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·rea deputados presE>ntes para n«;~va seulo' Almeida/ Brandio F~lho, Jayme _Gomes, Sl-
preparatoria amanhll. à hora regimental e mio Stl yta, Olymp1o Borges, Juho Tavares, 

Levanta-se a eesell.o. Joio Pio, Luiz Casalano, Nunes Pinheiro, 
Olymplo Mourio, P. Peixoto, Valerio de Re-

-- zende, Linpolpho Campos, João Luiz, Astol· 
pho Dutra, Curvalho Britto, Abellard, Vuco 
Azevedo, Juvenal Penna e Ferreira e Mello, 
faltando com causa participada o ar. Silva 
Fortes e sem ella os mais senhores. 

ACTA DA 4.• SI!SSÃO PREPARATORIA PARA 
A 2 .• SESSÃO ORDINARIA DA 3.• LEGIS-
LATURA DA CAMARA DOS DEPUTADOS AO 
CONGRESSO DO ESTADO DE MINAS GERAES 
AOS 15 DE JUNHO DE 1900. 

PRE~IDENCIA. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Ao meio dia, f<lita a chamada, acham-se 

presentes os senhores : Ribeiro de Oli-
veira, Agostinho Pereira, Celestino Soares, 
Carvalho Britto, Julio Tavares. JaJ'me Go-
mes, Olympio Mourll.o, -Brandl\o Filho, Olym-
plo Borges, Juvenal Penna, João PIO, 1.u1z 
CaPslano, João Luiz, Nunes Pinheiro, Astol-
pho Dutra, F. Peixoto, Simeão Stylita, Lin-
dolpbo Campos, Valerio de Rezende e Abei-
lard, fdltando os demais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente ê a mesma dada 

por approvada, visto nll.o haver quem sobre 
ella faça observações. 

0 SR. l. • SECRETARIO dá. conta do seguin-
te 

EII'EDIEN1'E 

O{flcio 

Do Senado de bontem !lotado. communi-
cando não haver ainda numero legal de se-
nadores presentes poro. a installação do Con-
gresso.-A Camara fica inteirada. 

Telegrammas 
Do sr. Silva Fortes, participando que por 

incommodos e~n pessoa de sua família só 
poderá. comparecer depois da installação do 
Congresso. -Inteirada. 

Do ar. Ferreira e Mello, communinando 
chegar hoje prompto para os trabalhos.-
Identico despacho. 

Do sr. Vasco Azevedo, communicando che-
gar hoje a esta Capital.-lnteirada. 

Nada mais havendo a tratar-se e não ha-
vendo ainda numero legal de senhores depu-
tados presentes para a installação do Con-
gresso o sr. Presidente manda que nesse 
sentido se otllcie aoSenado e convoca os senho-
res deputados presentes para nova sessão 
preparatoria amanhlí, á hora regimental, e 

Levanta-se a sessão. 

ACT.·\ DA 5.' SESS};o PREPARATORIA PARA. 
A 2.• SESSÃO ORDINARIA DA 3.• LEGIS-
LATURA DA CAM ARA DOS DEPUTADOS 
AO CONGRESSO DO ESTADO DE .MIN,\S 
GERAES AOS 16 DE JUNHO DE 1900. 

PRESIDENCJA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Ao meiu-dia, feita a chamada, acham -se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira., Celestino Soares, Raposo de 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta Ja antecedente é ella dada 

por approvada, visto não haver quem sobre 
a mesma faç~~o observações. 

0 BR. (•. SECRETARIO dá conta do seguin-
te: 

EX'!'EDIENTE 
(){fi cio 

Do sr. 1·. Secret~rio do Senado,-commu-
nicando ainda não haver numero legal de 
senadore3 presentes para a installaçlio do 
Congresso.- A Camara fica inteirada. 

Telegrammas 
Do sr. João Velloso, participando chegar 

hoje à. Capital, não o tendo feito antes por 
motivo de molestia em pessoa de sua fa-
m i lia. -Inteirada. 

Do sr. Tavares de Mello, trazendo ao co-
nhecimento da Camara que não poderá com-
parecer nos primeiros dias de sessão por 
motivo de força maior .-Inteirada. 

Do sr. Carlos Toledo, communicando que 
chegará amanhã a esta Capital.- Inteirada. 

O SR. PRE>IDENTE declara que nll.o haven-
do ainda numero legal de senhores deputa-
dos presentes para poder ter Jogar a instal-
lação do Congresso, manda que disso se dê 
conhecimento ao Senado e convida os l!e-
nhorea deputados presentes para nova scs-
sll.o preparatoria. e levanta-se a sessão. 

ACTA DA 6.• _SESSÃO PREPAHATORIA PARA 
A 2.• SESSAO ORDINARIA DA 3.• LEGIS-
LATURA DA CAMARA. DOS DEPUTADOS 
AO CONGRESSO DO ESTADO DE MINAS 
OERAES, AOS 17 DE JUNHO DE 1900. 

PRESIDEN<'IA DO SR. RIDEIRO DE OLIVEIRA 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Raposo 
de Almeida, Brandão Filho, Jayme Gomes, 
Simelio Stylita, Olympio Borges, Julio Ta-
vares, João Pio, Luiz Caasiano, Nunes Pi-
nheiro, Olympio Mourão, F. Peixoto, Vale-
rio de Resende, Lindolpho Campos, Jo!o 
Luiz, Astolpho Dutra, Carvalho Britto, Abei-
lard, Vasco Azevedo, Juvenal Penna, Fer-
reira e Mello, João Velloso, Bernardea de 
Faria e Leopoldo Corrêa, faltando com cau-
sa participada os srs. Silva Fortes e Tava-
res de MeJlo e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a aota. da antecedente e ella dada 

por approvada visto não haver quem sobre 
a mesma faça observações. 



Do IR, }, ' SECRB'l'ARIO dá conta do le· 
gulnte 

EIPBDIBNTE 
O(ficio 

Do ar. 1. • Secretario do Senado, eommu-
nlcando que ainda nl1o ha numero legal de 
senadores presentes para poder ter logat' a 
inatallaçllo do Congresso.-A Camara fica 
inteirada. 

O ar. Presidente declarou que já havendo 
numero legal de ara. deputaclos preaentes 
ficam auspensu as seselles preparatoriaa até 
que o Senado communlque h .• ver tambem 
numero legal de senadores allm de poder 
ter Jogar a installação dv Congresso e nesae 
sentido manda que se offlcie ao Senado e 

Levanta-se a sesslo. 

ACTA. DA SESSÃO SOLEMNE !,E IN~TALLA· 
ÇÃO PARA A 2.• S!!SSÃO DA :t• LEGISLA-
TURA DO CONGRESSO DO ESTADO DE MI-
NAS GERAES, AOS 18 DIAS DO MEZ DE 
JUNHO DE 1900. 

PRBIIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OliVEIRA 

A uma e meia hora da tarde, feita a cha-
mada, acham-se presentes os srs. : Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Pedro Dru· 
mond, Celestino Soares, Carvalho Britto, 
Olympio Borp:es, Olympio j\lourllo, Ferreira 
e .Mello, F.. Peixoto, Lindolpho Campos, Va-
lerio de Rezende, João Velloso, Juvenal 
Penna, Abeilard. Astolpho Dut,ra. Nune!l Pi · 
nheiro, Jollo Luiz, Leopoldo Corrêa, l:taposo 
de Almeida, Julio Tavares, BraD'Il\o Filho, 
Jolo Pio, Vasco Azevedo, Carlos Toledo, C&· 
millo de Britto, Ferroira Alves, Agostinho 
Cõrtes, Costa Seno, Gomes da Silva e Ambro-
zio Braga, faltando com causa participada 
os senhores : Silva Fortes e Tavares de 
Mello e sem e lia os mais senhores. 

Abre se a sessão. • 
O sa. JoÃo PIO, obtendo a palavra, trnz ao 

conhecimento do Congresso que o sr. Fran-
klin Botelho faltará aos prime\ros dias de 
sessão por motivos apparecidos durante a 
longa viagem de Paracatú para esta Capi-
taL-A Camara ficou inteirada. 

Na fórma do art. 7: do Regimento com-
muro, procede-se ao sorteio da commissllo 
que tem de receber o sr. dr. Secretario do 
Interior incumbido du ler a Mensagem, fi. 
cando a mesma composta do sr. senador 
Agostinho Cõrtes e doa senhores deputados 
Jollo Luiz e Brandão Filho. 

Suepende-•e a sessão até quo Feja annun-
ciada a chegada do sr. dr- !=;,.nretat·io do In-
terior. 

A'a duas horas da tarde, sendo annunciada 
a chegada do referido sr. dr. Secretario, o 
ar. Presidente reabre a sesslio e convida a 
commisslio sorteada a cumprir o Feu dever. 

Introduzido no recinto com 1111 fvrmalida-
des do estylo o sr. dr. Secretario do Inte-
rior, que velu acompanhado tl~s drs. Secre-
tarlos das Finanças e da Agricultura, tomam 

elles a~sento na mesa de um lado e outro 
do sr. Presidente e se"d" d•da ll palavra 
no sr. dr. Secretario do Interior procede 
este a leitura da mensagem, finda a qual 
retit'am-se elle e seus companheiros com u 
meamaa fvrmalidades com que entraram. 

MENS.-\GE:\[ 
SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO LEGIS-

LATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAES 

Congratulando-me sinceramente com-
vosco pela .vossa reunião, sempre aus-
piciosa e promissora de beneficios para 
o povo mineiro, venho, cumprindo o pre-
ceito constante do art. 57, n. 5, da 
nossa Constituiç<''ío, trazer ao vosso co-
nhecimento, em succinta e singela ex-
posição, dados e informações sobre os 
acontecimentos mais notaveis que se de-
ram no Estado, durante o intervallo de 
vossas sessões, e ao mesmo tempo dar-
vos conta dos resultados produzidos 
pela execução das medidas legislath·as, 
que tornastes em vossa ultima reunião. 

Continuam amistosas e de inteira 
cordialidade as nossa.s relações com os 
governos da União e dos outros Esta-
dos. 

Como brasileiro e como republicano, 
continúo a pensar, conforme opinião já 
emittida em minha mensagem anterior, 
que um dos maiores serviços que se pó-
dem prestar á Republica, no momento 
historico que atravessamos, é dar toda 
a força e prestigio ao poder central, es-
tt·eitando fortemente, e sem otfensa dos 
principias federativos consagrados no 
nosso pacto fundamental, os laços de so-
lidariedade que prendem os Estados á 
União, o que deverá ser traduzido pelo 
mais decidido e franco apoio prestado 
ao benemerito sr. Presidente da Repu-
blica, que, com tanta segurança e lar- . 
gueza de vistas quanta gloria para o 
seu nome, vai se desempenhando, com 
inexced ivel patl'iotismo dos graves com-
promissos que teve de assumit· perante 
a Nação, correspondendo desse modo ás 
justas esperanças nelle postas pelos re-
publicanos brasileiros. 

Su assim se firmará de vez a confiança 
nas instituições republicanas, e entrará 
o paiz em uma é:·a de paz e de tran-
quilidade, que permitta a franca expan-
são dos seus vastos e opulentos recur~os 
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naturaes· e lhe assegure a conquista dos 1 de 19 de maio de 1843, que traçára 
seus altos destinos ; só assim teremos a linha divisoria entre a enta:o Proviu-
ordem no interior e seremos respeitados cia de Minas e a do Rio de Janeiro, re-
no exterior. c usando-se por isso a firmar com o 

E' com viva satisfação que vos com-
munico que tivemos a fortuna de rece-
ber a honrosa visita do illustre governa-
dor do Estado da Bahia, dr. Luiz Vi-
anna, que, tendo vindo fazer uso das 
excellentes aguas medicinaes existentes 
ao sul do nosso Estado, teve a extrema 
gentileza de chegar até esta Capital, 
com o fim de conhecei-a. 

Ao illustre estadista, á cuja firmeza e 
energia de caracter tanto deve a causa 
da ordem em seu glorioso Estado, foi 
feito affectuosissimo acolhimento por 
parte dos mineii'Os, que souberam com· 
prehender o alto valor da distincção 
que lhes foi conterida ; as mais signifi-
cativas e inequívocas provas de estima, 
consideração e deterencia pessoal foram 
dispensadas ao nosso distincto hospede, 
que retirou-se bem impressionado de 
nossa terra. 

Essa honrosa visita, que tanto nos pe-
nhorou, veiu estreitar ainda mais os la-
ços de sympathia e de tradicional cor-
dialidade que nos ligam ao heroico po-
vo bahiano, com o qual temos tantos 
interesses communs. 

Perduram ainda, sem solução defini-
tiva, as melindrosas questões de limites 
com os visinhos Estados do Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e S . Paulo. 

Entretanto, devido á prudencia dos 
governos intet·essados, não se têm no-
tado mais as invasões de territodos, os 
confl ictos de jurisdicção e outt·os factos 
deploraveis e perturbadores da ordem , 
que podiam ameaçar a paz e cordiali-
dade que tém sempre existido entre o 
govemo do Estado e os seus visinhos. 

A questão com o Estado do Rio de 
Janeiro, que, devido à imprudencia de 
funccionarios subaltemos daquelle Es-
·tado, chegou a assumir um f:aracter al-
gum tanto irritante, entrou felizmente 
em uma phase serena, que pr·enuncia 
breve e honrosa solução. 

nosso Estado um novo accôrdo, que ti-
vesse por bases as disposições do refe-
rido decreto, e que, reconhecendo o di-
reito mineiro, viesse pôr termo· á ques-
tão, o que tudo consta do brilhantissimo 
relatorio que, em desempenho da com-
missão, em bôahora confiada á sua com-
petencia, apresentou o illustre mineiro, 
José Pedro Xavier da Veiga, foi a ques-
tão levada ao conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal, de accôrdo com os pa-
receres de notaveis jurisconsultos do 
paiz, que a respeito foram consultados. 

A defesa dos interesses mineiros foi 
confiada á capacidade do notavel advo-
gado, dr. José Hygino Duarte Pereira, 
que propoz a respectiva acção. 

