não posso deixar passar
S4 , 111 reparo. Por exemplo, ri respeito do uttirtimm
contr'ahilo na iiriportamlcia de 282r000 para pa-
gaiumcnto da subvenção á estrala (li Leopoldina,
estamos bem leuilrados de tine a lei autorisoti o
pagariento ccii tpolices a juro não supei'mi'
a ti %.

A co cu pan h ii acto i turi as a pol ices ao par e
Coimi esses jum'ms; e, reerreiuto aO do Bra-
sil para levantar capitrmes sob cau'ão miesses ti-
tolos, iiquelle estibelecirimecitu, quei'eiiilo cufer'ir
elevaho lucros desta operação, icmipoz novas coa
dicões, e exi g io certa p rcentagemn pelas quan--
tias que pagasse como j tiros e aciuellas que fos-
seuc dadas como acuuorlisaçto.

O presidente da provincia autorisou esta me-
lida, apezar te ser co msilerada onerosa para is
cofres 1mrovinciaes pelo proprio inspector da
tlucsommrrirua na iriforinamrãi (lu, veio á esta maca,
em Vi i't ude do requerimento Ao nosso co li ega
o Si'. coronel A rriaral.

Não icmsu deixar der censurar o amlmninuslrador-
qu' si julgou, iciuilior'a ,em ler alguma que lhe
ites recumellmarite faculda(e, autor'isado a accei Iam'
irmiucliroes iciipstas pelo lianco do Brasil, quitei
a pus iiciri já havia leito semi pagacrientu eu) api-
li c(-;, e seuti onimus alguns, á c.mmmiparshia tia Leopul-
(i iria.

Ilda que se sct ,jemtasse ais oraus que quizesse,
para obter quantias sobre as apohces da provia-
ria; mas de forma algucria p)dma vir solicitar rio-
vos favores, que aio se achav:io concedidos por
lei, e que o presidente nao podia fazer.

OS nobre' deputados hão de ter presente que,
pelo sri comi trato primitivo, a companhia, da
Leopoldina só podia receber subvençuies sentes-
traes de 50:000v, e que na sessão do anno pas-
sado requereo á assemnhléa dispensa dessa clau-
sula, sujeitando-se ã acceitar as apolices da pro-
vimicia a par e a juro de 6%.

Era, pois, certo, que a companhia podia ne-
gociar coro esses titules, sem novos onus para a
p ro v meia.

Eu já vejo novo pedido de subvenção na mi-
portaricia de 90:000. Entretanto, segundo noti-
cião jornaes da corte, essa companhia, comia me-
noSprtcso das heis provin:iaes, conta violação fla-
grante lo seu contrato celebrado com o adminis-
trador mia provimamsia, solicitou e obteve do gover-
no geral alteração no traçado da linha, sem nos
corionl lar, senti noseso placel e até nmiescuuo contra a

vontade expressa mia assemmmlml"a pi'oviiirual, mmi-
fesiada na lei votada o anno passado.

Creio que será este o caso do governo fazer ef-
fectiva a disposição tio art. ti.° do contrato cele-
brado pela companhia.

O Sus. CAETANO (;SM.v u R. Sovar—Apoiado.
0 Se. Á. lessa:—Determina este artigo o se-

gui mmte (lê) :—« A companhia ficará i'eeponsrivet á
indennnisar a proviucia da quantia que receber,
se não conclmcir o ramal até o seu ponto terminal,
mios prasos estipulados, com capitaes e bens da
mesma companhia, sendo as obras realisadas
e avaliadas por ac'bitros nomeados pelas partes

10 t n'a tarates.
A assemblúa votou uma subven ção para a com-

panhialevar a estrada  certo 'e determinado
ponto, que era a cidade da Leopoldina; portanto,
desde que ela, ex-proprio marte, tomou outro
traçado, segue-se que renunciou o auxilio que
recebia para cumprir aquillo a que antes se obri-
gara ...

t) SR. CAETANO GAMA:—Apoiado.
O Se. A. PENNA:—. . . e se por sua parte se

desobrigou, é certo que a provincia tambem ne-
ah u cria obrigação mais temo, não deve mandam' pa-
gar ri subvenção de 90 contos, deve mesmo ex-
igir a execcução do art. 6.°, isto é, indeusuisação
das quantias que tem adiantado.

A [urovimiela, para pagar suhven çôes á essa es-
trada, temia contrahido a avultada divida de 352
comais, e no eritan to a companhia, seguindo os
s x4'mnmhmios que Ilue são dados pela almnimaistr.acão,

pelos govei nus deste 1uaiz, já se ju l ga umitori-
cada para inenospresar a asseriubléa mnuneira ibt
quieui solicitou  obteve favores mui to icupoi'-
lan Les.

0 Sus. R. Sri,va'—EIla não zomba da assem-
blêa; apenas renuncia os favores que esta lhe coa-
cedeo.

O Sus. A. PENNA:—Zomhará, se não se lizereni
eflèctivas as clausulas do contrato. Porem, se este
for postergado, é certo que não será a assernbléa
quemir licará de melhor partido.

0 SR. CESARIQ GAMA:—O facto operou rescisão
imnmediata.

0 SR. A. PENNA:—Em relação á algumas ver-
bas de despeza, eu chamo a attençãc, da nobre
commissão, a ver se elha pode reduzil-as ou-
vindo o administrador da provincia, que merece
a comatian ça da maioria da assemnbléa.

Atii temos, por exemplo, a verba de despeza
com presos pobres já ascendendo a 98:000000.
Eu não proponho, neta exijo que a nobre com-
missão ofl'ereça uma emenda suppressiva de se-
melhante mlespeza; porque o mais competente para
se pronunciar sobre este ponto é o administra-
dor, que temia os dados necessarios para bem for-
mar seu juizo. Mis os nobres deputados hão de
convir comigo que é esta urna despez'a de sua
natureza geral, conforme se acha estabelecido em
diversas leis.

Se recorrermos á historia financeira cia pro-
a inciru, veremos que esta verba tem ido ema aug-
nieuato extraordinario. Em 1850, conforme consta
mias tahellas da mesa das rendas, esta clespeza
foi apenas de 990000; entretanto que hoje, 26
annos depois, dia eleva-se a 98:000000. Basta o
cotejo destes algarisnauos para se ver o modo por
que cresce serimelhanle verba, que tanto pesa
sobre os cofres provimcciaes.

Quanto á arnortisação dos emprestirrios, a no-
bre commnissào aumgmentou no seu projecto a res-
pectiva verba com mais 20:000000. .-inda assim
é insignificante.

Se fossem executadas outras disposições exis-
tentes em nossa legislação, que mandão passar
para esta as sobras de outras verbas de despeza,
porleriamos conseguir alguma cousa; mas acre-

dito que isto não acontecerá, a vou dizer porque.
Conforme determina o art. 4. 1 da lei r:. 2112,

as sobras das diversas verbas de despeza e o ex-
cesso de receita devem ser applieaílos á amorti
sacão do enaprestinao. Diz esse artigo. « Serão
empreqados (é imperativo) na amortisaçõo dos
emprestimos ti contrahireni-se as sobras de des-
peza e excesso de receita que se verificarem no
presente orçamento, »

Entretanto, corno se vè do relatorio do Sr. Ba-
rão da Vulla da Barra, semelhante disposição não
for executada no exercicio de 1874 a 1815, no
pleno vigor tia lei na. 2112.

S. Exc. nos dá conta ile saldos que passão para
o exercicio corrente, quando devia-nos dizer que
esses saldos forão empregados para amortisação
do emoprestimo que a pm'ovdncia tena contrahmdo
com a caixa economica desta capital.

Srs., se nós votarmos leis simnplesnaente para
figurarem em nossas collecções, por certo que a
provincia irá cada vez a peior; principalmente
tratando-se de leis de tão grande alcance como
esta

S. E., mostrando o estado dos cofres da pro-
virac

EM.,
a, prova perfeitamente o que acabo de dizer:

diz que ficou em deposito uni: saldo na impor-
tancia de 81:136320; entretanto que, se fosse
cumprida a lei, não teriamnos saldo, porque este
dev i a ser applicado para amnortisação do empres-
tirito.

E, a proposito de amortisação de ermaprestimo,
terei de dai' unia resposta, ainda que breve, ao
mmmcii drslincto amigo e collega, o Sr. Francisco
da Verga. que por occasião da 1.a discussão deste
projecto contestou algumas asseverações por mim
lentas cmii relação ao estado das finanças da pro-
virmcia quando subio ao poder o partido conser-
vador.

l)eciar'ou o nobre deputado que o Sr. Andrade
Figurra encontrara nos cofres apenas 4'000000
ara fazer face á despezas avultadas, entre ellas

cc amortisação do enaprestimo miaineiro no valor
de 129 contos e tanto.

Eu contestei ao nobre deputado com os proprios
dados por elle apresentados, quando inspector
da thesourarma provincial, lugar que occupou
digmiauiiente durante alguns anmnos nesta pro-
vi nc ia.

Em 1.° lugar, se o nobre deputado se referia
ao estado do exercido antes de liquidado, não
tem razão rio seu modo de enunciar-se a res-
peito.

No relatorio mio Sr. Barão de Camargos, apre-
sentado ao Sr. Andrade Figueira, se declara o
seguinte (lê):

a O estalo dos cofres provinieiaes no ultimo
de .lulho p. p., segri maio corista da exposição q rue
apresentou-rue o meu antecessor, era o seguinte:»
Na caixa ........33:43S930
Ecu letras .........9:01881
Em effeitos e outros valores ...1:86S30
Eni deposito .........605481

Total .......:0001l8
Já se vê que ao tomar as redeas do governo

ii partido ctniservador não encontrou osos cofres
da provimacia exhamistos, COniar asseverou (1 no-
bre deputado, e miem se diga que essa quantia
era destinada já para despezas feitas pois que,
coroo demonstrarei, depois mie encerrado o li[-
time exercicio mia situação liberal, isto é, de
(51 a 68, verificou-se a existencia de uni saldo
superior a sessenta contos.

Portanto, não é exacto que 'ao deixar a admi-
nistração o Sr. Machado de Souza, existissem erra
cofre apenas 4:000, corno asseverou o nobre
deputado, pois o contrario consta do relatorro
tio proprio correiigionario do nobre deputado,
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que recebeu a administração tio ultimo presi-
dente da situação liberal, consta do relatorio
do Sr. Barão de Camargos.

O Se. C. AFioNso:—Apoiado.
O se. A. l'ENxa:—DO proprio relatorio do Sr.

Andrade Figueira, pag. 44, consta que o saldo
do exercicio de 186-68, que passou para o
de 1868-69, foi de 61:583984.

Assim, creio que fica perfeitamente demons-
trado que a situação liberal não legou deficit
á conservadora, porem sim um saldo.

O Se. X. VEIGA:—O Sr. Andrade Figueira o
que disse foi que encontrou nos cofres a quan-
tia de 4:000; mas podia existir algum saldo
nas diversas estações liscaes. Assim, pode bar-
ruonisar-se a sua asseveração com a realidade
dos factos.

O Se. A. PENNa:—Do relatorio do inspector
da thesouraria, que acompanhou ao do Sr. Au-
drade Figueira, consta o seguinte (lê):

« Quando a 29 de Agosto tomei conta da ad-
niiinstração da thesouraria prov moral, existia em
cofre a quantia de 7:234894, sendo na caixa
do exercicio de 67 a 68, então já lindo, réis
13-114$024, e na do corrente, de 68 a 69, 4:120.»

Como se vê, em fins de Agosto, quando o Sr.
Figueira asswnio a administração, não existião
nos cofres somente 4:000, havia mais de Y7
contos, dos quaes 13:114 pertencentes ao exer-
cicio de 6 a 68.

O Se. CESAiiio GAMA:—E' preciso fazer bem
saliente que o exercicio tinha começado flt)
itiz te Julho, de sorte que só poderia ter eu-
Irado para os cofres o producto da coliectorja
da capital.

0 Se. A. PENNa:—Justaincnte, e o Sr. Au-
tlrttle Figueira tornou conta tia adiiiinistraçào
a 25 de Agosto.

Ouçamos ainda o Si'. Barão de (,amargos,
no relatorio com que passou a administrão
ao Sr. Andrade Figueira (lê). e O ultitinkt-
lanço que recebi em 22 do corrente (refere-se
ao rnez de Agosto) apresenta as seguintes cifras:

Irn dinheiro ......15:20l6
l'rn letras .......30:69$87
iiir efleitos e eutros valores 	 1:89830
Fmdeposito .......:6054S1

Total. 	 51:910$364
Fica, portanto, estabelecido o seguinte: que,

se os cofres estivessem exhaustos na occasião em
que o Sr. Andrade Figueira assutnio a admi-
nistração, devia isto ser attribuido a despesas
ordenadas pelo Sr. Barão de Carnargos; ruas que
ainda em 22 de Agosto havia nos cofres 51:910,
consta do relatorio d'este Sr.

0 Se. F. DA VEIGA dá uni aparte.
O Se. A. PENNA: — lr11 lettras 30 contos e tanto.
Sr. presidente, quer V. Lvc. saber qual foi

o resultado finauceiro do anno de 61-68, depois
da liqiiidaçio do exercicio, e isto é declarado
pelo muito distincto inspector da thesouraria
em 18'1O, o Se. Dr. F. Luiz tia Veiga, hje di-
gno deputado pelo 5. 0 dustri.to ?

Foi o seguinte, conforme consta da exposição
feita pelo nobre deputado, e que vem annexa ao
relatorio com que o Sr. [Ir. Benevides passou
a administração em 16 de Maio de 1870. \ 011 ler
as palavras do relatorio:

e A receita do exercicio de
68a69 foi tl ......1,'51:500052

A despeza ......1,399:040039

A diferença .....352:460013
Reunida ao saldo de 61:583$934 elo e.vercicio

de 6'7 a 68 consume o que passou para o cor-
rente exercido (69 a 70 ) na iruportancia de

14:0439tY7. »

Foi o propri o nobre deputado  que tu, na quali-
dade de inspector da thesouraria provincial, re-
conheceu que o exercicio de 6-68 legou ao se-
guinte de 1868-1869, estando ainda na adminis-
tração o Sr. Andrade Figueira, o saldo (te 61
contos e tantos mil réis.

O Se. F. DA Vem:—Isto consta das tabeilas.
O Se. A. PENNA:—EU, pois, não allirmei unia

inverdade, não mostrei desconhecer os factos
constan les tios doeu mentos oliiciaes da proa tu-
cia, asseverando que o nobre deputado nao tinha
razão quando declarou-nos que se havia saldo
de 61 contos e tanto,este se achava consumido.
Nào, era uni saldo real que fi enriquecer o exer-
cicio seguinte.

Nem tão pouco é exacto que o Sr. Andrade Fi-
gueira houvesse deixado tios cofres ti 5.tltit) ti
(180 e tantos contos, como disse o nobre depu-
lado; porque, tendo S. Exc. pasado a atituirtis-
traço cru meado de Maio ao Sr. Itenevides,
ad rui nistrador honesto e econornico, não podia
este em mcx e meio esbanjar essa avultada
soruma.

O Sus. F. DA VEIGA:—NeIn esbanjou.
O Se. A. PENNA:—...se porventura cIta existis-

se realmente, porqte, como consta do balan ç o da
thesouraria, depois de lindo o exercício, verifi-
cou-se que o saldo do exercicio de 68-69 foi
apenas de 400 a 500 contos, entretanto que,
novas arrecadações de rendas sendo fitas du-
rante este mcx e meio, não se poderia, sem es-
banj amei t to, ter co ris u o itt o o av til ti ti o saldoo
de q na '100 contos, que, ti nobre ti epu tad o lis-
se existiu' ao tempo voi que o Si'. Andrade Fi-
gueira passou a administração.

0 nobre deputado deixou-se ii ind ir pelos datlo
faiiazes do reiatorio do Sr. Andrade Fugueira;poi'
isso que S. Exc. assegurou tlue,durante sua adiuii-
Distração, fazendo reverter sobre si as honras de
semelhante medida, forão recolhidos no banco
do llrazil 129 contos para pagamento do em-
prestiino mineiro. No entanto das proprias ta-
beila», que acompanharão o seu relatorio, corista
que a maior parte desta quantia entrou para
aquel e estabelecimento hancario nos ultimos
dias de Agosto, em virtude' de ordens expedi-
das anteriormente, e por cuja expedição e exe-
cução nenhum louvor pode competirá S. Exc.

De 25 até 29 de Agosto entrou para o banco
do llrazil a avultada soruma de 81:029$. Ora,
está claro que, tendo o Sr. Andrade Figueira
assumido a administração a 25 de Agosto, não
podia fazer o milagre de expedir ordens ás re-
cebedorias com tempo destas as curo prirena e
fazerem recolher as quantias naquelia data, isto
é, rio mesmo dia em que S. Exc. tomou conta
da administração.

Vou tei'rninar, Sr. presidente, pedindo lican-
ça á iliustre cornmissão para lembrar-lhe um ex-
emplo digno de ser imitado coro relação á a-
mortisação dos emprestirnos.

No ultimo exercicuo, em que esteve no poder
um administrador liberal, a arnortusação aseentlee
a 144 contos e tanto, e no seguinte exercicio foi
de 90 contos e tanto.

São exemplos dignos de serem imitados, por
que assim a proviucia ver-se-lia (lesei ubaraçada,
epoderá obter saldos importantes para applin'ar
à 5(1:15 nurgenlesnecssuilitles.

0 Sim. F. Da Vemea:—Metade desse exert'icio
que o nobre depilado charuua liberal foi conser-
vador.

O Se. A. PE-NINA:—No exercicio de 186'1 a 18(38,
intei i'a!mmerlte liberal, aruortisarão-se 144 conto» e
tanto, no exereicio seguinte, com rflCiOs VOtadt)S
pela situação liberal, porem já no dominio do
partido conservador, a airiortisação foi de 90 con-
tos e tanto.

II Se. B. SILVA:—Mas já foi feita pelo pr'esi
dente conservador,

0 Se. X. DA VEIGA—l'; o nobre deputado sabe
que entre nós os oraimmenlus de nada vaiem, se o
administrador não os quer co oprir.

1) 
SR. 

F. DA VEIGA —Os 129 comi Los furão pagos
pelo Sr. Andrade Figueira.

() bit. A. PENNA:—l)o seti i'elaiorio milo consta
isso, NaLabeita n. 5, relativa ao exei'cicio de
188 1869, consta que pagou de arriortisacão e
juros(to ernpresiirumo 96:488'125.

O nobre depuiado,portart io,eq tmivocou-se quan-
do disse que se pagarão 129 contos.

O Se. F. DA VEIGA:—Allii'mei o que disse o re-
iatorio.

0 Sim. A. PENNA:—O relatorio diz que segtlio
ordermi, e o que diz a tabeila depois de findo o ex-
em'cicio parece que rimerece mais credito do que
aqumilo que se aliirruia antes do seu encerramento,
fundado ermi meras previsões .

Asseverou o nobre deputado que o Sr. Fi-
gueira reaimsou a a:nortmsaào, apezar da asseun-
biéa liberal nada haver prot ideticiado a respeito
na lei do orçamento votada para o exem'cicio de
68 a 69. E' que S. Exc. não consultou a lei n.
1423 de 24 de Dezembro de 186'l; do contrario
ali; encontraria no til. 15 § 2 o seguinte: .1 tiros
e atmmortisaçftes do 	 emprestinio 	 ummneiro -
'10:'120000.

O Sr. Figueira encontrou, pois, votados os
meios na lei do orçamento, e tratou de executai-
a, no que cirumprio o seu dever. Note-se mais que
o Si'. 1 Ir. Machado de, Souza já havia  ti and ad o
amm!muuiciai p01 ctimtaes que até 

tini do anui de
18(38 se exlirlguur'ia o eimmpi'eStiino ruiiiueiro.

0 Sim. X. DA VEIGA:—O nobre deputado con-
sidere quanto se pagou.

O SR. A. PENN'.:—Pagou-se mais 26:000w do
que estava votado na lei n. 1423, assim corno
antrio rui ente, havendo alei n. 13'15 iotado a
somnrua de '10 contos, um administrador liberal
pagou mais do dobro, isto é, 144 contos e tanto.

Sr. presidente, peço desculpa à V. Exe. e á
casa por t e], occupado a sua attençào por mais
tempo do que desejava coro semelhante assuinp-
to, porem, podendo acontecer que não tenha mais
occasmão de vir á tribuna na presente sessão,
não podia, sem faltar aos deveres de cortesia,
deixai' passar seria resposta a parte do discurso do
nobre deputado referente ao que eu havia dito
na casa, maxmae, tendo tomado comnproriuisso so-
leumne de responder ao nobre deputado.

Como já fiz ver, tenho em vista somente chá-
luar a attençio da nobre comramissào para algummmas
das verbas de despeza, a N er si se pode fazei al-
guma reducção, não só para equilibrar o orça-
iuento como lambem para nio tom'narnecessaria
a crea;ào de novos tributos sobre o já tão onera-
do povo da piovincia de Minas.

VOZES:—Muito bem.

Discurso proferido pelo Sr.
deputado Agostinho i-eni-
do na sessão de 27 de Junho
de 1876.
C) Sr. Agostinho Veriido:-

Sr. presidente, galgo hoje os degrios d'esta li-i-
lumina no intuito mie (lar breve e cabal resposta ao
honrado deputado pelo 2.° districti, e procura-
rei demonstrar o quanto S. Exc. e toda a mais
plmaiange liberal são injustos para com a maioria
desta casa e o governo tia provincia, ao qual pres-
tamos todo o apoio,porque o julgamos d'isso me-
recedor, (Muitos apoiados da maioria).

Não posso comprehemader em que razões se
fundão os nobres deputados para fazerem tão re-
nhida opposição ao projacto que restaura a te-

parLícão de obras publicas, a meu ver, da
da mais paipiiammle necessidade para esta prosia-
eia

Os meus iilustres colicgas perimuttào ao orador
algo ias perguntas.

A l i t i na estado quereis reduzir a provincia, ne-
gando-11w a repartido a numais miecessaria?

Porque eemraes tão desapiedadainente os ouvi-
dos aos pobres lavradores, que clanimão pelos rue-
ihoramnentus das estradas, e que já viveni tão des-
gostosos?

Não precisamos de engenheiros?
O Se. l)ilIMOND —Nós temos engenheiros há já

muito tempo e não lenimos macio ii ruma ponte sulli-
ciente e miem ttmma estrada transitavel.

0 Se. A. PENIDo.--llaaigunma exagerado nisso.
A restauração da repartição de obras publicas vai
sem' por seimi duvida ti uma fonte de bens, conti-
nuando a ser dirigida, corno é actual mielite, pelo
Sr. Sperling, uni distiticto emagerubciro, cujas lia-
bilitaçóes não temi sido couatestalas por mueuahummu
dos oradores que subirão á tribuna, e que tem
prestado importantes e reaes serviços à provin-
cia.

O SR. 1)iiunoNo:—E1le exerce o cargo interi-
na neute.

O SR. A. PENmDo:—E' funecionario que des-
empenha bermi as suas obrigações, e caracter muito
probo e honrado.

O SR. FvAitlsTo MACHADO:—Apoiado, (lesem-
penha perfeitamente seus deveres e merece a
confiança da administração.

O Sim. A. Pexino:—Quando lentos tantas mie-
cessidades tia lavoura a attcunier, pois, sentIu cita
fonte a :aaais pr'onl ucli va de riqueza, imierece 1tom'
isso mesmo toda a protecção, e é muitourgente
que se a liberte de algumas impostos que a aeabrmi-
nhmo; quando o paiz, longe ainda de correi' sobre
as piaraucies da felicidade, sobe niomatanhas muito
diffmeçs de se transporem, e de que precisamos
sem- livres; quando temamos o dever de honra de di-
zei' ao soldado que se imponha antes pela força
moral do que tela baioneta; quando ao jiroprio
rei que, cio ei de se impor aos seus subditos
pela timidez, imponha-se pelo amor; quando de-
vemos preferir a morte ás humilhações; quando
temos necessidade e necessidade muito seria de
nos inspirarmos no verdadeiro interesse patrio;
opporwo-nos a medidas como aquelias, que ten-
dcii a esse ruielhoramnento,é por seria duvida Ira-
imirmnos o nosso mandato, é esquccermmao-nos do
cumprimento dos mais imuperiu sos deveres.

O SR. DRUMO.ND:—A diferen ça é que V. Exc.
enxerga por una prisma e nós por outro.

O Se. A. PreNluo: —Quanto à incoimerencim que
o nobre depu Lido quer enxergar por parte da
maioria, cumpre-me dizer que eu o atino passa-
do não tinha a honra de representar o 4,0 clis-
tricto, não fazia parte da corninissão de obras
publicas; miaiS hoje que tenho tão grande honra,
de que me orgulho...

O Se. DuirsmoND:—Eé muito dmgno. (Apoiados).
1) SR. A. PENmDo:—Agradaleço á V. lxc

hoje que faço parte da coirmmnissão de obras pum-
b!icas, é meu dever declarar que não posso ali-
solutainente concordar com os meus nobres anai-
gos na opposição que fazem á restauração desta
grande medida.

Devo lembrar ai) nobre deputado que se cru
epoca passada foi considerada necessaria a sump-
pm'essão de tal repartição, foi isto devido a causa.s
muito diversas e muito especiaes...

O SR. f)ituaIoNn:—Oh
O Se. Fausmiaz Juxiora:—Quaes forão?
O Sus. A. Prexmno:—. . . na remoção das quaes

vejo urna prova de patriotismo tia asseirubléa de
Minas (apoiados) e Comua pie vem'daileiranaedte me
orgulho. (Apoiados).



—111—,rr. X. DA VEiOA:- -Foi um acto sahio ila
sessão passada.

O Se. A. PENW0:—Portanto, permitta o nobre
deputado que veja nas suas palavras antes uma
tactica de opposicionista, uma arma que sabe
sempre brilhantemente manejar, do que o dese-
jo verdadeiro de que somelliante idéa medre.

O Se. I)RcaioNn:—Nào apoiado.
() Se. A. PENIO0:—V. Exe., soldado valente

do partido liberal, por certo, e até é muito na-
tural que opponha-se ã tudo quanto parte da
maioria desta casa; luas, nem por isso, em a
nossa passagem pelos vossos fortes, por mais
furtes que sejão os tiroteios, deixaremos de en-
toar os hymnos da victoria, apoiando o governo
e bem servindo a provincia.

Quanto á diminuição das verbas que dizem
respeito á saude publica e ao cuito publico, de-
claro ao nobre deputado.

O Se. l)RualoND:—Nào faltei sobre isso.
O Se. A. PENID0:—Na sessão passada.
O Se. DiruioND:—Mas o nobre relator da com-

missão já apresentou emenda augmantando.
O Se. A. PENID0:—Se a illustre commnissão

já não tivesse attendido a essereclamo, por certo
que eu, que venho sempre á tribuna com o de-
sejo de bern servir a provincia, pediria a sua
attencào para esse assumpto; porque, quando
vejo a classe protelaria da provincia sofïrer
tanto, quando ainda intel izmente moi re por alri
rrwita gente á fome, e de fro,faetos tristissimos,
nas que exist e m, e rue de coração lastimo;

irão com pretiendo, Si. presidente, o que seja a
coriouiia ciIi pre UIZO (los pobres e das casas do
en boi.
Quero que se dé todo o realce ti nossa religião,

que se conservem os templos já erguidos com
tanto sacrifício, e toda a protecÇão e respeito para
com os pobres e o que foi recomniendado por
Deus, o mais legitimo dos reis que, em vez de
uma corôa de louros e brilhantes, cingio em sua
fronte a de espinhos; em Vezvez de trajar as mais
ricas vestes, trazia as da humildade; procura-
va fazer vingar suas doutrinas pela persuasão e
nunca pela força (muito bem).

Sr. presidente, tenho apresentado algumas
emendas que, uma vez adoptadas, podem con-
tribuir para que a proviricia prospere.

A navegação dos rios Doce e Jequitinhonha,
a estrada de ferro de Santa Cruz ao Rio Pardo,
e mais medidas attimientes á instrucçao publica.

Entendo que a provincia drilicilmente ca-
minhará, ernquanto não tivermos boas estradas,
emquanto nossos rios não forem navegados, em-
quanto, finalmente, não chamarmos á civilisa-
tão os nossos infelizes irmãos que vivem per-
didos por essas mattas, Imitando corri as maiores
(lifliculdades, expostos ao frio e á fome! (Apoia-
dos). E lastimo, Sr. presidente, que, quando se
levantão vozes na assemobléa dispostas a adop-
tareiii esses melhoramentos, outras appareção
em contrario; retrogrados repellem o progresso;
querem antes q s trevas que o sol da scieneia.

E, a proposito, Sr. presidente, não posso,
como representante da provincia, furtar-me a
rim acto de justiça, qual o de dirigir os maiores
encomnios áquelle que, encarregado da cateche-
se dos selvagens de nossa provinia, tem nesse
assnrirpto prestado os mais relevantes serviços.
Reflio-irie ao Sr. brigadeiro Mosqueira, que teiii
mncontestavelmente sido incansavel, e pelo que
todo o paizlhe deve ser grato. (Apoiados).

Sr. presidente, o politico não deve somente
edificar com boas razões, deve Lambem enca-
minhar corri boas doutrinas, e é por isso que
eu me alongo nestas considerações.

Não sei como se impugne a decretaçào de
verbas tão necessarias, como são aqueilas que vão

aproveitar ás obras publicas, e os flUO o lacem
por certo que apartào-se completamente do ter-
reno em que todo o politico deve cainirthar, e
vão, pelo meio de uma noite por demais escura,
enaprehender ama viagem, no fim da qual, es-
perando um porto de salvação e felicidade, hão
de encontrar por entre essas trevas o abvsnio do
mal!

Srs., uma iflustre deputado, o Sr. Francisco da
Veiga, talento brilhante, e amigo que muito
preso, quando se discutia nesta casa uni dos pro-
jectos mais importantes apresentados neste ano,
e que, graças ao petriotismo da assemnblea e da
administração, está convertido em lei, o que se
referia á creaçeo dos institutos de rimenores irti-
fices, esse nobre eollega (lenlonstrori hrillianle-
mente o quanto a emprego-mania. é prej urlirial ti
um paiz.

Realmente, Srs., é para lastimar que cmii nossa
pros meia, onde todos podem facilmente dedicar-
se ao comnaercio, à lavoura ou a qualquer outra
industria, e auferireui sulficientes meios de srrh-
sistencia, prelirào atulhar as repa rticões pnll 1-
cas, d'onde sabem, no ultimo quartel la vida, li,.
ganio pobreza ás suas familias; entretanto que
se entregassem-se á lavoura ou outras indus-
Irias, consul tariào melhor seus interesses, e der-
xariao riais garantidos os seus descendentes.

Aquelles que procurão consultar hera is sOns
interesses na lavonia são os que legão tamnnbemn
urna sorte feliz a seus filhos.

Mas, Sr. presidente, na sustentaçào dosles
prmcipios, ainda que não haja a nenor ecmurum-
ruia a respeito dos dinheiros publ bus, qualido si
trata de medidas que mais tarde, convertidas cmii
lei, trarão fontes de muita riqueza para a pro-
meia e para o paiz, como as estradas de ferro,

Corno as escolas publicas, porque nós sabemos
que o povo ignorante é indiferente ao estado
feliz ou de immfortunio da sociedade em que vive,
ao passo que o instruido cornprehende bem a sua
niissão,e, tratando de consultar os seus interesses,
assim consulta tambena os interesses patrios,
eu não sei o que significa economia em tal semi-
tido, senão um erro perigoso e arma de males!

O Se. R. SILVA:—Apoiado.
O Se. A. PENiD0:—Relativamente á instruccão

publica, sinto que a nossa mocidade, qual ave de
mnnocencia, de asas sempre abertas ás auras da
liberdade, continue exposta a mimos tratos dos
que, longe de se compenetrarem de sua missão de
mestres, trahem-a completamente. Felizmente ha
lronmrosas excepções.

Eu quizera, Sr. presidente, que os encarre-
gados da educação da nossa mocidade, em vez da
aspereza com que tratão os seus discipulos, le-
vasse-os mais pela linguagem do amor e assim
melhor satisfarião a sua importantissinia missão.
(Apoiados, muito bem).

Igualmente a respeito da viação publica, cri
quizera que não se poupasse meio algrmmn para
seu desenvolvimento, muito embora lutemos com
dilliculdades financeiras, muito embora nos ve-
jamos obrigados a contrahir emprestimos. Não
tenhamos (listo O menor receio, porque mais
tarde, quando a locomotiva percorrer as grandes
distancias desta vasta provincia, quando os seus
filhos forem bem instruidos, o resultado será ter-
mos fontes importanfissimas e certas mIe urna
grande renda, e teremos com que possamos zelar
a nossa honra pagando bern aquillo que deveriios,

Louvo, Sr. presidente, ao honrado membro da
opposição, o nobre deputado pelo 2. 1 districto,
que, sempre combatendo forte e adextrado nos
campos da peleja, inspirado em verdadeiro senti-
mento de justiça. .

O SR. FERRZ JUNiOR:—Apoiado.
ti Se. A. PENW0:—.. . teceo hoje desta tribuna

elogios a mim distinclo ser dor do paiz, ao actual
secrelario da prmnvincia, o Sr. Cummniremm.ladr
Costa Carvalho.

O Sa. DRUMOND: —Fiz justiça aos seus imtcon-
festaveis nieritos.

O Se. X. na. VEIGA:—Muito bem.
O Se. A. Pesmuo: . . zeloso cumpridor de

seus deveres. O nobre deputa lo com isto der
ir rua prova do seu nobre caracter e illustração...
(Apoiados, muito bem)

O Si, B. PINTO:—Mostrou i mnparcialidade.
O S. A. PuNiDo: — . . e mo s trou taumbemn que
pohitico pode combater sem tratar jamais os

5iiS Campos ao praticar actos de se eia justiça,
porque não comnprehendo que simplesmente pelo
facto de estarriros em ca:npos oppostos, de nos
dirigirem as bandeiras dos partidos para nortes
eomnrpletamente diversos, não aprove ternos o
ensejo feliz para darmos o aperto de rumo que
o cavalheirismo jamais nega a todos os adversa-
rios que se distin g uem pelo mimerecimnerito real,
prestando importantes serviços ao paiz. (Apoia-
dos, muito bem).

Vou concluir murinhas consideracôes, Sr. pre-
sidente, dizendo que faço os Iliais sinceros otos
pra que a almniriistFaão actual, de 5. Lxe.
o Sr. Barão da ViVa da Barra, que tão sa bia-
moente dirige esta pruvincia (apoiados da maio-
ria), nelia permmmaneea por bastante tempo, pois,
cada vez iria is prenderá a nossa gratidão rolos
bons serviços que vai prestando.

O SR. B. PINTO:—Muito hiui. (Juntos apoia-
(105).

0 sri. A. l'rono:—Faço votos para pio migo.
'm emiu de S. Mages La Je 1 mi peru (mE, co muser vairdo
aflui tão prestmrmoso e rtpeitavel delegado, fluir-
luv-.se mie que esta pru\ mnieia é murra das rmuaio-
mes do imnperiu, e onde a admiimnmstraça.0 deve ser
longa para que se possa conhecer mie suas pri-
nmeiras nieeesidaules. A provumicia de Minas é
minuto Vasta, muito nica, necessita de muito

canudo para que os seus administradores pos-
são chegar á posição de verdadeiramente co-
ninecerem de suas necessidades e attendêl-as.

L' mister, pois, que aquiltes que venhão
encarregados de sua administração nella p e rmna-
neção por bastante tempo, para u ne possão mar-
char com segurança nessa ditlin:rt senda emur pes-
quisa de meios tendentes ao desenvolvimmmen tu da
provi uicia.

Apoiando a admnimmistraçào do Sr. VilIa da
Barra, fazemos j utiça, e bern servimos a tiro-
v inc na.

Acompanho o nobre deputado que une pre-
cedeo nesta tribuna quando aqui saudou essa lei
que,estabelecendo urina inova epocha enu nossa vi-
da,trouxe nu rima semente que,lanada na terra fertil
do Cruzeiro, lua de trazer muita vida, felicidudes
e todos os bens, qual a criança que, amamentada
por nimài carinhosa, filha dos sentimentos do
amor, conserva sempre era seus labios o sorriso
da ventura; a semente que, cuidadosamente re-
gada por uru habil segador, tornando-se em ar-
bmisto, cobre-se de flores e mais tarde trans-
forma-as em bons e preciosos fructos, lei
salvadora da geração que surge, columnna mie ouro
era a qual se ostenta a deusa da liberdade
sorrindo á infancua desvalida. Ergamos o lIra-
zil cada vez mais e o synubolo da liberdade a[-
traia taiiibemn mais sectarios, e,que, bafejados
por prmuelpios tão santos, os mineiros se for-
Deni cada vez mais livres e fortes.

VOZES:—Muito bem.
(Ó orador é cumpriuzencado par muitos Srs.

(leputados).

I)iscurso Proflnflcjado pelo
SI'. (lopLitado Iodrigites
.i1va na sessão de 27 de I"—
li de iS 6.
O r. iodrigues Silva:—Sr.

presidente, antes de entrar uma discussão ria mia-
teria do art. 3•0, tenho de oferecer á conside-
raçao da casa algunmmas emendas, que a connmnis-
sa() furimiulou l .a melhorar o projecto de orça-
incuto e adaptar a execu t o do orçamento
passado á leis votadas este anno pela assemnbléa.

Assi mm, referem-se estas emendas á alteração
que se faz necessauua de creditos constantes da
Iam n. 2181, em consequemicia não só da (-roa-
ç0 de novas cadeiras de instrucção prrmnarma,
como do externato da I)ianiiantina, e corno ainda
da iimoinlicaçãu profunda porque passou a força
policial, Cmii virtude da ultimas lei votada este
ami no.

'tinida mais, procura a commissào conforniar
a lei um. 2151 coou m regirrien erediturno que re-
com nenda no actual projecto.

Entre as emmuendas, que a conmirnmssào pretenmde
oferecer, algumas lia, a respeito de cuja admis-
sibulilade ejo que por iarte de V. Exc. ap-
pirecemuicItesermipulos.

CoComem to, a comumissão, procurando attender
as eomnvemmmemmcmas do serviço publico, reproduzio
crua medida já apresentada mias duas sessnes
ammteriurcs, como seja a elevação dos, ordenados
(tosprofessores de phariuiacia.

Recordo-mime imerfeitaumiente de que o anuo
passado, cmii i irtutie de unam addmtivo oferecido
rio o:'eamuieuito, e votado até a 31 discussão, fim-

rio elevados a mais de 3 contos de réis os veim-
cmaiienitos destes professores. O nosso illmustre
cv collega, antecessor de V. Exe. na cadtira
da premdenci:m, que era igualmente muito ri-
goros o  e extnemimanmmente zeloso pela execução das
disposicões regmmnentaes, ad mnittio semi mlillicnil-
Jade o additivo á que alludo, o qual, como
disse, passou em 3,a discussão, e temia sido comi-
vertido em lei, se acaso flOa ultimos dias ria
sessão tivesse havido numero para se votar a
redacção final.

Ora, enn vista da disposição regimental, mie
leis de orçamentos anteriores, e do niodo mmmii-
l'crmime porque estas medidas teeni sido aceitas
pela mesa, semi dilliculdade, a comumnimissão, firma-
da mios estilos, e nmào achando disposiçào ex-
pressa que tanto inhilma, Lerda oferecer nova e-
imienda neste seuitido; moas, receiarmdo que V.
Exc., cnn vista de nova disposição de que al-
guns fazem cabedal, entenda que a providen-
cia alludnuja não está no caso de ser adumittida,
roga á V. Exe dê uruus decisão a respeito, certo
de que, qualquer que eVa seja, não magoará a
collooissão.

O SR. PRESIDENTE: —VOU satisfazer ao nobre
deputado. A resoluçào n. 5'10 de 29 de Abril
de 1852 diz o seguinte (lí):

« Será feita por escrutinio secreto toda e qual-
quer vota, ' :ào que versar sobre negocio indivi-
dual, corno.. .augmento de ordenados não pro-
posto pelo governo. »

O Sim. F. DA VEIGA:—Cousa que nunca se dá,
porque não tem comnpetencia pana isto.

O Se. II. SmLvA:—E' disposicào que está eia
discuidanicia corem o systenna do acto addicional.

O Sum. PRESIDENTE:—PelO facto do augmento,
de ordenado nao ser proposto pelo governo,
considera-se, pela letra desta resoIuão, medida
individual e não pode ser adrniittida ema nenliu-
iria disposição mio projecto de orçamento pro-
vincial.

Mas, attendendo_se a que, dada uma outra in-
terpretacào à esta disposição regimental, maus
coirformmie com  seu espirito, chega-se a con-
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clu o de qie ipi,indo o augin'nlo tle ordeiiailo
na) iii aproveitar a uma ceita e determuiuiada
pessoa, uia a unia classe, deixa de ser medida
in,li' idual, entendo que as emendas a que SO
refere o nobre deputado podem ser aceitas no
pr jecto de orçamento.

Quanto ao precedente invocado pelo nobre
deputado, elte 1 verdadeiro. Ale recordo bem de
qu, fazendo parte desta casa, tive de dar unia
explicação neste mesmo sentido o atino passado.

(lia um aparte).
Coiiio vê o nobre deputado, pela letra do re-

ginftnto não é possivel adiiiitlir as entendas.
Mas, atteiidendo-se ao espirito do legislador,

\ê-se que, não sendo a emenda relativa ao aug-
inei:to de um certo e dotei-minado, empregado
iieiihumna razao lia para sei' considerada indivi-
dual e pode ser adniittida 110 projecto de orça-
inento, onde se podem auguientar os vencimentos
de qualquer desses funecionarios. Neste sentido
conversei com o nobre deputado, que a este re-
speito me fez ponderaes judiciosas. Aceito,
pois, as emendas, ficando á assembléa o direito
de dar a verdadeira interpretação á esta dispo-
sição do regimento.

O Sim. li. SiLv:—Applaudo sincemarneute a
deliberação de V. Exc., tanto mais quando é
certo que urna deeisao contraria iria coilocar-
nos em uma situação inteiramente anoinala. Como
cifeito, V. Exc., tendo lido o projecto substitu-
tivo da comnwissào,liavia de ter visto o auginento
propus Lo, não sé dos venci inen tos dos eumprega-
tios da sere lana 110 governo, emito tamnbemn dos
professores publicos de instrueà, primaria. Ora,
cui vista da interpretação restricta e litteral da
disposiçao invocada, este milesino augniento de
vencimiieutos dos professores publimaos não poderia
ser lotado ptta assemnbléa provincial de Minas
iia confecção da lei do oro-aniento, conclusão que
me parece inteiramente repugnante.

li Sim. X. DA VEIGA:—Absurda.
0 Sim. F. DA VEIGA:—Àpoiado.
O SR. X. DA VEIGA:—Entretanto que a emenda

restaurando a directoria de obras publicas, liv-
potliese inteiramente identica e muito rasoavel,
foi recebida.

O Se. l'ItEsIDENTE:—Mas aqui tratava-se do
augmiento tio ordenado de uni lugar que se ia
cre ir.

• Sim. X. DA VEIGA:—Perdão, o lugar existe.
• Sii. li. SILvA.—Sr. presmdente,a commissào,

attendendo á algumas considerações e á propria
reflexão, emitenileo m l uedevia lazer al gumas uno-
ditieaões na pauta approvada pelo presidente
em Fevereiro deste animo, eni vista de dados que
nos forão presentes por occasião de entrar-se na
primeira discussão. Etlas serão lidas e a assein-
Ijiéa as tornará ria devida consideração.

Não inc alongarei mais na justilicaçào e no
desenvolvimento das idéas contidas nas emendas
offerecidas,e vou fazer algumas consideraçôes,em
resposta aos iliustres deputados que se occupa-
rão em mil pugnar a medida proposta da restau-
ração tia repartição de obras publicas e a eleva-
ção de vencimentos e o augíiiento de pessoal da
secretaria do governo.

Um dos illustres deputados representantes do
2.1 districto entendeo hontem que não havia
motivo plausivel para a ngmiientarem-se os orde-
nados dos empregados da secretaria do governo,
tanto, mais quando é certo que, nas actuaes cir-
cunistancias principalmente, não convem á pro-
vinda augmentir o fuuccionatisnio e dotar me-
lhor o pessoal da administração. Em these con-
fornio-miie plenamente com este pensamento.

o SR. C. ne OLIVEIRA: —Na hypothese é que eu
divirjo.

O SR. R. ILvA:—Eiii these, concordo; e não

-ioitiemtte emilio aceito a itlm como primicip iO,
itit., t.mmnbe:mi tia pratica, porqmanto,tmmiicciouandu
ja lta algun annus uesta casa e conto relator da
comnmnissào de fazenda, hei mantido sempre este
pruposm lo. Entendo, porcnm, que seria Conveni-
ente abrir-se uwa excepção a respeito da secre-
taria do go erno; porque eusboi-a este mil mistre
deputado a quem uie retiro, e que sinto esteja au-
sente, pense que das udtmmnas leis do imnperio
nenhum augmnento de tralalho ou de expediente
tenha sobrei indo á administração provincial, eu

etodavia discordo profundamnte de S. l - :c.
neste p0111; de Vista.

S-ni descer ao exani- wmnucioso das dispo-
sições da lei ia cousm'ripcào, conto da lei eleito-
mal, farei urna considera-ão su minaria e genei-í-
ei para convencer a asseniõléa da verdade ia
idéa que tenho emnittido.

Piiticipalmmii-nte a lei da conscripçào veio regu-
iarmsam- uni sei viço que era confiado inteiramente
ao simples arfa trio dos delegados de policia. os
delegados de policia, quando havia necessidade
de preencher us claros do nosso exercito, tiulmào
ordem de recrutar, isto é, de agarrar aquelles
imidividhos que lhes parrcião vagabundos, e re-
uiettiao-os á autoridade comnpetemmte, alho de as-
sentarem prava no exercito. Em circumnstamiemas
taes eui pouco ou quaam nada tinha que interi ii
a aImmnmstraáo a respeito do preeimclii nento d s
claros do nosso exercito.

Mas rias acivaes ci-cuuistamicias o servi ço eslá
orgammisado, o presidente da provimtcia e as amuo-
ridades administrativas tét mim tolas au l a iut,-r-
fe remm ia ar iii a e constante no ui o lo de e llee tu -
ai-se o reei , ti laateu lo.

T:inbemmi S. Exc. podia convencei--se desta
verdade pela .simmiplcs leitura e vista dos nossos
jornaes olliciaes. Com etleito, alguns ptmlmtieo in-
cessantemmiente cornmn qmiicações cru todo o senti-
do das autoridades adumiinistrativas a respeito de
assumuptos relativos á execução da lei do recru-
taimiento. As dezenas tenho hdo decisões de re-
cursos pelos alistados interpostos pai-à o pre-
sidente de despachos dos juizes de dimeito.

O.) Sim. VÃLLADABES:—V. Lxc. sabe que o Ira-
balho lodo é devido ás circunstancias excepcio-
naes do 1.° anuo de execução da lei.

(.) Se. R. SILVA:—Assiui como têemmi sido de-
cretadas estas leis, é natural que apparecão no-
vas, porque, o nosso paiz está passando por
um trabalho de reorganisacão e reforma, e, quan-
to ul.mmor far o miumisero das reformas, tanto mnaioi-
sera o trabalho para as admimaisLi-açes. São ou-
tros tantos servicos que sahemn do estado em-
brvonarjo. Com o trabalho da adumtinistracãím,
crescem lambem o expediente e as fumicções da
secretina do governo, que aliás é mal remuunera_
da, se a compararmos com outras repartições
provimaciaes.

Restaurando a directoria de obras publicas,
penso que a cuwrnissão attendeu a sem-ias e reaes
necessidades da pm-ovincia...

O Se. YALLADARES:—NO apoiado.
O Se. R. SiLvA:—.., porque, Sr. presidente,

se olliarmiios rapidamente para qualquer dos re-
latormus apresentados pelos presidentes da pro-
vincia, nos convenceremos imimmediatamimeumte (Ia
necessidade imprescindivel (te auxiliares profis-
siomaaes neste ramo da administração: quero inc
referir por ora aos engenheiros de distnicto.

Sei que se levanta uumma propaganda contra os
engenheiros de districto e que em opposiçào a
elles arvora-se, como disse o relatorio da ommi-
inissào, a capacidade universal, illimnitada, das.
Camimarus muiumtmcipaes para todos e quaesquer ge-
micros de serviço.

li Sim. F. miv Veme.A:—. Apoiado. Esta prop;m-
ganIa não tem fundamento nenlmuni,

O) Sim. II. ILvA:—Five oceasiào de fazer notar
(I nc as provimicias que se ciVilisào e querem miami-
Ir-se emn condicões elevadas de progresso não
podeis prescindir dos auxïlios que a sciemicma pro-
porciona, que mis pie tissm) i iaes trazem para a
comistruccão de suas obras publicas. Nos relato-
mios dos presidentes da pros mmicia (leparainos
constantemente pedidos de creditos pana execu -
ção de cbras planejadas e orçadas pelos enge-
mdteiros.

A assemnbléa provincial decreta anuualmnente
(101) ou '00:000 para a execução destas obras:
corno lia de ser tiscaliada a despeza effecluada
com citas? Como é que a asseumiblea lia de se eu-
vencer da sua utilidade, do seu real custo, si
mim prolissional não vae levantai- o plauso e fazer
o dei ido orçamento -? Depois de feita e consumo-
mimada a obra, quem será assaz competente para
fornecer á adummimmistracão juizo seguro que pcssa
servir de base aos pagamentos que se devào elfec-
tuar?

São tão necessanios esses liscies,que a sciencia
P i' P°' me mia, do des pendi o dos COO ou 700000

mie amimival incute v la mimos para as obras publicas,
que eu eumtendo que 1mi'escmmmdir(leites é deteriui-
nar que essas gm-amidc-s qnamilias sejào esbamijadas,
e tanto vale o msispemidio seu ciaterio, semn o 'xa-
moe e sem a veriticacão de pesooas competentes.

õo apoiados da minoria).
(O Sim. I', DA VEIGA:—Apoiado.
O R. SILVA: —N ingueumi contesta a iumipontaricia

Ias caiaras o miiiicmpaes,-'ilmlgneui lia mio ltrazil
vime não almmmeje a prospem-mdade ascendente ilssa
corporacões, que 5O tio naturaes corno o mmmmui-
cm pio. Dizia mim escrmptur que a cmmnarca, a pro-

i mie a e entras ci I-cummism-nipcões pod mão ser cria-
tias pelos liomnen, mias que o umimsnmcipiu em-a iii-
slituicão mlii imia.

Pois bem; quem se imitemesva seriamente pelo
progresso e pela prosperidade do paiz deseja real-
mente que todas estas corporaões temiliao meios
pm-oprios de occonrer aos sei-viços inuinmcmpaes;de-
seja ermsancipat-as da tutela cui que actualmmie;mte
jazem  enm que as coltocou o espírito provinciali-
sador que prepunderou em 1834, espirito que
preoceupou-se unicamente como subtrahír ai'bi trio
do governo geral e enriquecer as prov meias, á
custa deIte e do abatimento dos mnunicipios.

O) Sim. A. Plirsmno:—Mujto Cciii.
0 Smu. II. SILVA:—Mas, si este é o nosso desejo,

a desproporção é visivel e imacuntestavel entre a
realidade existente e a aspiração que todos ali-
mnemmtammmos de que citas sejào capazes de uuspi'c-
cinar o ensino e tiscilisar certas obras publicas:
quem assumi não pensa quer a todo custo reuiler
homnemiagemim a utimi principio, a unia aspiração,
vaga e indefinida, inas uão faz cabedal da execu-
ção satisfactoria desses serviços na actualidade;
dispõe-se a sacnifical-os sem escrupulos e muito
positiva mmien te.

(O relatonio da comrmmumissão de fazenda, conside-
rando o assumpto, fez uma pomaderação de bastais-
te peso.

As attribui çôes são conquistadas pelas corpo-
racõesque signiticão o desejo e justifmcào a ca-
pacidade de exercel-as.

Entretanto, contrista o estado de abatimento e
prostração cio que jazcmmi as vem-caliças por todo
o imimperio. Nermi sé demxão de reclamar a dadiva
com que pretendem nsimnoseal-as; nem mesmo
justiticão a concessão de prerogativas tão extra-
ordimiarias; nem produrão tirar das pripi'ias aI-
tribumções que já possuem o proveito que eia
para desejar. A iniciativa no ensino não é exer-
cida por elias.

O Sim. C. DE (.)Lmvnmmvà:—Si fosse verdadeiro
este semi quadro, triste seria a sorte do paiz.

0 Sim. 11, SiLv.v:—lhai'a é a camcara que, como

a do Mar de Ilespanha, cede graluitamnente uns.
bellm ,mdulicim semi pua destinal-o a uma escola
publica tia li- guezia.

O Sim. C. DE Ouiveimu:—Comn o que violou a lei.
O Se. R. SILVA:—Rara é a camnara que, como

a mie . João mt'El-Rey, se devota sermaniemite
,"i causa tios seus mmmunicmpes, melhorando com
ardor os seri iços a seu cargo.

O Se. A PENiD0:—As de Lavras e do Bom
Fim derão casa para as conferencias populares.

O Se. 11. mLvà:—Raras são aquellas que e-
vantão-se do toipôr em que jazemii para darem
essas brilhamites mnanmtéstaões de interesse pela
edueaçao da niocida-ie.

Seja ou não desolamlor, o quadro é verdadeiro,
mais do que aquelles que o Sr. C de Oliveira
costuma desenhar quando se refere ao estado
la sociedade brasileira, quando, para descrever

m'-arac emes, para anatysar a situação ilonsimiante,
só tem palavras severas, e nao somente seve-
nas, deprimmiemites; quando, emmmfmm, considerando
a lace que apresenta a sociedade brasileira, só
eui onira desnioroimamnemitos, descalabrs, rebaixa-
mneiits de caractm'res,iimsmioralimlades e escandalos!

N'est ilesmnoronamuento geral, n'esse imnmnenso
delirou da corrupção, m) nobre deputado salva
apoiaslltm'mmmtsmmio das cansaras mmi mmmsicipaes.

O.) Sim. VALLADA1IES:—Vé o nolmi'e deputado que
la ti, fiem é exagerado. Eltas laào de prestar mui-
to bons sem-viços ao paiz.

(.) Sim. li. Sicvv:—FIão de prestar. concordo
perto ti imiemite comia esse conceito. E' o que eu
desejo, que elas presteumi esses serviços aos iii-.
teresses que lhes são cunhados.

O) Se. VALLAnAmtEs:—Já pm'estào, e amola hão-
de prestai muito bons.

O Se. 1h. SILVA:--E' que a imaginarão é iimiumn-
ga da verdade, cita serve mie auxilio a todos os
planos, fornece 'as pi'eoccupações domiminarites is
mimelbor's tintas para os quadros tétriticos, quan-
do o caso é de amnedontrar, corno satisfaz as mina-
ginaçmàes delicadas que tentão esboçar na tela,
entre suaves reflexos, o ideal musimmioso de suas
ternas concepções. E a phantasia quem faz o
pintor e inspira o pincel.

Sr. presidente, sou partidario da restnieçào
da despeza; mas não levo o meu ardor pela eco-
nomnia ao ponto de restringir serviços que de-
verti ser bem organisados; não o exagero até ne-
gar auxiliares prestantes e essenciaes á aduninis-
tração. A slippressão de certos agentes prova-
ria que mios distanciamos das conquistas da sei-
crina rímomlermia. quando 'emos os exemplos
que nos ollereeemn outr o s paizes que procurão
por todos os mmieio aproveitar as luzes que pro-
porciona a sciCiiCii, e chamnão em auxilio os
homens prolissionmaes.

Nós incontestavelmuente retrogradamnos. Con-
verter o que era necessidade estricta nos tem-
pos primitivos ao ideal dus tempos modernos;
fazer do atraso das construcções, da ignom-ancia
crassa no levantamento de pontes, na construc-
çào de qualquer editicio, o ideal da assemhléa
provincial de Minas, quando as outras provin-
cmas v isinhas e irmãs recorrem aos engenheiros e
lhes comaliào a direcção e fiscalisação dos moetlio-
rainentos mmiateniaes, e se rodeào dos homens
competentes, é fazer a mais escamudalosa apolo-
gia da rotina, é ficar aqueni de sua missão, é me-
negar o papel que lhe está reservado.

O Sim. A. PENmDo:—lrmim temos a proVincia de
S. Paulo.

o Se. R. SILVA: —Passando a tratar da neces-
sidade de urna directoria de obras publicas, direi
que a presença de mina homiiemn entendido á testa
d'esta repartição é, alem de necessania, uniu mo
tivo de economia.

Nestas mrmaterias, a administração, a menos que
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venha presidir a provincia rim engenlieir, pre-
(151 te tini e 0)5111 tor.

(1 S. (. tw Urivei :—Esse argumento prova
de mais, porque precisaria Lambem de um j o ris-
COfl,Utto.

4) Se. R. SILVA:—O nobre deputado sabe que
os administradores, jurisconsultos ou não, dis-
poein, como orgàos de informação, da tlresoura-
ria provincial, recorrem á Secretaria do governo,
que serve e s peciafinente para consulta sobre os
assuwptos administrativos,

cal.
4) SR. F. DA VEIGA:—I': tem o procurador lis-

ii Sri. li. SILvA:—Justarnent 1 . Portanto, o ar-
gunento iiao prova demais; e sim, pelo Contra-
rio, a existencia da secretaria do governo e ia
tliesouraria provincial é o argumento riiais cabal
em prl da necessidade da repartirão de obras
publicas.

Mas, corno dizia, a existencia do director of-
ferece até occasiào de economia, porque o pre-
sidente da provincia, não sendo engenheiro, terá
necessidade urgente de valer-se dos conselhos de
UM profissional. Esse Pr o fissional deve existir.
Se não existe, é, corno o Deus de Voltaire, pre-
ciso se: inventado.

Desde que se estabeleça um director e se exija
como rtquisit iridispeusavel que seja prolissio-
nil, pode-se dispensai o outro consultor obriga-
do, á que alludi.

lia, portanto, n'isto uru motivo de economia.
Mas, ainda que não houvesse real economia, o

iJispendio que accrescer será sobejauiente coro-
pensado peito 	 do serviço publico.

i • . presidente, é preciso tornar palpavel que
(IS clamores que (IS nobres deputados levantão a
respeito (la restauração da repartição de obras
publicas ifrão-se na censura do augmento de

na respectiva verba.
() Se. (. DE OL I VEIRA:-1,.' nos peri gos da comi-

tiiimiaçio da instituição.iãO.
O SR. R. SILVA:—Não ha perigo algum.
Por esta reorgalrisação transfere-se para a lhe-

sourar(a provincial o exame moral e arithmelico
das contas da despeza effectuada. O anuo pas-
sado os nobres deputados censurarão acremente
essa reparticào, porque ericontraiào nessas aI-
tribuiçoes, de que se acha elIa investida, motivos
para procedimento deshonesto e escandaloso, po-
rem desde que taes attiibubões são tiradas,
cessa a possibilidade do abuso, e assim a itisti-
tuição não é perigosa. Esses mesmos lilotivos,que
servirão para os nobres deputados levantarem a
censura o anuo passado, devem hoje determinar
a defeza da instituição que é creada.

Sr. presidente, clama-se contra a restauração
ia repartição de obras publicas, porque importa
no simples augniento de :3:50; e ainda mais,
censura-se a assembléa, porque, tendo supprimni-
do essa repartição o anuo passado, quer fazei-a
reviver agora.

Mas, o que foi que se suppriniio o anno pas-
sado? Se V. Exc. comparar o pessoal que é pro-
posto para esta repartição no projecto que a com-
ruiissao offereceo com a disposicao do art. 19 da
lei n. 2181, notará que as diffi'renças são mm-
iii. A 11 supprimia-se o director e o desenhista,
Continnavão os engenheiros de districtos, aqui
faz-se uma pequena alteraçào, restaurão-se esses
lugares. Ora, não sei que tão pequena diferença
seja motivo para grandes censuras.

O que t certo é que, depois de encerrada a as-
sembla o anuo pascado, os administradores que
sobrevuerão, reclamarão ins tantemente a neces-
sidade de se restaurar esses cargos supprimidos.

O Se. C. uri Or.ivEiRA:—A lei não entrou em
execuicão e não podemos saber se elIa é (lefei-
tuosa.

O Se. R. SILVA:—Não é somente em vista (I:i
exeducão que se podem conhecer os N icios de uni
s stemus , ou os absurdos te uma medida; a in-
tlligenc:a humana, sena ler o dona la divina pre-
sciencia, pode descobrir ai) primeiro aspecto de-
feitos graves elo certas illstituiç(es. Ficariawos
cru embaraçosa e siri gularmeute precaria,
se, para examinarmos ou aquilatarmos a reali-
dade das vantagens ou desaiitagens de unia iii-
5tituico, estivessenios reduzidos á triste sorte
de conternptar rinpassivelmnente o erro ciri acção,
sua marcha deseuipedida, a fatalidade de sei
effeilos, para só então corrigi]-os.

A sabedoria do le gtladr 'ai aleiii, prevé. Os
administradores, que com os seus conhecimen-
tos epratica experimental, devem soccorrer as
assernljléas, dando-lhes meios de le gislar com
pioliciencia, rios aconselhão a restauração do lu-
gar de director que foi suppriuiido.

Os Srs. Barões de Cainargos e da Villa da
Barra dizem em seus relatorios que a adminis-
tração não pode prescindir desse consultor te-
chnico. Seria notavel que persistisse ti) os contra-
rios ao res (alie Icei inento da directoria de obras
publicas, quando cor nome do servi ç o provin-
cial inStào por elle os presidentes, que baseão
suas opiniões na experiencia de todos os dias,
na gestão dos negouios, nas d ifliculdades com
que lut.to, na sancção convincente e positiva da
Pratica.

Sr. presidente, tenho notado por parte dos
nobres deputados uni procedimento filei raniente
comitralitorio. Ao passo que accusão ile erros
gras es as adinunstrações, fogem de dar-lhes os
auxiliares de que cItas precisão! Ao insriie
te ripo que ti izein que as obras publicas não St
bem coustruidas, que a instrucào publica esli
mal servida, recir são os meios necessarios para
obviar esses males Ao passo que, couro nós,
reconhecem a necessidade de se melhorar a
instrucção primaria, não só augmentan tjo os ven-
cimentos tios professores, corno melhorando o
pessoal docente, recusdo cooperar para a orga-
nisaçào sabia e previdente da inspecção do en-
sino e combatem a instituição dos Inspectores de
circu los litterarios que actual mente existem!

A inspecção do ensino é uni tios problemas
mais difliceis na organisação da instrucção que
de pouco valerá, se não for bem dirigida e bem
inspeccionada; e a escolha de bons inspectores é
uma dilticuldade para as a dmmnistraç5 Este
ramo ainda está mui enibryio na nossa legislação;
nemestao delinidas as diversas obrigações e as
funccões especiaea e delicadas destes inspectores,
que devem 	 tiser bem remunerados afim de tor-
nar-se facil a acquisiçào de um bom pessoal. 1:'
este o fiar que a asseusbléa provincial de Minas
deve ter em vista, procurando melhorar as con-
dições da Instrucção. Entretanto, SS. Excs,, Sr.
presidente, imbuidos de eu thusiasinos es tereis,
correndo desvairados atraz de sombras que fo-
gem e que jamais hão de alcançar, não duvjdáo
eu; postergar as necessidades urgentes da insirrir
ção publica unicamente para tecer uro hvmno em
louvor tias camnaras mnunicipaes, unicamente para
accunsular attribuicões urnas sobre outras e des-
carregaI-as atinal sobre corporacões que não Leni
justificado aptidão para exercei-`as,

O SR. C. na OLIVEIRA:—No apoiado, estão
mais do que os inspectores de districto,

O Sus. it SILVA:—E' este espirito democrático,
Sr. presidente, que qualificava de ingenuo o Si'.
Visconde de Uruguay, quando apreciat (is mo-vimentos revolucronarios de 1831 e anaiysava as
ins t i tu i ções, cerebrinas então aconselhadas Esse
espi rito ,que nao morre,ainda reclama sacrilicios.
Jnunderii-se os altares com o sangue das victimas
lununoladas em honra da sacrosanta ingenuidade 1

- Sr. presitleuile, nào tenho) presentes íttilii5 dou-
sil'racões apr'ae:it;tdas pvlos illustmatlts ilepu-
luílos, e portaialo não posso lei)ii'ar a resposti
rapida que lhes dou agora; reservar-iiie-he pira,
na 3.' discussào, (tu liiCSiiiO nesta, se for possi-
vai, oppor-lhes refuta ão mais deinorala, e exa-
minar OS assumn l)t0S que por mnvol uratario eqtie -
clirietito não consiheri agora.

VOZES: --Muito bem, muito bem.

l)iscurSo pronunciado pelo
sr. deputad0 Iolesto €a1-
(leira na s;'ssãO de 3 cio .Ju-iho cio 1876.
O r. Iodosto alde1ra:Sr.

presidente, serei o mais breve que tire for pos-
ivel na exposicão de algumas razões corri que

pretendo sustentar o parecer da Coninrisso de
poderes e confutar os argo nientos apresenta-
los pelos nobres deputados que o inipugnarão,

corumnissão de poderes, pelo nosso reginien-
lo, tem obrigação restrrcta de dar de prouipto
seu parecer quando se trata do reconhecimento
,te poderes de utir dos eleitos para esta assem-
hléa; é questão que sempre se reputa urgente.
Lo go, a eornulrss:io, no tempo breve cru
era obrigada a (lar seu parecer, tinha de re-
solver-se diante  los documentos que lhe furão
a preseri lados.

Nesta conjunctura e ante as diíhiculdades op-
postas pelos nobres deputados, a colnmnissão,
demorando o semi parecei' por mais de quinze
dias, ainda talvez o não tivesse apreentadtj, se
não fosse quotidianamente instigada pelo nobre
deputado, e apresentando-o hoje, este luinino-
50 parecei' é o resultado de maduro e detido
ex a risc.

A eleição de cohiegio da Januaria já tinha
servido (te base para o reconhecimento de Ires
deputados do 1 , districto, 05 Votos desses e-
leitores tinhão sido enumerados para esses re-
conhecimentos, ideritico direito d evido ter to-
tios os mais depttaítos a esses votos contados
pela camara apuradora; logo, essa eleição co:tsti -
tue uns caso julgado, e com todos os req uisi-
los que o direito exige. A coriimnissão teve em
suas mãos a acta aumlientica da eleição da la-
nuarra, uru ofhicio(Ia cansara municipal dessa
cidade remnetterrdo.a, uni diploma atrttserrtico la
cauiara municipal de Montes Claros, i iiii olllcio
dessa niesmna camara apuradora; logo, o seu pa-
recer se fundou em documentos irrecmi5a'eis

O Sri. VALLA[LSRES:—MaS o juiz de paz, q (se SI'
diz ter presidido a eleição, assevera que não
houve tal eleição.

O SR. M. CsLDEirma:—Depois responderei aeste argumento.
Estavào as cousas neste estado, a sessão já bem

adiantada, quando uru nobre deputado pelo 10
dist ricto apresentou á assemhléa a Iguais docir-
incritos que lhe forão partidmiharirienle eiiVi:i-
dos, attinentes a provar que não houve reunião
do collegio da ,tariuiaria em 26 de Dezembro do
armo p. p.

O Sim. Var,Lt o\imEs:—Mesuuo eleitores insus-
peitos declarào que não furão convidados pira a
eleição e que não houve missa votiva.

O Sri. M. CALnEurvt:—.Temiaos, pois, uru proble-
ma, cuja resoluçào será facil. Ouve ou não elei-
ção na Jaimuaria de deputados provinciaes no dia
26 de l)ezenshro de 1875?

O SR. EVAR1STO MACHADO:- —Apoiado, esta é
que é a questão.

O Se. M. CALDEJRA:—Tudo nos força a concluir
pela afhirmativa. Examinemos (8ingulaUrn) estesdocumentos e vejamos se Piles Icem força sulhi-

Cmen te para ii ti h p o contexto de urna aeta au-
tbontie;i i'eutitttmda pela cansara mnmrnicipah, uma
olllcio da mitesumia mamara, e u ris diploma nsinis-
traIo Pela amara apuradora.

O SR. PAULA RAMoa:—Apoiabo.
O Si. M. CiLoEmrmt:—O 1.0 documento é uma

peti ção de uns cidadão pedindo por certidão a
acta da eleição que (diz cite) teve lu gar' na ci-
dade da Jantiaria no dia 26 de Dezembro do
anuo p p. Antes de analisar este documento, é
lndispensave.l que a casa saiba o seguinte: in-
formsaacões fidedignas nos dizem que, de alguns
annis a esta parte, a intriga comi todo o seu
cortejo de invectivas, incutiras e calnmnnias er-
gueu o seu thrno ia cidade da Januaria.

(1 Sus. EVAQrSTO MACHADO:—E é exacto.
() Sus. M. CaLnEumuA:—Dizemn mais, que para

ahiuiserito delta nada dispensão os seus fautores e
sustemitaculos, constituindo um dos meios ela-
borados cio seus tenebrosos planos a invectiva
de que niaquelle lugar não houve eleição para
deputados provinciaes no dia 26 de Dezembro
de 1875, no intuito de estígmuat;sarem corno
prevaricadores e falsarios o presidente, secreta-
rio e scrutalores que compuzerão a mesa do coh-
legiu.

ti Sim. VALLADARES:—E os padres pactuarão to-
dos Para esta intriga ou mentira?

O Sus. M. CALDEIRA:-0 pontoobjectiv,que tem
aquelles cnn vista, dizem ser o nodoar a reputa-
ção de al g umas influencias dessa local idade,entre
as qnaes o prestante cidadão Luiz Affonso Fer-
nandes.

O Sum. X. DA 
VEIGA:—Cidadão de muito pres-

tigio.
0 Sri, M. CÃLDEiim,:—I' cite a victima expia-

tona, o alvo de todas as setas da mnaledicem-mcia, é
deite que se pretende arrancara influencia de que
goza.

O SR. X. DA VEiGA:—Apoiado.
O Sus. M. CAm,DEimlA:—. . . e para este fim se pre-

tendeu provar que não houve elei ção na Januau'ia.
Requereo-se que os dons tabeiliàes passassem

por certidão a acta da eleição
'
 que (diz.a peti-

cão ) teve lugar' na .Jarauaria no dia 26 de Dezem-
bro de 1875. Se o proprio peticionario diz em
seu re que r im e nto que essa eleição teve lugar,
corno se pretende negar a sua exstencia?. . . As
certidões de amohios os tabelhiães, posto que la-
vradas seio o si g nal publico, confim'mào que houve
eleicã., dizendo ambos o seguinte: Certifico que
aimttla nao m veio ás mãos (o em que se
lamiçumi a reta da elei çào, que teve lugar nesta
cidade para deputados proviociaes cmii 26 de De-
zeinbro de 1875. Diz ti deputado que este
—teve lugar—é corno uma resposta á pergunta,
e que as certidões devem ser aftirnsativas ou ne-
gativas. Não duvido: quando porem se requer
sobre uru tacto particular, cuja existencia se pre-
(envIe negar, parece obvio, que se tal facto, se
tal eleição como efeito não existio, as certidões
dos tahelhiàes senão outras,,. . ahi, se os tabel-
liàes não quizessem uiranifestam'-se, dirjão ao me-
nos o seguinte:—Certificamos que airada não nos
veio ás nnãos o livro da eleição que se diz teve
lugar &, mas a asseveração de que não lhes ti-
nha ainda sido reiuettido o livro eu: que se lan-
çou a acta da elei ção que—teve lugar—rio dia 26
de Dezembro de 1875, prova que houve a elei-
ção, visto que esta (como dizer) teve lugar, se
procedeo, minas apenas ainda não lhes tinha sido
remettido o livro das actas. Estes documentos,
pois,eins nada infringem aauthenticíclade da acta.

O Se. PAULA RAMOS E OUTROS:—Apoiado.
O Sri. M. CALDEIRA:—o 2. 0 documento, e de

que os nobres deputados fazem grande cabedal,
consprehende duas certidões dos dons viga rios
da Januaria e do Brejo. 0 1. 0 nada significa, por
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'insa votiva do Espirito Santo, porque a dei-

ào se fez em a fregit caia do Brejo. ti 2. 1, o vi-
girio do Brejo, dividio a sua certidão em duas
pa rtes—na primeira certifica que não foi convi-
dado para celebrar a missa votiva por occasião
da reunião do coliegio para a eleiçã o de depu-
tado provinciaes, e que teve luyar (lê), a que se
procedeo no dia 26 de Dezembro do anuo pas-
sado. Nesta primeira parte refere-se elie á dei-
,ào a que se procedeo (palavras textuaes), por

consequencia não nega a existencia da &eicào,
apenas faz ver que não foi convidado para cele-
brar a missa.

O SR. VALLADARES:—Não apoiado.
() Sri. M. CALDEIIIA:—Na 2.8 parte (diz elIe):

e Outrosim attesto que não sei e nem me consta
que houvesse reuniao tio coilegio eleitoral no
dia 26 de Dezembro de mil oitocentos e se/casta e
seis. »

ti Sn. VALLADARES:—E' um engano de data.
O SR. X. DA VEIGA:—O que me parece é que o

tal vigario é uru finorio.
O SR. M. CALDEIRA:—Na primeira parte men-

ciona muito claramente o anuo passado, e na
segunda tão bem claramente refere-se ao auno
futuro de 1876.

O Su. THEOPHILO:—NO era possivel,senào por
engano, essa referencia que ahi se vê ao anuo de
1876.

O SE. M. CALDEIRA:—EM todo o caso a certi-
dão é verdadeira, está em harmonia com os fac-
tos, isto é, assevera que não foi convidado para
celbrar missa votiva por occasião da reun ão do
coilegio para a eleição á que se procedeo no dia
2ti de Dezembro de 1875, e que não lhe cotista
que tenha havido eleiçã o em 26 de Dezembro do
anuo futuro. (1876).

ti SE. VALLADÁRE5:—Significa que não houve
eleição na Januaria.

ti Se. M. CALDEIRA: —Significa que, por olvi-
dação,não foi convidado o paracho para celebrar
a missa. Se o vigario certificasse que, achando-
se presente na sede da freguezia e coliegio em
todo o dia 26 de Dezembro do armo p. passado,
não vio, não presenciou a reunião do coilegio,
muito se poderia inferir desta certidão, que para
iiiiin teria todo o valor; ruas certificando que mio
lhe constava, esta certidão, verdadeira e digna de
todo o respeito, se harmonisa perfeitamente com
a existencia da eleição na Januaria no dia 26 de
Dezembro do anuo passado.