O Supremo Tribunal já reconheceu e 
firmou a sua competencia para decidir 
sobre o caso, rejeitando por grande 
maioria de votos dos seus meml.Jros, a 
excepção de incompetencia que foi op-
posta pelo advogado da alta parte con-
traria . 

A causa vai seguindo os seus trami-
tes normaes, embora com as delongas e 
morosidade proprias de sua natureza, 
esperando-se porém, pelo estado em que 
se acha, que não se demorará muito a 
sentença do Tribunal, a qual, tudo leva 
a cret·, será favot·avel aos incontestaveis 
direitos mineiros. 

Logo que seja resolvida a questão de 
limites com o Estado do Rio de Janeiro, 
procurarei entender-me com os gO\ernos 
dos Estados do Espírito Santo e S. Paulo 
a respeito das questões identicas que te· 
mos com aquelles Estados, animando-
me a esperança de que, attenta a bôa 
vontade que ba pot· parte dos referidos 
governos, receberão essas questões solu-
ções definigivas. 

Si o meu governo conseguir o seu 
grande empenho de pôr termo ás secula-
res questões de limites entre o nosso Es-
tado e os seus visinhos, questões que 
periodicamente acarretam perturbações 
da ordem e contral'iedades para os re-
spectiYos governos, será para elle um 
motivo de justo desvanecimento. 

Tendo o governo daquelle Estado ma-
nifestado a opinião de que era insubsis- E'-me muito grato assignalar aqui a 
tente, o portanto sem vigor, o dec. n. 297, 1 pel'feita harmonia que tem sido mantida 
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e mesmo a cordialidade de relações que I respeitavel desembargador Theophilo 
tem reinado entre os tres poderes con- Pereira da Silva, os quaes são justamen-
stitucionaes do Estado, gyrando, entre- te considerados no Estado por seu saber 
tantor cada um delles na respectiva or- e dedicação á causa da justiça. 
bita que lhe é ti·açada pela Constitui- A magistratura de primeim instancia 
ção, e guardada, portanto, a independeo- conta tambem em seu ~eio juizes dis-
ciaque a cada um é propria. tinctissimos, que muito se recommen-

E' esse um facto que menciono com dam pot' sua intelligencia, amor ao es-
justo desvanecimento, pois, inquestiona· tudo e exacto cumprimento dos seus de-
velmente, muito tem elle contribuído veres. 
para a regularidade e bom andamento Com grande brilho e competencia, oc-
dos negocios publicos . cupa o cargo de procurador geral do 

Dos nous poderes, legislativo e judi- Estado o distincto Desembargador Cae-
ciario, tenho recebido as mais elevadas tano Augusto da Gama Cerqueira, que, 
e significativas provas de confiança e com inexcedível zelo, dedicação e intel-
apreço, e por minha parte tem sido ligencia, tem pre:stado rele,•antissimos 
grande o empenho em rodeai-os da serviços á causa da justiça . 
maior consideraç;:1o e prestigio, afim de O cargo de sub-procurador do Estado, 
que continuem a desempenhar, como o cujas funcções até ha pouco foram tão 
têm feito, com desassombro e inteira in- brilhantemente exercidas pelo dr. Gas-
dependencia, as suas nobilíssimas c pa- tão da Cunha, que dellas toi exonerado 
trioticas funcções. a pedido, é actualmente occupado pelo 

Anima-me bem fundada espet·ança de prestimoso e antigo ~ervidor da causa 
que, a. !Jem dos grandes interesses do mineira, dr. Aureliano Moreira Maga-
Estado, a bem da regularidade dos ne · lhães, cuja competencia jurídica é co-
gocios publicos e do bom funcciona- nhecida, e em quem encontra o Estado 
mento do systema que nos rege, não se um dedicado defensor dos seus inte-
perturbará es!':a harmonia, que sempre resses. 
tem reinado entre os tres poderes con- A chefia de policia e a delegacia au-
stitucionaes do Estado. xiliar estão respectivamente confiadas 

Digna de menção e merecedora de sin-
cerc.s applausos é por sem duvida a cor-
recção que tem caracterisado os actos 
da magist1·atura mineira, tanto da pri-
·meira como da segunda instancia, na de-
fesa dos respeitaveis c sagrados interes-
ses que estão-lhe confiados, prestando 
assim ines timaveis crviços á causa do 
direito c da ju ti ça, pelo que cada vez 
mais recommendavel torna-se ú consi-
deração do povo mineiro. 

O Tribunal da Relação, composto de 
velhos servidores da causa mineira, en-
canecidos no serviço publico, tem sabi-
do desempenhar-se nobilissimamente 
dos deveres de sua sublime missão, 
correspondendo assim plenissimamente 
aos intuitos que determinal'a m a sua 
c reação. 

A' frente desse Tribunal acham-se 
actualmente, como presid ~nt e, o vene-
rando desembargador João Braulio Mo-
inhos de Vilhena, uma das intelligen-
cias mais esclarecidas que tem contado 
o Tribunal, e, como vice-presidente, o 

ao integro magistrado dr. Edt:ra rdo Car-
los da Cunha Pereira, e ao dr. Antonio 
Gomes Lima, os quaes, com criterio, 
zelo e intelligencia, têm sabido desempe-
nhar-se dos seus at·duos deveres, .pres-
tando assim relevantes serviços á causa 
da ordem e da segurança publica. 

Não foi ainda reg ulamentada a lei n. 
238, que dispõe sobre o concurso para a 
primeira investidura no cargo de juiz 
de direito. 

Essa lei offerece manifesto defeitos, 
e, como de vossa deliberação acha-se 
pendente um projeclo de lei reformando-
a, julg uei prudente não pol-a em execu-
ção. 

O assumpto merece a vossa attenção, 
convindo que na lei que a respeito de-
cretardes, seja conciliado o prece i lo con-
stitucional com os in teres ·es daquelles 
que se propõem a habilitar-se pal'a o 
exercício da magistratura vitalicia. 

Em alguns pontos do Estado, foi in-
felizmente a ordem publica perturbada 
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por acontecimentos deploraveis, que de-
mandaram a prompta e energica inter-
venção da autoridade. 

Foi o que aconteceu em Santa Luzia 
do Carangola e Bom Successo, onde de-
ram-se lament..weis conflictos armados, 
dos quaes resultaram mortes e ferimen-
tos. 

Tanto na primeira como na segunda 
dessas localidades, esses lamentaveis 
conflictos deram-se em quadra eleitoral, 
sendo em Carangola alguns dias antes 
do dia 31 de dezembro, designado pat·a 
a eleição federal, e em Bom Successo no 
dia immediato ao em que verificou-se 
essa eleição, e portanto quaudojá acha-
va-se terminado o processo eleitoral. 

Occurrencias dessa ordem, felizmente 
raras na pacifica vida mineira, encon-
tram sua explicação no acirramento de 
odios e paixões partidarias, em velhas 
rivalidades pessoaes, entretidas e ali-
mentadas pela ambição de mando e 
predomínio local. 