O SR. CAETANO GAMA:—Elle já sabia para que
era a certidão.

O SR. YALLADAIIES:—De que data é essa certi-
dão?

O Se. M. CALDEIRA:—De 11 de Abril de 1876.
O nobre deputado pode ver.

O Sri. TmiEopHmLo: ......Elte diz que ignora que
houvesse tal eleição.

O SR. M. CALDEIRA:—Sim, porque podia não
se achar na sede dafreguezia no dia da eleição.
Portanto, estas certidões tambem não infringem
a legitimidade dessa eleição.

O S. VALLADABES dá um aparte
O SR. M. CALDEIRA:--O nobre deputado pelo

1.0 districto apresentou lambem unium officio do
presidente interino da camara municipal da Ja-
nuarra, em que faz este ver que, para satisfazer
a requisição que pelo secretario cia assembléa
lhe foi feita da authent jca da eleição da Janua-
ria, convocou a camara.

(Em parenthes is.Convem que a casa saiba
que esta reunião convocada se compoz de verea-
dores supplentes) e que ordenando esta ao se-
cretario, que extrahisse a copia da acta, informou
este não o poder fazer, porque o respectivo li-
vri não se achava ainda em o archivo da camara.

Esta informação nada prova contra a legitimi-
dade d eleição, prova somo fie que o livro de
atlas eleitoraes ainda não tinha sido entregue ao
secretario para archival-o. O referido o!Iicmo do
presidente interino da camara está, porem, de
tal sorte redigido que pode provar muito. Esse
officio é uma prova evidente do estado de agita -
ção, de intrigas ou, por outra, do mão-estar da
cidade da Januaria, porqve iaelle seu autor, em
vez de expor na linguagem ollicial, clara e con-
cisa, o estado dos negocios Ou o motivo por que
não pode ser remeltiiia a authentiea, invectiva
una de seus conterraneos, procura desprestigral-o,
accusa-o da mistificação de unia eleição, accusa-
se a si prsprio e á camara municipal da omissão
proposital de não ter procedido á convocação
dos eleitores, e sobre tudo accusa o 1.0 juiz de
paz, Sebastião de tal, de maleabilidade e subser-
viencia, e que se deixou guiar pela pressão de
uma influencia do lugar para no exercicio de
seu emprego commetter um crime de prevarica-
ção, qual o de omittir a convocação dos elei-
tores, como lhe cumpria. Eis o que em sumiria
contem este oficio, mas eu o vou ter (lê): e con-
clue, Srs., assina:—concluo asseverando á V. Exc.
com palavra de honra.

O SR. DmivamorsD:—Eu desejo ouvir a conimis-
são.

O SR. Evarus'ro MAcmIAD0:—Depois deste dis-
curso a commissão julga-se dispensada de ac-
cresceu tar mais considerações algumas, (Apoia-dos).

O SR. M. CALDEIRA:—O presidente da camnara,
que tinha á sua lisposição todos os elementos
para provar que não houve eleição na Januaria,
careceria de pedir que o acreditem sob sua
palavra de honra ? Por que não officiou cIte
ao juiz de paz exigindo que este determinasse
ao seu escrivão, que extralaisse a copiada acta,
visto não achar-se o livro ainda no archivo da
camara ? Porque não se dirigio aos mesarios,
que lavrarão essa acta, exigindo o livro deltas ou
a copia ao menos? Hade a assembléa feixar os
olhos para uni documento authentico, e jurar na
palavra de honra de um funccionario?.

O SR. A. PENruo:—Irovou suspeição.
O Sri. M. CALDEIIIA:—A Januaria, cidade im-

portante, com uma população superior a quatro
mil atinas, não possuirá tribtmnaes, autorida-
des judiciarias, testemunhas maiores de toda
excepção, que possão depor sobre um facto de
tantas consequencias ?

O SR. VALLADAREs:—Acharão que seria bas-
tante a attestação dos parochos.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Mas alguns eleitores
declarào que não forão convocados, entre es-
tes alguns parentes do presidente da caniara,
e que não tiverão noticia.

O SR. M. CALDEIRA: —Isto apenas prova a falta
de convocação de alguns eleitores, mas que nãe
tivessem noticia de que o dia 26 de L)esem-
bro estava marcado para a eleição parece im-
possi se 1.

Não quizerão concorrer talvez mesmo de pro-
posito, porque o acto não é obrigatorio.

O Sim. VALLADAriES dá um aparte.
O SR. M. CALDEIRA:—Ja respondi, que a obri-

gação da convocação de eleitores Compete á ca-
niara, e que, por isso, se esta não se deu,
não é o proprio presidente da camara o mais
competente para acusar se a si proprio.

O SR. C. DE OL1VEmRA:—Mas se elies deciarão
que não forão convidados, não havendo convo-
cação, a eleição é nulta.

O Se. M. CALuEmEA: -ão ha declaração algu-
ma expressa por parte desses e leitores, é o pre-
sidente tia eamriara que, accusndo-se a si mesmo,
diz que não forão convocados; [nas pela leitura

desse oficio i a fiz ver que essas altegacões panem
de uma limite suspeita, por apaixonada. Isto
pOsto,amos ao ml Itinio doeu mento,que é aos Olhos
tios nobres deputados o mais valioso —o ofílcio do1.0 Juiz de paz, dirigido ao presidente interino
da camara no intuito de provar a inexisten_
cia da eleição. E' este o juiz que (egi,ndu as-
severa o presidente interino da carnara) é uni ho-
mem fraco, maleavel, subserviente, porque dei-
xou-se arrastar pela influencia de outrem, para
i nfringir a lei, prestar-se ao criminoso plano de
simular urna eleiçãp, concorrendo principal-
moente para um crime, não convocando os eleiti-
res e não presidindo a eleição.

Confessando-se co-mêo de um crime, não pode
ser acreditado pelo P ri ncipio —nexo tenetu-i' seipsam prodere:-

Se elie nào presidio a mesa preparatoria, se
cite não prestou o seu voto corno eleitor, ac-
cusa-se a si proprio, e não a seus cumplices-
sczenti et voleazti fure que suo cedenti, nu,la fil
njiuria. . .Eti, porem, duvido da authenticidade

d'este officia.
Elie, esse oficio, não podia vir parar nas

mãos do nobre deputado, sem uma subtra-
ção, sem um crime, porque, sendo dirigido á ca-
fiara municipal, não podia sabir do arcbivo em
original, mas por copia; pecca pois por sua
origem.

O SR. CAETANO GAMA:—E' uni corpo de dehicto.
O Sri. EVAIuISTO MACHADO:—F, cru mãos parti-

culares.
t) Sri. X. DA VEIGA:—E' um documen lei sub-

lrahido da camara.
0 SR. CAETANO GAMA:—E sobretudo não podia

ser apresentado aqui como argumuemito.
ti SR. M. CALDEIRA ;—Se esse oficio viesse te-

galmoerite por copia tio secretario da cantara,
bem: mas em original! Qnal mie vós conhece
aqui a letra desse juiz? Porque a firma não veio
reconhecida? Tudo, pois, nos induz a crér que
esse documento parece apocm'iplio.

O SR. VALrAuAREs:_±poeripha é a acta da
.1 anuaria.

O Se. M. CALDEIIS A:___Esqueçamonos,poremmi ,do
que diz o presidente interino da camara em
relação a este juiz, concedamos, que cite não
receheo as participações officiaes, que ignorava
completamente que o dia 26 de Dezembro estava
designado para a elei ção; que estava no imundo
tia lua. . . Quid ide?

Isto não prova a inexistencia da eleição, por
que os eleitores podião comparecer imidependen-
temente de cenvocação. Esse juiz, porem, nega
que tivesse presidido a elei ção de que faz nien-
ção a respectiva acta. Em que acreditaremos?
Em uma declara ção exarada cmii uni oficio de
origem duvidosa, sem o reconhecimento da let-
tra e finia do signatario; ou na declaração so-
leiine exarada emai uma acta assignada pelo pre-
sidente do collegio, deus secretarios e dous scru-
tadores, natural mente homens distinctos da Ja-
nuaria'??-31. A/emiacs (disse o orador romano)
arguit Scauro perdulionem, Scaurus negat-utri
credendumu putátis?. . Memio accusa Scauro do
crime de lesa- magos tade,scauro nega, a qual dos
dois deveis acreditar?.. .0 juiz de paz da ia-
ri miaria diz que não presidio a eleição de 26 de
Dezembro, a acta desaa eleição diz que sim, a
quem deveis acreditar?

O SR. C. DE OLIVEIRA:—V. Exc. não mostra
essa acta, mostra um papel em que se trariscre-
veo a sua assignatura.

0 SR. X. DA VEIGA:—Copia authentica.
O Se. DRUMOND:_NãO é autlientica.
0 SR. VALLADARES:_() tabellião não assignou.
li SR. C. DE OLIVEIRA: —E nem está sellada.
ti 	 M. CALDEIRA,—Para que?

O Sri. C. DE OLlvElrla: — Nâo foi renielfida ofi-
cia troe ii e.

6 Sim. M. CALDEIRA:—Poís peço aos nobres de-
pulados que não fa ç ão caso dessa copia.

O SR. VALLADA1IES:—Não faça V. Exc. caso
d'dia e quero ver corno sustentará que houve
eleição mia Januaria...

O SR. M. CALDEIRA:—O nobre deputado depo-
sita confman(a nos ires niembr'os da eommissáo
mie poderes?

O SR. YsaLADs riEs:_I)eposito mas acho que
não andarão bem.

0. Sii. M. CALDEIRA:—poj 5 prescindamos desta
copia, que mere:e toda a fé,porque foi extrahida
Pela mcretai'ia da caruam'a de Miotos Claros;
acreditemos, porem, na authentica, que a com-
missão de poderes tese debaixo de vista quando
formulou seus pareceres, e que esteve cai poder
do cobri: deputato que acabou de fallar.

O Sri. P. RAMOS- -O Sr. Candidc de Oliveiranão nega.
0 SR. M. FLT LGENCrO_&Lé fez o resumo da

votação.
ti SR. M. CALDEIRA:—Pois ri meti argumento é

este.—Consta de uni documento publico, firmado
p01' cinco testemunhas maiores de toda a excep-
ção, quaes o presilemate do collegio, dous secre-
tarios e dons scrutatores, que o 1. 0 juiz de paz
da Januaria presidio a eleiçào de 26 de Dezem-
bro de 1575.

(1 SR. P. Haaios:—Esta é que é a questão.
() Sis. M. CALnEr RA: Logo, eniquanto não se

provar o contrario com una docismiiento de igual
força, ou emnquanto os trihunaes não pronuncia-
rem a semiteniça de falsidade contra esse loni-
incuto, devermos aceitai-o, e concluir que tionive
eleição na cidade da Jamivaria no dia 26 mie De-zembro de 1875.

O SR. X. DA VEIGA: —Esse argumaleuto é i rrs-pondi reI.
O Sim. M. CALDEIRA: — Srs., houve eleição mia

Januaria, porque o resultado dessa elei ção foipublicado no Diario de Minas, e contra esta mi-
blicaçào não appam'eceo a menor reclamação.

O Sri. DiiUM0ND:—Nào é argumento.
O Sit. A. PENID0:—E' muito poderoso.
ti Sri. M. CALDEIRA:—E, sobretudo, agitada,

como se diz estar, a .Ianuaria pela intriga, se uni
facto semelhante se houvesse dado, cite estaria
já no dominio do poder judiciario.

São estas as considerações que tinha a fazer
em sustentacio do parecer da eommissão.

VOZES:—Mujto bem.

Discurso proferjdo pelo r.
deputado and ido de 011-veira na sessio de 6 deJunh.o de 1S6.
O Sr'. anclido de Oliveira:

—Sr. presidente, na confecção e votação das leis
annuas a assenablõa provincial não furicciona
puramente como corpo legislativo; o proprio
texto do acto addicional, que lhe dá a faculdade
de decretar adespeza, determina conjunctamiaente
que dia tome contas á administração, que lisca-
use o dispendio dos dinheiros publicos, con-
frontando as diversas verbas da despeza ellèctua-
da pelo presidente com as fontes do direito que
a autorisão e regularisão.

Assim como tomaianios annual e detalhada-
mente contas ás camaras nimlnicipaes, assim como,
uma por uma, estudamos as diversas parceilas
da despeza municipal, feita durante o respectivo
exercicio, igualmente, e eia virtude do utiesino
texto legal, assiste-nos o dever de examinar a
gestão financeira da provincia, a cargo do presi-
dente della.
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por v iados balanços e tihl lis ouglil kal e
1)11 tlieeoiiriria provincial, e qsit ilvenri ser
1iee.en1e á esta asseiihléa, que piocedereiiios á
ctfrontato da despeza feita cota a autorisada,
itoletido d'atu concluir se houve inalveisação,
ile,barato dos dinheiros pubhcos, ou se, pelo con-
trario, na applicação das verbas da receita con-
sultou-se exclusivarnetite as conveniencias da
provincia e a autorisação legislativa.

Uutr'ora este exame, esta tomada de contas, se
fazia com niotavel regularidade, que prova colho
esta asseinbléa sabia manter suas faculdades.

Alti estão as nossas collecçóes (latido noticia
da appruvaçào das contas do presidente da pio-
vincia, por parte da assennhléa, que levava o es-
crupulo e independencia á glosa das tiespezas il-
legace.

Até 1816, se não me engano, a assembléa pro-
iiicial de Minas considerava esse trabalho como

de ata iinportancia, e tornava essas contas, pelo
niesmo proesso que hoje segue ciii relação ás
causaras inunicipaes.

Porque, Sr. presidente, as boas tradições não
perdurao? Porque assim alidicartios urna das
mais nobres attrrhuiçóes? E' por este espirito
de coridescendencia, por essa esteril contempla-
cão para com o executivo, que levão-nos a consi-
derai-o inftllivel,a tudo saniccionar, concentrando
no seu bojo irrilnenso as forças vivas da socie-
dadee as proprias regalias parlamentares.

Itetrogradantios este anno. Ainda honteni, se
era-rios tirado o exame detalhado das contas
para julgarmos da legalidade deltas, ao menos
tiiihannos os balanços da lhcsouraria provincial
ostentando a souiniia da despeza ciii relação ás
diversas rubricas, e de que se poderião inferir os
abusos e excessos administrativos.

hoje nem este exame per snmma capita nos é
facultado; está a encerrar-se a sessão ordinaria e
no entanto ainda não nos forão distribuidos os
balanços e tabellas, de sorte que nós, que ternos
o direito de velar sobre a guarda das leis, e de
fisealisar especialmente o dispendio dos dinhei-
ros publicos, somos tolhidos, porque aos falie-
Cclii os elementos necessarios, as tabellas não
vier ão, talvez propositalinente para occultar no-
vos attenitados e esbanjamentos.

Nestas circumstanicias, o exercicio de 184 a
1875 não será examinado, não será criticado e
sujeito ás analyses do costume, porque o tempo
da sessão de 181 será pouco para o exame de
dous exercicioS, quando, entretanto, é ria perio-
dicidade da assembléa, é nesta reversão continua
e anuual que repousa a grandeza do systenia par-
lamentar. E' no exame aberto pelos eleitos
da nação e provincia sobre a maneira porque os
dinheiros publicos são despendidos que está a
principal regalia dos povos livres.

O Sus. R. SILvt:—Se não forão examinados
agora, o serão na sessão fritura.

O Sus. C. DE OL1VE1RA—Entâ0 será pouco o
tempo para o outro evercicio.

E a este respeito, Sr. presidente, direi á V.
Exc. e á outros dignos deputados que curão de
alterações em  regimento interno desta casa,com
o fim de amoldai-o ao estado actual da sociedade,
que não seria inopportuflo se crear urua com-
missão de contas, ad instar da que existe na ca-
mara geral e na assembléa de 5. Paulo.

Essa eomnnnissão, que em regra é confiada á
opposiçào, poderá fazer o exame de trabalhos li-
nancelros da provincia, confrontando-os com o
texto legal, e corrigir e extirpar grande numero
de abusos.

O Se. R. SILVA:—Eu estou certo de que o ex-
ame dessas contas seria identreo ao que fazemos
a respeito das camaras municipaes, seria impro-
licuo.

0 Se. L. au OLrvEhRA: —À prova do coulravro
ii e o nobre deputado exar tino si largamenteeis te o

orçaitento municipal, e até propoz suppressóes.
Se nós temos unia conurnissão de contas mii-

nicipies, porque n.o teremos outra de contas
provinciaes, seus duvida mais importantes, e que
se prendem mais inuniedia tansente aos interesses
da sociedade mineira?

E' uniu desideratum este que cumpre satisfazer-
se, porque d'aio provirão incontestaveis vanta-
gens, completando-se o pensamento do legisla-
doi de 1834.

Passando, após estes reparos, ao exame das di-
versas rubricas da despeza, com magoamagoa noto, re-
produzindo as idéas que apresentei o atino pas-
sado, corno os dinheiros pubincos são despendi-
dos e applicados, quasi que exclusivamente em
beneficio de urna classe, a dos eriipregados pu-
hlicos, por onde se escõa o melhor das rendas da
provincia.

E' assino que o projecto da nobre comuiissào,
orçando a receita em 2,498:130, manda appli-
car cerca de 1,603:818$ para o pagamento dos
funcc.ionarios publicos de diversas classes, mclii-
moio-se o inagisterio e a representação provincial.
Duas terças partes da receita provincial são des-
tinadas para os agentes do poder, ao passo que
para as outras importantes e inadiaveis neces-
sidades da provincia apensas se rolão 824:310

Não parece, Sr. presidente, que este orça-
monto é feito principalmente em proveitoproveito de
unia classe privilegiada? Não parece que os recla-
mos da sociedade mineira consistem especial-
mente na alimentação de certo numero de entes
felizes?

Vejo ahi uma deploravel organisação admi-
nistrativa, de conisequencias tanto mais perni-
ciosas quando fomenta e dá vida á outro mal pa-
ra lleio, essa tendencia pora abureaucracia, causa
tão proxiina do atrazo da provincia. E' sob a
acção duplamente inalefica dessa tendencia que
nossa mocidade, despresando as vecações. a in-
dustria, a agricultura e outros ranhos igualmen-
te honestos, de subsistencma, aspira antes de
tudo u tua migalha no orçamento, accumuian-
do-se sempre nesta capital, com o fiar unico de
encorporar-se á legião dos empregados publicos.

E', Srs., uni facto lamentarei essa emprego-
'mania, que tanto tem contribuido para a de-
cadência do espirito mineiro, que se distinguia
oulr'ora pelo seu amor á liberdade, pela sua in-
depondencia e altivez, e que no entanto hoje de-
bilita-se e abate-se nos contactos com o poder,
de quem implora uni lugar inda o mais mo-
desto nas repartições da capital.

E, pergunto: será com esse exercito de empre-
gados que os reclannos da sociedade se satisfarão,
que os interesses da provincia serão consuitados
e resguardados ?

Não, porque ahi está o exemplo de todos os
dias mios dizendo que não é o excessivo numero
de empregados, não é a divisão do serviço por
muitos que melhor o consulta e reatisa.

E' prefenivel una pequeno numero de fuuiccio-
nanios escolhidos entre as capacidades.

O Se. R. SILVA:—Que é d'citas?
O Sim. C DE OLivunmrA:—. . subrnettidas á

provas de concurso severo, á essa numerosa le-
gião que no; acotoveila.

Se, ciii vez de conservarmos essas tantas re-
partições com centenares de funecionarnos, re-
duzisseuios o pessoal, augnientando-se aos re-
stantes e proporcional mente os vencimentos, as
capacidades se apresentarlão, os homens de me-
rito virião disputar um lugar que hoje é conce-
dido não ao menito, mas graças ao favoritismo e
alilhadagem.

Se, emim lugar de tantas secções na secretaria do

governo, e outras tantas na ti.eemurari;r provin-
tal, se em  ig ir da reslaim ação da li retonia de
liras publicas, meduzissetuos o pessoal dessas re-

panticões, augmerlmndo-lhe os vencmrreutos, cre-
ando assim uru estimulo para o empregado, o ser-
viço mnnnito lucra ria, porque a experrencia, ruão só
do Ilrazil, como tias na ç ões em opÔas, nuns diz
que o funccionario bem pago ede capacidade pro-
vada preenche mais satisfactoriamente o serviço
do que uma numerosa phalanrge de funccionarios
mal remunerados, sem estimulos e sem nenhuma
contliço de capacidade.

No entanto o que faz a nobre conlnsissào? Não
só, contra os severos principios de economia por
p ita apregoados nos fundamentos do seu projecto,
(lá valvulas ao presidente para augmentar o fumic-
cionlisuro, corno ciii uni orçamento desequi-
librado e com de/icil abre novas e prescindi', eis
licites de despez:r

Para que essa reorganisação da secretaria do
governo corri a faculdade de se elevar até tirais 20

a despeza actual ? Pois essa reparti ção não foi
organisada ainda mio ultimo semestre do anno pas-
sado pelo regulamento do Sr. Pedro Vicente?

E' certo que ese regulamento contem erros
grosseiros, não satisfaz as necessidades da ecunio-
unia interna d'aquella repartição, a mais impor-
(ante da provincia; mas cuja tenho receio das re-
fritas, já rue assustão essas repetidas nuutaçóes
que entre nós constitu cmii uni verdadeiro regresso!

Bem me lembro do dito da velha de Syiacusa.
O regulamento n. 5, feitura do iliustrado Sr.

conselheiro Saldanha Marinho, que atravessou o
periodo de crises, que affroutou as iras deniroli-
doras do partido conservador na occasiao de sua
ascenção ao poder cnn 1868, foi respeitado até o
nono passado.

Esta'.a reservada ao Sr. Pedro Vicente a gloria
de vir reformal-o, a pretexto de corrigil-o, alte-
ral-o com detrimento da boa ordens do serviço!

O facto consunmnou-se, e, quando se teso pas-
sado apenas oito ou dez inezes, quando a execu-
ção desse regulamento está apenas iniciada, e
ainda não se pode conhecer os seus bons ou
mãos resultados, não mie parece curial que a mio-
bre eomnmnissão dê ao presidente faculdade para
confeccionar novo regulamento, e, o que e mais,
para augmenlar a riespeza coar o fu nccionalismo!

Sr. presidente, a nobre comnuissão, ou pelo
menos o seu distiucto relator, tens sempre pmo-
curado cortar o arbitrio á admninistrmção. Leio-
bro-niie que fui o nobre deputado quero deo au-
torisaçào ao Sr. Frei las Elenriques para rtfonmnar
a secretariado governo, autorisação de 1 u veio a
servir-se o seu successor; riras o escrupulo (tu
illustre relator da commissâo ahi revelou-se,
chie não conusentio que o presidente lei asse seu
espirito de reforma até o augnento indefinido
da despeza.

Ora, Srs., quando nas tradições da iliustre
commissão, e principalmente do seu nobre re-
lator, estava este precedente honroso, pergunto:
sob que novo impulso e em nomenome de que neces-
sidades o nobre deputado hoje, ao autornsar a
reforma, permnitte igualmente novos e inu leis
dispendios?

4) Se. F. na VEIGA:—Porque a razão dessa re-
forma é a necessidade do augnmienlo do pessoal.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Desconheço nesta parte
o espirito de coherencia e de economimia outr'ora
revelado pelo nobre deputado!

Se S. Exe. é quem diz na sua exposição de
motivos, que a moeda se tens depreciado, e coa-
segumntemente trazendo comsigo a decretação de
novos impostos e o augmnuento de ordenados, corno
é que propõe ao mesmo tempo unia revisào da
pauta de vencimentos dos empregados da secre-
taria.

0 Sim II. mmvA:—JustanreIIte por esta razão.
1 Sus. C. DE OLIVEIRA:- . . . quando, lia apenas

dous OU trs annos, esses ordenados forão aug-
nmiermtados •? Salvo se o nobre deputado data o de-
precia:õento li moeda de 18'4 para cá!

Sr. presidente, se não mo engano, é da lei n.
2024 de ]8'3 que data o augnmsento dos venci-
mnentos dos empregado, da secretaria do governo.
A s r assim, que revolução economica operou-se
em nossa sociedade, que possa legitimar hoje
esse nitro augmriemn lo em um orçamento desequi-
librado ?

O Sus. F. na VEIGA:—A commu)mssã() dá auto-
rrsação para augmentar o pessoal, e a deepeza
até 10:000000. E' posivel que se verilique esse
augnmenuto e lambem pode ser que não haja ne-
nhum. Já vè que a comunuissã foi muito restricta.

O SR. C. DE OoivEimsa:—Nào vejo, Sr. presi-
dente, necessidade de au-mento de pessoal, por-
que o serviço da secreta mia do governo, não oh-
stanle essas no', as leis á que se referio o nobre
deputado, não se teus augnsenitmdo

A prova da inexactidão desse asserto está na
publicação dos actos officiaes.

O presidente da provincia não resolve grandes
pro blemas.

E' verdade que envolve-se cru correspondeis-
cia dispensavel, avoluma-a iriutil e fastidiosa-
mente. E' esta urna das perniciosas cormsequenm-
cias do defeituoso mechanismo de nossas reparti-
ções, onde um só acto se reproduz esterilmente
sob mnultiplas e variadas formas.

Por exemplo, concede a administração licença
a um promotor publico: este acto é comurunicado
ao licenciado, ao juiz de direito, á thesouraria
de fazenda, á cansara municipal, e ainda ao su-
premo tribunal de justiça.

Que necessidade lua desta multiplicidade te
consmnunicaçóes officiaes a proposito de uni acto
de tão pouca inuiporlancia? Não era riais curial
que semelhante cunumnunicaçào fosse feita ao juiz
de direito, para este transmittil-a ao promotor,
e á llresouraria de fazenda pari a annotação ciii
folha?

Coto ditas nnnivas corimmnunsicaçms consultava-
se o bom anndimmienlo do servi(,) publico, e a ti-
cemiça produziria tolos os seus effcitos. 0 mame é
umiu lixo, uma reduedancia que cousomne tenuiprm,
que poderia ser melhor empregado.

O SR. F. DA Vumca:—Está jiistilicada perfeita-
mente a necessidade da reforma da secretaria.

O Sus. C. DE OLIVEIRA:—Tmmdo SI) mostra que
não precisamos de augmento de pessoal, e sim
de largos cortes no regimen do papelorio.

Já o Sr. Visconde d'Uruguay elanirava contra
este pessinmio svsenna, cujo resultado não é 50-
mente esta variedade de serviços inutems e vexa-
torios para a provincia, porque lemandào avul-
tado consumo de papel, e multiplicidade de em-
pregados occupados assim com futilidades.

Assim, a principal reformua deve consistir, de
una lado na escolha de pessoal habilitado e pago
condignamente, e de outro ria simplificação do
processo administrativo.

Esse luxo de correspomsdencma é dr'testavel, e
só teto servido para distrahir o ad,iimnistralor da
provinscia com infinitas minudenenis do estudo
de problemas serios e das graves questéres gover-
msamentaes.

Da mesma forma, tratando-se ria nomeação de
um delegado ou subdelegado de policia, abre-se
uma correspondencia oficial enorme e mnutml:
eoinnsunica-se esse acto ao nomeado ao chefe de
policia, ao juiz de direito, á camara municipal e
outros fnmnuccionarios, quando creio que a simples
apresemutação do titulo á essas autoridades era a
mais cabal demonstração da anmthensticidade do
acto. Tudo isto consome tempo e verba do expe-
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1dtente, e é elo nome lesses Pstereis sirvicis qio
se reclama ti atiguititio do fuutcional isijio.

-r. presidente, o do art. 2. 1 que se refere á
ittsIrue'ào publica igualmente merece sentis re-
ptI.us.

Como é, meus Srs., que a illustre coinmissão,
ao mesmo tempo que denuncia um deficit no or-
aiiiento, e, cotou unico meio de sal \ ar as linati-
ss da provincia, exige novos sacriticios do povo
itíneiro, ja tão onerado de impostos, Guino é,

digo, que mania ainda perdurar uma sinecura,
unia vertia de despeza ja contemunada pelo bom
senso e pela expertencia de todos os dias? Si.
presidente, a graLi!icaào aos inspectores de co-
marcas é um luxo para o qual não nos achamos
preparados, desde que soutos os primeiros a
confessar a, pobresa, o mão estado dos cofres pro-
vinciaes.

Esta despeza é condetnnivel em face dos priri-
ciplos e das circumnstancias actuaes: em face dos
plinclpios, porque não é com 400000 que se
gratitiào funccôes importantes, como essas que
eercetii os inspectores de comarcas.

Deixemos antes que o patriotismo de nossos
cunterraiteos tenha mais essa valvula para sua
expansão.

Creio que, se essas func çôes fossem gratuitas,
sertão desempenhadas com a mesma regularila-
de, cotu os mesmos bons desejos coto que o são
tio presente.

E até, Si, presidente, o nobre deputado pelo
5•o districto, e digno membro da commissão de
fazenda, se contradiz como as idéas que apregoou
nesta mesma tribuna.
No seu projecto de instituto de menores artifi-
ees, o nobre deputado introdusio um funceio-
tinto desconhecido na organisação actmninistrati-
a tia provincia. Refiro-me á esse fiscal ou coto-

inissario do governo collocado ao lado de seus
institutos.

A' elle não é dada remuneração alguma, e a
razão justificativa da gratuidade das funcçiies
fim que, devendo elas ser confiadas á homens de
prestigio e de posição na sociedade, seria atues-
qutitltar a einpreza, diminuir o valor d'esses ser-
viços, remnuneral-os pecuniarjainetate.

Ora, se o nobre deputado assim pensou em re-
lação aos fiscaes dos institutos, que aliás, conto
coinmntssarios do governo, tecto muitos e varia-
dos labores, devia ser coherente com seus prin-
Cipios, e votar ou propor a suppl'essào da giati-
licaçào aos inspectores de comarcas, funcçóes
que lambem são desempenhadas por homens de
prestigio e de considera ção tia sociedade, e que
não serão remuneradas condignamente com a
migalha que se lhes vota.

0 Sit. F. DA VEIGA: —Esta gratificação chega
apenas para o expediente.

O 511. C. DE OLIVEIRA: —Assim pois me parece
que, uma vez que estamos no .caininhi das
economias, unia vez que a nobre cominissão
aconselha cortes, devia levar alem esse seu espi-
rito, supprirnindo as gratificações dos inspecto-
res de comarcas, e podendo dispor de mais 18
contos de réis annuaes cio proveito da viaçào, da
Instruccã, publica, &, legitimas aspirações da
patria e cio cujo desenvolvimento está o futuro
delta.

E, Sr. presidente, se e certo que esta gratifi-
cação é destinada para o expediente, deviào os
nobres deputados concedel-a Lambem aos delega-
dos e subdelegados, que igualmente exercem
lunccoes gratuitas e teeni expediente a seu cargo.
A razão, pois, não procede.

Um individuo aceita um emprego, ou para bem
servir seu paiz, para contribuir para o bem-es-
lar e desenvolvimento ide sua patria, ou então

somitente pelo interesse pecuntai'io, e n'esse caso
de te ser ritrilsuidi convenientemente.

A meu ver, não tem, pois, j ustilicacão a con-
cessão de credito para pagamento dos inspecto-
res de comarcas.

Sr. presidente, ainda uma vez lamento uni
facto que se reproduz n'esta assembléa, e que
tanto contribue para a iná direcção dos publi-
cos negoclos.

Existem na casa comutissões permanentes, que
Lèemn a seu cargo parcialmente diversos assuuiptos
administrativos. Temos, por exemplo, a coto-
missão de instrucção publica.

(ira, quando é innegavel que existe um £ahos
n'esta rnateria, que lia sobre dIa disposições eu-
cotitradas, que os funccionarios e professores
não sabein executar por causa de sua repugnan-
cia mutila, quando todos convem que esse ser-
vuco é uial feito, porque essa cuminissão, cedendo
ao nobre impulso do patriotismo, não formulou
uni projecto sobre o grandioso assunipto, con-
sultando os reaes interesses da provincia e o
estado de nossa civilisaçào ?

ti S. F. DA VEiGs:—Lstá formulado.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Está proximo o en-

cerramento da presente sessão, e no entanto esse
projecto não foi apresentado. Vai-se votar o oi'-
çauiento, e a respeito da utateria elie se cala, e
nem ahi era bem cabida qualquer medida á esse
respeito, porque tenho para mim que não é no
orçamento que se creão, supprimeni ou milo-
dilicão instituições.

Esta leu, Sr. presidente, apenas deve consta-
tar financeiramente o estado da legislação do paiz,

São delia dissonantes esses enxertos, essas
reformas á ultima boi-a, em que, cota! um açoda-
mento frenetuco, com uma vertiginosa actividade,
se busca recuperar o tempo perdido.

O nobre deputa , :o pelo 6.° distu'icto redigio
uni sobre tiistrucçãi publica, em que
vejo algumas ideis aproveitaveis, não obstante o
grande exagero que o domina, a centralisação da
instrucção, a mais detestavel de todas as centra-
lisações.

Convinha todavia que sobre elie se instituisse
o debate.'lemos gasto tantos dias com a dis-
CU5sO de emendas de interesse individual; e
no entanto esse projecto de tão subido valor,
que trata de nsateria talvez a mais urgente da
provincia, fei posto á margem, e vão começar
as ferias parlamentares, seio urna só medida con-
cernente á instruccão,

O Se. R. SILVA:—Não houve tempo.
O Se. C. DE OLIvEiRA:—Sr. presidente, com

dó profundo vejo condemnnar-se a municipali-
dade, ou antes. a sociedade mineira, de que a
municipalidade é a expressão mais immediata.

Dizem os illustres membros da comnmissão que
as municipalidades são imnprestaveis para servi-
ços tecknicos Lavra-se a sua sentença de inca-
pacidade. privando-se-as da nsinirna intervenção
nas obras locaes e instrucção primaria.

Admira que esta proposição tenha partido
do nobre relator da cornrnissáo, que, conhece-
dor la historia e organisação administrativa do
paiz, não pode deixar de convir comigo que
são as muaicipalidados a mais poderosa ala-
vanca do progresso

Ora, Srs., quando todos concordão que o en-
sino superintendido pelas autoridades tocaes é
mais regular e prolicuo, porque são ellas que tens
iii teresse mais imuiediato na sua diflusão, porque
não tomará a asseirublêa de Minas unia patriotica
iniciativa, perrnittindo que as camuaras mnunici-
paes possão intervir mais efflcazinente ria
speccão e direcção deIte ?

O Se F. DA VEIGA:—Já tivemos conselhos mo-
nicipaes de instriieão publica, de que fazio

l)11'l 1 15 presidentes, Ias ci miaras, e, na mis ir par-
i, os resulta 	 5 iiào fom'áo satisfactirios.

0 Smi. C DE ()miEmmtA: —E ne:t't seá unia revo-
lução ',,consciente, porque o terren 'já está pre-
parado e nelle a grande idéa germinará fecunda.

Abi está o regulamento do Sr. Saldanha Ma-
rinho amuturisatidu essa intervenção; alti está o
relatrio ii) Sr. Pedro Vicente de 1875,tio applau-
ilidi pela nobre utaioria, aconselhando a creação
de Comrnissões escolares coni intervenção vigo-
rosa do elemento inunicipal.

Smt:cedem -se, porcos, os tempos, :ipplamiileut -Se
as itléas e perdura o slate giro detestas cl.

O SR. F. DA VEIGA—A experieneia já as coa-
dciii no u.

O S. C. DE OLIVEIRA:—Diz o nobre deputado
quea experiencia condemusou...

O Se. F. DA VE GA:—Na administração tio Sr.
l5ortella.

O St. C. DE ()LmvEtimA.—Si'. presidente, será a
experiencia de um ou deus anitos bastante para
ti tua tal condemnnaçào?

Liii nome dessa experiencia de dons anmios,
fui coridemuada unia instituição leniocratica e
de vantagens reaes para a provincia, a da guar-
daunutuicipal.

ào, Sr. presidente, ninguemit poderá dizer siri-
eeramente que um ou dons anhos Eia vida de
tinia sociedade sejão a bitola por onde se possa
incidir as vantagens e a grandesa das institui-
cões -
- E' preciso que factos se accumnuleisi, sueco-
dão-se miiostraitdo os deplorave is effeitos d lia,
para, eut nome da experiencia, apagai-a dos co-
iligos nacionaes.

Não é como uma enftsala tentativa de dous
aniios que o precipitado julgamento se justifi-cara.

Parece-use, pois, que não é a experiencia fei-
ta tio temuspo do Sr. t'ortella bastante para, cita
umotrie deita, se arredar o etemnento municipal da
inspecção e direcção do ensino; (mamudo é certo
que essa inspecção decentralisada, esse exame
feito pelos cidadãos mais irumnediatamnente in-
teressados na instrucção de sua localidade, é de
Vantagens intuitivas.

Si, presidente, não é extranha á V. Exc. a
grande luta sustentada n'esta assembléa o anno
passado com relação á uma repartição por essa
occastão abolida. Refiro-me ao exame de diver-
sos factos que eorrião pela directoria das obras
publicas, e a respeito . dos quaes a nobre maio-
ria externou sua opinão, seimi rebuço,nào só pela
approvaçào de diversos requerimentos da oppri-
sição pedindo mnforinaçóes relaLivaiiiente aos
abusos comunettidos nessa repartição, como ain-
da pelo voto de adhesão á entenda que a sup-
pritnii, tauibemn formulada pela opposição.

Mas, Si'. presidente, em nome de que prin-
cipios foi snpprimnida a repartição de obras pu-
blicas? Emui nome dos factos altamente escanda-
losos a que sua organisação e inechanismno se
pres las ão.

Em contraposição a todas as normas do syste-
ma fiscal, era a repartição das obras publicas
queria orçava os serviços materiaes da provincia,
fiscalisava a sua regularidade e tudo preparava
para a ordem de pagamento, expedida emii nome
da presidencia, nas de facto só delia dependente.

(is certificados que a directoria de obras pti-
blicas firmava aos diversos emnpresarios de obras
não erão sujeitos ao exame fiscal da repartição
de fazeisda; por si sós constitulão prova comple-
ta da despesa feita, e a tliesouramia não tinha
usais que determninar o pagamento, pôr o cumn-
pra-se, só verificando o uluantumn ea authentici-
idade.

No entanto, erão justaiuieule esses cerlilicailos
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que das ão lugar ásprevari aos conchavos
indecentes e criminosos que forão

cações,  
denunciados,

e que são de notoriedade publica.
fendo a suprcnua inspecção da despeza decre-

tada e do serviço feito, essa repartição dispunha
largammienle dos cofres pubticos, sendo de sua
privafiva comiupetencia o exame moral e arithnae-
tie, fie todos os documentos.

A condemtinação, pois, dessa reparticão ria ses-
são do atino passado não foi uni. abuso prati-
cado Gomil o limui de evitar outro maior, co ris a slip-
pressão não se quiz apenas operar urna evolu-
ção no pessoal, usas abolir-se directamente a
imistituição que, por semi maclsinismtmo e organisa.
ção, proporcinava meios e opportuitiilade para
a xpansão dos surdidos sentimentos

0 Sim, R. SILVA: —O reuiedio é reforinal-a.
O Sim. C. DE OLIVEIRA: —Não bastaria, erão

precisos os reniedios heroicos, extirpar o can-
cro, isto é, fazeI-o dsapparecer da organisação
official da provincia.

Consta que, desde que a directoria de obras
publicas foi creada, clamores semmmpre se hão con-
tra ella levantado; escandalosos abusos a que se
prestava forão denunciados não só nas conver-
sações particulares, como tanibens neste recinto.

Maravilha-mne, pois, esse açodamnetlt.) comia que
hoje se propõe a sua restauração.

Ainda o decreto da suppressáo não se exe-
cutou, ainda cIta expede os certificados, ainda
não se experimentou o serviço a cargo da secção
annexa á secretaria do goveruo, e no ematanto já
se quer rasgar essa pagina gloriosa mia sessão de
18'5, para em seu lugar erguer-se este mono-
muiento tio escandalo e da agiotagem.

O Sim. R. SILVA:—O nobre deputado diz que
o escandalo provem da faculdade de passar cer-
tificados; mas na reforma não ha essa faculdade.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—E' verdade que ii usaI
principal consiste na faculdade de expedir Cer-
tificados; mas com a substituição operada na lei
n. 2181 esse mal desapparecia

O Sim, R. Sii.v:—Nãu desapparecia.
O Sim. C. DE OLiYE1IIA:—. . . porque, constitu-

indo a repartição unia secção da secretaria do
governo, tinha de subordinar-se ás regras ge-
raes do direito fiscal da provincia, e a despeza
seria examina Ia na thesouraria, que apreciaria
os documentos moral e arithmsueticamnente, e não
ficando dest'arte os contratos, a verificação da
despza e seu pagamento, a cargo exclusivo dessa
reparticão.

O Sim. R. SILVA dá uns aparte.
O Sim. C. DE 0L1vEiruA:—Não podião subsistir

os certificados, porque, encorpurimia a directo-
ria de obras publicas á secretaria do governo,
predominava o principio geral: o presidente
daria a ordena --o  exame dos documentos se
faria na thesouraria.

O Sim. R. SILVA:—Não apoiado.
O SR. C. DE OLlvEiimA: —A restauração proposta

pela nobre commnissào é inteiramente immtenupes-
tiva, porque, setas necessidade, angiitenta a ides-
peza em periodo de crise; isto é, autorisa nota-
vel accrescimno ria verba votada para o pessoal
da repartição das obras publicas.

Vai essa despeza ser, ex-vi do projecto, eleva-
da a48:'50.

Quaes são, porem, os fundamnentos econo-
micos e scientifieos que invoca o illuslre rela-
tor da cousmissão para justificar semelhante
restauração?

São os constantes dessa exposição de motivos
que todos conhecemos.

Com as flores da imaginação e as - (heorias ab-
stratas quer se legitimar o Jesperdicio.

Ora, Sr. presidente, se a priuviricia dispozesse
Te grandes sommas para applicai-as ás obras
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publicas, á ereccàri d p scutpturaes mrnuinientís
e conslruccão de estradas custosas, semduvi-
da que toda razão teria o illustre deputado;
por certo que a delienação e execução dessas
obras exigiriào os conhecimentos especiaes da sei-
encia. Mas, Sr. presidente, arguineliternos com
a actualidade da província, encaremos as nos-
sas circuinstancias corno ellas são, examinemos
as variadas obras que decreta a assembléa e, seu
rebuço, digamos se é necessaria a intervenção
da sciencia na sua execução.

O SR. li. SILvA:—E'.
O Se. C. DE ()nvEiuA:—O que manda a assem-

bléi fazer annuaimente?
Pequenas pontes sobre ribeirões, concertos

de uma ou outra estrada,reparos de uma ou outra
matriz.

ara, porventura serão necessarias as habili-
taçies technicas, a proliciencia dos engenheiros
para a ettèctividade dessas obras grosseiras
e rales no interior da província? Por certo que
é dispensavel esse luxo que, alem de tudo, é
mais uma diflicu Idade creada.

Lmnbro-ine do que disse um nobre deputa-
do, agora ausente do recinto. Tratava-se no
Inunicipio de Minas Novas da factura de unia
ponte, para a qual tinha-se votado creio que
400$. Havia quem se propunha a fazei-a; mas
a obra não pôde ser levada a eflèitu, porque o
engenheiro a orçou em 2 ou 3 contos de rs. e
nao havia credito para lauto.

Estes factos são frequentes nas diversas loca-
lidades da provincia, onde a intervenção da en-
genharia é um verdadeiro embaraço para a rea-
lisação das pequenas obras.

Vê, pois, V. Exc., Sr. presidente, que não é
para a eonstrucçào de toscas pontes, para o re-
toque de estradas e de templos, einlim,para estas
humildes edificações, que são imprescindíveis as
grandes habilitações.

Eu argumento coto um passado bem recente,
que vem condemnar a theoria e o argumento prin-
cipal da nobre commissào.

Antes, Sr. presidente, de se exigir esta ino-
numental repartição de obras publicas, antes
de existirem esses engenheiros districtaes, em-
baraçando, muitas vezes por capricho, o desem-
penho dos serviços votados na lei do orçamen-
to, fazendo depender de sua vontade a execu-
ção dessas leis, a província já tinha a tarefa
de mandar construir ou reparar pontes e es-
tradas, retocar templos e erigir cadêas.

Pois heiii, foi nesse periodo, que o nobre
deputado denomina de infancia, mas que eu
chamarei de virilidade, que grandes estradas se
lizerão. O systerna da viação publica na pro-
vinema em grande parte data dahi, e no entan-
to havia apenas um ou dous engenheiros. Os
fazendeiros, os homens prestantes das locali-
dades, construião obras organisadas e planeja-
das pelas carnaras municipaes muitas vezes.

O Sil. R. SILVA:—E' romance historico.
() Se. C. DE OLivEiiiA:-4f1i está o nosso col-

lega, o Sr. coronel Amaral, que pode dar tes-
temnunho do facto; alii está V. Exc., Sr. pre-
sidente, que ha de convir comigo que não era
precisa a intervenção da engenharia na coo-
struccào de estradas insignificantes, de pontes
e igrejas.

O Se. R. SILVA:—O nobre deputado deve es-
-pecificar essas estradas.

O SR. C. DE OLIVEIRA: —E ainda hoje, no pleno
ominio da engenharia, dIa não intervem em

todas as obmas. Lá está a matriz do Curvello
construindo-se a expensas do povo, com alguns
pequenos auxílios da provineia, e no entanto a
seu respeito nem urna palavra disse a engenha-
na.

0 Se. M. PACHECO:—Por isso dIa já está m
bom estalo, segtimiilo dizéni.

• Se. C. oi ULI\Emmma:—lstá muito boa.
• Se. M. PACHECO:—l)izem que alumIa eslá cio

meio e já abalada em seus alicerces.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Nào lia tal, está levan-

tada aprumada e muito firme.
Ahi estão, Sr. presidente, esses factos diarios

mostrando que a intervenção da engenharia é
muitas vezes mais um olisiaculo levantado con-
tra a satisfação dos reclamos urgentes da pro-
'iiicia.

O Se. M. PACHECO:—Então a scieneia deve ser
banida.

0 Se. C. DE OLIvEIRA:—Cornprehenderia a
theoria do nobre deputado, comprehenderia esse
susto pela abdicação da engenharia ante a arte
mie e grosseira, se tivessernos de construir
obras monumentaes, estradas de ferro & Po-
reli, se a illustre comurnissão é a primeira a con-
demnar as grandes obras, se com as quotas lo-
caes os nobres deputados fazem política de cani-
panario, encarando os interesses de logarejos e
aldêas, pospondo á esse estreito meio mie gover-
no os interesses reaes e duradouros da socieda-
de, não tem elIa direito de em nome da scien-
cia exigir um pessoal technico para presidir á
essas pequenas consirueções, facilmente realisa-
das a cargo de curiosos, dos mestres das ar-
tes mechanicas.

Sr. presidente, occupando-me com as mate-
rias que se prendem ás obras publicas da pro-
vinda, tenho necessidade de ainda articular urna
queixa contra a nobre comnmissào.

Refiro-me á uns mal que está no dominio de
todos nós e que a nobre cominissão não busca
remediar, quando para isso tinha largos recur-
sos.

Existe na organisação deste serviço uru mal
que muito tem contribuido para o atrazo da so-
ciedade mineira; é a determinação das pequenas
obras como prejuízo das grandes, unicas que me-
cornniendariào o legislador e o executor.

Sr. presidente, estas quotas concedidas ás di-
versas localidades, esta attençào extrema para,
com as solicitações de influencias locaes, tem
sido uma das priueipaes causas do atrazo da
proviucia, que tão pouco possue que pelo lado
material a recomnniende. Annualniente são vota-
dos centenares de contos para pequenos reparos
e concertos, que pela sua insignificancia nào ap-
parecem e nem exditão a attenção.

Não senão melhor consultadas as necessidades
deste ramo da administração, se houvesse um
desprendimento dessas egoísticas considerações
locaes, desse amor ao campanario onde habita-
rnos,para attenier-se mais directa e efficazmente
ao bem-estar da provincia, a serviços importan-
tes e duradouros, ao melhoramento do grande
todo?

Srs., façamos ainualmnen[e urna ou duas gran-
des estradas, uma ou duas cadêas nas condições
constitucionaes. Assim, com o correr dos tem-
pos, eslanião perfeitamente satisfeitas as mais
vitaes necessidades da provincia, e obras dura-
veis attestariào a dedicação da assembléa que
sacrificasse as considerações locaes,a pequena po-
litica, para encarar só o grande fim da socie-
dade. No entanto, já cru autorisações espediaes,
já no proprio projecto de orçamento, se dá ao
presidente faculdade de dispor de pequenas par-
ceifas em favor das localidades; vota-se 1;000$
para a matriz de Cseé, 500$ para a de Agua
Suja, e uma sente innumsserarel de outras.

Não só, porem, estas quantias são insutlieien-
tes para a conclusão das obras a que se des-
Imã1, como importão outras tantas faltas de eco-
nomia, porque, ao passo- que paremalmeute se

5í)I5111S f]e reunidas, poiIi'iào comi-
1 rihuir para a realisação de uni mnellioramnent,
real, os grandes serviços provmnciaes são mdc-
finidamnente adiados.

Se a nobre co mnmimissao a lgumna coisa innovasse
n'este sentido, por certo que jusilicaria muito
condignamente a sua exigencía de engenheiros,
porque para as grandes obras é que a interven-
ção delles seria pro!icua.

O Se. R. SILVA:—Essa é a minha opinião in-
dividual; mas não é a da maioria, nem de seus
(-oltegas da minoria.

0 Se. C. DE i)mj yeina:—Eni nome das conve-
niencias reaes, devemos condeinnar essa politica
mie campanario, que divide as forças da provin-
eia inutilmente por unia zona immnvnsa,semn vamm-
tageni alguma pana a administração, e nem para
as proprias localidades beneficiadas, porque,
COMO ja disse, taes verbas, por sua insignifican-
eia, nada melhorão.

O Se. R. SILVA:—() Sr. Andrade Figueira já
assim se enunciou.

ti Se. C. DE OLIvEiimA:—O Sr. Andrade Fi-
gueira e o Si'. P. Vicente assim pensão, e esta

a voz do bom senso.
Assim, quizera que a nobre commissão invo-

casse o patriotismo dos honrados membros da
maioria para iminotarem-se esses caprichos, as

exigencias locaes e individuaes, rio altar das con-
veniencias publicas. A decretação de grades
obras anrmuas e successivas não só contribuiria
para o levantamento da provincia, como faria
comque cessasse esta fonte de desperdicios, por-
que esses dinheiros applicados ás pequenas
obras esgotào-se esterilmente.

Sr. presidente, não se conta por dias ou an-
nos a vida dos povos. À assembléa provincial é
mamoa instituição permanente; embora seus meu-
hros renovem-se periodicamente, a corporação,
a entidade politiea, é sempre a mesma, e assim,
com a continuação da decretação de obras de
i mnportancia, todas as localidades a semi turno
senão contempladas e ver-se-hiáo dotadas de
loas cadêas, casas de causaras

A meu ver, esta facilidade, esta condescen-
lemicia constante da assembléa, consultando dc
preferencia os interesses locaes, contribmme grama-
demente para a decademicia da instituição, e é a
causa dos dispendios mateis em que é gasto o

semmelhor do suor do povo, sem 	 real.
O Se. R. SILVA:—As quotas não estão comi-

signalas no projecto da cornmissão.
0 Sim. C. DE OLIVEIRA:—VOU amostrar como

estão. (Lê):
e Culto publico 	 . . . . 130:000$000
Obras publicas decretadas ema
leis especiaes . 	 .	 .	 .	 .	 . 200:000$000
São as pequenas obras.
O SR. EL SILVA:—Entre essas autorisações es-

peciaes lia unia de 96 contos para a construc-
:50 da estiada de Marianna á Diamantina, e 10
:ontos para a da Diamantina ao Curvello.

0 Sim. C. DE OLmvEieA:—Mas lia tanabem cen-
tenares de quotas votadas para outras obras: por
exemplo, para as matrizes da Campanha, Pouso
Alto, coustruccão de ponte sobre o Rio Mandmí
e outras obras insignificantes. Vê, pois, V. Exc.
que havalvula para o arhitrio. O presidente pode
escolher e seguir o peior.

E ainda que a quotas não estejão ditnibmii-
das, o mine é verdade é que essa consignação de
200 contos para as obras determinadas em leis
avulsa s facilita o arbitrio da administração.

De mais, eu fallo ante os factos e com elhes
argumento; embora o nobre deputado declare
que não lia quotas, citas virão nesta mesma dis-
emissão. E' irresistivel a onda, cita talo vence-

Á, nobre couimissào se incumbirá de distri-

unir o pão de ló pelas diversas localidades da
provimiria; eI la mesma se incumbirá de consultar
a vontade dos deputados distrmctaes, que já se
preparão para miiim rateio muitas vezes tormen-
toso e dillici 1.

Mormente neste anDo de crise, sob a ameaça
das eleições de Outubro, é preciso preparar-se
o t e rreno, e as quotas locaes são maine bella aima
para a conquista das urnas.

Sr. presidente, creio que tenho por demais
abusado da attencào da casa (não apoiados). Te-
nho exhibido as idtas que me suggenio o exame
do projecto de orçamento.

Ainda unia vez louvo a nobre iniciativa da
(listineta comnmnissào, cru relação ao svsterna cre-
ditonio. Em relacão á cobrança de certos impos-
tos, a seus meios de arrecadaçào, seus duvida
que se ha operado urna salutar revolução.

As medidas restrictivas hão contribu ido gran-
demente para que o orçamento seja mansa verdade;
eomquanto incompletas, valem pana evitar-se
esse grande mal, contra o qual todos nós clama-
mos, a existencia na propria lei mio orçamento
de um outro amnpliav'l á anbitrio do presidente
da província.

Não posso, porem, deixar de lamentar que a
nobre commissão, na parte que se refere á des-
peza, afastando-se desse nobre impulso, dessa
iniciativa patriotica, mande perdurar as sinecu-
ras, restaure essa repartição condemnala, con-
signe autorisação ao presidente para elevar o
pessoal da sua secretaria, contribuindo assim
para o desenvolvimento desse mal que pesa sobre
a sociedade mineira, para a expansão perniciosa
da emprego -mania.

Almi lia a repulsa dolorosa dos princípios de
economia apregoados e unidos que nos podem
salvar.

Srs., a realidade é triste em relaçao ao eqmiili-
brio mias finanças da provincia, temos grandes
fontes de miespeza, compromissos enormuissimos,
por onde se irá a melhor parte das rendas, e ao
mesmo tempo tensos a estacionariedade mia pro-
li micção.

Se lia auguiento apparente de reeeita,tem eito
outras causas, m:omno já expuz, que não a vitali-
dade da promlueção.

Explica-a, entre outras, o augmento, paulatino,
porem constanteconstante e successivo, de alguns impos-
tos, e a decretação de novos, e bem assim a pre-
meditada exageração do calculo, a conta de che-
gar applicada ao computo da receita.

A sinistra realidade nos diz, porem, que o de-
ficit existe, não obstante a habilidade com que
se procura oceultal-o. E esse deficit ainda mais
sensível se tornará co Ui os novos emisprestirnos
que a provincia vai fazer, e com a efTectividade
das consignações votadas.

Se, pois, são procurarmos reduzir as despezas,
se mandarmos perdurar as sinecuras, revivendo
instituições coimdeinnadas, como fontes de escami-
mial) e esbanjamento, conscientemente contribui-
reinos para :m perpetuidade do mal, e teremos
ainda mais comnpromnettido o futuro financeiro da
provincia,á tão aminmiviado.

Ao concluir, sou, pois, forçado a lamentar que
a nobre comnmissào esqueça tão bruscamente
suas tradições, e nas aras das cnn venmerlcias de
momento, corno preito rendido á vontade presi-
dencial, sacrifique suas convicções profundas,
propondo e pedindo a perduraçào mias sinecuras
P o exagero da despeza.

VOZES:—Muito bem, muito lema.

Discurso proferido pelo Sr.
deputado Candido de (M1



- 24 - iiveira na sessão de 28 de
Junho de 1876.
O càIldjdo de Oliveira:

—Sr. presidente, se não fOra o muito que inste-
ce-tue a nobre 1.a cominissão de fazenda, e a itn-
portancia do assunapto, por certo não viria de
novo á tribuna prolongar urna discussão que a
assemhléa tem pressa de concluir, quando todos
os espiritos estão fatigados ou preoccupados com
o grande problema do dia, a eleição, e quando é
certo que não é o debate, o eaine escrupuloso
que decidirá do bom direito, mas sim a votaào
de antemão prevista e calculada.

O Se. R. ILyA:—Em todos os parlamentos.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—MIS, Sr. presidente,

sou forçado mais uma vez a vir abusar da he-
nevolencia que por tantas vezes esta assemblOs
rue tem prodigalisado; porque, na dupla posição
de membro do partido liberal e de tubo desta
provincia, ião posso deixar de combater algumas
das novas idéas consignadas no oreamento, e mui-
to principalnate ias emendas, que, quasi á ultima
hora reveladas e offerecidas, tão profundas alte-
rações trazem ao projecto, desfigurando-o, muti-
lando-o quasi tdalnaente, destruindo o primtivo
systema.

Sr. presidente, neste art. 3. 0 e suas emendas lia
por certo urna profunda modificação da organisa-
cão financeira da provincia, já creando-se novos
impostos, já elevando-se desmnarcarlarnente alguns
dos existentes, e já permnittindo-se dentro deste
orçamento legal a geração de uru outro á talante
do governo, que, armado do direito de abrir cre-
(fitos supplemnentares, tudo pode fazer, desde o
augmento imitoleravel do funecionalismuo até o es-
banjamento e prodigalidade, a pretexto da decre-
tação de obras publicas da provincia!

O Se. R. SILVA:—Nào leo o projecto.
() Sim. C. DE OLIVEIRA:—VOU mostrai-o.
0 Se. R. SILVA:—Não pode absulutamente

mostrar o que diz.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Irei fazendo-o pouco a

pouco e ria altura de minhas forças, mão grado
o augurio do nobre deputado.

O Se. R. SILvA:—E' impossivel!
O Sim. C. DE OLIVEIRA:—A nobre com missão,

na sua exposição de motivos, justificando as
alterações propostas ao actual systerna tribu-
tarjo, deixou pairar urna ameaça sobre a la-
voura do café, declarando que ella era suscep-
tivel de augmuento de imposto, e que no futuro
esse auginento devia apparecer como um reine-
dio contra a estagnação de outras fontes de re-
ceita, como o mais salutar recurso talvez contra
a diminuição ou aniquilação do imposto de trans-
missão da propriedade escrava, que pouco a pou -
co vae diminuindo, e em um futuro não muito
longinquo se extinguirá totalmente com o des-
appareclmento de seu objecto.

Tinha o direito de suppor, portanto, Sr. presi-
dente, que com o projecto elo discussão nada
nesse sentido se innovasse, pairando apenas so-
bre a cultura do café a ameaça da futura eleva-
CO.

Foi uma pueril illusào, bem cedo desfeita,por-
que, riesile que a nobre commissào aceitou a pau-
ta dos generos de exporta ção organisada pelo
presidente da provincia, o imposto sobre o café
exportado foi ellèctivarnente elevado contra o re-
cente voto desta casa.

Não ignora a nobre assenibléa que, no estado
ultimo da legislação fiscal da provincia, o imposto
sobre o café era cobrado na razão de 4% sobre
4200 em que fora avaliada a arroba. O pre-
sidente da provincia, usando da autorisação coa-
lida no fl.° do art. 4. 0 da lei ir. 2024; combi-
nada com a do art. 11 da lei n. 2181 de 25 de\uenmbro de 1815, fez Inodernainente a revisão

da pata (tosgeneros Sl ileitos ao imposto de ex_
P orta,.^ao e neila, a pretexto de amoldar as me-
didas de peso antigas ao systemna mnetrico deci-
mal actualmente cio vigor, alterou os precos pri-
mnitivos e proporcionaluiente auginentou as
quotas do imposto. E' assim que taxou o café á
razão de 300 reis o kilograrumna, mandando deite
cobrar 13,02, quando, Sr. presidente, si se ob-
servasse a verdarl,ira proporção, cada kilograni-
ria devia pagar apenas poaco mais de 11 reis.

Assim, no preço de cada arroba dá-se uru ex-
cesso de 750,avalianjo se o afê para a cobrança
dos 4 á razão ris 4950 a arroba, quando era
virtude da lei nào revogada pela assecnbiéa era
elle calculado em 4200 rs.

Ora, Sr. presidente, se a nobre corurnissão, em
cujo seio vejo uru dos meus illustres compa-
nheiros da patriotica luta de 1874 contra a al-
teração da pauta, irão julgou opportuno elevar a
imposição, dizendo-nos que o augmnento era ape-
nas uni desides'atam, uma aspiração ainda alia-
da, não podia elia mesma propor a approvacão
da pauta do governo, que onerava a laoura do
café contra as legitimas conveniencias da pro-
vincia e  Opinião laisser fran-camenteléa mnineira,tão fra-
camente enunciada em uma epocha recentissima,
cai que como mascula dignidade repelllo o alvitre
aconselhado pelo Sr, Visconde do Rio Branco.

O Se. R. SILVA:—O que a assemblêa repellio,
V. lixe. deve estar lembrado, foi a pauta va-
riavel.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—Repellio, porque eu-
tenleo que a quota de 4200 era acei taxeI.

O Se. R. SILVA:—Não apoiado, é porque en-
tendia que a pauta variavel não convinha.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Pelo menos votou nes-
te sentido, não quiz mudiíicacáo alguma.

O Sim. VALLADARE5: —Esta era a opinião que
V. lixe, sustentava e ainda sustentou lia dias.

O Sim. R. SILVA: —Sem duvida.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Se a nobre cornmissá)

não quer a modificação do imposto na actuali-
dade, se apenas apresenta-o como uma aspiração
no futuro, ruas ainda não definida, ainda não op-
portuna actualmente, deve cohereutemente re-
stabelecer na pauta do governo o statu qmso, de-
terminando que a quantidade do imposto seja
cobrada na razão de 4200 a arroba e não de
4950, corno pretende a administração.

E' inriegavel que a nossa lavoura do café no
estado presente não se presta á este excesso no
imposto e namn do valor do café fluminense se
pôde inferir o direito ao augrnento da taxa do
café mineiro. Os municipios productores do café
em Minas estão mais distantes dos mercados
fluminenses.

Se não lia, pois, maiores gastos com a produc-
çào. oque não posso affirrrmar, ha todavia maiores
despezas de transporte, que não devem ser esque-
cidas, e que, inda equiparados os pre ços da ven-
da dos productos das duas provincias, são causa
de menores lucros para o fazendeiro mineiro.

Protestando, pois, contra a elevação machia-
velica do imposto do café, que é uma aggrava-
çãolo mal que soffre a nossa lavoura..

O Se. R. SiLva:—Que sentido dá V. Exc. á esta
pilav ra_mnacfuavelica s E' bom que se expliquo.

O Sri. C. DE OLIVEIRA:—A' surdina.
O Sim. R. SILVA:—Pois eu protesto contra esta

expressão que, corno membro da comnrnissão de
fazenda, não admitto.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Não é no sentido de
offender, nem insultai- ao nobre deputado. Mas
o que é certo é que a nobre commissão declarou
que não augmentava o imposto do café presen-
teinente, e entretanto ellaautorisa este augmento.

O Se. VALLA DARES;_l)eclarr)u na tribuna que

não havia de ammgnrematar este imposto e no en-
tanto amigrirenton.

O SR. li. SILVA:—E VV. lixes. só liontem foi
que notarão isto.

O Sim. VALLADAI1ES:—() facto é que a comuns-
são irão podia formirutar o projecto de orçamento,
sem ter exauim mato estas pautas, a metros de não
querer cumprir 4) seu dever. ti nobre deputa-
do assim declara implicitamente que approvou
as pautas sem as conhecer.

0 Sim. 11, SILVA: —E nesta parte não sei como
nenhum dos nobres deputados também já não
nolou isto.

O S. C. DE Ouvmsiria:—O nobre deputado de-
clara na sua exposição de motivos que não quer
augmlntar actualmente o imposto do café e no
entanto de facto augmenta-o pela approvaeào
da pauta!!!

O Se. R. SiLvA:—À vommnissão não tinha ob-
servado o augmnento, como tambena não o no-
farão os nobres deputados; é cousa que se dá
frequenlemnemm te.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Vê V. lixe. as vanta-
gens da prolongaeào do debate; estudou-se mais
a pauta e descobrio-se esta inconveniente eleva-
çao.

O Sim. li. SILVA:—Mas não á surdina; muito
publicamente.

O Sim. VALLADARES: —E' preciso notar que a
conanaissão tinha obrigacào mais restricta do
que nós de examinar a pauta.

O Se. R. SILVA:—A conamissão não pode se
esquivar a urna omissão ou a algum engano.

O Se. MourmÃo:—E cumpre notar que foi una
membro da comunnissão que communicou esta al-
teração aos nobres deputados.

O Se. C. DE Oaiveimvs:—Foi o resultado do
nosso estudo e do exame a que procedemos nas
diversas peças officiaes. Não costumamos inda-
gar dos segredos da nobre maioria.

O SR. VAm.LADAmIEs:—Como podia commnmunicar
isto, se a corurnissão não o sabia?

O Se. R. SiavA—Conio não sabia, se foi um
dos membros da commissão que o comumunicou
aos nobres deputados? Esta commnunicação foi-
lhes feita bontemu ou ante-hontem, já o declarei
riais de uma vez.

O Sim. VALLADARE5:—Isto anda á. matroca.
O Se. R. SILVA:—A' mnatroca, não. A conremis-

são, repleta de trabalhos como se acha, não po-
dia evitar unra ou outra omissão.

O Se. C. DE Oamvzmria:—Mas augmentou ásur-
dma ou inconscientemrmente: hão de aceitar urna
das duas pontas do dilemmna.

O Se. R. SILVA:—Inconscienteé o que V. lixe.
diz.

O Se C. DE OLIVEIRA:—V. Exc. é que está hoje
realmente intolerante.

O Sim. R. SILVA:—E' porque V. Exc. não pode
empregar palavras, como estas, que niagóão, isto
é, que a comum issão quer com maclimavelismo
e á surdina fazer passar medidas desta impor-
tancia. Não aceito esta insinuação.

O Se C. DE OLIVEIRA:—V. lixe. é que está se
exasperando sena rasão.

O Se. VALLADAeES:—E tem o mau gosto de
querer tornar-se odioso.

O SR. P RESIDENTE: —.&ttenção! Pe ço aos nobres
deputados que guardem toda conveniencia na
discussão e que discutão com calma.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—E'o que estou fazendo.
Estou discutindo não só com calma corno com

todo sangue frio.
Sr. presidente, levantado este protesto con-

tra o augmuento do imposto do café, intolera-
vel ria quadra presente, vejo-me forçado trina-
bem a reputar não aceitavel a elevação do im-
posto que é aconselhado ou requerido pela

comia-missão nas suas emendas. Refiro-me á este
imuprudente aecrescirno de imposto sobre o gado
vacu m exportad o,que a cominissão agora preten-
de que seja cobrado á rasão de 2200, quando
mio projecto, contrariando a exageração do gover-
no, reilusio-o á 1920.

Sr. presidente, se não visse Lauta susceptibili-
dade da parte do iliustre relator da comnaissão...

O SR. R. SILVA: —Provocado por V. lixe. V.
Exe. é que veio azedar esta discussão.

O Sim. C. DE OLIVEIRA: —....usceptibilidade que
não connprehendo tratando-se de uma discussão
em que devemos estar calmos e desprevemaidos.

O Sim. F. na VEIGA:—Dê V. Exc. o exemplo.
O Se. 11. SILVA:—Abstraia-se de ceias qualifi-

cativos,
(1 Sri. C. DE Or.ivEiriA:—. . .eu inquiriria(Ia

nobre comnmnissào quando é que SS. lixes, comi-
sultaiào as legitimas conveniericirns da provincia,
se no projecto cnn que no 4.° registrou-se a ai-
teraçáo cio governo ou se n'essa emenda boa-
terri tardiamente apresentada, que eleva o mesmo
imposto a 2200.

0 Sim. X. DA VEIGA:—Este ultimo imposto é o
que prevalece.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Senni duvida que é o
que prevalece: miras, pergunto: quamimlo é que a
nobre comnimaissão estava mais convencida das con-
veniencias, se naqueila occasiáo ou se agora ?

A nobre comnaissão, que fez tantos estudos,
que apresentou rim relatorio tão detalhado...

O SR. F. DA VEIGA:—lstO mostra que dIa ainda
não cessou de estudar.

O Se. C. DE OLivEmima:—. -. que não quiz a-
comapainhar o governo nessa parte,não pode hoje,
seio razões poderosas e que temos o direito de
coinhecer, exigir essa alteraçào do semi proprio
pensamento consignado no § 41.

Parece-mue, Sr. presidente, que a innovação
não está de harmonia cona as circumstancias da
provnncia, onde vejo o gado já onerado de avul-
tados impostos municipaes, reproduzidos e de-
cretados sob variadas formas.

ti Sim. VALLaDaRE5: —Pagão impostos muni-
cipaes eia toda parte. 4 propria camara muni-
cipal do Ouro Preto, que não faz estradas, cobra
o imposto de transito.

O SR. C. DE OLIVEIRA:—A mOr parte das ca-
muaras da proviucia tomão a seu cargo taxar o
gado que atravessa os seus mnunicipios e que pas-
ta em suas campinas.

O SR. R. SILVA:—Este imposto está supprimi-
do por uma lei do anuo passado.

O Sim. C. DE OLIVEIRA: —A suppressâo foi par-
cial, foi em relação a certos mnunicipios do sul.

O Sim. X. DA VEIGA:—Municipios criadores.
O SR. C. DE OLIvEIRA:—Mas os mounicipios

criadores não se limita(> aos do sul. O norte dis-
tingue-se tanabem pela criaçào do gado.

mi SR. X. DA VEIGA:—Mas não faz exportação
de gado.

O SR. C. DE OLIvEIimA:—Tanto exportão que
compradores da Campanha e de outros lugares
vão aos inuuicipios de Pitanguy e Curvello fazer
acquisicão de gado para vendei-o na corte e este
gado, aiem do imposto local, paga tambemn o de
passagem por outros municipios. Algumas ca-
mnaras tributão exageradamente esta industria. A
do Curvello, uma das mais moderadas, cobra
2000 de cada cabeça de gado que sabe do seu
mniunicipio, e outras lia que cohrão até 5000.

Assim, já se acha grandemente onerado o com-
mirei-cio de gado vaccumn; a provimicia mui pouco
lucrará com a modificação constante da emenda,
no entanto que este verdadeiro luxo de imposi-
ções pode trazer o definhamento (Ia industria pas-
toril.

Me parece, pois, Sr. presidente, que moais
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bem acertada andou a nobre eommisso quando
eu ilflCiOU a theoria tio art. 3,0, isto é, quando
mandou subsistir as taxas antigas, mesmo por-
que,se é verdade que a alteração da moeda é um
dos reguladores da creação dos impostos e da sua
gradual alteracão,esta razão condemna a emenda,
pois que, se não me engano, foi em 1873 que se
taxarão os direitos de exportação de gado a I920
por rabeca e creio que o valor econoinico da
moeda não se tem alterado profundamente eni
tão curto espaço.

Sr. presidente, em 185 a assemhléa, aterro-
risada e espantada mesmo, ante os grandes abu-
sos commettidos pela administração no exer-
cicio da faculdade discripcionaria de que ciii
niateria de credito dispunha, introdtizio no pro
jecto de orçamento de então, que é hoje a lei ri.
2181, disposições restrictivas, regularisando o
exercicio dessa faculdade, de modo a evitarem-se
abusos, não prejudicando no entanto as exigen-
rias repentinas do serviço.

Data d'ahi esse saltitar principio de que o pre-
sidente não tem direito de abrir credites ex Ira-
crdinarios 011 supplernentares ás diversas ru-
bricas do orçamento, senão nos casos nelle espe-
citicadarnente enumerados e definidos.

Não se (Juiz, porem, ditficultar a acção legiti-
ma do governo, a pretexto de reprimir os desva-
rios deite, e por isso inesnio que algumas verbas
de despeza são por sua natureza variaveis, po-
dem elevar-se alem da previsão do legislador,
comi) sejào as que dizem respeito ao serviço
lathigraphico da assembléa, ao subsidio dos de-
putados, á indemnisação de lespezas de viagem,
alimentos a presos &, as quaes não se podem Iixai'
taxativamente, a lei n. 2181 deo ao presidente a
faculdade de, nestes casos e alguns outros especi-
ficados, abrir ,reditos supplenieritares, preceden-
do a solemnidade indeeljitavel da demonstração,
por parte da thesouraria provincial, da insuffi-
ciencia do credito, e as razões justificativas da
sua elevação.

Quando ainda a lei o. 2181 não entrou em ex-
ecução e quando, por conseguinte, nada podia au-
torisa o ríleelarárem-se insuilicientes as face Idades
ahi concedidas á administração, eis que a nobre
eominissáo revoga essas beltas medidas restricti-
vas,destinadas a refrear abusos, e novamente au-
brisa a abertura de credites supp!erHentares cru
quasi todas as rubricas do orçamento, e especial-
niente cio relação á uma, que é a fonte dos gran-
de ,, escandalos, a do expediente!

Vejo, Sr. presidente, que,em relação á. rubrica
—expediente—de todas as repartições, a nobre
eornmissão deo ao presidente faculdade de abrir
creditos snpplementares. Reputo perigosa e in-
conveniente esta faculdade discripcionaria, con-
cedida ao administrador, porque ahi estão os
factos, as tradições administrativas, dizendo que
por conta do expediente, pela verba secreta,
pelas eventnaes, correm muitas prevaricações e
criminosos esbanjamentos. O Sr. Godoy pagava
pela verba—expediente—varios officiaes de gabi-
nete, dava gratificacões extraordinarias por ser-
viços existentes apenas em sua imaginação. Ou-
tros presidentes abusarão igualmente da facul-
dade de abrir credito supplernentar á essa elas-
boa verba, remunerando illegalmente serviços de
pequena iinportancia.

A' pretexto de compra de papel, pennas, tinta
e outras niinudencias do servi ço das repartições
publicas, gastão-se dezenas de contos. Tudo isto
porque? Pela faculdade ampla concedida ao pre-
sidente de elevar itlimitadamente esta verba.

O SR. R. SILVA Já um aparte.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Se devemos evitar O

abuso, remover os meios de se o praticar, e se
d'alii não resulta prejuizo para o serviço publico,

era conveniente que se mandasse substituir a dis-
posição da lei o. 2li1 , e nu oca ampliar-se a pe-
rigosa attribuição. Eleve-se razoavelmente a
verba do expediente, suba-se mesmo á uru rua-
xinio nunca lixado, mas não se dê direito amplo
de introduzir um segundo orçamento dentro do
proprio orçamento, podendo o presidente pagar
pelas verbas—expedient", even?uaes e outras—,
seus agentes eleitoraes, suas circulares poluiras
e !iianol)ras partidarias.