Em Carangola, além de se1·em des-
truidos outros meios de communicações, 
foi cot·tada a linha telegraphica, facto 
que não deixou de acarretar funestas 
consequencias, pois impediu a interven-
ção prompta, etftcaz e preventiva pot· 
parte da autoritlade, que, por cm·encia 
de conhecimento opportuno das ameaças 
de alteração da ordem, ficou privada de 
intervir a tempo de pôr termo á desor-
dem, impedindo que semelhantes confli-
ctos se verificassem. 

Logo, porém, que foram conhecidas 
as condições em que achava-se aquella 
localidade, na qual podiam verificar-se 
graves acontecimentos, immediatamente 
tomou o govemo promptas e energicas 
providencias, tflndentes à manutenção 
da ordem. 

A' frente de nm forte contingente de 
praças, para alli fe:r. seguir, como dele-
gado especial, um brioso official da bri-
gada, na qual occupa patente elevada, 
•mcm-regado de restabelecer o pmstigio 
da lei e mantet· a ordem, levando ao 
mesmo tempo expressa recommendação 
de guardar inteira IHiutt·alidade quanto 
ás lutas políticas locacs. 

Devido, porém, aos motivos refe1·idos, 
esse oficial só chegou à Caran)!ola de-
pois de verificados os lamcntaveis con-
llictos ; á vista do que abriu sobre clles 
rigoroso inquerito, afim de :erem apu-

radas as responsabilidades e entregues 
os culpados á acção da justiça. 

Quanto às occurrencias que tiveram 
logar em Bom Successo, logo que del· 
las teve con!lecimento o governo, para 
alli fez seguir o criterioso e intelligente 
delegado auxiliar, dr. Antonio Gomes 
Lima, incumbido de procedet· a todas 
as diligencias necessarias para a puni-
ção dos culpados e desaffronta da lei; 
e, para maior garantia d~~ justiça, fez 
seguir tambem para alli o sub-procu-
rador do Estado, dr. Aureliano Moreira 
Magalhães, encarregado de acompanhar 
o inquerito policial. 

Feitas as necessarias diligencias e 
deante das provas colhidas, foi exone-
rado o delegado de policia em exerci-
cio naq uelle município, e. depois de ou-
vido o procurador geral do Estad0, foi 
removido para outra comarca o promo-
tor da justiça . . 

Tanto em Caraitgola como em Bom 
Successo, os processos têm seguido os 
seus tramites legaes. 

Em outros pontos do Estado, tambem 
deram-se occurrencias, que não deixa-
ram de perturbar, si bem que momen-
taneamente, a o1·dem publica nesses pon-
tos . 

E' assim que na cidade do Prata, foi 
barbaramente assassinado o delegado 
militar alferes Pretextato Tati dos San-
tos, que para alli fôra commissionado 
para dar caça a criminosos impunes; 
em Santa Rita de Cassia e em Piumhy; 
tambem foram barbaramente assassina-
dos os coroneis Antonio Falleiros e 
Francisco Theodoro França, este dele-
gado de policia e aquelle agente execu-
tivo municipal. 

Odios inveterados e rivalidades pes-
soaes explicam estes tristes factos. 

Na villa de Contendas e em S. José 
do Picú, de ram-se disturbios, que re-
clamaram a intervenção da força pu-
blica. 

Em S. João Nepomuceno, l bú, Muzam-
binho, Ponte Nova, Rio Branco e Barba-
cena, houve diver·sas correrias de cig!l.-
nos, que, com as suas costumadas depre-
dações, aterrorisaram as populações, que 
pediram garantias ao governo. 

Em todos esses casos, agiu . o governo 
com a maior promptidão e enet·gia, to-



mando medidas efficazes, que consegui-
ram o restabelecimento da ordem e a 
desaffronta. <la lei. 

No dio 5 de novembro, procedeu-se 
no Estado i eleição de tres senadores, 
para preenchimento das vagas abertas 
pelo fall ecimento do dr. Frederico Au-
gusto Alvares da Silva e pelas renuncias 
do dr. Francisco Antonio de Salles e 
Lindolpho Caetano de Souza e Silva. 

A eleição coneu sem incidentes, tendo 
sido votados, quasi que unanimemente, 
os drs. A ffon"o Augusto Moreira Penna, 
Chrispim Jacques Bias Fortes e Ambro-
sio V i eira Braga. 

Não podia ser mais feliz a escolha 
feita pelo eleitorado e nem mais justa a 
distincção que pelo povo mineiro lbi con-
ferida a esses benemel'itos cidadãos. 

• 

Os dous primeiros, aos quaes cabem 
grandes e conhecidas responsabilidades 
politicas no Estado, são portadores de 
nomes que, como symbolos de civismo 
e de nobresa de caracter, fazem parte 
do nosso, alias opulento, patrimonio mi-
neiro; o terceiro, pelo seu espírito bem 
orientado, por seu bcllo caracter e pelos 
importan tes ser·viços que, com inl.elligen-
cia e extr·emada dedicação, tem prestado 
á. ft·entc de uma das primeiras munici-
palidades do Estado, impoz-se á conside-
ração dos mineiros. 

A terra mineira tem o direito de 
muito esperar da dedicação, operosidade 
e competencia dos novos eleitos. 

No dia 31 de dezembro procedeu-se 
tambem em todo o Estado á eleição fe-
deral, para a composição da camara dos 
deputados e renovação do terço do se-
nado. 

:\' cxccpção das tristes occurrencias 
a que referi-me c que deram-se em 
Santa Luzia do Caragola e Bom uccesso, 
o pleito, apezar de vivament disputado 
em quasi todos os districtos do E lado, 
correu calmo nos demais municípios do 
nosso vasto territorio, mantendo-se inal-
terada a ordem publica, facto honroso 
e que mais uma vez veio demonstrar a 
indole ordei ra e pacifica dos mineiros, 
que fazem consistir a garantia dos seus 

direitos na fiel e rigorosa execuçfio das 
leis. 

A esse pleito presidiu a maxima liber-
dade, garantida em todos os pontos do 
Estado pelos agentes da autoridade, que 
a respeito receberam, por parte do go-
verno, especiaes e terminantes recom-
mendações . 

O pleito de 31 de dezembro foi um 
dos mais renhidos e dos mais concor-
ridos dentre aquelles que, nestes ultimos 
tempos, têm sido feridos no Estado; e o 
seu resultado, attenta a quadra em que 
foi elle realizado, na qtial agitavam-se e 
preoccupavam o espírito publico ques-
tões de alto interesse, foi um verdadeiro 
pronunciamento da opmião mineira. 

Aos comícios eleitoraes comparece-
ram mais de cento e trinta mil eleitores, 
dos quaes mais de cem mil mostraram-
se solidarios, por seus suffragios, com 
a orientação politica seguida pelos go-
vernos do Estado e da União. 

Nfio podia ser mais significativa e 
nem mais eloquent~ a prova de confian-
ça, contida nessa livre e solemnissima 
manifestaçrro da esclarecida opinião do 
povo mineiro. 

Com justa razão, muito ba a esperar 
da dedicação e patriotismo dos represen·· 
tantes mineiros no Congresso Federal, 
sobre os quaes,não ba dissimular, pesa 
grave responsabilidade no momento 
actual ; o Estado tem as suas vistas vol-
tadas para elles. 