0 Se. R. SILVA:—Entretanto, no ultimo exer-
cicio gastou-se pela verba—expediente 7, que era
de 6:000, apenas 1:300 ou pouco mais.

0 Se. C. DE OLIVEIRA: —Será um caso excep-
cional.

Noto que, ao passo que se eleva esta verba de
expediente e outras

• Se. B. SILVA:—Não se eleva.
• SR. C. DE OcivEinA:—... ou se dá faculdade

ao presidente para elevaI-a exageradamente...
O) Se, R. SILVA:—Exageradamente, não.
O Sis. C. DE OLrvElRA:—. . sem limites; ao

passo que conjunetaniente se dá ao presidente a
faculdade de ir aleni das quotas votadas para
o expediente, custas do juizo dos feitos, rece-
bedorias, coilectorias, presos pobres &, é-lhe
negado o mesmo direito em relação ao provi-
incuto das cadeiras de in'trueção primaria, não
se lhe permittindo ultrapassar a soruma votada
pala esse serviço. Esta anormalidade está em
completa coritradicção com os principios preco-
riisads pela nobre comurnissão e pelo proprio
presidente da provincia

Si'. presidente, se é verdade que diaria e con-
stamteinente estão se creando novas cadeiras de
1. 81 letras, e essas cadeiras devem ser providas,
porque não coinpreheudo que se fação leis para
tiearein 110 pó das secretarias, não se pode de ante-
mão prever a quanto ascenderá a despeza corri
esse serviço, e assim não podemos determinar
que a soruma de 444:414000 baste para satisfa-
zer as exigencias do ensino primario na provin-
da durante os dons exercicios que este ora-
mento regerá.

Se é verdade que o que legitima a faculdade da
abertura dos creditos supplementares é a varia-
bilidade tia despeza, e a impossibilidade de se a
taxar rigorosamente, nenhuma verba é por certo
mais variavel do que a da instrucção publica.

,lá em 1875 houve este rigorismo, notei que
o Sr. relator tia corninissão Lambem não quiz dar
ao presidente faculdade de abrir credito supple-
mentar cm relação á instrucção primaria, e pro-
puz uma emenda que tive o prazer de ver adop-
tada pela casa.

Este anuo repetem-se os rigores.
Os creditos supplernentare.s podem ser aber-

tos em relação á quasi todas as verbas, excepto
á que diz respeito á instrucção publica, quando
é justamente nella que o abuso não se pode dar,
porque alli o presidente não pode malbaratar
os dinheiros da provincia, effeetuando-st,, o pa-
gamento aos professores em vista dos titutos
de nomeação e respectivos assentamentos na
repartição fiscal. Uest'arte, em relação á aquel-
las lespezas que não são fiscalisadas directa-
incute, que correm secretamente, porque o exa-
me delias se faz rapidamente ou só na secre-
taria, o presidente tem a faculdade de elevaI-as,
e não pude pagar um só professor, atem do nu-
mero estipulado no orçamento, em que se re-
stringe e limita a instrucção.

o Se. R. Sicva:—E' o estribilho constante.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Sem duvida, e beiJe

repetil-o sempre, porque o nobre depntade tem-
se mostrado constantemente infenso á mnstrie-
çào com essas pêas apresentadas no orçamento

(O Se. R. Sii.vv:—Que pêas? No presente se-

emalo não lia ni ii guiou que seja :ontrai'iu á  1;f-
fusão das luzes.

(O Se. VALLADARES: —Não lia ningueti que se
anime a declarai-o.

O Se. C. DE 0LivEmRA:---Ma5, Sr. presidente,
não é só nesla verba que se revela esse pensa-
tento ocemilto contra a instrucção; elle taans-

parece tanbemmm na verba relativa ás cadeiras
de instrucção eeuiularia, que é iiisufflciente
para o pagamiento dos respectivos professores.

A asseniblêa este atino creou não inenos de 5
ou 6 cadeiras de instrucção secundaria; algumas
já forão sanccionadas e no entanto dIas serão no-
minaes, porque no orçamento não se abre ore-
mulo e nem pode elIe sei' suppriio pelo presi-
dente.

Tenho, pois, todo o direito de dizer que a
assetnbléa contradiz-se etn suas leis, porque, se
de um lado autorisa a creaçào de cadeiras de
instrucção secundaria, por exemplo, em Pitanguy,
em Queluz e na januaria, de outro serão bur-
ladas estas aspirações locaes, porque o presidente
não as poderá prover não tendo quota pala pa-
gar aos professores.

O Se. MouRÃo:—Mesmo quando vagarem ai-
«unias?

O Se. C. DE OLIVEIRA: — AS vagas não são te-
cursos normaes e previstos de antemão. Creio,
POIS, que, se a conuiissào entende dever mau-
dar subsistir as faculdades abusivas da lei an-
terior, isto é, se teu para si que o orçamento
feito pela asseinbléa não é a ultima expressão
da verdade, tuas sim que sempre assiste ao go-
verno o direito de dentro deite executar outro..

O Se. 11. SILVA:—V. Exe. não leu o projecto
da cotituissão e nein as emendas.

O Se. C. DE OLIvEmea'—Nào respondo a') seu
aparte, porque não o reputo digno de ser respon-
tlido.

O Se. li. Sii,va:—() que não é digno é Y. Exc.
em dizer isto.

O Se. C. DE OLivEmnÃ:—Sern embargo da ex-
asptraçao, irei proseguindo. O nobre deputado
está extraordinariamente exagerado; mas fique
desde já sabendo que eu uso receio os seus a-
partes, qualquer que seja o quilate delles.

O) Se. PREsIDENTE:—Attençao.
O Se. R. SILVA:—V. Exc. não tem o direito de

dizer isto a ningueni.
• Se. PRESIDENTE:—Peço toda a moderacão.
OSu. E. DE Ocivziisa:—V. Exc. é que não tem

o direito de injuriar-me.
O Se. R. SILVA:—V. Ex.c. não tem o direito

de dizer isto.
O Se. C. DE OLIVEIRA:—Elei de dizei'.
O Se. PRESIDENTE (com força):—À discussão

não pede continuar por semelhante forma.
O Se. E. DE OLIvEIR,v:—Está intoleravel!
• Se. \ALLADAiE5:—Não quer censuras.
• Se. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, não

ru iii prehendo Lambem que no orçamento, em que
se denuncia um deficit, se devão augnientar os
veiiciiuieflos dos empregados provinciaes. Se é
verdade que as cireumstancias da provincia são
ruas, se é exacto que, por maiores que sej:'mO os
esforços da nobre coou issão, não se pode esta-
tuir o eqriilibrio entre a receita e a despeza,
quilibrio de que senão pode prescindir, senão

sob o influxo de especialissimas causas, porque
é da equipolencia da receita corri a despeza que
pode resultar o bem-estar das finanças (te qual-
quer estado.

O Se. CEsanlo GAMA:—E' até preceito da lei.
O Se. E. rue Oi.iveiea:—. . . não cuinpreliendo

como, denunciando-se mau deficit, juig[te a como-
missão prudente elevar a lespeza como o furo:-
eioualisrilo.

O sim. \/'ALI..%DaimEs--Estamlios em \'esperas de
titeilOes.

O Se. E. DE Ociveiiia:—Se é exacto mine as
ci rcuuistarcias da provincia são rirás; se é inne-
gavei que as forcas vivas da mesmos provincia
teci se escasseado tanto, que não nos é licito,
em imiateria de despeza, decretar senão o stricta-
incute necessario e inadiavel, preterindo-se ou-
tros serviços para tempos mais prosperos; por
esse mesmo principio lambem devia-se adiar
a elevaçã o dos vemieimoentos dos fumiccionarios
para melhores ocrasiões. (Apoiados). O que se
faz no entanto? Onera-se a população mineira,
reclama-se delia maior somnuma de sacrificis,
enorme cessão de suas economias Cmii proveito
do fisco e no mesmo projecto em que se dá ao
presidente a faculdade de augmuentar o pessoal
(Ias repartições publicas e elevar os seus ode-
nados. Para que esta elevação de ordenado dos
erupregidos tia secretaria do governo, que já fu-
rao commsuitados na altura tias forças da provia-
e ia? (Apoiados). Para que ainda, Si'. presidente,
este augmento de ordenado aos professores de
pharmuacia, exclusivo, quasi individual?

1) Sim. CESARIO GAMA: —Continue; temo toda ra-
são

o) Se. C. DE OLIVEIRA:—Para que esta faculda-
de de se reverem certos serviços, autorisando-se
maiores despezas?

O Se. VALLADARES: —Não se jmistifmca.
O Se. E. DE OLIVEIRA:—l)eStOaO por certo dos

sãos principios estas alterações que ainda vão
ag-ravar a nossa coropromnettida situação 'co-
00w ica.

(O SR. Cesaumo GAMA:—Apoiado.
O Se. E. nt ()i,ivite.v:—Se é verdade, no que

agora não eiitm'o. que os estipeiidios dos eiopi'e-
galos pubhcos não são ainda smitlicienles, não
estão na altura das circunstancias ce000muicas
da sociedade, exija-se deiles uma sacriticiu temo-
porario, isto é, continuem cites a perceber os
mesmos vencimentos, einquanlo moas forem as
circumnstancias, porque quando tivermos rendas
mais elevadas, então poderão sur attendidos.

O Se. CEsanio GA)ma:—Apoiado.
O Se. C. DE OLIvEIS,s: —Mas a decretação imo-

mediata em unia quadra má, cio uma quadra de
decadencia financeira da provincma, é uni acto
que não se justi tira, e altamente pernicioso.

O Sim. CESaRi0GAMA:—Se a epoca éde sacrificio,
seja Lambem de abnegação.

O Se. E. ne OLIVEIRA: —AsSiuIm, Sr. presidente,
tenho para moiro sem' uni grave erro esta autorisa-
ção concedida ao governo de reforimiar o serviço
da secretaria podendo elevai' até 20% a despeza
actual.

Se é necessidade actual e inadiavel o melho-
ramento dos professores mie instrucção primaria,
porque na realidade esses professores com os or-
denados em vigor não podem tratar-see á suas
fautilias, ainda com a maior parcimnonia, sendo
forçados a dislrahir em outras ocemipações o tem-
po de estudo e as faculdades que devem ser só
appticàdas ao ermsintr, outro tanto não acontece
cm 'elação aos empregados da secretaria do go-
verno, cujos reclamos coa parte ftmrào atterididos
cru 1873, e na altura das forças da proviocia.

O augmemito aos professores publi:os é o unico
que a t rien ver se legitima, porque é, por certo,
dotando-se de meios decentes aos professores
que se abrirão valvutas para as vocações e que
se conseguirá fazer escolha de uni pessoal mais
habilitado. Com a pequena migalha que ora se
lhes vota, maio homem inteiligermte, capaz de
maiores comuettimentos, não se resigna a vege-
tar durante 20 ou 30 annos mio exercicio das
fuuicções de mestre de meninos, embora seja
esse um ,iibiinie sacerdocio...
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'it. 4E5tftio lMA: —Apeoli.
bit. C. DE OLIVEIRA — . E', pois, es.e

101110 augiuuh, que ieplili ii'-cessario e urgente;
(El Os 05 outros relativos ã serelaria do governo,

as professores de pharinacia, ã directoria de
obras publicas, ao corpo policial, são a meu ver
intoleraveis e uma amarga irrisào atirada ã este
povo, á que se pedem novos sacrilicios. 1'.' regra
do bom senso gastar-se sempre na altura das
forças de cada um. Ora, quando a nobre caiu-
iiiissfio diz que a nossa receita não chega para
rubi'ir a despeza ordiriaria, porque \ai autorisar
o presidente a a uginentar o deficit, que deVera
antes ser acautelauo e limitado?

(1 bit. VALLADAI%ES:—Sem duvida nenliuuia.
O Se. E. DE OUVEIIIA:—Ainda lia outro ele-

m ento co ui proine 1 ted or da si tuaão linancei ia
(la provincia. Retiro-use ao direito que as
ii ltiinas entendas dão ao presidente de om as
Obras publicas gastar mais 200 contos, ;tlein do
credito orçaniental.

Sr. presidente, o meu itiustre amigo, detiutado
pelo 2. 1 districto (referindo-se ao Sr. Valia-
dares) elogiou a contniissao por ter taxativa-
uterite designado a quantia de 200:000000 para
o pagamento de obras autorisadas ciii eis espe-
ciaes. Eut verdade, com estaesta disposição restrie-
tiva vedavão-se grandes abusos, notoriaineu te
sabidos.os.

() Se. MouBÂo:—Lembre-se que esta emenda
foi reduzida a 100:000000. Agora antorisa-se
em casos extraordinarios a eleva 1-a a 200:000$ e
V. l;x. achou isto muito rasoavel.

O Se. VALLADARE5:—Acltei rasoaveis 200:000,
tuas com esta au torisa ç io a despeza d'esse
ramo de serviço vai a 300:000 em vez de
200:000000.

O Se. MouRÃo:—Não, Sr.
0 Se. E. DE ()i.mvEmmtA (examinando as einen-

das):—Nio encontro a reduc'ão á que se refere,
e tini todo o caso, desde que se dá ai) governo fa-
culdade te gastar mais 200 contos, com certeza
a ibspeza attingirá a 300:000v.

0 Se. CAETANO GAMA:—Ainda assiuri não é
grande cousa, á vista de tantas leis especiaes aqui
votadas, muitas das quaes não poderão ser atten-
di das

O Se. MoueÀo:—A verba é de 100:000 e semi-
do agora elevada a 200:000, o presidente não
poderá gastar 300.000.

0 Se. E. DE OLIVEIRA:—Vejamos a emenda (lê).
0 Se. MOURÃ0;—Nào é esta emenda, é outra

api esentala pela com missão.
O Se. C. DE OLtvEIRA:—Que é delta? não a vejo

e nem vi ser apresentada.
Se em circumstancias normaes é perigoso

este arbitrio do presidente, na quadra actual e,
sobre tudo, dispondo-se igualmente para o exer-
cicio regido pela lei 2181, vejo ahi uma teme-
rosa fonte de corrupção eleitoral.

Estamos em periodo excepcional, em vespera
de lima eleição de gravidade especial; para o tri-
iimpho do partido conservador serão emprega-
dos todos os meios; e o governo já tem revelado
sua boa vontade e o que tem de ser esta eleição
com a compressão em larga escala exercida em
alguns municipios, com a exclusão ciii massa
dos votantes liberaes em parochias em que as
juntas sao-lh's adversarias, e com esses violen-
tos manejos denunciados pela Reforma e empre-
gados cmii tão larga escala que já a commissão
executiva do centro liberal deu o grito de alerta,
arrependida talvez por ter aconselhado ao par-
tido a não abstenção.

A violencia, porem, não será o unic.) elemento
de meta, a corrupção tambem é uma das armas
mais etTicazes, e incitas vezes de melhor exilas tio
que a força oste isiva e brutal.

Pois liii, a fautilale iliscripcionaria de se d-
cretar tiras é uma das fliriiias mais poderosas
da corrupção.

O Se. CAETANO GAMA:—Apezar de ser cio cum-
priuiento de lei da assernblêa.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—O presidente, armado
desse poderoso direito do ele ar a despeza das
obras publicas a mais 150 contos, no eercicio
que vae começar, Leio meios amplos de corrup-
ão e de frustrar a liberdade doi voto, excitando

os tibios e faltando aos interesses.
Entendo que nesta delicada comijunctura são pe-

rigosos presentes estas valvulas au arbitrio, e
com magoa noto um facto conti'istador; a lei n.
2181 desappareceo e em seu lugar surge esse iii-
forie chaos, essas anarchisadoias emendas que
eiitregào desassonbm'adauuente as finanças da pio-
Vilicia ao presiJente que licita vae dirigir aelecào!1,1 

não é só isso, Sr. presidente, lia igualmente
unia coitradicçào incontestavel entre as proprias
emendas, entre si confrontadas.

E' assim que em unia se hz que as sobras ve-
rificadas nos exercidos de 18b a 187 e 18'7 a
188 serão applicadas á auiortisacão e juros do
etiprestiino inintiro, e no entanto em outra, se
delerinina que Lues sobras se destinem á comi-
struccão de obras. Vê V. Exc. que uni d'esses
ser iços será forçosannente prejudicado, e per-
sua lu-me que será o da anortisação, porque o
presidente preferirá por certo satisfazer veleida-
des locaes emim vesperas de eleição a diminuir a
divida da provincia, não obstante ser o pagauien-
to de juros e anortisação unia tiasriais graves
questoes tia provmndma. Sr. presidente, ningmlein
desconhece que progressivamente oa(à se amugnien-
Laudo a divida mineira.

À subvenção à estrada da Leopoldina n quasi
peermmanente, reatisa-se de 6 cmii O mezes, e a pro-
vincia contralurá novos eunprestinios para que
as rendas ordiivarias não cliegão.

Fui breve virá lambem a estrada do Rio Verde
pedir a effectivmdade de suas garantias de juros,
da mesma forma virão as do Muriahé e outras
planejadas e em via de execução.

Onde se acharãO tantos fundos?
O Se. MourmÀo:—No augmento (Ias rendas.
O Se. C. DE OLIvE1R:—E' abusando do seu

credito, é compromenlo-o e o diminuindo,
por quanto. lhe será preciso invocar a benigni-
dade dos estabelecimentos creditorios do impe-
rio para solver tantos compromissos ligeiramen-
te assume idos.

Não comprehendi que, em face dos factos, con-
tra os quses não ha argumento, possa o nobre
deputado dizer que no augmento das rendas
achar;i a provincia meio para tanto.

Se até hoje, para a effectividade de uma sub-
venção unica, a da Leopoldina, a provincia nunca
potade valer-se de seus recursos ordinarios, sen-
do-lhe preciso recorrer á caixa economica desta
capital, ao banco do Brasil, e a outros estabele-
cimentos, amanhã, quando tiver de pagar tam-
bem á outras estradas, não sei como poderá
operar o milagre de fazei-o só com as sobras de
sua receita.

Não, Sr. presidente, é innegavel que sempre
os emnprestimos é que virão solver as difficu Ida-
des, isto é, virão novos compromissos, augnien-
los de juros, e consegu i ntemente mais imperioso
dever de graduar-se e regutarisar-se a amorti-
sação.

Eu, pois, desejava que positiva e especial-
mente se determinasse que todas as sobras da
receita fossem appticadas ásoluçã o parcial e
successiva do emprestimo. Só assim seria real o
pensamento do nobre deputado, isto é, se as so-
bras fmsse,n taes, (1W por si só S atitizessemus os

'oiumpm'omissss, edito etles solvidos "i 	 mios
recursos ordimiario.s.

Applucar-se, porem, essas sobras a outras -i-
liras pubhicasad nmrtunz do presidente para obras
nmmmmtas vezes determinadas ciii hiomenagemi ás
t eleidales locaes, e ao mmmesinü temmipo Cli traliiretii-
seuuprestiimsos para si tisfic;io de cuim promimis-
eis, é procedi incuto que não comiipreliendo e mine
trará fatalmente o sacrilicio das forças finan-
ceiras da provinoi:i

fenos o exemplo de outras pm'ovioeias, onde
justatuiente esta ligeireza, esta nmnmia precipitação.
V0111 q1I, em materia de tanta monta, se legista,
[em produzido o ilescredito e a banca-rota. Eimm
ilgimimas deitas, dizem os Jorriaes, as aphices (Ia
titula provincial nenhum preço alcanção.

Alui está) as provinicmas das Alagoas e Paralmv-
isa do Norte, cujos titulos de divida nenhum va-
lor obtiverão,tudo porque alh tem-se malbarata-
do as hinanças, temam-se impensadamente deter-
minado construc;ões de obras muito acima das
forças do orcammiento. D'ahi as ruinosas operaOes
pari se obter dinheiro, em que o credito da pra-
inda vai-se pouco a pouco esgotamudo e aniqui-

lando-se. Pari se satisfazer uns bem-estar mio-
nua taneo, onera-se o futuro coimiproummetteuu-se
e gastão-se as forças vivas da sociedade

Vamnios para o umiesnio despinhadeiro. Nesta as-
seiiibtéa estão-se constantemente propondo, se;mi
plano, sem systema, estradas de ferro para todos
mis recantos da prov meia. A actividade legisla-
1 iva sobre esta mmialeria commstituuo-se unia verda-
deira febre.

1 )etermvuina-se a abertura de vias ferreas incoum-
soou te e contrad ictoriamnemi te, e, quando amanhã
mios aCharinos preparados para levar a efleito este
grande melhoramento, teremos o cahos,tutaremaios
com a anarchua, e a legião dos privilegiados,
uiiummhas vezes mia mestria zona, virá tudo emisbara-
car com esses titidos de privilegias iunprudemite-
miui'nte concedidos.

Não seria nueilmor que a esse respeilo mar-
clmassemos com aquelte escrupulo e criterio de
que tanto alarde faz o partido conservador?

hrs , vós tendes realmente despedaçado vossa
banheira, pois se sois vós que dizeis imito sei'
conveniente essa mutação rapida, esse caumiuntuar
audaz para o desconhecido, como hoje vaiei-vos
de tanta precipitação, tratando-se de una dos
mais vitaes prolsiemivas das sociedades modernas?

!este assunspto, Sr. presidente, é que todo o
escrupulo e primdencia se fazem mister: decre-
temos primeiro uma estrada, auxihmemimol-a e
aguardemos seus resultados. Se elles na reali-
dade corresponderem 

a espectativa, se os factos
se accumnutaremn cmi) eloquente deteza, retempere-
se a iniciativa e novos liorisontes se rasguem.

Assim procedeu o centro—a estrada de Pedro
11 foi largos aomlos sua principal enspi esa.

A assenihtéa quer cortar a provincia de mul-
tiplicadas estradas de ferro, quando os recmlrsos
nao chegão talvez para a mimamiutenção d uma só
deitas.

Sr. presidente, a somiamna votala no orçamen-
to pari paganmento dos juros e amortisaçào do
emnprestiuno é realmente insignificante, porque,
os 4() contos consignados no § 11, cri) coumse-
quencia das novas snibvemiçôes á estrada da Leo-
poltina, dentro cmii pouco chegarão apenas para
pagamento de juros, a amortisa ção mio se fará,
ou então será de tal sorte lenta que una seculo
será talvez insufficieiite para a solução final.

Temos entre nós o exemplo do enuprestimmio
mineiro que, coriiquantcm merecesse seria attenção
dos administradores de entào, com tufo, não
foi solvido senão depois de muitos aminos, a lie

-sar de se votarem para esse fins grandes somnsas,
E coube ao partido liberal a gloria de haver

res talielecido as 1 inamicas da ls r ov i ncia , el mi inan-
do total mente a sua divida passiva.

hoje, porem, vai-se esta divida avultando, as
verbas votadas chegarão apenas para pagamen-
todos juros, e augmentão-se ordenados, resta-
beleceui-se mnstituiciiuos comidemmalas, e autori-
sa-se a contimiumacio mias dilapidações e esbanja-
ilieti tos.

Sr. presidente, os tristes acontecimentos da
administração do Sr. Godo v ainda estão bem
recentes, ainda claummão bens alto, para mostrar
de quanta ineomiveniencia é a conserva ção dessa
facilidade discricionarua de, ainda mimisa vez o ligo,
conceder-se ao presidente o direito de fazer um
orçauiiento dentro oio proprio orçamento, q usa-
da é regra de sabedoria legislativa que, cmii ri-
fação à despeza,leve-se taxativamimemite desigual-a,
evitando o mais possivel o arbitrio

No entanto a assemnijléa temmsitte de si esta alta
prorogitiva, e tu inda arrecadar os mnispostos lis-
pendmveis ao tilante do poder executivo!!

E, meus Srs., tanto mais são de receiar-se as
desastrosas consequencias deste arbi trio quanto
é certo que o mesmo secretario do governo ac-
tual é aqmuelle que servio na administração Go-
doy...

O Se. CEsaemo GANIA:—E' a mesma asa negra.
(1 Sim. E DE OLmvEiRs' — . . .e era mnedicm o Si'.

Godoy, como o é o Sr. Barão da VilIa ia Barra.
E' certamente urna notavel e sinistra coitmcmdencia.

Ainda mais: o anuo de 18'72 era bissexto e e-
leitoral,e lamnlueun é bissexto e eleitoral o de 18'76.
Creio, Sr. presimente, que precisamos de imundo
escrupulo e circnimimspecção neste assumnpto. Faça
cada mmm pol i t iem , p ro nova cami a um o iria iii ph o
de seu partido; nisto vae unia grande gloria;

0 Se. Cesaimo Gaia:—Es1á clamando uma de-
serto.

0 Se. E. DE OLuvElIu:—.. .mas jamais façu-
unos politica e conquistemos glorias á custa dos
interesses reaes da prosperidade desta provincia,
cujo progresso acima de tudo devemos promover.
Permuttir-se que a administração possa esbanjar,
alem das forças do orçamento, o fructo dos im-
postos é contribuir-se para um grande crime e
sobretudo ainda esse crime é revestido Ias cir-
cuummstsncias da premeditação quando deliberada-
mente vão-se abolir as disposições restrictivas da
lei mi. 2181.

Sr. presidente, porque é que a 1.3 cotumissão
de fazenda e a assemmibléa em 1875 não concede-
rão ao Sr. Pedro Vicente a faculdade ule abrir
cri-ditos simppleuumentares? Porque reconhecerão os
graves ineomivenientes da perduraçào do systema.
Pois quando ainda não s executou a reforiiva,
isto é, quanto a lei o. 2181 não começou a vigo-
rar, tudo é alterado, mandando-se pela emumen-
da ultimamente apresentada que no [uroprio ex-
ercicio de 18'i6 a 1877 possa o presidente li tra-
pmmssar as sonurmias em seu orçaumuento votadas,
temido o direito de gastar mais 150:000, atemdo
credito orçamental?

O Se. CEsAimio GAMA:—Apoiado.
O Smu. E. DE OLIvEiRA:—Creio que tal amplia-

ção não é mais do que uns preito á deosa da ac-
tualidade; é mister afiarem-se as armas para a
conquista das urnas.

O Se. CEstemo GAMs:—Esta é que é a verdade.
O Sim. F. PEIXOTO:—Não apoiado.
O Sim. C. DE OLmvEIRA:—Esta mutação continua

no pensamento legislativo é a meu ver a mais vi-
sivel demonstração da decadencia da asseuiulilêa
pros incial, que condescendentemente pospõe por
vezes as altas conveniencías da provincia á una
exagerado presidencialismo.

Se a maioria o anuo passado abotio a reparti-
ção das obras publicas, se na lei ri. 2187 provi-
denciomi-se sobre a reorganisação do respectivo



servii, ilanilo-sp -lli p na secretaria do CIO 'fio
.1 seC;ào espei ia 1; CO IiiO pnss 1 ve 1 que esta

ass iiilika, compo s ta em sua maior parte dos
Iii , iiiiOS deputados que ci,ucorreráo para a sup-
pressão da directoria, hoje busque restaural-a tão
brueainente, não sendo nem uni só dia experi-
iien Lado o novo systema?

O SR. F. PEIxoTo:—Explicou-se perfeita i i jen te.
O Sit. EVARISTO MACIIAD0:—jsto foi iiiiiito ex-

plicado pelo relator da comrrlissão.
O Su. CESARJO GAMA:-1a5 não foi satisfactoria-

mente.
O Sri. IVAI4t5TO MaciiADo:—Satisfactoriampntí,

sim, Sr.
O Sti. F. PEIXOTO:—Para evitar mal maior.
O SR. MOUIIÃ0:—A iiiaiorii que votou a sup-

pressão das obras publicas era muito diminuta.
() SR. C. DE OLIVEIRA:—Li com a major atten-

ção a exposição dos motivos da nobre COWmis-
são de fazenda, e não pude abi lobrigar unia ra-
zão COflVIni:ente da restauração da condemnada
institu icuo.

ti SR' MouIlÂo:—Por V. Exc.
() SR. C. DE OLIVEIiIA:—Nào foi por mim; foi

pela assembléa, que acceitou a emenda.
Na entanto é certo que o servi ço a cargo (Ia

secretaria do governo correria com toda a regula.
ridade,porque ahi está a historiada adiiiinistra-ão
da provincla mostrando que muitas vezes tem
elle estado dessa forma organisado e neir por
isto as obras publicas forão peior administradas.

O SR. CESARIO GAara:—Por certo.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Sr. presidente, deixe-

mo-nos de poesia,porque a discussão das linancas
do orçament não comporta os explendores da
iillaginacto. Não entendo que seja a capitulação
la sciencia ante a arte rude e grosseira a deter-
uuiilacão de que corrão pela secretaria do gover-
no trdballl)s a cargo das obras publicas. Por
ventura ainda não perdurão os engenheiros de
districtu? por V

entura não são estes engenheiros
que levantão plantas, que fazemorcarnentos e
que vão fornecer á administração todos os dados
precisos para resolver a construccão das diversas
obras uateriaes?

O SR. VALLADARES:—Sem duvida.
ti SR. C. DE OLIVEIRA--Ora, se assim é, por

certo e lambeni uma sinecura essa entidade—l)i-
reetor geral das obras publicas—e são meras
concepções da imaginação esses receios da no-
bre coniiiiissào,esses terrores ante a sonhada bar-.
harisaçà o da provincia.

Não são os melhores conselheiros as brilhantes
creacões da phantasia, e neste assumpto a reali-
ilide prosaica é o mais seguro guia.

E, repetindo um argumento, será verdade que
a coiistrucçào de pontes grosseiras e toscas, o le-
vantainento de igrejas sem pompas, sem ornato,
sem obras de arte no interior da provincia, a
abertura de estradas apenas com o fim de faci-
litar o transito aos conductores de mercadorias,
ex ijão altos estudos scientitii:os e a interven-
ção dos profissionaes?

Não, Sr. presidente.
O SH. DRuaioND:—Muito bem.
O SR. C. DE OLIvEIRA:—Ienho para mim que

este serrico seria devidanientc executado, se fos-
se confiado, como já o tem S jO, ás cantaras inu-nicipaes.

O Sis. l ) RUM0ND:—Com muita vantagem e eco-
nomia.

O SR. C. na OLI VEIRA:—Se, em lugar de dar-se
vida á esta directoria especial do serviço das
obras publicas da provincia, se introduzisse o
systeina anterior de se as mandar fazer pelos
homens praticos das localidades, sob a inspecção
das camara5, talvez melhor consultariainns os
Jititresses mineiros.

O SR. (:F.sAllio GAMA:—Apoiailo.
O Sit. C. ne OLivEmR.:—As nossas principaes

obras, as nossas pontes antigas, as nossas estra-
das que coinniunicão o norte e oeste da provo-
cia forão feitas, não sob a direc ção de engenhei-
ros, não sob a direcção de capacidades scientili-
cas, mas com os esforços palrioticos dos homens
Iuaticc,s e sob a inspecço das cantaras. Não va-
leni, porem, as boas tradições; compre comple-
tar a obra da clesrnoraljsaeào do elemento muni-
cipal, para que tão impedioso se tem mostrado
o relator da commissão (não apoiados) ora ie-
gando-lhe a minirna intervenção na instrucção
publica.

O SR. Mommtáo:—Y. Exc. deve ser mais justo
para com o digno relator da comniissào.

0 Se. E. PEixoTo:—Apoiado
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Tenha a bondade de

OI1\ ir e verá que nada exagero Diz a exposição
de motivos; (lendo): « As municipalidades não
estão aptas para o desempenho de semelhantes
serviços.

O Sri. MouRÃo:—Por não terem liabilitacóes
technicas. V. Exc. está apto pala ser medico ou
engenheiri?

O Sri. VALLADARES:—Para fazer pontes em cor-
regos todo o mundo está apto.

Q Sri. C. ne OLIVEIRA (continuando a ler)— - -
« Com as faculdades limitadas pelo acto addi-
cional, que provincíalisou a cintralisacão, citas
não teern meios de autorisar conflanca illimitada
em sua grande e universal capacidade; estartão
atem de tudo inhibidas de intervir rios trabalhos
de natureza provincial.

« Arvorão-se em íiscaes dos trabalhos publico_,
com o mesmo direito com que se lhes concedeo a
exclusiva inspecção do ensino, quando é notoria
por parte das camaras a falta mIe iniciativa e in-
teresse em inateria de instrucção publica. e Per-
gunto: lia ou não aqui a confissão da parte tIa com-
missão 1.a de fazenda de que as carnaras descu-
rào de suas legitimas obrigações, que esquecem-
se dos deveres que lhes são tra çados pela lei do1 . 0 de Outubro, não velando pela instrricão em
seus municipios?

0 Sri. F. PEIXOTO:—Isto é verdade.
O SR. C. DE OL1VEIRA:—Ha por certo da parte

tia nobre commissão unia desconfiança hostil em
relação ao elemento municipal

O SR. MouriÃo:—Por defeito de sua organisa-çao.
O SR. C. na OLIVEIRA:—Sr. presidente, irão

desconheço que entre nós o elemento municipal
não teve ainda todo seu desenvolvimento, mesmo
por este espirito centralisador e egoistico do po-
der, porque grindemente é responsavet o parti-
do conservador quasi perennernente governando.
As camaras ruunicipaes vegetão inteiramente
sob essa tutela que reputo altamente prejudicial,
a tutela das assembléas provincjaes.

Quizera, Sr. presidente, que não tivessemos
sobre as camaras municipaes senão um direito
de suprema inspecção e não o de intervenção
activa e constante, que manifesta-se nas menores
minudencias, que manifesta-se até na decretacão
de despesas com a illumiriação e limpeza de
cadêas. Quizera que a assembléa provincial fosse
erigida em tribunal de recurso da camara mu-
nicipal, mas não que fosse o director activo e
perpetuo de todos os actos delia. Se esta é, po-
rem, a actualidade creada pela lei flós, emnossa alçada, na altura de nossas Iaculdades,
bern poderiamos apressar essa reforma, que é
urna aspiraçào nacional inadiavel.

Lemhro-nie, Sr. presidente, do que disse o
Si-. conselheiro Paulino na camara dos deputa-
dos. O estadista conservador reconheceo que
ri rgia dar-se maior elasterio ao elemento mmm-

IIItO}atl 	 e 	 nesse 	 suititl i 	 stibniel li J	 1 	 silie-
Itriado ; rpo lgislativo rira projecto do lei.

!rltelrerim'irle a juestdes de pequena pilitica
1 ulo aliourveui e o.S altos problents sJciaes Ião
leixados a niaigeul, perlurido indfinila'uenle
to detestavel si ate quo. .t niunmcrp:lidade continua
ali rchitis e enfesila, não obtante o assenso

iiariimne de que urge reergriel-a do :ibttiui:rto,
:t que seus vicios de organisacã, o egoismuo do
i.iveruo e mil outras causas a teia lançado.

() Sri. Dirmjiion: —Muito beni.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Confiando-se ás ca-

raras a real isa ç io das obras locaes e a direcção
da instruccão primaria, render se-hia preito ao
naride principio da decentralisacão e se excitaria
a :t:(ividade local arirortecida.

Quem  mais direeteiriente interessado na in-
etrucção de seus wrsnicipes, na construcção das
liras 1 ocaes, do que a ctiiiara municipal, com-

pleta d--,  residentes rias respectivas cii-
:1 si: mi pçóe. -

0 Sim. lrrmrraz JI;NiOii:—t poiatlo.
SR. C. DE OLiVEIRA: - . . - que conviVem lia-

ri LI miente rum os t abi taiites dell a e que sabem
das suas necsiiads rira is urgentes ?

0 SR. 1 )ni:aoa D: —Muito bem -
0 Sim. C. DE ()rmvem RA: —Quando é que o go-

verno decreta a constimiccão de urna ponte? E',ein
regra geral, para satisfazer ao desejo ou a von-
talo de um potentado politicu.

0 Sri. F'ERrlti .tmjNmori:—Ássiffl é inuita., vezes.
0 SR. C. DE OLVEiinA;—E sol) o imsliuxi di

interesse partiilario que o governo attendc a
serviço das obras publicas. ()s factos aiim til lá
CO! sua irresisti'. eI eloqLmencia.

Leimibro-mne, Sr. presidente, de que, cuiquanto
esta assemnhtéa esteve cru unanimidade, os muni-
cilio s liberaes aio erào consultados na parte que
s 1 refere a obras publicas. Se por vezes era tem-
tirado o 2. 0 districto,as concessóes destimiavão-so
pruicipallielte para os municipios em que a
itianria conservadora era patente.

O SR. MouitÃo:—Por exemplo, a ponte de Sa-
limá.

0 SR. C. DE ()LmVEiRA: —O município do Cur-
vello, por exemplo, o da itabira e outros,ein que
o partido liberal manifesta-se cai toda pujança,
erão votados ao ostracismo, miada podião con-
sguir-

0 Sim. VaLLaDÃ0:—Mas hoje não é niais assim.
4) SR. VALLADARES.—() Sr. Mourão está enga-

miado: a ponte de Sabará foi feita no tempo do
Si. Saldinha Marinho.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—A exclusão notifica
foi levada a tão longe que até as quotas destina-
das a estabelecimentos pios farão negadas.