Incontestavelmente a numerosa rlepu-
tação mineira, por sua competencia e 
moderação, poderá exercar grande e 
benefica influencia sobre as deliberações 
do Congresso Federal, prestando assim 
inestimaveis serviços á Republica, e 
desse modo contribuindo poderosamente 
para elevar os nossos creditos políticos. 

Para que, porém, seja conseguido esse 
alevantado desideraturn., uma condiçf(O 
se impõe, como verdadeira necessidade, 
ao patl'iotismo dos nossos representan-
tes:- a inquebrantavel união da banca-
da mineira; união que, para ser effi z, 
deverá ser efl'ectiva em todas as ques-
tões, desde que sejam de cer·ta impor-
tancia. 

Estou convencido de que os dignos 
representantes mineiros corresponderão 
ás bem fundadas esperanças nelles pos-
tas, pois que par·a isso não lhes faltam 
patriotismo, dedicação pela Hepublica e 
amor pela terra mineira. 



lO 

De accôrdo com a lei n. 256, de 8 
de agosto de 1899, posta em execução 
pelo dec. n. I .352, de 27 de janeiro do 
corrente anno, foi reorganizada a bri-
gada policial do Estado, sendo reduzido 
a tres o numero de batalhões, e a mil 
e quinhentos o etfectivo de praças, ha-
vendo autorização para o engajamento 
de trezentos paizanos. 

Executando a reforma decretada pelo 
Congresso, o governo procurou, de ac-
côrdo com I)S princípios da equidade e 
dajustiça, attender aos interesses dos 
officiaes da brigada, em geral bons e 
leaes servidor.es da causa do Estado e 
da Republica, tendo sido todos aprovei-
tados, uns como etfectivos e outros como 
aggregados aos batalhões. 

Tendo-se verificado a vaga de com-
mandante geral da brigada. cargo até 
ba pouco occupado, com intelligencia e 
proveito da disciplina, pelo major do 
exercito Felippe José Corrêa de Mello, 
que delle foi exoneradoa pedido, foi no-
meado para preenchel-a o coronel ho-
nomrio do exercito Alfredo Vicente 
Martins, cuja honrosissima fé de officio 
é um eloquente attestado dos inestima-
veis serviços por elle prestados ú causa 
da Patria e da Republica. 

Merecedora de elogios é a trigada po-
licial do Estado, pela disciplina e cor-
recção com que tem sempre procedido 
no desempenho dos seus arduos e no-
bres devet·es, correspondendo assim ao 
fim de sua util instituição, que é a ga-
rantia da ordem, da segurança publica 
e da effectividade da lei. 

Tendo apparecido alguns casos de 
peste bubonica no visinbo Estado de S. 
Paulo, ao p1·incipio na cidade de ~antos 
e em seguida na capital, justos receios 
de propagação do terrível fl agello em 
nosso territorio assaltaram o espírito dos 
minei ros, attentas as nossas !'requentes 
e numerosas relações com aquelle Es-
tado. 

Deante daimminencia do perigo,ogo-
verno agi u, conforme lhe cumpria, com 
decisão e presteza. 

Embora fosse difficilima uma defesa 
sanitaria eficaz na extensíssima linha 
divisaria que nos separa daquelle Esta-
do, tomou, entretanto, o governo todas 
as providencias ao seu alcance, para 

evitar a invasão do mal em territorio 
mineiro, e para e~se fim entendeu-se com 
o governo federal e com o do E~tado do 
Rio de Janeiro, de modo a haver accôrdo 
e harmonia de vistas, e portanto, maior 
efficacia nas medidas que fossem ado~ 
ptadas. 

A defesa sauitaria to i estabelecida em 
todos os pontos mais expostos a recebe-
rem e propagarem a molestià. 

Na Barra do Pirahy, em Passa Qua-
tro e Santo Antonio do Jacutinga, foram 
estabelecidos postos de desinfecção, des-
tinados ao expurgo de passageiros, car-
gas e bagagens procedentes dos pontos 
contaminados, e para as municipalidades 
de Poços de Caldas e Uberaba foram re-
mettidos apparelhos, destinadosao mes-
mo fim. 

Esses postos de desinfecção, porém, 
não chegaram a funccionar, pois devido 
ás sabias e protlcuas medidas sanitarias 
tomadas pelo patriotico governo do Es-
tado de S. Paulo, a peste ficou circum-
scripta aos dous pontos referidos, extin-
guindo-se primeiramente em Santos, e 
depois em S. Paulo. 

Entretanto, na Capital Federal, onde 
anteriormente tinham sido notados .81-
guns casos suspeitos, que, devido ao 
acerto das medidas tomadas pelo distin-
ctissimo director geral de saude publica, 
foram extinctos, não se propagando o 
mal, appareceram ultimamente diversos 
casos comprovados do terrível flagello, 
casos que todos os dias vão se reprodu-
zindo, dando á molestia o caracter de 
verdadeira epidemia. 
· Esse facto determinou, como era de es-
perar , a acção prompta e decisiva por 
parte do governo do Estado no grande 
empenho de premunil' o nosso territo-
rio da invasão do terrível morbus ori-
ental. 

Para esse fim, fe1. o governo seguir 
para a Capital Federal o habil profis-
sional, d1·. Cícero Ferreira, encarregado 
de entender-se com o governo federal e 
com o do Estado do Rio de Janeiro so-
bre as medidas de defesa sanitaria, ne-
cessarias pam evitar a invasão do mal 
em nosso territorio. 

De ace<kdo com o illusll·e director ge-
ral de saude publica, foram postas em 
pratica medidas, de cuja efficacia não 
é licito duvidar-se. 



Foi estabelecido o expurgo rigoroso, I annos anteriores, tomasse a molestia o 
não só na estação central, como na ma- caracter epidemico. 
ritima, havendo além disso um desinfe- As dignas municipalidades, porém, 
ctorio complementar na Barra do Pi- dirigidas por cidadãos cQtnpetentes e 
rahy. patriotas, tomaram medidas ~fficazes 

Do serviço estabelecido na Barra do Pi- para debellar o mal, que felizmente 
rahy foi incumbido o dr. Coruelio Vaz acha-se quasi extincto na primeira das 
de Mello. referidas cidades, e muito attenuado na 

O governo fez encommenda de quan- segunda. 
tidade sufficiente de serum anti-pestoso. A ambas as municipalidades prestou 

Do acerto das medidas tomadas é de o governo todo o auxilio ao seu alcan-
esperar que não se propague a calami- ce, no empenho de extinguir a moles-
dade ao nosso territorio. tia. 