Os SRS. ......(iSTO E l)mnusmoND:—Apoiado.
O SR. C. DE OLIVEIRA:—Quando em 1867 a as-

semsihléa pros incíal compunha-se de uma minani-
nidaile liberal, votarão-se neste recinto subsi-
(lios aos tispitaes da Itabira e Curvelio. Pois
bern; eia 18O, quando o partido conservador
ostentori-se liii- SCU turno eia urianiinidade,forào
privados esses hospitaes de novas subvenções e
houve, Sr. presidente, representante do 2.° ilis-
tricto que ropoz a srippressáo da verba votada
para o hospitai da itabira -

O SR. DRCM0ND:—.tpoiado. 	 -
4) Sim. 3. AUGUSTO:—F, mesmo para o de Sa-

barã.
Vê, pois, V. Exc., Sr. presidente, que infeliz-

mente, por uni pendor dos tempos, frricto d'esse
estado de sobreexcitação, do atraso mesmo de
nossa sociedade, hoje tuda se inove ao aceno da
politica, estreita e odienta, e não aos nobres im-
pulsos to patriotismo e dever.

1, a imitnlsrancia partidaria rae tão longe que,
tento esta asseuibléa determinado a construcção

1 pule NO niiimtieipio libei;ics, o jresidenle
ia proinia negou 	 risacção aos respectivos pro-

jectos, 	 l o 1netexto i uconc:hivel d que a as-
sersibléa não podia iii perati sa riuen te Ordenar ao
1overii a realis:içãi de determinadas obras! Re-
tiro - nO ai :ct t lo Sr. Freitas lienriques,q ue de-
molve,-nvms o projecto que mandava construir as
pontes e lime os rios do Pc x e (el ro, mios nu-
nici pios de Pm tangui e Cumvello, e que a csa era
nu  dia de miiascmjla energia de novo adoptou,
valendo-se tia prerogativa eoiisti tu-ional.

Sr. presidente, muitas outras observaçs sug-
geria-mne o projecto d orçannenti, porem, meu
estado de saude, e as desagradaveis o:ciai-rencias
produzidas neta imiesrmli iliscuss'io,qiae hoje tanto
une comitristarão o espirito, vedão-mne ir ateu).

Ao concluir, meus Srs. não posso Jeixar de
lamentar, inda umni vez, as negras sombras qmi
diviso no fui traio financeiro e minha proviricia.

Seseramenti estranho o procedimento da no-
bre couinaisàO que, reconhecendo ti confessando
uri defici/ oçamental, eu noimie deIte legitima
as noi as contrihiimçuies l.inçadas sobre este povo
já fiei onerado, mandando ao mesma) tempo per-
lu mar as douradas sinecuras, restabelecendo as

instituições condemumiadas, e franqueando ai) pre-
sidente laigos meios te esbanjamento t! prodiga-
1 idades.

VOZES:—Muito bem.

1 )itouivso p rofex'i do pelo j.
(tc'putado k-tociriaes i1va
ria sessio de 6 de JuiiJo de

s si-. I-todiue 	 11va:—Sr.
presidente, os nobres deputados que iniciarão o
debate tornarão manifesta a ilriportancia ria dis-
cussão da lei de or-ammiento.

Sena duvida; quando tratamos da fixação da
depeza publica, encaramos o estado geral tia
provincia e procuramos attender a suas couve-
niemscias, abr(-,amido o complexo de suas necessi-
dades, e corando dos meios mais plausiveis de
satisfazeI-as.

N'esta parte estamos de accou-do; reparo, po-
rem, haverem os nobres deputados começado a
discutir o orçamento desde já, desde a sua 1.0
discussão, entrando em tantos pormenores, des-
cendo á tantas minudencias!

4) SR. C. DE OLIVEIRA:—Queremos discussão
ampla.pIa.

0 SR. R. SILVA:—Na 1.a discussão apenas tra-
tanios de iiqmmirir da constituciomlalilade e alui-
dale geral dos projectos, e emstritanto os nobres
deputados não encararão a questão debaixo tes-
tes pintos de vista, por isso que nenhuma consi-
deração adduzirao a respeito da constitricionali-
miate do projecto, nem de sua utilidade geral.

44 Sri. V'.mm'.uanEs:—L' unia injustiça Imne faz
ais oradores

O SR R. SILVA:—Descerão a um exame minu-
cioso de cada uma das verbas do orçtinento, e
cia manifesta infracção do regimento precipi-
tarár a disoussão, que deveria ter Imigir mais tar-
de. Pelo acto aldiciomial, a assemunlléa fixa as ies-
pezas sobre a informação mio prssiliiite tia pro-
vincia, e a comnmnissão de fazenda um procedeu
quando, conformando-se com aqmielle acto o se-
guindo estylos antigos, apresenta para bise da
1. 1 discussão, redigida com forma de proJe:to, a
proposta do poder executivo.

Ora, a discussão previa do projecto de orça-
mento organisado por semelhamnt' forma, tão
simples, gemserica e vaga, e ant-s da rmmlimmiiss5o
manifestar suas vistas, seus piarmos, anips de
apresentar suas idéas e o sstema de niculidas fi-
nanceiras que aconselha para o decurso do exer-



- -
rio-lo :lnas 1	 ipsili 1	 lisciihr..

Nt. 	 AIisJ)AItEs:'—AIiis muito lousaseL
ii SR. 14. Siuv.t:—. . . pela necessidade de tu-

tempo. Das considerações geraes adduzidas1 i discussão do projecto nenhuma utilidade Fc-
suila; a primeira discussão é instituida para se
examinar se o projecto merece ou nao a attenào
da asseuiblóa; ora.

O Sti. C. »: ()cuvEluiA—Mas nós discutimos,
li io o projecto lo governo, porem Si) o da cota-
ml ssào.

0 Sui, VALLADAhES:—ESte pertence á comnutis-
são, e nós queremos que o pensamento d'elia
sei t externado desde logo.

0 Su. A. PEXNA:—Sc não fosse prejecto da
ouunissào, não era sujeito á con ;idemacao da
'asa.

Sit. 11. Silva: .—. . .lesle (JIi€, por mimii ex-
limo' lapido, e pis reelw que o projecto é util em

o 11,ão cilT'iui p a consti tiiicão, vota-se por
oito; e se, ao imilerso, encontrão-se alguns desses

iii os lur tu mi los, ou i neon ven iene ia 1 na ii festa,
mi i iu l inslitruciollalida(l, patente, vota-se contra.

Os nobres deputados encarregarão-se de jus-
liliciu-ino previamente, porquanto, limitarão-se
a f!.sinerilh ar objectos secuniarios, ilefe!tos de
detalhe, exame que só po leria ter lugar na 2.1
discussão, quando o regimento lhes lá meios de
I\ erigual-os, de sanai-os por emendas,  provo-
and, dessa forma a manifestação da assem -
loa

Sri. A. Ps:sst:—Pela theoria do iiolire te-
tlilalo ficaria suppriu)ida a 1,a discussàím.

1 5. R. SILVA:—IrIi relacão ao projeto ilt
kri , inlenlo defendo e Ulan lenho esta idõa; se iià

houver defeito de conslilucionalidade, não loe
ser ii kout do cmilào.

1 ri A. Ex'sA:— I' este () unico defeito que
1)1 14 1 0 apparecur?

1 Sui. B. Sicvt:—Em relação a este assunipto,
eu o aliirmno; porque ilinglteui poderá contestara
utilidade do orea,iienlo, a COnveuiencia de dis-
cutil o.

1) SR. C. DE OLlvEIRt:—l)e certos orçamentos
pode-se contestar.

O SR. R. Si:.vA'—U projecto de orearneuto
nã 1 é mais do que a inaiiifestaeào por parte lia
assembléa ito desejo te exercer a sua attrihuiçào
de lixar ammnuainiente a despeza provincial. Logo,
esta utilidade geral do projecto não se pode ilis-
ciitir.

0 SR. (. n OLIvEIRA—Pode-se perfeitamente.
1) SR. R. SILVA:—Pode.-Se, mas não se deve.
tal (a aridez deste terreno, si rão-se os iii

hircs ileputatos tão incounrnoilados na posição
falsa em que se collx'arào de discutir iii nulo-
samiienhi. -

II Sri.	 t1i4DaflE:—\ j o apoiado.
0 Sri. li. Siivs:—. . - quando não podi[io por

111014) lo enwnias sanar os defeitos pie :irguiào
ao projecto.

1) Sri, . X. PF:NNA:—()iscimtnuus o oreanuetilo
clii globo.

II SR. li. Suva:—. . qIl: Uni dos nobres de-
pilados cru i rande parte ile seu discurso não fez
iiais do que reproduzir censuras que tauilietii
tirutio stdi exlnhidas pelo seu antecessor na
tribuna. Digo isto unicamente para tornar sa-
liente a aridez da materia e a improcedencia da
discussão que iniciarão.

(1 Sri. VALLADARES.—IIei de mostrar á V. lixe.
como é fecundo o assumnpto.

0 SR C. DE OLuvEIRa:—Iresta-se até a longo
desenvolvi uien to.

O SR. R. SILVA:—Sr. presidente, dissertou-se
longamente sobre a imuportancia do orcamento.
slas direi que não a comprehende quem leve, se
lot' li iguco , acoitar s conse(iuicnc;a, não prevista,

ml lro uuiu 4 iul:ili. 1 uuhi5 lIlilmt.mis,iur
aiiiur da dialeclmu'a, hão de sustentai' que t1ieilt
ii cuwbe a assem jjléa p1 o i ncial lixar dea pesas
e :ião distriijuil-as.

O Sri. C. DE OLivEiria;—Fixar e distribuiu' são
actos do legislador e não do executor.

ti Sri. 14. SILVA:—Na discussão da força po-
licial SS. Excs. arguirão a Coiiuiu1iSso de haver
lixado e distribuido a força.

	

O sim. C. DE OLIVEIRA:—' 	differemmte,
ti Su. R. SILvA:—EU entendo que não õ dilb-

rente.
O Sim. C. DE OLIVEIRA'—l{esponderei depois.
O SR. R. SILVA:—A' assemljlõa compete deter-

iiiinar as condições cia iirganisacáo da for'a po-
licial.

O sri. C. na t)LiVEII)s: —O que não podia fazei
era distribui 1-a em quatro circuniscrupcões.

I) 
S

R. II. SiivAs—Organisando.a, po j Jc dar
as regras de sua disi ribuico.

1) Sim. A. PEN mDo:—Apuiado,
ti Sim. ii. SiLVs: - lieclarou-su que a ciuumiiis-

são não I l udia dar as norMas geuaes da mlislu'i-
bmiuçào da força pela provincia, puirq ue da pala-

ra lixar do acto iddicional deduzii-io os no-
lues depubdos que a coinpelencia da asseui-
bltia provincial limitava-se á mera
cão d odo 110 lucro do corpo de policia. No nuemi
conceito esta o pinta o ó ex u dente iii en l(! errou cmi -
e aquelles que a manifestarão ipso facto lir-
uiiarao clamorosa contradiccão, porque irão elles
miuesmiuos os mais ardentes propugnadures do
-is slemuua da Inunicipalisacà0 da força, da creação
da guarda mnmimiicipat, e miesses-ste ii1 a € ssemucial
o iiipiiti, se deliiiuinava a tlistribtm iâi
das pia-as a cada mim do ,, muiulnici1uis la p1' -
V liii i :1.

1) Sri, \/ ALY,AD\RFS :_ I : U susteniu' j islo?
1) S R. R. SILVA:—Foi o nobre deputado seu

cllega.
1) SR. C DE tiLivEiuA:—Eu n'tu discuti a força.
O S R. R.SILVA:—V. í-xc. asseverou em aparte.
ti Sri, C. DE 01.1\Eiru,x:—Susteritei a doutrina

contraria.
O SR. 14. SILVA:—Esta, opinião não só é erro-

nea, co mo foi contraclictoria porque, embora
constituào systemas diferentes o corpo policial e
a guarda municipal, quem tem eompetenlia para
organisal-os ambos dentro dos limites comistitu-
cionaes tem tauibemn comupetencia para inodifi-
cal-os um pelo outro, para limitar um pelo outro,
estendendo, por exemplo, á furta policial r'erlos
primucipios geraes que iiouiinãu a oreanisacão ul:u
guarda municipal.

ti Sri C. na OLIVEIRA:—() chile OU disse foi que
a assemhlõa pros imicial não podia fixar em quatro
ciru'u ri)scri pç(es.

1) sri. 14. SiLvt:(or1veuilllit' u'ctilieu' agnr;u.
ttrromi-se cim ali te das conseqmaencias da tiueoria.

tia tu lo rp relação que libantasiou, q ti i nev i la vI -
mcliii' se este jilurmão ao artigo lei acto auliliciotijI
reli Iii o á fixauu', de despezas. S. lixe., se quui-
zosse acompanhar as uleducções do ci principio,
havia de reduzir a attribimcáo desta assemliõa a
niesq uinh i tarefa de declarar o cem p1110 geral
da ulespeza a fazer-se, ieixanmlo ao arbi trio ple-
no e illimiiitado tia admninistraço a distribuição
e aiupliecà tios dinheiros publucos.

itecomiliece CIII boa hora que por esta forma mu-
tilaria o acto addicioujai, a grande obra de 1834.
Dou-lhe e ao seu partido os nieus sinceros cunho-
ras por sei-o restituido ás boas doutrinas,

0 Sri. C. DE OLIVEIRA:—V. lixe. não pode fazer
uma assevera-á) semelhante, pois que está intei-
ramente em contradiccão com as ulas que aqui
emitti cmli outra occaslão.

ti SR. li. Sirvs:—Fstiino n)uiita que se tenha

u:ouu 	 luuu 	 1lliiu:u1lu 	 o 	 mui
triaa pula do ,icto mjdicionmil.

0 SR. \am,LuDamml;s: 	 tut.ie entende que C boa
a doutrina do auto iddiciunal '? Ningwmmii ú mais
eu 1h mi siasta ii, ad, ad di cio tua ii o u e o Sr.
de Oliveira.

0 SR. R. Si'va: —Quero tornar saliente outra
liutilação posta á doutrina mio acta addicioual.
Um dos illusires uieummbros da opposmçàu arbitra-
riau)eI) te-es tringi o a nos misa fac 1 iade de lixar a
furta policial, no caso presente, nas eti-cutinstan-
cias actuaes. S. lixe. enlendeo que as nossas ai-
tribuicões ficão limitadas tia h y pslheso serienle
pela lei n. 2159 promulgada o aiuno passado.
Porque a lei não entrou em exercício, nào se segmie'
que nuo a possamos revogar.

O SR. VALLADSiuEs:--Couio é que se revoga, se
ain Ia não entrou ciii exercicio ?

O SR. 11. Sicvi:—Assitn aconleceo com unia
las legislaturas de seu partido, que Cmii 1868
praticou acto scnuelhuaim te.

A faculdade que tem a assenubléa provincial ite
lixar despezas e a força policial não solire dimi-
nuição cio seu alcance, nem pente de imilcmisiit:ide
em face de disposicões perimaneutes por dIa
n)euta estabelecidas; não pode a fovtiori annul-
lar-se pala lei 219, de sua natureza transitoria.
A nossa allribmuiçào de legislar, de decretar, 1110-
dilicar e revogar leis permanece cita toda integri-
cl, e mi ao encontra h mi Les senão com mli rim tos
adquiridos ou piu'c'i lOS da lei orgamuica.

Quer) tornar saliente. Sr. presidente, as thuo-
rias da itlustrc opposição, verdadeiras abereaçmics
do 1:10 adílicional, obra do partido liberal.

0 SR. C. DE OlivEiRa: — Pela uiinlua parte firo-
lesto; agora tem-se inventado o systemi de le-
vantar castelios para combatei -os.

t) SR. II. Sicva:—Eu declaro que Y. lixe_ des-
ensolveo a doutrina que analysei; agora lhe
convem defenderdefender cousa diversa. E' nova contra-
dicção.

0 SR. C DE OLivElria:—Eu disse que não podia
marcar o numnero dum quatro circumuscriíuçóes.

0 SR. R. SILVA:—Quantas vezes V. lixe. in-
sisti r emuegal -o eu teimarei em afli rinal-o. E'
muito conhecido o svsteina de repudiar dou-
trinas expendidas, depois inc a refutação as
desautora.

O Sim. C. DE 0L1VEIRA:—fleffl: ahi ficmio as nossas
asseN e rações.

O SR. ' R. SILVA:—Entrarao os nobres deputa-
dos no exame de umim facto que acremente qua-
lilicaráo. Disserão e repetirão cmii todos os tons
que a administração da pi-ovincla quer furtar
seus actos á discussão, liSo deseja tiulilicil-os,
pretende sonegal-os ao nosso exame, que prop.i-
sitalmuente inapedio que nos fossem este armo
presentes as labellas e bahan;os da thesomiraria
provincial, documentos e infuriuiaçóes indispen-
saveis para que podesse esta assemnbléa hscali-
sar a despeza do exercicio anterior, como fixar
a ikespeza no exei'cicio futuro,

O Sus. YALLADARES:—E V. Exc. contesta isto?
O SR. R. SILVA: — I'.' mina facto: não nos furão

distribuídas essas tibellas; nenhum de nós o
nega. 1)ivcr 5'imnos, porem, na determinação c cen-
sura dos motivos desta falta, que lamentamos.

O SR. F. DA VEIGA:—Tamito mais que a maioria
precisa das tabehhas, não são só VV. lixes., e a
coifimuissão de fazenda talvez mais do que todos.

0 Sri. R. SILVA:—I\ão acho regular que nós,
os primeiros culpados desta tacumia...

O Sri. C. DE OLivElImA:—Isto é que eu nego.
0 SR. R. SiLva:—. . que nós, que imeipreviden-

leniente marcamos o dia 25 de Abril pala a
actual reunião da assemrhlëa...

O SR. VAI-r.snsllas:—Não apoiado.
li SR. F. 0.5 \'rie.s—Apoiauli.

mi Si. li. mLva:— - - .alimua l_ tmiuio soloecar-
regando o exerc:io corrente com as despezas
avultadas de duas reuniões da aesembléa, quu',col-
hocados na situação que nós proprios creamiaõs,
atiremos a responsabilidade dos emb-araços em
que tios achamos sobre aqueiles que nenhumima
participação liverão nas causas que deteritmi-
ilarã) serneiluantui estado de cousas, e apelas ai-

o facto tal qual o decretamos nos limi-
tes de nossa comnpetencia.

Quando no amuo p. pass:uliu se [raiou de mar-
car a ep'u;a desta reunião da asse,nbléa, emiti-i-
mas Cru accordo, liberacs e conservadores, íjmiii'i-
lo á escolha do dia 25 de Abril.

O Sim. V .src.snAruF:s:—Quemii legisla é a imiaiul-
ria.

O SR. A. PENNs:—EU propu-s o tua '' de Se-
lembro para a reunião da asseiubléa.

1 . ) Sim. li. NiLVA:—Mas acoitou afinal esta epoca.
O Sim. A. PENNA:—Aeeitei o facto traduzido

em lei.
0 SR. F. DA VEIGA:—Podem ser este anuo 5:1-

lislummto.s os seus desejos. porque lua uma projecto
iiu'le sentido.

ti Sim. 14. SmLvA:—Pr teston e enumnciou-se e-
nei-gmcamnente cmii sentido contrario apenas o i[-
lustre deimmilauio pelo 4,0 districtõ, o Sr. Mourão,
que não só tortiomi saliente o inconveniente de
sobrecarregar-se o exercido com a despeza ori-
unda de duas reuniões legislativas, comno consi-
derou uirmurial a resolução da assemmbléa,que para
a € leição lios membros desta iegisiatmi ra recorria
ao processo da rei de 1846, quando cumopria en-
saiar a nos a li já publicada.

Foi delinitisamuiemite encerrado o exercicio de
184 a 18'75 no dia 31 de Mar ç o, entretanto ti-
nha a assenibléa de reunir-se a 25 Abril, a
timesouraria tinha n o somente de organisar o
balanço geral da receita e despeza para o ex-
ercicio de 1877 a 18'78.

0 SR. C. DE Oiviria: —Devia já lei- feito isto.
O SR. F. DA Vamca:—O relatorio.
O Sri. R. SILVA: — . - - mas tamnbvmim de decla-

rar especificadamente os resultados da arrecada-
ção, confeccionando tabellas especiaes di pro-
clucto de cada uma das verbas de receita, das ta-
xas que sou cobradas iuis collcctorias como das
que são des idas nas recebedorias, e ainda o esta-
do da divida activa e passiva; cmii uma palavra,
todos esses qua Irus de que temos noticia e que
são i-ecomnmnendados pelas leis com vigor. Atem
dos emnharaços que se antepumihão á confecção
desses trabalhas ema praso tão curto, accrescia
a mlilliculdde de com tamumanha presteza impri-
mni -os Nmsta capital só existe uma tvpographimt
capaz de executar estes trabalhos, a tvpographiia
do Bfatio de A[ieas...

O SR. VALLADARES:—O Sr. Dr. Moita Pacheco
tem unia boa t pographia, na qual furão impres-
sos alguns aunaes.

Os Sris. C. DE OLIVEIRA E A. PENNA:—lia latim-
bern a do Mosaico.

0 Sri. F. n.s VEIGA: - -Esta não temo operarios.
0 Sri. 14. SILVA:—Esia typographia nas proxi-

tniulades da ieunião (Ia assemnmhléa vê -,se sobre-
carregada caulim i u'imiieniso 1 r:ibaiho, corno seja a
impressão de relatorios &. Asi ni, pois, encon-
tramos no facto desta prematura e precipitada
reunião da assembléa provincial a perfeita justi-
ficação cabal Ia arguida falta de informnaçõe
oiTiciaes; e se alguein é responsavel, é a asseum-
lutéa provincial e não a administrarão:

0 SR. C. na OLIVEiRA: —NãO apoiado.
O SR. F. nu VEiGA:—Àpoiado.
O SR. R. SILVA:—MaS SS. Excs., envenenan-

do titIo, torcendo factos, descanliecu,uiitiu inten-
ções, descobrirão realmente tudo quanl.o te sura-
brio e teti-icu podia imaginar urna Opposiçãi)
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s'slii.iliíi.	 ¼ a liititiili:ic 	 Itt 	 pr 	 iiii:i
Jiter;iIe seIIs:i • Ir sPjtú iliscititiu,! exeltina-
,,ao ctiipliatica:tieule. Entretanto o procedimen
tu da inaioria, de perfeito accor4io com a ai tu i -
niStraçào, protesta attariioiite contra esta lucre-
paçào injusta.

roilos os requerimentos apresentados Ieetn
sido approvatlos e da secretina do governo
teu vindo as info. inações competentes. Unja
unica excepção temos aberto a procedimento tão
benevolo e é relativa aos reqieriuttiitos que se
des:inau a indagar de motivos de actos e apro-
fundar cogitae(ws dos adtninistradores, alguns
ius quaes já se forào:—que informações nos pode
rninitrar sobre tal assutupto a secretaria? Não
podiutts a companhai-os nessas disposições em
i'' se achão de precrutar segredos d'alma.
Riso-

0 Sii.	 ÀLLADAHES:— Eiito o administrador
Ia prr 1 nr ia t cio tu vs 1 cri o.s d'ai nta

() Sti. R. Siivs:—Nào os terá V. Exc.? Em
tac.s 	 it'clamacões nada existe te exacto 	 a
tIa da adninistracao conhecida pelos ines-

nos indilierentes, de todos devassada, pois vem
lescripta na gazeta ofticiaL Basta, para saberem
de tudo, que toiri mais aLIe.nçào constantemente
percorrão ii expaliente no Diario te Jfivas; as-
sim (icarao as farto do todos quantos actos são
praticados.

) Su. F. ri
SR. C. DE OLIVEIRA:—Não apoiado, p1 rq lie

cli não publica os balancetes semanaes.
4) 514. II. SILV.:—Eu lembro á V. lxr. pie

esta coiti tnunicaiào é tutrna
t) SR. (,. DE OuvEinA--l)et'e publirar tudo.

Sn. II. SILVA:—. . . e não necessita ser pu-
blicarIa, porque se refere ás elações da presi-
iNicia da provincia com a thesouraria provin-
ia 1.
4) Sit. C. DEOLIVEIRA:—O expediente deve

tainheiti ser publicado; é condição do contrato.
O SR. 8. Sirv:—I' outra questào. Querem que

se publique o expediente ou desejão apenas co-
nhecer dos actos definitivos, rias resoluções as-
sentadas pela adiuinistraçào? Pretendem distra-
hir-se com as informações da thesouraria ou dis-
utir os actos do presidente?
0 5K. C. DE 0LIVE1KA:—Nein todos são publi-

cados.
0 S . R. SILVA:—Divagão assim, porque não

tieparão motivos de accusaco seria. Se qualquer
tispeza irregular se houvesse feito, teriào noti-
cia deila, e os requeri n:eritos hornbastieos leriào
kito irrupção. Entretanto, nada de semelhante
ocorre; esfoi'çào_sc e trabaihào sem resultado,
citis ii lão j (itJiaes, reta tortos, cmli lia, papeis no-
vis e velhos, o atinal aba ndoii:t o, tristes e des-
coroioados, o I#-rr , n0 ilu p explorstvào farejando
a irregIi4:rild4(le ou e escanialo. Deve estar sa-
ltteito o, actual :tdtrinistradr da provinria.
r.4oja(los)
11 1". Iii Vi:t:—E dis ordiiiari peticiti iii-

formações :t respeito de factos dc que estão per-
Irilainente informados.

() S. II. SILVA:—A pezar das iii fructiferas pes-
quizas e de baldadas inquisições, o Sr. C. de
Oliveira persiste em enxergar de toda part
crimes perpetrados, leis violadas, sangue der-
ramado. Um seu caminho constantemente es-
barra nesses pliantasmas. que perseguem a sua
imaginaeão adoenta ai
0 SR. (. ne ()LivEiRA:—E o nobre deputado

encontra flores e rosas.
O Se. li. SILVA:—() meu cullega, que em ou-

tros temnpos cultivou as musas e dedicou odes
á liberdade, agora, mudando de rumo, envilvi-
tioii.s lulasardentes da politica, tem povoado
a ttnagina i s dc desordens e altetitalos phanlas-

tios e ' 	 furor arriti 	 tIra ells 1
em riste! .lulga-se pm!ilinalo perse mdF
tio escandato e tia irnmoralitlade, e vê cm tola
parte esses duendes terriveis! Eu disse Imonletmi
que a exageraeão ds,mcreditava as censurtis.

Sr. presidente' uma vez que os nobres ilipu a-
dos descerão á analvse do projecto, eu nào posso
deixai mie aconipanhal-os, para poder tomar em
consideraàn as ibseivacões que tizerão.

E para come çar reputrão rumat calculado o pio-
duelo do imposto de 4 ,

'
sobre  o café. O calco li

basea-se exactamente na media da receita arreca-
dada nos 3 ultimos exercidos.

O Sii. A. Prxxs:—l:is ahi porque reclama-
mitos as tabelas; o nobre deputado já viu isso e
nós não.

0 Se. R. SILVA:—Já declarei á V. Exc. que os
lcunientos sujeitos á comnwissào estaváo á tua
lisposisãu e iii seus dignos clIegas. Tento mil-
tretarmts nota da confissão.

() nobre deputado, o Sr. C. de Oliveira, que
é apologista estrenuo do calculo pela media, sem
excepç

ão de caso algum, abriu agora uma ri-
striccão, porem infeliz.

S. Exc., residente no Curvello, 1cm distante
da zona onde se cultiva o café, declarou que a
Presente colheita será muito diminuta, em con -
seqnencla da grande secca, que assolou aquelles
lugares.

tI Se. I. DE OLIVEIRA:—Li mios Jornaes, e que
houve seeca ninguerm i pode negar.

O Se. VALLIDSRES:—A colheita se reduzirá tal-
Vez 1 nlelade.

() Se. H. SiLvt:—(Ao Sr. T'a/ladas-es Lamento
4 sorte da Parayba tio Sul

houve com effeito algum prejuizo, porem a
colheita lia de ser regular.

O Sim. t. DE OLIVEIRA:—Deos queira que o no-
bra deputado seja propheta.

U Se. 11.  Sues;—. . e eu estou persuadido dt,
que no exercitou de l8 a 188 a arrecada cão
deste imposto ha te exceder muito aos 480:000
calculados pela comninissão.

.a lens d'isso, o nobre deputado, qmie me pa-
rece não ter este anuo atteutlido, com o cuida-
do habitual, para o exame do orçamento..

0 Se. C. DE OLivEmaa:—Não ternos tabel!am,
nem informações.

O Sim. R. SILVA:—. . . declarou que o quantuin
do imposto sobre engenhos é superior á reali-
dali, e que não foi computada a rliminuirào di'-
ci-tada (i 	 passais.

Deu-se a attenuacào t que S. Exc. aliude,
a commissão teve em t:orisidsraeã- este facto; do
contrario, a media dos lanmamiiintets feitos impor-
taria riu 2:O09600, entretanto que o nosso
calculo é de ê0000.
0 Se. C. rir OLiVEiRA —Nás tems is tabellas.

ná podemos saber qual é a media.
4) Se. II. Sii. s:—Em rela:ão a este iritpos,

11 311 lis deVeffioS guiar pela uimdia, e sim pelo
lattçamnnto feito; é o svstema uniformemente,
seg uniu.

m) Sim. 4. DE OLIVEIRA:—NàI de\o l ser assiiii,
porque muitos engenhos desappareceril, e esta-
hclec p imt_se outros ds novo.

0 R. VALLADARES:—E' urna lavoura que se
vai cxtinguiudo na provincia.

O Se. R. SiLvs:—Jutgou-se exagerada a verba
do, 187:120000,em que calculamos a arrecada-à
do sello de heranças e legados, por haver sitio
reduzida a taxa desse imposto, quando o con-
trario se verificou, pelo que a comnmissão de
então, da qual era eu relator, soifreo censuras.

A arrecadação deste imposto far-se-lia mie hoje
em diante com maior regiilaritlarlo e ha de pro-
duzir mais.

1 teclarou-se i I'rLgtmlar m ineltisàs na vinda pv_
incial da jidulia de 1t):00t)J()0, pmiveiiienle 1

coiminiercio de escra os.
E' certo IILIC, pelo art. 18 da leiii. 2024, o

Iruclo dcste itipostu é :iplictdo tu fundo de
emancipação do s miunicipios em que residir o
vtom ledor mie escravos; ints a cotnniissio acha-se
disposta a pedir a revogação lesta dtposirào di,
lei

O Se. C. DE 0LivEinA:—l1 eu creio que nem
foi essa a intenção do legislador.

O Sim. R. SILv,s—Por outro lado, a lei deter-
mina que o preducto desse imnpostc seja entre-
gue á caixa de emancipação do ruunieipio em que
resil ir o vendedor, tuas tem-se sucistado duvidas

este respeito, e tliesouraria tem se visto ciii
dilticuldades, porque não sabe para onde lia de
remnetter a immiportaueia paga por vendedores não
residentes na prui immcma

Pela letra Ia lei, das quantias emanadas desta
origem só deve pertencer ás caixas eiiiaicipadoras
iludia qmi é paga por vendedor residente na
provincia.

O Sim. A. PErtsA:—E os 40000000 de auxilio
los cofres grraes?

O Sim. R. SILVA:—A comimnissão fundou-se cmii
razoaveis prev .sões quando contou comim o con-
etmrso para a receita dessa subvenção ris cifres
geiae.s À' censura feita relor1oi desde hiontem
diii apartes, que este auxilio é permanente por
sua natureza ou, por ou tia, deve durar cruquanto
não cessarem as circumiistamicias que o aconse-
lharão. Desde que foi reforutala a guarda nacio-
nal, que prestava serviços pohieiaes, des eritto as
proviucias carregar cumn grande onus parti mau o-
lenção da necssania força de policia. Bem avi-
sado o poder legislativo geral, por meio de umiva
lsposieão permanente, cuneedeo-lhes o pio-
Juicto do imposto pessoal. Ora, esse auxilio de
•10:000000 não é senão o meio de substituir o
imisposto pessoah,que foi abolido; tanto quanto po-
lia-se contar com a pernianencia do auxilio pro-
veniente do imposto pessoal deve-se prever a
do subsidio que aeio tu ppiih-t.

Não se pode cotttprehier.tler como é que, dada
igualdade de circunnstaniias, tendi o corpo

legislativo consignado pari este ellèi lo a quantia
de 600:000 riti um att mio, nada conceda no anuo
teguitile.

Este receio não se coaduna coma a sabedoria
e a previsão ria assenubléa geral. Os orçamitentos
geraes são perfeitamente meditados e quanto o
podr legislalivo se abalaria ;i uma
verba tão importante, como esta, conta que para
ii fulurj terá recursos para satisfazei- a.

0 Se. VALLADAiIESt—Não apoiado.
0 Sim. F. DA VEIGA:—Sem duvida.
O Se. R. SILVA:—S. Excs., continuando no

systeuia qu já devidamente qualifiquei, xariii-
narão verba por verba.

O Sim. C. DE OLIVEIRA:—Per accidens, tpriias.
0 Se. R. SILVA:—Per accidens, investigador

e apaixonado de particularidades.
() Sim. F. DA VEIGA:—Não podein sei inais miii-

uuiciosos do que o furão.
O Se. R. SILVA:—Proseguirão nos inesinrs es-

tylos, analysamido o artigo da despeza,e com igual
infelicidade. Realmente, declarar que a cotnmis-
são fez mal em, reproduzindo a proposta do go-
verno, consagrar apenas a quantia de 4:000$
para as despesas do corpo policial,tal qual estava
ttrganisado pela lei 2159, que vigora, e antes de
ser votado em 2." discussão o novo projecto de
força policial, é, Sr. presidente, a prosa mais
evidente e palpavel de que S. Excs. queniào alie-
nas analysar, discutir a todo custo, embora o
sssumpto fosse ando e não trouxesse interesse.

O Sim. Vmt.I.ADSRES:—Nàu (, ando.

4) Sim. lt. Sui,v:-.--fl Iegitlrn insiiluil e le-
gtil é o da lii ir. 2159, P na cun fonunidalo dessa
lei a coinmnissão orçou a despeza.

Desde que, poreuti, passe em 2." discussão o
projecto, este novo, apresenlamio pela coininis-
são de força puthiciil, liaveuuios de elFectuar a aI-
terario conveniente.

4) Sim. A. PENNA: —Elilào procedem as nossas
bervações a respeito.
(4 Se. R. SILVA:—Eu mostrei juslatiseute que

nao procerlemu.
O Sim. À. Psxa: —I)esde que V. Eve. pio-

incite que li tI e a ugnieuti e a vet-ta, as nossas
observações procedeu.

O is. 11. SILVA: —A promessa é lepenlente
de oeeurreiicias ulteriores; viesse o reparo em
boa 1 ra, depois de votado cru 2." discussão ii
projecto de fixação de força.

Iteputou-se musigisiticante a quantia concedida
para mm pagamento de juros a arnortisação da di-
vida passiva da provincia, observação que ine
ammturisa a insistir sobre a inopportuniriade tio tI' -
buL encetado antes que a eoiuiuurissão expuzeste
o e--;lato limuanceiro da provincia e suas idéas.

O Sim. F. DA VEIGA:—Apoiado.
II Sim. A. P ENNA:—Então que projecto é este

que ei Ia apr'sentoum?
O Sim. II. SILVA:—E' um lucro esboço. À com-

itimssào ainda não indicou tivaes os moios que
entende mlrverenm ser adoptados para ordenar
ri 	 jiiiiilirio	 (lei 	 e regular o pro-

muno exercido linanceiro Entretanto, insktem
riu uliirttitir o Projecto, tal Como se a u:oaimissào

ia tivesse conferenciado sebre o assumnpto e con-
signado suvis s istas e o frueto de sua reflexão.

O Se. C. DE OLIVEIRA:—Entào V. Exc. renega
o lilliote que vCio á discussão?
0 Sim. À. PENNs:—l'orusainos nota.
0 Sim. R. SILVA:—Assim como V. Exc. repudiou

hoje o unir uistro que engendrou houtern. Eru fim,
continuou a observancia elos estlos ile tempos
umnuuleriioniaes, concordes corri tisposir-!tes ler-
misimiantes lo acto auldiciomual.

O Se. E. DA \'EiGA:E do nosso regimento.
O Sim. II. SILVA:—Exprobrão a inclemenu'ia

da cominissão peto abanlono do rojecto,qmiando
nau versa a questão cobre o grão da ternura pa-
terna,de reconhecimemito do facto ila paterniclatis,
tuas sobre a exmsleuieia ule estrlos e interpretarão
di, lei.

O Sim. C. DE OLivEIimA:—Este não é seu, com-
quanto tu apresentasse ciii li :uie(Ia counnsissão.

O Si. VALLADARES: —Este é do Sr. Barão da
VilIa da Barra.

O Sim. R. SILVA:—Na 2" discussão a comnsis-
são espera puder fazei- desapparecer o de//eil
mine tauuto os aliliguo e aterr u risou, levando-os
a imianifestar pamuico mlesloeado e premnattmro.

0 Sim. A. PENNA:—PO1S não sou lá dos maismed rosos.
O Se. VAI.LtDAimEs:—En tão V. Exc. com nua

rasgo de perina faz desapparecer o deficit!?
O Sim. SILVA.—Essa descoberta pertencerá á. V.

o seu expe licrIC ainda ri j o nos occorreo.
A cominissão, Sr. presidente, tratará de nec-

correr á medidas adequadas pari preencher o
deficit, que não apparece uru consequmencia da
progressão crescente da despeza, como aflirmniou
um illumsire deputado que iniciou o debate.

4) Sim. A. PENNA: —A despeza tem angumiemitatio
muito.

O Sim. R SILVA:—Basta recorrer aos ultimos or-
çatnen tos,eonfeccionados por esta assemhléi. para
reconhecer-se que nesses ultimos quatro aminos
a diferença para usais não attingr- ,1

çj Sim. A. PENNA:—Nestes ultmutos quatro an-
nos?
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1 Sii. R. 	 UV:— k 	 licsio, Ili sti d
tenipo é iflstCiiii j ri ii le.

0 Se. VALLtDARES:—Agora hade variar.
O Sir. F. na VEIGt:—ài se aterre que tia de

ser perfeitamente equilibrada.
O Se. R. SILVA:—Ora, este lado attesla o

espirito de eronorilia da asseuibléa,
O Se. A. PENNA:—I.W ISt) e 181 a ilespeza

foi de 1,412:000, e em ISfi, isto , annos de-
pois, elia é de 2,222 :OOO, o q lie i tini ai ig-
mento de mais de 800:000.

O Se. R. SILva: — Fu referi-rue aos nitijirus 4
aunos, e S. Fxc. compara ii anno de 180 cm
ode 186.

O Se. A. PENrsA:—Fallou nos ultimos anuas, e
de 1870 para cá a difi'erença é de OO:OOO.

O Se. R. SuLvA:—Diflereliea tão pequena du-
rante o espaço de 4 annos em orçamento de
2,000:000 fornece o altestailo maus honroso o
eloquente tia Irulencia, da rigida economia quis
leni animado as, aseernbéas conservadoras. Filas
tem mantido fielmente as boas praticas; fogem cia
iecretacào de despezas exageradas, prenliês do
oompromettirnenlos futuros.

4) Sr. À. PENNA:—t) contrario declarou a Sr.
Venanero Lisboa em seu relatorio.

O Sui. R. Sirva:—.% assenihléa tem-se eori eu-
cido que as lepezas tentem a crescer e iii
cii rnp re cai ii ri iau m a energia orti iria r 011 mode-
rar esse nuovinienlo, que leRa ver Clii suas ou-
sequencias a aggravaço dos tributos, sulripre pe-
rugosa, agora nia is cit o nunca A ss iii e na incer-
teza, erír lacedo estado au-maltu sieiade lrasi
leira neste priodo de Ira uuslarriaeào porque ei Ia
sti passaruulo, Fui aritelosa v pre\rutente e tomou

a primeira Ias iriculidas indicadas sis previs is
tuoliticas. cerceou as dspezas de modo que, em
4 au rios de vida social d'esta provincia,a despeza
ruão sotl'reo senão apenas o aurgmento de 160:OOO.

o mais hei lo elogio que podemos tecer às as-
sornl)Iéas conservadoras, tu pensamento que nellas
actuou lia de perdurar, as tradições serão iria 1-
idas.
Sr. presidente, uni dos nobres deputados, no-

tando a exigua quota consignada para o paga-
tuento de Juros e arnortisação de euiprestirraos
c ontraluidos,']eclarou que a iuiprevideuucia das as-
sernbléas proviuciaes cúnser'adoris os tornára
riece,sarios A tlieoria que aventarào não é a maus
verdadeira, ruerru se conforruua corri os reclamos
impresciiidiveis do progresso da proviucia. yue-
rerui que a -asseuuubléa provincial de Minas suppra
necessidades sxtraorclinarias com rendimentos
ord i nari os.

O Se. CAETA5U GAMA:—Só por milagre.
O Se. R. SILVA:—Ora, o ssteniiu de cotraliir

empresturnos para satisfacão de necessidades lia-
bituaes e orulniarias da provincia conduz inevita-
vet meti te ã failencia e à banca-rota.

Mas, quando se trata de despezas extraordina-
rias e prouliictivas,o financeiro tem apenas de ex-
aminar se as forças do orçamento estão no caso
ile comportar os juros actuaes e a aniortisação
razoavol ii o e ii ír ti a ia. Se a no ssa provi rue ia

cru circuruistauruas de ocrorrer ;s ds-
peza cxl raord i nari is com renda ordinaria, 1
(ruira ssãuu Is fiz-nua, iulurilitivaiuulu-se toni se-

uaiclisarute PsIado liuiii p uujuu e liii IS lus dos
u-scriptore, :uuuuriselhari:t iriuunueliatanusute a alie-
uiriação ou suijupressão de impostos, porque ris
inupostos são decretados para o reclamo da r. caiu-
veniencias pnblicas,que não podem deixar de ser
satisfe,itas, e não para despezas extraordinarias,
rija epoca e modo de realisação não podem ser

precismos. ti meio de regularisar o pagamento de
ta(- ,; dispndios avultados é o ernprestirno, cuja
uxtiuccão se pode calcular, cujas condições são
pru livaulas, e que n;io riferece alternativa., cv-

airailas, vaiiacuce suluilis. cliii aqurlies ganas.
O Se. À. Pxxa--(ouuo não podia prever es-

ses gastos, se foi a asseuubléa quem os decretou?
SR. R. SILVA:—Ainda que os previsse, devia

procede como procedeu, :rrraudo apenas da
possuiu idade do paga ruento de inro.s e de atuar-
tisaào.

Sàuu iricalenuiaveis as vanulagens nusrultarates lis
novos ouuiprustiriios cunlrahudus. Esses 482:000,
que a provuricia ilexo, jazruo nas arcas da caixa
ucorunrunuca, produzindo tiro rendimento inufli-
ciente, e agora atinieritào a produicção, applicau-
do-se ã construucçào de estradas de ferro.

O Se. A. Prxx:—V. Exc. estiu niial infçnrriiaíluu
realmente.

1) Sri. R. SiLvA—Porque?
0 SR. À. PENNs:—Porque os rendimentos são

senipru supeniorCs a 10 ,e a provincia não paga
tanto.

Ii Sin. li SnLvA:—I)ifflcilriierute obteria tanto a
caixa, desde que cora o lucro procurasse tamberrr
a seguransa para seus capitaes; eu oasegr1ro á
Fxc. e o Diario de hoje continua rui inha asseve -
ri cão.

O SR. C. ne (Ju.rvEruit:—São as quantias que
licão em deposito no banco que dão 4 ?.

44 Sn. II. :ui,v,t:—i orno lo1em existir dopo-
silos tàuu avriltaulos ruo banco, dispondo a caixa
te ouipreguu seguro lura clles com uru 	 urro
vu?s srrpe nor?

44 SR. t. nr: tiu,1vEurr.a:—Peruinte V. Ixc. ai,
'r. coronel Anuiarrul, utintítri- ti caixa, que lIs

Iliv e vplieurá milito bunuu
Ii Sri. R. SiLvs:—r. itr esiulsuile, a caixa

muita, segundo o quadro á qcue alluiuti, conserva
actrua 1 rïuonte ruo banco do Rrazil a quantia de
101 000000, vencendo o juro minirruo de 4
notavelmente inferior ao que liabitualmenls
rendem os capitas e;uu nosso paiz.

liii a caixa eeonornrca vio-se de surbito e ines-
peraulauiuent na posse do io avultados calseulaes
e aunula não atinou com o destino a dar-lhes, o
que inacreulitavel, ri aili retem suas reservas
lentamente zccumnilaclas, :'I espera de coliocacão
segnir,n e rernuneraulora.

Eslivessenru, porrru, esses capitaes em mãos riu
capitalistas, vencendo juros descomuuunaes, corto
é que para a pruivurrcia lia lucro incontestavel,
d p sule que assinuu os aprovei te e os couiveria ciii
auxiliar-es do augmerulo (];I da pua-
vincia.

0 Se. VALLADARES: —E' questão diversa.
4) Se. R. SILVA:—. - .do desenvolvimento tia

viuuào ferrea e outros rnrelhoranuentos,
0 Sri. VALLADARES—A prevalecer este princi-

pio, o abre deputado chegará á conclusão
te que  provuulcia deve tomar todos os capitaes
is o fl iv eis.
0 Sri. It. SILVA:—Já fiz sentir que a pros incia.

anles de tentar essas operaçues de credito. de e
verificar se pude comportar o pagamento dos
Juros e a amortisação do capital, e o poder deve
conlmah ir Emprestirnos em casos laes, para benie-
lena la l;uzenula puriulica i , dos interesses parti-

cnn la ie
ã sirru, a 	 de cuuiln:mluur iaes Ciuilnues_

tm;uuu para tias tu rutus, tinge 	 te ' el. ruiu acto
nnuruu-eutur de uncrepacàum à .mssiuuluiéa pruuvinucial,
iuuig ris Fuouier ser uno ucaulo 	 rum ssri desabonui,
leu e, pI- entrara e co:nuu attestanulo a pa -
truulluca iniciativa une assuunuiio mio impulso dos
rmueIluararnentoc ruuateri:mes, n:t u ristituir-lhe padrão
de g loria. (A7)oiat-7os

A prPsr tu tio rnuuduu tia ulustnibuicão dos iii-
ruIu-mos prulul ucos, sustentou um tios nobres de-
natados que a provirucia devia despender, de pre-
fereneia, com grandes obra;, eruprehendenudo
conustrnucciàes n]tnqurremutaes...

tu .t:u 	 4_ nt 	 lrovciu:i: ---\,n 	 tio, 1U11,
dci dos Artur;, cliii cru S. Paulo, nus quer
ulan penitenciaria, lurla b a otrulu.

0 Sri. VaILSDARES: —Uni ruioruuuiueri[o ii: Ti na-
cientes corno este da praca.

O SR. II. Srr.vt:—E' ao que eu ia rue referir.
Para d e slurtar- o crvisruuu nleste povo, pIe dorinue
]li) i u lvinl(u das glorias pussinulas, dos- S. í?xu:,
advogar rMI uru-n-ua e ardor ii elev:uu:uo de uni
giande 	 nnionunnueuulu ao truulicurunal Tiraulentes!

0 SR. t:. FIE flnnvEruil:—1	 objecto dc luxo,
fica tara uinpu.uis

Sri. H. SrLvÀ:—Bem: desde que atura liara
l ' rnge o passado e se preoccupa apenas co-mi 0
prosnte, scisnna ciii unia grande penitenciaria,
,, li C111 algumrnagniificu templo coinsagrado ao
lirillnauatrsnnunn lu culto, rniarifestando ,ussinn uns
seus sentimentos de orthodoxia. Riso).

() SR. C. DE (1LI vEr ris: —O nobre dequtado já
renegou sus que tinha em S. Paulo?

O SR. R. SrLvA:—Não, senhor. tudo isso é
muito helu,, o ulvrlre, porem, é ivaceitavel, les-
de logo o espirito se convence de que, em pro-
meia tão extensa e populosa, cmiii a de Minas,

que conta cerca de, 80 nniunicipios, este s3stenuia
produziria senão vantagens locaes; farta cii-

vergir para ni:uu deterruninatio ponto a upplicaçio
Is ruruclins.

i luverna uru forruuoso edntmu:io, unia belia e-
t,ulni;n, rinuua grande obra; porenri, por nnuai -.r e
unais tiros e itt usa q tu fosse isca obra, não si lis-
Iria 	 a genuer:ululaule dos 	 irut-russrs 	 Ir
nunucua . -r,epurIicãuu to pralnrct-u do urnilunstu) lan-
curse-bis pu-ofrinuulannuenite desgurul. (4 pie cúríseniu

fazer sabre o ascuinniptuu é aplilicar Iueruu as pe-
quenas quotas, inào luuls enisa-Ias, como diza
um dos usuais notas eis anlnnnirustradores da luro -
vincia, o Sr. A rndrad Fuguenra, porenlu, dissenun
nua-ias fecundanuuenle, applicil-as enui obras ulei.s
nas diversas paragens da provincia, E o urucu
nuneiru de attenlermos equitativanumenite as geraes
necessidades da provinoma.

4') pensamento suscitado por S. Exc. ruão esta
de accordo com as lendencuas nunaumfestadas na
srciculadr moderna. À respeito da ditiusào da
uulstnulcçào u nliulica, nos ultimos teuuipos, hão
consiste a incliuuau:ào do governo e das socie-
dades em elevar, por exemplo, um ou outro ho-
num e torna-lo notavel e prodigioso. (is pensa-

dores procuráo solver com proveito e va.tagenru
os pucublenuas relativos á instrucção publica, que-
rem, primeiro que tudo, ctisseiruimua-la pelo ruiodo
mais fecundo; não se resigniào a uleu:netar essas
instituiçõesgraradiusas, porem raras, e isoladas,
uauuia ou outra universidade, um ou outro nutavei
iyceo; não, a preoccupação lis homens que nesse
assuuninpto pensão Irem, nos tenniuos nuuodenrios, é
difundi-la pan- toda parte, espalha-Ia por todos
os pontos, contribuindo assim para elevar o iii-
'ccl i los conhecimentos da população.

0 Smu. C. DE Ou,mvEuusa cPu uniu aparte.
(J e. H. Sn. is:— (1 nobre deputado irão quer

cornprohender.
0 SR. C. nri 01.l\ EIRA: —Nilo aceito o ninuijle.
0 S R. R. SILVA;-0 que se projecta é, antes de

tudo, anupinar e desenvolver a instrucção pri-
miaria, e é quanto hasta pira a manifestação do

gemuuo.
Saiba-se iêr e escrever, que a vocação irroru-

po e o talenlo brilha. Com tão pouco se conieni-
tio a aptidão e a capacidade para poderem se
dirigir, para desenvolver o gosto pelas letras e
apontar o caminha ria scienicra; tanto hasta :10
tomem decidido para preparar os elementos Is

educação apuraria e ensaiar o vôo até (is tuuuinrenr -
dias da soieuiaule. E por issodiscordode uniu
tios nobres deputados da opposicão, quando
considera as asilas mie latim e francez corno ti

ninmiuu u 1 l,uuu e ndni,lracào f;uuuullanl
p'luu gus-erilnu à mocidade mineira, como o re-
curso tine esta depara contra a go urruriciu e a
uubscnrrid;ule; discordo, po:'que attrub'no tese
grarud elYcr Ia »i ,; aulas de instrucção pninruaria.
'Apoiados).

(4 Sim. \SLLsnsrrEs:—i. uurrua inujuistica que faz
;uqru -lIa insi i trruu:ão_

) 5nn. ii. Sus s:—Ma-, cii dizia que os gover-
nos, mias ultimas tenim p5 procrin-ão proporcionar
a mirar ir pureàu di' lmnus possiveus lida nuuaiuur soro-
Iria de eiulanlãos; é ru uuaruifestação do espirito ule-
nuiocralico d  epac:u. 0 susteunua ujue prevalece
acerca ria instrucção ds'e ser imitado ruo serviço
dos riu, luoratinentos na 1 riaes.

0 Sus. C. iw (iii VEIrIA:—Ahi é queeu não aceito
o purallelu.

O Sus. V.sLnADsrlEs:—Eu responderei com Os
reI ato ri os -

0 Sri. R. Smrvs:—O luemuelicio deve ser propor-
cional como o imposto.posto.

Tinha outras considerações ;u fazer, ciii respos-
ti ao illustre rlepm,ntado, ci Sr. A. l'enun:u, não só
qualido r-feniu - s(, a nnexactidàcn das tabelas or-
ganuisurlas pela tliesuuiraria riu ano ureterito,
conino (inibem às observações que fez sobre o es-
ladoda ex-rcicio que se encerrou

Eteservar-nuue-huei, porem, para outra ccasiáo,
e por agora vou concluir, tornando luenu saliente
a nuuodo parque terrni nuuou luontenru o seun uliscrurso
,i lluistn-o ul-pritauio represontante ia 2 	 uiist riu-
lo, uIcI:um-anuulo 111w vuutas 1 contra a projecto 	 lu-
urca ruuenuio utin 1.1 discussão.

istru uleclarac;iu precisa ser registrada ...
0 Sur. P nus tmn.ivEnmua:—Senru duvida.
() Sus. II. SuLS A:—... porque a u:annuinissàa,

já fui rito, tão fez mais do que reproduzir a
proposta tio governo; o trabalho prtupriu) ainda
está, por fazer -se, por nuanifestar - se e ser pre-
sente à asscnuihlénu.

O Sri. A. Ps:axi:—E nós regisirarnos esta de-
r: la nação.

SR': R. Sim.v,s: —Entretanito o nobre deputado,
que ainda ruão o conhece, que ruão sabe se serão
conrvenuuentes ou não as medidas que vanrnos pro-
por-,declara desde logo que vota contra o luruIecta!

Qual é a conclusão a inferir-se?
E' que S. Exc. repelle tolo e qualquer pro-

jecto de orçamento, isto é, ruão quer tinir meios
á aulumuinistração, entende que a assemiutéa ruão
ules e exe-cer a fau:uidarie de fixar a despeza, re-
pudia..

II Sri, VsLL%DarsEs:—Mas o voto n'cite não
pode influir. 	 -

0 SR. R. SILVA: —Não se truta do valor do
voto, porem rio nnodcn por que se manifesta.
repui lia a g rande e salutar itt ribni icão que rios é
coruf-rida, qual a da decretação tia I. e principal
lei da provincia, a que diz respeito á fixação da
despeza ! O riobrur deputado rcsngnua a interven-
çáo que pode ter neste acto, declarando que is
limine vota contra tido e qualquer orçauuuenuto

Si, presidente, esta declaração está de accar-
do cuni a tlueonia maruifeslada a re speitoda fa-
culdade de fixação  e distribuição da força po-
licial, confornuua-s; ain.la canil aqrueli'outra que
já refutei e que limitou arbutrarianente a nossa
faculdade de rmuodifrcar a lei n. 2159, ferindo cru
sua essencia a attribuição de legislar.

(is nobres deputados nàu se nruauuifestão actual-
mente senão corno os adversarios a todo o transe
tiasitniaçao; de nada maus curão e. -

(1 Sus. VALr,snAurEs: — issi sumos.
O sus. R. SILVA: — . . levando a logica ao ex-

trenno,maeg:indo toda e qualquer conucesciio,mesrno
aquellas á que são obrigados comuta legisladores
e partidistas,não podem pretender hegitimuiamente
a invejada e exaltaria herança quis tu ,-eu partido



zela, pi Há se ii 1 rá siIc, tre e e til ititit
litres Ia, ilcas li geração de 1834, repud ando
ostentosamente as grandes e elevadas attlriliui-
çoes que então tios foi-ao confiadas.

VOZES:—Muito bem, muito bem.

Discurso proferido pelo .r.
deputado IotJrigues siLva
iia sessão do 1.0 de Julho de
i?6.
O Sr. odriues---silva:—Sr.

presidente, actualmente, agita-se unia questão
de grande iniportaucia, por isso que entende
com os interesses de um dos mais ricos muinei-
pias da provincia, o da Leopoldina, e caiu as
pretenções da companhia que emiiprehendeo a
construecão da via ferrea que corta esse mnnnici-
j) i O.

Para dar occasiào á que seja o assumpto en-
lado, li mostrar áquelie importante mmm-

niciplit que a assemhlia provincial o não esque-
ce, nem é indilkrenie á sua sorte, ofièteço á con-
sideração dos honrados membros o seguinte re-
querimento, que fundamentarei ciii poucas pa-
lavras (/é):

e Requeiro que se peção infurmnaeôes ao go-
verno sobre o modo porque tem sido executa-
dos pela companhia da estrada de ferro da Leo-
poldina os contratos que celebrou com esta pra-
incia. »
Para aquilatar-se dos termos do conilicto, que
mais apparenle do que grave, cumpre remontar

ás causas que o determinarão, apresentar os ter-
moas em que se acha actualmente collocada a
quesOo, e finalmente examinar os meios capazes
te salvei-a.

A companhia da estrada da Leopoldina olga-
tisomi-se cai irtmide tio decreto ri. 4914 de 27 de
Iarço de l82, assim diz a 1.a das clausulas á

que lle se refere lê):
« () gos ruo i tu ti e rla 1 concede á com ri li ia ,q u e

Antonio Paulo de Mello Barreto orgauisou, pri-
i legio exclusivo por espaço de 51) aunos, a coti-

lar da data desta concessão, para a construecio,
uso e goso de uma estrada de ferro econounca
entre a "tacão do Porto Navo do Cunha e Saa/a
Rifa do Meia Pataca, na prorincia de Minas. »

Ao mesmo tempo que tal concessão eia feita
pelo governo imperial, esta assemblda, pela lei
n. 1829 de 181, autorisava o presidente da
provimicia a garantir á mesma companhia a sul)-
encão de 9 contos de reis por kiluuietro de es-

trada que construisse entre o Porto Novo do
Cunha e a cidade da Leopoldina.

Eslaltelec.eo-se divergeicia entre a concessão
di governo imperial e a do governo provincial:
aquelia designava como ponto terminal tia es-
trada a povoacão de Meia Pataca, e nesta o ponto
escdhilo foi a cidade da Leopoldina .A essa
liscitrílancia allutie (1 art. II do contraio cele-
hrait entre a companhia e (i 	 provincial.

Co mii prehen te-se i iitro eu ia ta meu te que neste es-
tado de cousas estava a con ven iencia em bar-
ilionisar e identificar as duas concessões quanto
á designacão do ponto terminal da estrada.

A companhia, organisada, como disse, em
s irtude do decreto que citei, começou a construir
a linha na direccão de Santa Rita do Meia Pa-
laca, e conformava-se assim com as condições do
contrato que celebrara com o governo imperial,
á cuja appmovacãcm sujeitava periodicamente os
planos que levantava para construccão da linha.
A estrada desviava-se, pois, sensivelmenle da
cidade da Leopoldina; e sem que fosse alterado
o contrato com a provincia e modificado o ob-
jei-li\o alti mnarcalo. recebeu regularmente a

cotiptiiltti tia 	 :tlmtuitiiÍtiá 	 tr\ ascii a
k tI titetrica.

CHega udo á Bocaina, com pI eiia tu leraiic ia (li)
poder provincial, itludilo talvez por seus agen-
tes ou engenheiros, a companhia via lamithent que
o conlhcto existente entre as duas concessões
chega ao Iteriodo agudo e tinha de ser untalim-
veltnenle decid do. hiaseando-e no facto cair-
sunimnado, na circunistancia de achar-se na lio-
cama, reclatusa da presidencia de Minas mod mli-
caçào do traçado e buscou eximir-se da otrig.t-
ção de passar pela Luopuldnia, allegando iutsul -
liciencia de capitaus e impossibilidade de execu-
çào do plano primitivo. O relatorio apresentado
pela directoria da companhia á asseuiblõa geral
dos accionistas, cria 26 de Abril do corrente
anuo, diz o seguinte (lê):

« Os 30 kilomrtetrus comrmprehendidos entre Do-
cama e Santa Rita do Meia t'aiaca estão arcados
cmii 690:000$: se a estrada, cio lugar de seguir o
tricado adoptado, se dirigisse da Bocaina pela
cidade tia Leopoldina at( santa Ri la ,custar-nos-
tia 1,020:000w. »

Eru presenca de taes allegações, o Si. PcI ri
Vicente, presidente lia pias imtcia,resolveo alterar
o tra çado decretado por lei provincial e miiothi-
ficou o contraio.

No art. 1.0 do contrato de 21 de Agosto de
182 assim era estipulado (lê):

« O governo da pruvincia, autorisado pela lei
provincial n. 1826 (te 10 de 1.eteinbro de 18l,
concede á companhia denomi miada— Estrada te
leira tia Leopoldmna—organisada pelo engenheiro
Antonio Pau lo de Mello Barreto, em v irtude do
decreto mi. 4924 de 2 de Marco de 182, a sul)-
v,eiií" ão d' 9:000$ por Lilometro de estrada
t'ommstrmiuda na provincia de Minas Geraes, a par-
tir do Porto Novo da Cunha até a cidade da Leo-
poithna. »

0 Sr. Pedro Vicente, attendendo a soleitação
da companhia, consentio ema adoptar no noso
contrato clausula que autrisa t a couislrmicção
la estrada directamente 	 lati Sanla lUla ii

Meia Pa laca, sem passai pela (,idade tI a Lei po 1-
mli na, ulio achando tal vez comi «ni enci a cio q u e
fosse aqmielle importante centro de riqueza ser-
sido por uma estiada de ferro.

Este contrato era evidentemente excessivo das
atiribuicões do poder executivo; e tanto o re-
conheceo aquelie digno presidente, que em outro
artigo estipulou expressamente que o contrato
nenhum elléuto produziria sem ulterior appru-

ação da asseniblea.
Esta ullustre corporacão, conhecendo do as-

sumtipto, examinando as exigencias tia compa-
nhia, aimipossibi idade que cita altegava de di-
rigir-se á auita Rita do Meia Pataca, passando
te la Leu pold i na, prot o ia tido conciliar ris iii te-

risses, esiaielecemm tio arl. 1. 0 da lei de 19 de
,seuii bro dc 185 o seguiu te (lê):

.t rt. 1 ° A' com pari lo a di estrada tI ferr
(Ia Leipolihna ,de1ms te constrmi ir a linha ferrea
ali.' a ruia da Leopold uma, p e lii, traçado mais
ciii s enienie e eeuutomiiueo, tira (tncet ido poder
prolonga-la do pan ti maiss p t i rio até Sa ni a
Rita dc Meia Pataca, ficando assim approsado o
contrato modificativo de 3 de Maio do corrente
anuo. e

Tendo conliecuiite,ito das reclamuaões unani-
nics da pipulaçár, da Leopoldina, e das repro-
seuitações enviadas á esta asseunblóa, nas quaes
patenteava o esbulho, de que era victimna, contra
a espectativa ha tanto tempo alimentada e que
repemitinameute se mal lograva,eu que,de acordo
cem os dutarnes da moinha consciencia, procuro
defender hietnaente interesses que me são con-
hiados, entendi-me com o Sr. Pedra Vicente, e
Iclirei 1 	 cum e repuslava de dflnintt cmi-

letiieiihL itLmslri - se iue itÉrit.os i uiler,,c
ti o ardemrteiite defeustiudos pela ei lutara mmi-
muicipal da Leopoldina

(1 Se. YA1.LSDAuIE5: - Apoiado.
1) SR. li. SiLva:—. . . e que, nesteS termos,

tát era possis cl. por miminlia parte e do-s illetIS
amigos, appro\ ar, -cii restrucções,0 comiUato mim-
diti,ativo de 3 mie Maio. S. Exe. declarou-lute tine
oun o acto que praticara entendia haver Con-

sultado do unIR ir inudo o- interesse- da pra-
imucia, pireun uli te a assetnbtta podia pensar di-

versamaueuute, e que de sua sabedoria pendia a
solucà0 da questão, pois que para , produzir ciTei-
los carecia o acti de «na approvaço.
-' assernbléa soccorrea-se etis taes canjumie-

lu:as do alvitre que cotista ria ler citada de 19
de Noveunbro de 1875, leu beira concebida.

Á' companhia que «e queixava, Como já fiz
seuitir, pernsittio-Se que do ponto mais proptio
prolongasse a linha até o Meia Pataca, depois de
levai-apelo traça da mais conveniente e ecouao-
miiico á cidade da Leopoldina. A' causara moRai-
r ipal garantia-se que a cidade «cria servida pela

eirada de ferro.
O Se. VALLADACES:—A companhia L6111 zotu-

lado da asssumibtéa.
(1 Se. R. SILVA: —AutoriSada a companhia a

cgUir o tra:mudo do decreto li. 4914, procurou
li rigir-se para Santa Rita do Meia Pataca, seus
cogitar nas diffi.cutdades faturas que teria de cmi-
cinl mal quando, eu, observauicua do coo trato
comui esta pros meia, tivesse de volver para a ci-
dad e ia Leia tio litina. 1 lescui ulite t , tu mimeI tio r, au ir-
timida pelo lesctiulu 0 4aei1tlies(liria ia tasca

ai uni msis tia çãt, mIco de ris Lo mio (-on tia Lo prol te mal
- e liegon á Bocaina. C tola mliii 11)10 ai calão n")
hill le imuilemmiuiiíade, truta ratilicaçã) posterior,
desde aeuiase couii a tuina qmie lhe mcarre-
taria solução diversa; á imitação das mnuthres,
fazia das fraquezas força.

Foi o que succeileo; tal foi o inovei que guiou
o Si. Pedi-o -Vicente no accordo de 3 de Maio.

O Se. Momnmko:—Apouado.
O Se. CAETANO GAMA—Muito apoiado.
O Se. R. SuLva:—A assensbtéa provincial, ciii-

bota c io uti pene trando-se da equidade, que e a
grande virtude do legislador, lar todavia mais
rigorosa e determinou expressaulenle que a com-
panhia levasse a estrada ao Meia Pataca, depois
tI' servir á cidade da Leopoldina; atterideo as-
cimo aos remlatutos dessa popula ção e dos habitan-
tes da freguezia do Rio Pardo " e da Piedade, que
tolos instavao para que a estrada tocasse saque lia

miportante localidade.
II Se. CAETANO GAMA:—E com toda razão.
O Se. R. PINTO: —Apoiado.
0 Se. T0LENTiN0m—ReclaWO fundado uma jus-

- tiga.
O Sim. li. SuLVA:—Sr. presidente, está perfei-

taimiite demonstrada a conveniencia da lruih
.is;im decretada nese nseoiorial bem redigido,
qre foi presente aos honrados imiemribros (lê).

Não reclausão sem razão os habitantes da ci-
jale da Leopoldiita.

O Se. CAETANO GAMA: —NO ó mmmii motiso de
capricho, conto se diz.

LI Se. R. SILVA (continha a ler). Não che-
giiilo a linha i Leopoldina, os produetores
da Piedade do Rio Pardo, para não ficarem
jimeados corri excessos de frete, preferem pro-
orar as estações, embora Riais distantes, da
strada de ferro de Pedra 11, Porto Novo do Ca-

tita uma Chiador. AttingindO, porem, a estrada
mqueite ponto, utihisar-sehiã delta os agrucut-
ires, que muito Iucrarião,conao Lambem ganharia

companhia, atRaindo ás suas estações usei-
aadorias em maior quantidade. A concessão da

seiurbl 	 fovorce a agricultura maus do que a

cilaI. me,Ie

	

+le a sa lei rea «e 	 kl0e
ceustris priductorec, cara rt mim-se as di,tauicias,
eeouijmuiisa-se temuip, 	 SiS trmiltahlii, dilui
mmcmii as ditiietuldade e te tcuisporte.c para os fa-
zen lei ro, emijue lucro cresremmi na propofçt o
i t .,st 	 i ti ttg os; mi 	 tu rst rua :ào da estrada a ti á
Lep ihini, couueultauuthi o siti-itetit estar e os
interesse do «cmi eoi]unieu'eu e da las aura dos
mrredorcs, itilisa tamulerui e prmn ipalunente as ri-
cas treguecias do Rui Pardo e Pmeda I v, onde uum

iCla escuta se tu l aulta o café. (Apoiados). E' pois
facil de asignrlar- o mi grande vantagem dessa
caris truccã t.

1) Sim. [0LENT1N0. —Vantageuus incomlleStavet.
O mi. R. SILVA: —Prmmnulgada a lei de Noveutu-

bro de 187o, cumpre exarusiusar comuto teuri sido
executada.

Esta leu satisfez imomupletamil 'nte as aspiraçios
tlesi uiitelligente e illusl.ramla ptpuliçáo

I) sim. CAETANO (àsalA:—Murta bem.
0 Se. VaLLADAREi:—Apoiado.
i) Sim. R. uLVa:—. . . prosão-ti de sobejo as

deiuonstraçóes de jutiuio, as grandes irianut'esta-
cões de apreço como que geriercsaiurente foràu dus-
tunguudos Os ilepuiauos do 3.° districlo, que di-
re(tamusente comicorreráo para a decretaçà) da lei.

0 Sim. CAETANO GAaIA:—Comri toda rasto, porque
advogarão coto todo o esforço as suas necessida-
des.

O Se. F0LENT1N0:—Curnpriuros o floSsi dever.
O Sul. R. SILVA: —O ununicipio isoostra-se sa-

tmsleiLi como os esfor ç os de seus representantes,
(lume tem comumo dever imperioso selar ligara pela
hei execuçio da disposuçà o legistatisa, porque
tão dedicad au uueui te insistirão.

5 is., eu piluiso que os contratos lirniailos eis-
tre a cumiupauslumi e a provmncia s) tão explici los,
que nemmi um uuitseutIo duvido de sua completa
execução, neto receio mystmlicaçÔes.

O Sim. Mouimio:—Apouado.
(1 Sim. CAETANO Gasia:—Setim du vida -

Si(. R. SILVA: —Por mondo grave, não imagi-
ursa possibilidade de, conculcadas estipula-
çoes expressas, d faltar a companhia á Te dos
comiuproumussos, procediuuaento que traria imnune-
diatamnenta como consequeuicma a renuncia da
sub ençao tine suppti:ou .A. manita se abalança-
ria.

O Sim. II. PINTO:—Apo iado , muito bem.
O Se. CAETANO GASIA:—Stuii duvida, porque o

cumuprimiientO do contrato é a contliçãtt que ttsta-
beleceo a lei.

A directoria, no seu retatorio, á quim Já me re-
Temi, não descanheceo, corno não pode desconhe-
cer, a obrigação eia que se acha de prolongar a
linha até á cidade da Leopoldiula. Diz Pila o se-
guinte (lê):

« À estrada actual, devendo no futuro ser o
tronco da tinha dto aduomtte em todas as di-
recções rauoaes; chies cciii dum ida 'trio augmen-
tar o seu trafego. Ema taes condições admutte o
ramal da Leopoldina e a directoria está conven-
cida de sua attilidade, pag. 37. A construcÇão de
aumi ramal pau-a a cidade da Leopoldina, visando
prolongauuiento iurmmuediato, não deixaria de ser
cons euiiente aos cApitaes (jUd nelte se ioprt-gas-
seus, pag. 36. e

Fica tauumbeun expticitaiuiente reconhecida a
utilidade do prolongamento ria linha até à Leo-
poldina. Esta confissão, por parte da directoria
da companhia, refuta quaesquer aecusações que
possão ser levantadas contra os nuoveis que de-
terutinão as reclaniações dos LeopoldinenSes.
Nao são instigados, como já ponderou ciii aparte
o meu distincto amigoo Sr. (,aula Cerqneira,
por interesses uRCiIOS ronfessaveis, pela vaidade
ou pelo capricho, mas pela convicção de que cota-
sultao os interesses i'eaes donauniripio.

à
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'ii. 11. PiNT0—M uito II(lIII.
-ii. CAETANO 	 rit:—No que estão de accor-

do c"rui a asseinbhia rrOVincial,qUe assim pensou.
4) SR. 11. SILVA:—Srs., é certo e evidencia-i

da leitura rapida da lei de 18?5, que a compa
fluo é obrigada a levar á Santa Rita do Meia

Pitaca milramal passando pela cidade da Leo-
poldina.

0 'ur. MOURÃO:—Apolado.
II -li. R. SiLv:—Os termos da lei são muito

c lani., e iuïiples as obrigações impostas. A coro-
pauitula levará a linha ferrea até á cidade(Ia Leu-
p 111111:1 pelo trarailo inale Cflveuijeuute.

41 ' ir. MounÃo:—Si iii, senhor.
O SR. R. SILVA:-1 )eixon-se prudentemente

certo aibitrio á companhia na apreciação da eco-
floiria e determina ção da convenien ia do traça-
do rara a cidade.

Ao lado da ohrigaço positiva de levar a es-
tra Ia á cidail da Leopoldina, figura a concessão
feita de poder prolongal-a do ponto que for jul-
galo iliais proprio pelos protissronaes até á po-
voação do Meia Pataca, hoje villa de Calagoazes,
No rIlatorio cru que a directoria expoz á. assem-
hléa dos accionistas o estado dos trabalhos de
Corre Irucção, aconteceo que se publicasse a escrip-
lura do contrito para construcçào da parte da es-
trada comprebendida entre a estação de Santa iza-
hei e Santa Rita da Meia Pataca; o que fez suspei-
lar ria Leopoldina, que a companhia pretende fal-
lar ao contrato, olvidando-se de suas obrigações
para Conri a cidade.

II ui. t;ATÀNO Gsi.&—U que conveuii é que
há 1 '. á ar ponto terminal, á Meia Palaca, cciii
chi,gar priuiieiro á Leopoldina.

1 Se. II. SiLva: —Sem duvida; é o compro-
nosso eonlralijrlo.

II ii. tIoruio:—I:' disposicão terminante da
lei.

4) Se. R. SiLv:—(.)s habitantes(Ia Leopoldina,
Sr. presidente, atemorisados em vista deste õn-
traI, que parecia denunciar o proposito da con-
strurcao da estrada á Meia Pataca, independente
da Leopoldina, representarão imrnediatarnente ao
actual presidente da provincia, allwlirndo ao con-
trato.

0 Se. MourlÃo:—E á lei.
4) SR. R. SILS A: — .. . e à lei: S. Exc. niandou

informar a respeito; a companhia respondera nos
seguintes termos (lê).