Consigno aqui, corn muito prazer, os Devo aqui c.hamar a vossa attenç!O 
meus sinceros agt·adecimentos ao illus- para a necessidade que ha em melhora-
tre dr. Nu no de Andrade. grande gloria rem-se as condições hygienicas da cidade 
da médicina brasileira, que com tanto de Juiz de Fóra, centro populoso e de 
brilho quanta competencia, occupa o actividade industrial, todos os annod 
cargo de director geral da saude publi- ameaçada de epidemias mortifel'as, que 
ca, pelo poderoso auxilio que ao Es- não só poderão dizimar a sua densa po-
tado tem prestado, no grande empenho pulação, como propagar-se a outras 
de resguardal-o da calamidade que o zonas do Estado. 
ameaça. Entendo que os poderes publicos não 

Apezar da distl'ibuição de lympha 
vaccinica feita em larga escala pelo go-
vemo, para cujo forneciment() celebrou 
este um contracto com o illnstre pro-
fissional, dr. Pedro Affonso Franco, tez 
a variola o seu apparecimento em di-
versos pontos do Estado, produzindo os 
estragos que lhe são proprios. 

Dessa terrível molestia appareceram 
casos nas seguintes localidades : -
Saúde, l'larianna, S. José da Lagôa, 
Arassuahy, Gloria, Patrocínio (Muriahé), 
Barbacena, llabit·a do Campo e Gua-
rany. 

O govern 0, de accordo com as re-
spectivas co t·porações locaes, tomou to-
dos as providencias necessarias, não 
só para o tratamento dos doentes indi-
gentes, como para que o mal não se 
propagasse, para o que à cada uma 
das refel'idas localidades foram [remet-
tidos soccorros em dinbeit·o e grande 
quantidade. de lympha vaccinica . 

Felizmente, essa epidemia acha-se 
completamente extincta no Estado. 

Nas cidades de S . João Nepomuceno 
e Juiz de· Fóm, appareceram alguns ca-
sos de febres de rnau caractel', que so-
b!'esaltal'am as populações respectivas, 
justamente receiosas· de que, como em 

c. t . 

podem cruzai" os braços, deixando tão 
importante cidade sujeita pedodicamen-
te a ser flagellada por um mal, cujas 
causas, convenientemente estudadas, 
poderão talvez ser removidas; devem 
ao contrario intervir, dentro da Consti-
tuição e das leis, afim de prestar au;p-
lio á respectiva municipalidade, para 
que ao mehos sejam levados a etfeito al-
guns serviços imprescindíveis de sanea-
mento, pa1·a cujá. execução fallecem 
meios ao poder local . · 

lnnegavelmente, o melhoramenle das 
condições hygienicas da cidade de Juiz 
de Fóra importará em serviço prestado 
a todo o Estado. 

Assim pensando, já o governo come-
çou a agir, mandando proceder a alguns 
estudos indispensaveis,atim de que seja 
uma realidade o saneamento da bella 
cidade mineira. 

Tendo continuado a se fazerem sentir 
os effeitos da secca qne assolou alguns 
municípios do norte do nol'l:>O Estado, 
cuja população foi extraordinaria1 ente 
accrescida com grande numero de fa-
mintos emigrados do Estado da Bahia, 
onde com maior intensidade se mani-
festaram aq uelles ettei tos, foi leiu a ·re-
messa de soccorros publicos reclamados. 
pelas respectivas municipalidades. 

Auxílios em dinheiro foram enyiados 
ás camaras munlcipaes de Boa Vista 
do Tremedal, Grão Mogol, Arassuahy, 
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Theophilo Ottoni, Januaria, S. Francis-
co, Contendas, Bocayuva, Monte.s Cl.ar~s 
e Curvello, assim como á coloma mdi-
gena de Itambacury. . _ 

Felizmente, melhoraram as condiço~s 
meteorolo()'icas, e as abundantes colhei-
tas de cei':'eaes que t-êm 8ido feitas em 
todo o Estado, fizeram desapparecer os 
effeitos do flagello. 

Chamo a vossa esclarecida attenção 
para u~ ~erviço, cuj~ realisa?ão é de 
urgenbss1ma necessidade:- e o q~e 
se refere á assistencia a alienados, CUJO 
numero infelizmente tem crescido extra-
ordinariamente nestes ultimos tempos, 
no Estado. 

Até aq11i tem o Estado disposto, por 
contrato celebrado com o hospício na-
cional, de vinte e cinco leitos destina-
dos aos seus doentes de alienação men-
tal· esse numero de leitos, porém, é in-
tei~amente insufficiente, e como quasi 
sempre estão completas as lotações em 
estabelecimentos mantidos no Estado 
por associações particulàres e destina-
dos ao tratamento de enfermos dessa 
molestia, não raro vc-se o governo em-
baraçado em prestar soccorro, como 
lhe cumpre, a grande numero de inf~
lizes, cujo estado rec:ama os seus em-
dados. 

Além disso, acha-se o Estado amea-
çado de ver-se privado mesmo do recur-
so de que tem disposto, ~~ recolh~r os 
seus eníerrr:os no hospicio nacwnal, 
pois ultimamente o governo federal, at-
tento o oTande numero de alienados aos 
quaes t~m necessidade. de prestar assis-
tencia, manifestou de3.eJO de não renovar 
o contrato que tem tido com o Estado. 

A fundação, pois, de nm estabeleci-
mento destinado ao recolhimento e tra-
tamento desses infelizes, é uma necessi-
dade, que demanda pro~pta sa~isfação . 

Para evitar gt·andes dtspendws, que 
a actualidade não comporta, poderá ser 
aproveitado algum proprio do Estado, 
que, convenientemente adaptado, se 
preste para tal fim. 

Para o custeio desse serviço, convém 
que seja consignada no orçamento a 
respectiva verba. 

Tem sido objecto de especial attenção 
por parte do governo a repressão do cri-

me de fabrico de moeda falsa e intro-
du.cção desta na circulação. 

A policia tem sido in~an.savel em 
perseouir e dar caça aos crimmosos, fa-
zendo0para esse fim constantes dilig~n
cias em ()'eral coroadas de bom exito. 
C~mqu~1to grande seja ainda a quan-

tidade de dinheiro falso que se acha em 
circulação especialmente nos municípios 
de Carangola, S. Paulo do Muriah~, Mu-
zambinbo Queluz e llberaba, é fora de ' . duvida que, devido á.e?ergia c~m que 
tem procedido a policia para hvrar a 
sociedade dessa praga, o mal acha-se 
al()'um tanto atteuitado, e é de esperar 
quce desappareça de todo, .continua?as, 
como devem ser, as energ1eas medidas 
de repressão. 

Foi posta em execução a .lei n. 281, 
de 16 de setembro de 1899, a qual re-
formou a insti·ucção primaria do Esta-
do, simplificando e uniformi~ando o. en-
sino, e assim tornand?-o mms pratico e 
portanto, mais proveitoso. 