« A directoria respeitosamente pondera que as
declaractes no mencionado requerimento são
inevactas e que: 1 ° a conipanhia—Estradade fer-
ro da Leopoldina—tem por fim exclusivo de su
organisacão a construcção de uma estrada de fer-
ro entre a estacao tio Porto Novo do Cunha e San-
ta Rita do Meia Pataca na provjncia de Minas
Geraes, corno corista da clausula l a á que se re-
fere o decreto 4914 de 27 de Marco de l82;

2°, que,obtido o privilegio,ceiebrou a compa-
nhiao contracto de 21 de Agosto tio nimeerno anno
Ciii esta Ixuic. presidencia, que, tornando por
base e adoptando a concessão que consta do de-
creto n. 49(54, concedeu a subvençã o kilometrica
até á. Cidade da Leopoldina, em virtude da lei
P rovi

n
c ial n. 1826 de 10 de Outubro de 1871;

riiais tarte, modificando este contracto e prolon-
gando a subvenção até Meia Pataca, assim port-
tu-o de acrorrlo corri o decreto ri, 4914, pela lei
provincial publicada ciii 19 de Novembro de
185 este a companhia obrigada a construir
a linha /errea até á cidade da Leopoldina pelo
tracal 1 riais e ruven leu te e eomniilo, e fica
eoneeditn poder prolongal-a do ponto mais
pupri 1 ate -Santa Rita Ir Meia Patara, 6-
and assuniippros ato u i ,ontravto modifica-

liso te 3 de Mato do mesmo armo de l87,
lIra, pelo traea(In da estrada de ferro da Leu-

poldina, :ipprvad )Pl( governo imperial por
decreto de 31 do Maio t io corrente afino. ' o 1h-
liei rãr-,!(-os Ilagres, rio kiloumietro 88 e distante
i1 e 11as 3 ki tormietrus da cidade Leupoldi rua, O lii-
gar rriaus proprio para o prolongamento até Meia
Pataca,e,jã contratados os trabalhos do Ribeirão
dos logres, tanto para a cidade da Leopoldina
como para Santo, Rita do 11/eia Pataca, hoje
vi//a de (Jatagnases, a companhia tem perfei-
tamente preparado com trilhos assentes 69 lii-
lometros e até o /rilometro 8,3 segue pelo traçado
mais conveniente e economico em direcção (í cida-
de da Leopoldina.

0 Se. CAETANO GAMA'—V. Exc. perriiitte um
aparte? Estou informado por pessoas lidedignas
que o trabalho dos Bagres até ao Meia Pataca está
inniito adiantado e que dos Bagres para a Leu-
prildmnma nau lia nada absolutamente leito.

I) Se. MouuiÀo:—Mas está contratado.
4) Se. R. Smiv:—Mas a companhia reconhe-

reli positivamente a obriga ção de levar a estra-
da á idade da Leopoldina. Declarou mais qrre
está cri via de execução o compromisso que as-
suonio, tanto que já está coo tratada, a construc-
çâo da linha não só até Santa Rita do Meia Pa-
tara corno até a cidade da Leopoldina.

0 Se. M0URÀO:—iNào é prohibido construir si-
nnutuaiiearnente os dous ramaes.

0 Se. R. SiLvA:— Desde que a lei de 185 dei-
xou á arbntrio da companhia a determinação do
traçado mais conveniente para dirigir-se á Leo-
poldina, irão podemos forçal-a a escolher ponto
diverso do que foi tweferulo p o r engenliei-
ros.

II Se. MoUFuÃo.—Neuri nos convem.
II Se. tI. SILVA:—Ná.o nos arrnscanlos a se-

mel litrute responsabilidade, seio a informação
previa do pessoal techinico e hat.iililado, nerri
podemos, sem accordo corri a eorirpanbia,moijjfl.
car assim as clarisuilas rio contrato. Do ribeirão
dos Bagres será prolongada a linha até Leopoldi-
na, dil-o a companhia.

Qual a sancçao a apptirar-se rio caso de não
cumprimento das obrigações estipuladas com a
provnncia?

A lei de 1875 determinou que o prolonga-
incuto até Mera Pataca se effectuaria depois de
construnda a linha para a Leopoldirua, e, assim
reslien lo, a assemhtéa não deixou-se dominar
por preferencia caprichosa ou satisfação pueril.

0 Se. B. PINTO:—Sem duvida.
0 Se. MOURÃO:—A construcção pode tarnbeu

ser simnultanea.
O SR. li. SILVA:—Essa clausula não ofteiele a

companhia que,chegand ) ao Ribeirão dos Bagres,
ponto equidistante da Leopoldina e do Meia
Pataca, pode nnldistiuctamnente seguir para atli
ou para aqui, semque a preferencia concedid
pela lei ao ramal da Leopoldina occasionie a de
mora rios trabalhos de prolongamento utteriou
pois a estrada tem de parar algum tempo m
Meia Pataca;ainda nem se organisou a cornpanhi
que ha de prolongar a estrada do Meia Pataia
até a Ponte Nova. Nessa clausula encontra a Ler-
poldmna garantias, não direi da eliectividade Ia
estrada, pois que exnslern outras, mas da breu-
ilade voni que deveria ser construido o ramal qae
aurihicuna e que de outra forma podia ser in-
finidarnente adiado (apoiados), frustrando-se
melhoramento por prasi largo. E a garantia é
etilcaz, Src., porque o não cumrnmpriuiienito deis:
obrigação envolve a reriurnicia do auxilio kilorrre-
trtei A conces são dos favores da lei te 181
s iibirdiui-se à execueo ia lei de l875.

(4 ii MiiLitÃO:—Apoiado.
(1 Se. H. SILVA:—Esta assenrblé não exige da

corripairbia sermão a leal e sincera execução do
('liii) tI ri Huneso; nenhui ni om ui e lhe 1 unpte.

li Sri. VALI,anaulF.s: —Miiil hei.
01 Sri. R. SiLva:—)) esqnecn:iieilt la obriga-

ção aceita i o port irá ipso facto a reni ii ii:a dos
favores co-relatos.

0 S i( . B. PrNT0:—Muuto bem.
(1 Sri. li. SrLvu:—Eu não receio,Sr. presidemu-

(e, (lU a e(inl)iimiiiia, allendeinrlo aos Seui i'C,cs
rfltereàses, pie cumisistciii prineip lroemite nu re-
speito 10 estiputalo, deixe de [:var eu pi'aso
muito breve a linha at á. Leopoldunia.

(à Se. Mouimn,Ão: -Náo obstante estareil ilial,
adia, 1 os 1 ral iallio para Meia Pataca, colhi
certeza [leão prounptos anles os tralidlius pala a
Leopoldina.

0 R SILVA: --Talvez a companhia queira ape-
rias adiantar os trabalhos para a Meia Pataca,
tuas não abrirá o transito e liem inaugurará. as
eslações antes de terriiiiiado o ramal para a Leo-
poldina

(à Sr,. u1outtÀO: —Apoiado.
ti SR. R. SrLva: —Derão os jornaes ultimos

conheciunemito do decreto de 31 le Maio do cor-
rente ano, rio qual se approVa o traçado ultima-
moente subiriet til o ao governo pela companhia.

Este decreto miada iminovoil e esta elo per-
fei[a conforumulade com o de ia. 4914 de 2'i de
Março de 182, que declara que o ponto termimivaal
li linha será Meia Pataca.

Rferindo-se as trabalhos la comlstrucçao e
u'\pl racão, diz a elausula 6. 1 aminiexa áquielle
decreto (ê): neira-A companih a poderá subnetler prrm
roeite  á approvação do governo estudos pre-
liminares que 1mssãO servir para fixar os pon-
tos extremos e e 1rrincipaes pontos in1errniedno
(Ia linha e apresentar depois pos secções, pelo
menos de 20 hilomets'Os, o projecto defisei/ivo, o
qual leve comnpreheflder 1. 0 a plamila geral etc.

4 )brigada,comno se achava a cunipmnlnma, a apre-
sentar estudos preliminares e o projecto defini-
tivo da constrUn:ãO Peito 	 de 20 kilomne-

tros, nã 	 dia dar uni passo para diante antes
da ap 	 vaçio deste projecto definitivo.

O Sri. MOURAO: —Semn duvida.
O e R. SILVA:-0 decreto de 31 de Maio do

governo geral não teve por tini senão o proae-
guimnento da conistrucÇão, nos termos da conces-
são de 1S2, de accordo coni o contrato então
celebrado. De modo algum altera ou innova a
quiestão, a appr'ovaÇãO nelta inserta não 	 lá

nem 	 tira direitos á Leopoldina.
A questão miesta parte é original.
Ninguem pode contestar a plena comnpetemacia

do governo geral em semelhante assurnpto, quan-
to á direcção e execução da linha rio torto
Novo do Cuoba ao Meia Pataca. Foi elIe quero
concedeu o privilegio, quem celebrou o contrato,
piem determinou os pontos terrninaeS da estra-
na; é portanto o roriipetenite para marcar seus
pontos internilelioS.

Durante certo tempo estiverão confundidas
e incertas e sem perfeita discriminação as attri-
buições dos poderes provincial e geral, quanto
à decretação de vias ferreas. Provocada urna
consulta do conselho de estado, forão debatidas
ae opiniões, não pre alecendo então o alvitre
radical qae rigava às assemiiblêas provinciaeS
qualquer interferencis nessa esphera, em face
lo eto addieionai, que hizião não haver cogi-
taiba da semelhante meio de conimunicaçãO

A secção, porem, do conselho de estado pro-
rulraciou-se te rriodo diverso, caracterisoil e as
signaloui os casos de comnpetencia provincial,
mantendo, porem, os factos consumnmriados, res-
peitando a jurisdrcçào presente e a comnpetemicia
exercida até aquela epoca. Esta concessão é au-
teriom a essa mesolução de consulta e refere-se
a uni ranial da estrada de ferro- de Pedro 11, á

mui ieaeáo l 	 mmn:i estrada de interesse eei'ai,
i grande trunco d:r u.açào ferrei do sul do imii-
urro. EStA corismderacào scrveria taumuberni para
legilimiar a imitervrnçà 	 respeitada e comisumiumnia-
da lo polei' geral. 	 -	 -

Concedendo o priu ilegio, lirniou a tomnpeten-
ciapara decisão de quaqUCr '1 ieslào que sfiV -
gisse relativaniiente á (:on5trricçao, iii recào e
and ai 	 e tI a es 1 rala; resolveria te gi ti r nau ieiit e

as mnod i licaçut'c de planos au te ri oi' neo 1 e coirce -
hidos.

t) governo provincial de Minas, a i'espeil
dessa estrada, não teto outra cominpetemicia, se má.
a que lhe provem da concessão de subvenção.

llarmunisão-se os dous poderes a respeito dessa
estrada pela forma seguinte:

4) poder geral auitonis)U a estrada, o poder pro-
vincial a subvenciona. Tudo quanto se refere a
trabalhos da cotistrucção, á direcçã o da estrada,
á. direito de desappropriação &, depende ex-
ctusivtninenite tio poder geral, que foi quem a de-
cretou.

i iwdei' provincial regula apenas as cirrdiçtes
li i Ia cores que concede, o inoilo ir pagauitrnto

de suas suhveurçóes.
0 lr. VALLAnAruEs:—Eiitao a assenrble:m P ro-

vincial ultrapassouseus limites quaurti imupoz
condições á companhia.

0 Smi. 14. SiLva:—Esl nos limites de sua com-
petencia impondo condições, cujo aào iruple-
unientu resolve apenas a cessar-ao do auxilio pro-
vin:ial. Os effeitos dos actos erveiii para deter-
ninar a natureza da junislicção.

0 Sri. VALLADARES dá outro aparte.
O SR. R. SILVA:—QuaeS os effeitos das oliri-

gaçôes impostas? O pagamento tia srliveuição, se
as obrigações são cumpridas; o não pagaimierit,
no caso contrario. Se Lace forem apenas ii alcance
e as consequencias das clausulas que nnpõe
poder proviurcial, não exorbita, decide nos liriui-
Les de sua eonpeten:ia. A companhia ou se cru-
jeita e firma o direito ao auxilio ou repelle as
condições e renuncia ipso facto aos favores pro-
iimettidos. Essas construcções refereni-Se ao ra-
mal do Porto Novo do Cunha á Santa Rita do
Meia Pataca.

O acto de 31 de Maio do podem' gem'ai não é
senão consequeircia de urna comnpetemrcia indis-
cutivel, não invade as raias das attribuiçóes pro-
viniciace, riào autorisou, mama prohibío, o ramal
á cidade tia Leopoldmmia. Não existe aiitinofliia
emitre esse acto e a lei provincial de 1R1, courO

se ilfigurou aos mucos amigos da Lcopoldnua.
Procurando harmmionisar as luas eoriu:essties,

a que facultava a existencia juridica tia compa-
nrhia e a que considerava sua existericia finan-
ceira, o poder provincial dispensou-a de passar
pela Leopoldina, com caminho pala Santa Rita
no Meia Pataca; resolveu-se a subvencionar o
ramal até aquelle ponto, com a :onudição que an-
tes de atO tocar fosse derivado um raumial para

Leopoldina, legislou ligando às àeluberaÇõeS qmue
tornou apeuas effeitos eeonouicoS, que já ex-
pliquei.

e quanto á linha do Porto Novo do (urdia
à Santa Rita do Meia Pataca é mixta e limitada
a comnpetenicma do poder provincial, torna-se
plena e incontestada a que exerce a respeito do
ramal para a cidade da Leopoldina, porque a
cite se não refere o privilegio do governo geral.
O acto de 31 de Maio ainda nessa parte recoirtie-
eco a coinpetenlcia provincial, não ingerindo-se
no que era relativo a esse ramal.

Eu espero que acompanhiahonarará os erri-
penbos que assriiio e a que está vuurcnulada pela
lei de 19 de Novembro de 18, relativa ao coii-
trato de :3 de Maio, no qual se estmpkiia\a 1.0

que a estrada seguiria directamente da Boc-ain



t Iaiita Itita 1 Mja 1 itt,, que 1iavi ub-LttwJj á Leipold,ija COIIW ponto Leriohi,al da es-tiada, alterada assim,  a lei o. 1826 de 1871; 2.°que esta alteração nenhum effeito produziria,sem approvacào ulterior da assewblé d ; 3.° quesem essa approvaço a Companhia nenh
ieito Leria á subvço 	 um di-

Por qualque, obra queexecutasse naquelie sentido.
A asseijiblca a pprovoi, o contrato, modiljca 0_do -o, concede(, subvençao ao prulongaii,eiitopara a Meia Pataca, somente depois que fosse a

estrada pelo traçado mais Conveniente até á Leo-poldina
Se, portanto, a companhia Ião Cifigir_se aos

lermos restrictos do contra
to  , assim ilioíl 'ficado,ilcorr 

na sancão oelle mesmo estipulaíla re_'i"fleia á subvenrão concedida pelas obras que
e.ecular O Si'. Pedro Vicente toroi, hei,, ex-ici La es t 	 ci rctim,,s bOleia no co o trato que li r-uSOU.

Desde que a cO mPinhia applaude a lei de 19de No%ewbro de 1875, sujeitou_se á clausulaiieIla inserta, resIgnuu_s a não reclamar sub-
venção, desistiu iiiesoio do direito de fazei qual-quer reclamação, caso se d esviasse de seus ter-limoS muito claros.

Attendendo, não ao lodojuridico da questãolisas coilsidei.ações de lealdade e p robidaje com
,

que deeni sei executados COnti •dtos desta or-ileru, julgo lrnpossIef que a companhia se te-
use , cumprir as obrigac,esesti

J 	 puladas no ai t.,° da lei de 1875, quauJo por virtude do arl.
2.° tia mesma lei cita ri p lie 1,

ivores iuiea!euIa_que filuilo 'fliluir 	 para dissipa i cuba-lacos con i que la lava.
Se a,así, a eJiupanh ia da estrada da Leopol-

'filia Iià,, seisse desobrigada da clauisula 7. do
otral de 1871, s con tinuasse evposta á pie-seripta COiit1u1gel1(,a de receber a subvenção lodo-

IiieLiiea, nao na proporão dos kilometros con-s truidos, mas ate o limite inaxiino de 5U:OOOOpor seflielre, ver-se-1, ia agora nas ujais dilliciscondições COLO a falta de dinheiro para urubu-
gar a linha, pasando por crises a praea do Riode Janeiro

O Si,. EV.si,lsro MSCHAOO_A Conti,suajj da
companhiaprincipalmente devida ás sobrej
çóes que Leio recebido.

O Si,. R. SILVA--Para tornar se digna da con-cessão do ait. 2°, estou
fia de

	

	 certo que a companhiacumpri r a obrigação do art. 1.0 da leide 1875,
Sr. presidente está incumbido da execueào doCo ntrato, por parte da proincia, o muito dignoe ili ustrado actual presidente; tenho plena COH_

fiança que S. Exe., coofu i mando-se Com o Peri - manifestado cons tantemente por esta as-sembléa,de servir com a linha fcirea a cidade da
Leopoldina já na lei de 1871, já na de 1875, que
litiiisào tanibemn ás freuezias do Rio Pardo ePiedade, tratando agora de executar a lei de
1875, zelará COW todo empenho...

	 e
O 5i,. ';vAHisTo MACflAoo:1Uuito bem. 	 1() Se. il. SILVA:-......pP

	

. .pela execução das esti- 	 (li
pulações expressas nos contratos á que se ohiri-.ou a companhia da Leopoldina. (Apoiado,)	Estão confiados á S. Fxc. os interesses de um 	 PC,in uru i i pio ri CO e i ilipoltanie, propero, ti is tio te 	 ii:,pela) 'lerg,a e acjiv,,Ia,Je te se 	 hatantes ebipelas 1 115i5 hiHras tradiç,,e us

s. (Apoiados) 	 pc
s repre1, tant,s do ex timiete 3.° mi istri to,lloiira,l,s C iii a generosa (Ojitiaisca da i nte 1li ge5jcltoPiitaç,,, h'aquelle 	 íeipi, coilíio por sua 	 qimvez 	 Iliteirarnente no criLj'jo e lia elevação mie

vistas dii actual piesijente da P1-ivineia, que sol-
verá a questão por modo satisfact,rjo e 	 ndiYozEs:—_Muito bem, 	 co go. 	 essa

de

Pt'Oíèrjdo pelo -tr.deputado
são de 3 di Juji10 de IS7(;

O Sr. Va1jadaes. 5 presidente,O meu mau estado de saude nãá 	 o me permite dar
elia

niateria em d iscu550 o d esemivolvjoento á quepresta_e.
Coweçar affirmnanl Iltiu facto que linguemPoderá con testar, e é que, pelo menos, dos idaspairà0 sobre a existencia ou nào e xieleiçâo da Jauuaria. 	

stencia da

(1 Si,. M. CtLDEIRA:__pOLadO
(1 Si,. J AUG1JSTO:_1 U Lo bens.
(1 Si,, VALLAHSRFS._..() honrado depu tarjo

me precedeo na tribuna 	 que
'P01 -111d0 - 1 1w, ainda dá'maus fora á affir:naç 0 que acabo de fazer.Amr.o. —( onflrma mate.5íi VALE ADARFS . —Sendo a se im,51, presj (l pn_te, t atando_sa de uma decis0 i roporta-ite, de

Urna decsào que affecta a gravidade e a mora-]idade desta asseoihléa; é certo que não era li-cito á hnrada commissão de poderes emjttir oseu parecer á ultin, flora de nossos trabalhosNão se trata, Sr. presidente, de retardar o
exrcicio de direitos i mportantes de um cidada
que tenha sido eleito deputado prosincíal.

1;' publico e notorio que o Sr. Frarefort,cl gando a (furo Preto, tendo noticia das duvi-lis que pairavão sobre a sua eleição, retiromis trecolheu__e á sua Lesjde,i-ia
Sendo assim, Si. presidente, não se achao te-salas tio (leputatl, ao qual te 	

a nas
nhamos deassento entre nós, não 	 acha na, reclamando

1 te-.sa lis	 depuu talo reclamd so o exercie irti) m andato, de que o nvestto o voto popular
Iluora seja feita ao Sr. F'ranefort que, 

salindo que o semi recri hecim pnto Corno deputa
mio envolvia questao de alta indagaeào oenhu_
tumi pressão exerceo sobre seus amigos, e re-

rori_se para que coso agar fosse bem estudada
e elucidada a questão, e fra nqucacla a cadeira de
bdeputado á quero por direito pertença. E)iverso,e diverso e digno de severa censura é om	 Comportaento de seus amigos, tentando precipi-
'
ir a decisão da assen-ibtôa e assim lançarbre u 	 so-m crime grave o véo de questão vencida.
trata-se de saber a quem assiste o direito á111,1 assento nesta casa, e por consequeij a

asse:obléa provincial Linha o direito e a 
obrigação de proceder com todo o criterjo e cautela

m
Si'. p residente ,o candidato ou o eleitose acha, coo 'his

estamoeuuto? se
	 o

	

, nas ant 	 ruã
e salas: para quee acod 	

para que essa pressa, quan,j,sstas portas estão para se fecharem, listando o
pata que foi ordenada a prorogaçào pIo)residemste já está cumprido. que é a votaçà do

rçamuue0 e não nos resta por este anno 
nadasais a fazer aqui?

Si,. C. DE OLivemnA ,_..Se,n duvida.
O S . VÀLLAD as:— para que, Sr. Presidente,te acodamento em decidir urna causa, a res-

Cito da qtal OS proprios Smmstentaílores
li' existe duvida?to
(1 Sri.

.M. FULOE .WIO . A cornoiissão foiliada duas vezes peloSr. t . de 	
inter.

liveima, poro apies,. o parecer.(1 5 	
L'11a11:1 pelo Si 	 OIulLmjisSã 	 foi intei'_(. di 1 tu veira para que desse o'ti vos la sim 'iene,:,,

n. M- FuLGrNuo._.I.h 	 fos1ii fosse.
(. Di' 1	 1,:Xa Oji 	 i	 as actas1 is \'AILaDSHF5 	 ilda uues,, que fosse

1 a opinião do u Lii til mistre ama, igci 	 Sr. C.)h i( , ira, estando a se emlce ri.arejjs os nossosalhos, e sendo Certo que ija duvida, a com- 	 4

isij	 )	 'io tiiihi5 o rlsrut 	 ii	 ulu, 	 ti 	 isa deassá 	 lesta 5jUetj agitaO 5 i,. C. DE OLmvEi mm., :—e,ui ds IrIa
1) Sui. Vtiv tDAflEs:_

	

V.	 . .porque, Sr. predcn
te, Lxv. sabe porfeitamemite que uso espa 1que vai da epuca c."que 1105 ac)Sasiios á da
reli uião futura la asse,obléa lia terop bastantePara que aquehies , de cujo direito se tratae ujo5 direitos se achao em jogo, reumsão doctm ,
Iilcntos 	 claros, s ufficijntes i] e fl te
furtes, docu,suelut)S imscontest:uveis para iev:i-

m a aos espiritos desses cegos daescripluira, que ainda d uviiào! Nao S c trata deIrejudicar ao Si'. Franefort, Este eleito não estána casa, não veio solicitar o assento, por coo-
.sequsncia, como disse, para que este açodasnenlo? para que esta prec ipitação, quan10 o honra-
do Sr. deputado padre Modesto, que occ upou atrihosa hoje, 	

o proprio que recosshece que
da Jansuaria?

puirão duvidas sobre a questão da OXisten 	 daciaelej0 
E, Sr. pr esidente se para mimo não existe dii-vida, e eu declaro à esta assesnbléa que o que

e diz ser a acta da Januarja é urna falsidade
1puloss (sitio

ynica, audaz, outros, m 	 m

	

ais ca utelosos, 	 ais es-5 	 apoiados) talvezão. 	 lo que eu, do-isl
() Sr. pad,u Modesto é mimo los que los i1làoe a duv,d 5 de uso parIr é para se respeitar! (siso)Se a duvida existe, prqmse miàu l ' s pemam. quecItase dissipe Ilaule 1. tueunitos ]]),li,sal if,s:to-rios do que os rI sse Os lemisu, dia, te de doeu-mwsntos qmm, ii 1 sejã si mmm Copia lis acta, queHãO sejiio una certidão (1(1 juiz dr paz, lue o

bonraíto Jep ul ai lo, gm'at mui lan uen te
m	 , qualificou   dealea, pl e prevaricador?

Respossdào_miu , Srs. da COIJi51)jSSO o VOSSO Si ,lencio é Injustj flcae ! Sr. presidente, vamos áexposição simples dos factos.
O honrado secretario da assembléa provincial

de Minas, notando a falta da acta da Januaria,
Porque tinEm recebido todos as outras, menos
Psta, reclamou d'aqueula camara municipal esta
acta. A camnara reunindo-se, o presidente orsie-nou ao secretario que tirasse urna certidão em
forros de acta da eleição, que devia constar 

dolivro proprio. O secretario respondeo que deo'4 de Abril, epoca cio que se verificou a e'
senatorial, não mais voltou ao archivo

livro, de que devia tirar a coovê, portanto, V. Exc qne
tão tão bem co,o 	 expuz -.li Sr. padre Modesto.

- ntào o presirie'
oficiasse ao juiz d
secretario da assesi-

O juiz de paz ie
eleicão, e que

(Ira, Si'.
i1j7 1.

ki

IR

tlHj 	 Is' 	 luol	 ioi, Rol s1 rubi 1h o, Luzer a ras1eripção d '1C LI? Au moe-

	

é o que eu tenho vmst prstue;ir-5 5 emui 	 da aparte.

1) Se. C. DE OLivELe,:t' o que uiaiuda a lei.
O S,. \ALL1DtRES:ã) obstaote,3 suezes de-pois, o 1.0 taliellião declara que não fez a traia-

SCI'ip;ào rIa acti, e que não l he constada	 va ter-seJ 	 to eleição; e V. Exc. sabe perfeu	 itamnente que é
fast

ru mios uo te se alFirmoar a hão exi steocia de umo dizei._g me COnsta que tal Cotiza exis-tisse. Nesta pios macia é muito corunuu uni estemulo de se exprimia ir 	 -
Quando o tabelliào e os parochosnão 	 allirmão quelhes COuista tsr havido eleição, importa affir-

maresu que no exustio tal eleição, porque, se-
guslo o Sr. Modista Calrje5 lles flào ),),!iãoiguorai. a exusteiscia d 'esse facto; e assina devemosargumiuemit ai' cosia tola a s i nceridade, estudar Corriwuit0 c uidado a aili rnaacao d'estes íumiccionariis
fé

Cm, napre iu)lai' que a certidão
pubiuca, 	 do tabellião tem
Quando o juiz mie

trata 	 paz pudesse e devesse ser
o como o fui pelo Sr. Modesto Caldeira.5i,, 

l""111STO MACHADO:i'lle argumentou,Cosiu o ofljcio do presidente da camata
() Si,. Y5LI AnARi,S . .rO podia 	 ,1	 desiaabusar da isuamnunidade da tribuna para insultaruso funcc ionario; que, como qualquer hossaemo,

teso por si a presuuopçào de honestidade, e colouluoneslo o con siderarei euiquanto o Si, padre M.
Caldeira não une provar o Coma trans)

() Se. EvAe,sTo MAcn1ADo:_N 	 insultou, ti-rou i mml micções.

O Sis. V LADII5FS:_Nio lia tal, mnsull)si gra-
tu,tausueijte O nobre deputado podia defender a
eleição do Sr. Francfort, seio insultar
quer que seja. 	 ar a q-

O Si, EVM,ISTO MACHADO:-0 presidente d á -mii Sri foi q sue o insulto u.
O Sus. VSLLAD.&RES.E que o	 isso verdade,o Sr. Modesto Caldeira de fazer echd'esses insulto,? 	 c,

ié Publica. Em-
°sqmr

1

7 1	 ir

1
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O Se. EvveisTo MciiDO—Pv-is estela ccii
de que é unia excep.ão.

O Se. 
ma

	 é excepcào.
1) Se. À. Pisa;—liii Salita Barbara assim se

pratica.
O Se. M. CALDEIRA:—Alguns levão dons e Ires

nezes para fazer a transcripçào.
O SR. EvAinsro Macuano: —E outros nunca

transcrevem.
O Sii. VALIADARES.A lei foi previdente, te-

tahelccendi esta soleiiinidade, qui'z assim evitar
is fakitiiçõee, as raspacÔes posteriores.

Confesandi 	 'r. pr si1 lente, os nobres dpii -
iad os que essa t r:iilsrri ptáO não foi i tu media la,

iIIII v rio, 	 111V1 	 tia 	 iiiiiitia 	 111i1%iàI,
i;tt c:il

) S h. IVAItISIO MAl IIAIu Iiii, UIU aparte.
11 Se. Vsiianaers:—Mas, se aílirito IUC 1

Lraiieri pçào se fez i iii media lamente, eu o nego,
porque o tabeitiào diz que não transcreveo. 1-lou-
ve, portanto, ruilidade.

OSe. EVARISTO MACHADO dá um aparte que não
01! Vimos.

0 Se. J. AuousTo:—Entao o coliegio funceiona
Ires mezes?

0 Se. EviitlsTo MACHADO:—Essa demora podia
ser devida à preguiça.

O Se. YALLADvezs:—Preguiça que atl'ecta a
eiçáo, que a annulia.
Mas nós devemos argumentar coro que está

esetipto; e o que consta da acta é que elia foi
tratiscripta, porem o tabelhão, á que ela se re-
fere, diz que não a transcreveo. E não o fez,
porque, como já disse, não houve eleição. Mesmo
quando tivisse havido, a prova resultante tia
eutilào do tabellião, eniquanto nao for invali-

dada por doca nentos concludentes, faz com que
esta seja nulla, porque não se veriticou a
tr0;;a:ttpçào.

Mas, cou.o dizia, o parecho afIrmou que não
foi convIuao

O Se. M. C 	 —Não é formalidade sub-
stancial.

0 bit. 	 "' L 	 --------- se-

qu 	 -

Se. M. CALDEIRA: —Nà lia verdadeiramente
documento.

0 Se. VALLADARES: —O peior dos cegos é o que
não quer vér. Mas o secretario da assembléa pro-
vincial requisitou da camara municipal da ia-
nuaria a autheotica, porque todas as authenticas
tmnhão vindo, menos a da Januaria, a asseuibléa
a[tenda para esta circumstancia. Estava como
prmsid Ole dacainaratiro que não era O ifiRie

votado, moas aqoelte á quem, em virtude da lei,
rabia a presidericia da camimara.

0 presidente da camnara ordena ao secretario
te tire copia da acta e e.e ti responde que desde

ii di -1 de Abril, tirsIe a eleição senatorial, flái
rit:mte voltGu á camuara o litro las actas.o pre-
sidente da ranjara ordena eui offiio aoju. de
paz qni satisfaça ao s ecretario da asseio hka pro-

tirtal de Minas, e o iiii7. te paz, que, segundo
Consta tia tal copia que se demmmmina autltentica,
presidio a hypothettca eleição da Jauuaria, aíIir-
iva que não houve tal eleição, que, portanto,
nào a presidiu. Se isto não prova cousa alguma,
cu não sei o que provai-á. 0 parocho, que devia
celebrar a missa votiva para inspirar (riso) aos
eloilores, afllrmna que não lime consta a existen-
cia de tal elei-ão. Ora, Si. presidente, cornhi-
nados todos esses elementos, resulta daqui uma
prova mais que robusta. -

0 Se. C. ne OLIVEIRA:—Sem duvida.
0 Sim. THE0PHIL0:—Apoiado.
0 Se. VALLADAISES:—. . . de que não houve na

Januaria a eleição de 26 de I)ezernbro.
1) Sim. C. DE ()LIVEIIIA: — Isto é claro.
1) Sim. VALLADAI3ES;—POrein para os espiritos

mais recalcitrantes, como confessa o Sr. al ri
Modesto, apenas existe duvida.

Mas se existe duvida, conto i , que a honrada
coiiimtSsào de poderes v-etri dar o seu parecei á
ultima hora, quando nãolia nas ante-salas can-
didato ou eleito algum, á. quem se deva dar as-
sento?

Sr. presidente, atem disto, ha uma inverdade
no parecer da cotnaissào: altiruja que examinou
as authenttcas, quando é certo que a authentica
da Januaria não existe. A honrada commnissão
podia tel-a visto quando tratou da verificação do

loma do Sr. padre Modesto; tuas o que é
- que não a vio tratando dos poderes do

e tio entanto afirma que exami-
Existe unia copia que não é au-

'o de traslado que, conforme
me prova.

5 tn valor jurimiico.
dO de trasias.,

que produz algti-
tliier, porqua V.
banIas modifica-

,I o original
'Ia a que,

41	 it. A. 1r5Na:—íetn alrecial- imrfiilm
mente.

()m4_ VALLADAIIFS:_]%IUitOO]JI.iSII]I ... 5 flUO se
prestàm a liii) longo desenvolvi monto, que m titio
estado de saude não moe permi tte fazer agora, não
podein deixar de produzir pelolimemi os a du-
vida: se é cerl que duvidas devem pairar no es-
pinto da assrmiljlém, a honrada eonmmtiissão não
miem ia dar so pareer agora, porque cmii isto
cIta vae eomprommtetter a gravidade da assemtmbtéa
e cotnprometter a em propria, m seu proprio me-
(litO

() SR. A. PEN'SA—justarnoimtp
II e. VAILADAItES: 	 .. porque puml parecer

o eu não estou longe de desconfiar que a honr,m-
la con US5l	 tem meio iie íjmte o honrado Sr.
1 Ir. Vtrgi 'o de Mello Franco moamide fazer miais
minta justificação de que na houve eleição na
.Januaria, e que em consequencia della a comO-
mmlis5o não possa na sessão seguinte deixar de
(lar entrada a 1w liberal em vez d um conser-
va Jo r.

O Se. Evvetsro MacuADo;— ffirrnm que em
lmmeu espirito cão puromi tal intene-to.

O SR. VALÍvDajiEs:_t) nobre deputado, pci-
mmm tt i que lhe liga, se deseja respei lar direitos

i rmtpsrtantissimnos, quer) crer que e ' teja do-mtmmmi;mdo por estes bons desejom, influa para que
questão não seja resolvida este anno.

Ocre ser este o procedirnenla lo nobre iOU-tado, porque, pergunto eu á V. Exc.:—mjmil será
nesta casa e fora mIcha a sua posicão e mI 	 seus(:ollegis de Com mtiesào, se afinal appare e temi ou-
troe drmii ileritos, que mlemontretmi á lo Ia a luz a
falsidade Lelimão Li Jaoimaria, de sorte mmm
não sejão mais poseiveis mm duvidas mio Sr. palre
Modesto?
o S. i. (;A LDEtlA; ... 1as por ora não lia miada.
O Sri. A. PENNA:_Que motivo lia para se

apressar mm reconheci ui eu to? N eu li um ii.
O SR. VAL LADARES : —Aconselho ao nobre de-

putado, o Sr. Evanisto Machado, este procedi-
mento, porque, reconhecido o Sr. Felisardo
Fiaiicfort este anuo, o altentado ficará eonsuuii-
m ido c o honrajo deputado terá mais tarde du
lamentar a precmpitacáj Coti que proceje o n'escnegocio (Apoiados da minoria).

O Se. M. CALDEIRA dá um aparte.
O Sti. VAL LÁDAIIES;_V. Exc. lia

ci meti fo de ti ri! facto ide n tïco m
itmara dos Sus. deputado,
toni Filio era o legitimmi-
ElIe expoz o SCÚ di-
ná.o dispunha ml-
trassm ii. liii mii e
levianamente

OSe
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e	 ( 	 ii. k. 11F\N\rm tmmestào de in ru ralilaile,e porf;imito ummais 	 tm P° P auu te.
t) Sim VALLADÃIIEC;_rratavaSe mie sabei' quetit

ira mi legitimo eleito, 1 ml oje ti-ata-se disso e tal-vz dc ituim granmlm cri mie.
II Sri, A. lENNv; —Juetaame:mtp

i O Se. 	 - 	 a assemhlOa previu-
cat vii pnoceler com toda a precipitação, Semgravidade alguma, o que inem nteetavelin p mtfe lia
de eo:immrrer pari pruj udicr trfit mia mente os
seus cremjits

(1 Se. A. PENNv: —Ap:uialm.
0 Smt. V 'LLADARES: —Sr. prestdent, o am't la

assemihlea nao terá j ustmlica:ao, nem alteunante.
Se eu fj ,e di 	 imamúria mlir-lhe_l i i	 1	 salutar
Commellio de adiar esta questao, será co acto de
grande mtioraliJaJ, íta lssemuhlda ml ispulue deuna qmtast min amumnid;mde Na futura sessão, se por
vemituma não fi liquido, 	 mais 	 lime liquido, um
direito do candidato liberal, reeolmserá mi Sr.
Framtcfort

Poderá mesmo, tal é a minha fatia de contiatsma
na msemmço de espirito desta assni ilda que remo-
iiheceo os tmtcummpativpms reconhecer o m:anmlmdatmu
conservador com o sacriticio do direito mocontes-
tam cl do Dr. Virgilio te Mello Frane; tias, ao
mOnoS, por sua precipitação, não ild esIu assemtm -

hlda aso a que se acredite que pactua :itá com o
cr ime (recla-y,zamm;eç e apartes) colo latI que issoaproveite á seus antigos

1) s ri, t. i'ENrsa:-4poiamio
() Sn. VAÍLSDAIIES• —A asseji Ilda deve ter em

muita consmleração esta verdade, que os parti-
dos que se apartão dos pnin(-ipios de moralidade
fireparão a ruma da patria e a sua propnia!3/eito bem, muito bem). 	

.,talvez aclimi-se envolvido nesta questao,
acto criminoso muito grave. lorlauto,ella
comimpete velar na guarda las leis, de
rer, por sua prudencia, por si
gravilade. issr, mine, se ha c

EW
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tlo Limérili,	um nii flak que	 as de que no p&lein encontrar na asse.inb]éatlIlitz, 	 1 que a asse,nIéa provinciaL pode e 	 provincial a confirmação de seus actos, a confir-leve lançar mão para corigir os nossos costumes 	 ruacão de seus crimes.
cicitoraes, t convencer aos fabricadores de actas 	 Vozs:—Muito bem.

AIW
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