De aecordo com as di~posições dessa 
lei, fi)i ordenado o recenseamento esco-
lar do Estado, afim de torna~-se effe-
ctiva a obrigatoriedade do en~mo, me-
dida de alto alcance, rtue, obrigando os 
paes e mais responsaveis por meninos 
em edade escolar a fazerem com que 
estes fi·equentem as escolas publicas _do 
Estado, muito contribuirá para a extm-
cção do analphabetismo~ e para aca?ar 
com a falta de frequenc1a que tem sido 
observada nas escolas; foi supprimida 
a classe de professor.es proviso1·ios, 9.ue, 
por sua incompetencia para o magiste-
rio tanto concorreram para a decaden-
cia' do ensino primario; foi feita distri-
buição mais justa e equitati~a das ca-
deiras p1·imarias pelas localidades do 
Estado sendo reduzido o numero dellas 
com a' suppressão de muitas, que não 
tinham fl·equencia, e portanto não po-
diam satisfazer o fim de su~ CI'eação; 
foi estabelecida a inspecção escolar ex-
traordinaria, remunerada, medid~ uti-
líssima que estou certo, produzirá o 
melhor' resuitado tendo sido nomeados 
inspectores escol;res extraordinarios ci-
dadãos de competencia e que saberão 
desempenhar-se, com grande prove.ito 
para o ensino, dos deveres que lhes m-
cumbem; finalmente, tem o governo, 
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conforme permitte-lhe a pequena verba 
orçainentaria para esse fim destinada, 
procurado dotar as escolas primarias 
com mobilia e algum material escolar, 
fazendo ao mesmo tempo a conveniente 
distribuição de com'pendios aos meninos 
indigentes. 

E' de esperar que o conjuncto des-
tas medidas salutares, algumas das 
quaes devem receber desenvolvimentos, 
produza beneficos resultados para o en-
sino primario do Estado, levantando-o 
das condições precari:ls em que tem-se 
encontrado. O assmupto é de elevada 
importancia, e o gonm10 continua a 
prestar-lhe a maior atten(~ão, no grande 
empenho, que aliás deve ser de todos 
os mineiros, de que seja o ensino . pri-
mario uma feliz realidade no Estado. 

Os serviços decorrentes da adminis-
tração loca.l da nova capital do Estado, 
regulados definitivamente pela lei de 12 
de setembro do anno findo, entraram 
em phase normal de funccionamento, 
obedecendo aos princípios geraes em 
que se baseia a vida municipal no Es-
tado. 

Até então, a natureza excepcional, 
deste ramo de admini:;traç:lo publica, 
creado por um facto !>em precedentes 
entre nós; exigira a interferencia dire-
cta do governo, como prepat·o á organi-
zação definitiva dos negocios puramente 
locaes. · 

Concluídas, em sua quasi tok1.lidade 
as grandes obt·as publicas, installados 
regularmente os set·viços Je caracter 
mais urgente, era natm·al que vollasse 
o governo a sua orbila normal, traçada, 
para o caso, nas disposições da lei aci-
ma cilada. 

Por dect·eto de 25 de outubro ultimo, 
foi convocado o eleitorado municipal 
para a escolha dos membros do conse-
lho deliberativo, e a eleiç;;"ío realiwu-se 
em 5 de novembro, sendo digno de 
menção o grande e espontaneo concurso 
de eleitores, que assim attestamm e x::~.
cta comprehensão dos seus deveres cívi-
cos e o leo·itimo interesse que nelles des-
pertam o futuro e o progre..;so da nova 
cidade. 

Os nomes dos eidacWos escolhidos 
·para membros do· conselho, honram o 
eleitorado que os inuicou e constituem 

auspicioso penhor de uma fecunda e pa-
triotica administração. 

Graças á energia, dedicação e pro-
vada competencia dos ex-prefeitos, drs. 
Adalberto Ferraz e Francisco Salles, aos 
quaes coube a direcça:o dos negocios lo-
caes no difflcil período de organização 
de todos os serviços, puderam estes cor-
responder, com satisfação geral, ás pri-
meiras exigencias do município a con-
stituir-se. 

Por decreto de 12 de setembro do 
anuo findo, foi nomeado prefeito o dr. 
Bemardo Pinto Monteiro, cujos esforços 
e desvelado amor pelos grandes interes-
ses que lhe foram confiados, encontram 
justa recompensa nos applausos e franca 
sympathia, com que tem sido acolhida 
pela população da capital a administra-
ção deste distincto funccionario, cheia 
de iniciativas uteis e de acertadas pro-
videncias. 

Durante este período, foram definiti-
vamente estabelecidos e regulados os 
serviços municipaes, tendo sido expedi-
dos diversos regulamentos que deram 
organização aos serviços de: policia e 
installações sanita rias, cemiterio publico, 
mercado, matadouro, Yehiculos, almo-
xarifado, construcçlío e policiamento dos 
theatros, electt·icidade e telephon~a. 

Si, sob o ponto de vista administrati-
vo, a nova capital do Estado transpoz 
definitivamente as naturaes vacillações 
da sua phase inicial, não menos auspi-
cioso é o aspecto que reveste o se.u pro-
gresso material. 

A' actividade anormal determinada 
pela acção directa e por capitaes do Es-
tado, na rapida execução de trabalhos 
publicas imprescindíveis, succedeu, de-
pois de um curto período de natural es-
morecimento, a lenta e fecunda acça:o 
da iniciativa particular, condição essen-
cial do verdadeiro progresso, base pri-
meira da proc:.peridade economica. 

Esta se faz incontestaYelmente sentir, 
apesar da crise g-et·al que aff<~cta o paiz 
int~iro, quc1· no :wgmento constante das 
construcções, qnel' nas industrias qne 
ensaiam os seus primeiros passos. 

Realiza-se desta fórma a aspiração 
dos mineit·os, translormada em b• ilhan-
te realidade e á altura dos destinos 
deste grande Estado. 



Tendo os membros da junta commer-1 trafego, qua estava imminente, assu-
cial renunciado collectivamente os seus miu a 16 ,de março do mesmo anno, a 
cargos, hypothese que não é expressa- administração daquella via ferrea. 
mente prevista em lei, entendeu o go- Durante o período de sua gestão, que 
verno que cabia, no caso, a applicação terminou a 17 de novembro do mesmo 
do disposto no art. 10 da lei n. 51, de anno, limitou-se o governo tão somente 
5 de julh\> de 1893, que manda nomear a empregar a renda arrecadala para fa-
os membros da junta para a constituição zer pagamentos atrazados de folhas do 
inicial desta. pessoa e para acquisição de materiaes 

De accôrclo com essa intet·pretação, foi de consumo e de conserva, indispensa-
expedido o dec. n. 1.355, de 23 de ja- veis. 
neiro do anuo corrente, pelo qual foram Ao mesmo tempo, para dar maior im-
feitas as nomeações de novos membros pulso ao desenvolvimento agrícola da 
da refe1·ida junta. zona perconida pela via ferrea, poz em 
. Ajunta tem funeciouado com toda a vigor novo systema de tarifas, reduzindo 
regulal'idade, sendo digno de encomios principalmente os fretes de cereaes e do 
o modo com que os seus membros têm cafe. 
desempenhado os seus deveres. Durante a gesl<lo official, a estrada 

Em fins do anuo passado, foi transfe-
rido á União e incorporado á estrada de 
ferro central do Brasil o ramal ferreo 
que liga a estação de General Carneiro 
á . capital do Estado. 

A actual administração encontrou 
aquelle ramal dando consideraveis de-
ficits, que chegaram a elevar-se a ........ . 
66:4~2$684, no terceiro trimestre de 
1898. 

O seu primeiro cuidado foi reduzir o 
pessoal alli empregado, de modo que o 
defici.t attingiu apenas a l8:566S3ti9,no 
primeiro tl'imestre do anuo findo. 

O governo do Estado, passando-o ao 
domínio da União, conforme permittia-
lbe autorização legislativa, libertou-se 
do onus de uma administração especial 
e da manutenção de officinas para uma 
estrada de pequeníssimo percurso, rece-
beu um cr.pital que estava condemnado, 
pelo menos, a não render juros pot· lon-
go espaço de tempo, e finalmente bene-
ficiou o publico com as tarifas da estra-
da de ferro central, que, calculadas 
para urna extensa via ferrea, são muito 
mais favoraveis que as antigas do ra-
mal; por outro lado, a transacção foi 
vantajosa para a União, pois a incorpo-
ração do ramal á estrada de ferro 
central, incontestavelmente vei u valori-
sar o grande proprio nacional. 

Decretada a liquidação forçada da 
eompanhia viação ferrea Sapucahy, o 
governo declarou a caducidade de to-
dos os seus pl'ivilegios a 16 de fevereiro 
de 1899, e parn. evitar a interrupção do 

arrecadou 59~:841 $46!, dos quaes . . ... 
407:752$493 representam renda propria, 
sendo o restante o importe dos impos-
tos estadoal e federal. 

A despesa de custeio nesse período 
montou a ü08:364Sl43. 

O governo satisfez o . pagamento de 
despesas de pessoal do período anterior 
montando a 115:908$220, e deixou de 
pagar contas e folhas do pessoal na im-
portancia de 178:095$080, tendo suppri-
do em dinheiro 46:1 328200, e pago o 
resto com a renda propria da estrada e 
com parte da arrecaJação de impostos. 

Homologada a concordata proposta 
pela companhia, e tendo os syndicos da 
liquidação forçada passado a adminis-
tração ao dr. Mattoso Camara, na quali-
dade de presidente da companhia, fez 
o Estado entrega das linhas situadas em 
territorio mineiro e que estava adminis-
trando. 

Pela concordata, ficou o capital fixado 
no maximo de 2U.000:000$000, em . ...• 
100.000 acções de 200$000. 

Os debenturistas dos emprestimos na-
cionaes em ouro recéberam GOYo em 
acções da companhia, computando o va-
lor da libra em 20$000 . 

Os debentures de 200SOOO do empres-
timo da companhia Santa lzabel da Rio 
Preto são equiparados aos de ot ?0, para 
o effeito do pagamento em acções da 
nova companhia. 

Para os outros credores serão os res-
pectivos et•editos satisfeitos pelo paga-
mento de 50 % em acções da nova com-
panhia, exceptuando-se o E~:?tado de Mi-
nas e Morton, Rose & Comp., com os 
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quaes a companhia reorganizada man-
terá. os contractos feitas, salvo accôrdo 
posterior. 

Achando-se dependente de decisão 
uma appellação interposta por accionis-
tas da antiga companhia Santa Izabel 
do Rio Preto contra a sentença que ho-
mologou a concordata, não julf!ou o go-
verno prudente renovar desde logo á 
companhia Sapucahy os favores cons-
tantes do seu contrato e que foram-lhe 
retirados pelo rlecreto de caducidade; 
desde, po1·ém, que a concordata seja um 
facto consummado, que não possa ser 
reconside1·ado, não porà duvida o go-
verno em renovar os referidos favores, 
ou entrar em novo accô1·do com a com-
panhia, uma vez que dahi advenham 
vanta;,rens ao Estado. 

:'\a estrada de feno Bah.ia e Minas, rei-
nava o regimen de pesados clcficits, a 
par de uma administração quasi discri-
cionaria, por faltai' um regulamento ge-
ral dos serviços. 

No anno de 1898, montou a receita a 
630:268$977, e a despesa a 927:230;707, 
havendo pm· conseO'uinte, o deficil de 
297:9ú1S730. 
Esse deficit erd em sua maior pa1·te de-
vido ao pessoal em excesso, pois a verba 
relativa à essa despesa chegou a attin-
gir a 630:3368457, em 1898. 

Em 26 de abril de 1899, o governo, 
após minuciosos estudos, approvou novo 
quadro para o pessoal, reduzindo a des-
pesa annual com essa verba a ....... . 
395:3205000. 

Foi assim que, applicado o novo qua-
dro somente no segundo semestre, a 
despesa, em 1899, foi de 556:7178866, 
contra 927:2308707, no anno anterior. 

Em agosto, houve um saldo de .... 
8:4418372 e em outubro, de 15:3148000. 

Com a decreta\ ãO do novo regula-
mento, a 9 de janeiro do corrente anuo, 
entrou a admini tração em sua phase 
normal, e não fossem as despesas ex-
traordinarias exigidas para substituir os 
trilhos velhos e mprestaveis, do trecho 
bahiano, começariam desde iogo a ap-
parecer saldos regulares 

Reorganizada a · companhia estrada 
de ferro Leopoldina, entrou esta em um 

período de ditficuldades, principalmente 
oriundas das tarifas defeituosa umas 
exageradas pela tabella movei, outras 
calculadas ao cambio de 27, e portanto 
insufficientes par·a remunerar o trafego. 

Especialmente sobre a lavoui'a do café, 
cujo desfallecimento exigia a solicitude 
do governo, pesavam fretes elevadíssi-
mos, aggravando a situação precaria 
dos productores, ao passo que outras 
tarifas eram excessivamente baixas, 
comparadas com as bases vigentes nas 
demais estmdas de ferro do paiz. 

A revisão geral dos fretes impunha-
se, pois; e, comquanto fosse difficil a 
conciliação de interesse8 antagonicos, 
não era licito ao governo deixar sem 
solução o problema complexo, que de 
um lado affectava a salvação da compa-
nhia, e de outro os interesses de todas 
as classes. 

){esultantes desse estudo, novas tarifas 
modeladas pela equidade, foram appro-
vadas e postas em vigor no principio do 
corrente anno. 
Approvando as novas tarifas, teve o go-
vemo principalmente em vista reduzir 
os fretes do café e dos cereaes, favore-
cendo assim a lavoura. 

Na nova tarifa houve notavel reducça:o 
em favor do primeiro desses productos, 
a qual oscilla entre 14 e l7 "{o, e quanto 
aos cereaes foram creadas tarifas espe-
ciaes, de 200 réis e 4LO réis por sacco, 
applicaveis a distancias até 200 kilome-
ti·os ou dahi para cima. 

Entretanto, conhecida a extrema di-
fficuldade de classificar milhares de 
productos de natul'ezas differentes em 
reduzido numero de classes, não era pos-
sível fazer um trabalho de tarifas, es-
coimado de erros duvidas e lacunas, que 
só a experiencia poderia, apontar. 

Foi exactamente o que aconteceu. Ao 
entrarem as novas tarifas no campo da 
applicação, surgiram, como era natural, 
protestos e reclamações, que o governo 
tratou de examinar, depois de ter colhido 
dados e informáções fornecidas pelas ca-
maras municipaes da zona serviria pela 
estrada e que foram consultadas a res-
peito. Heconhecida a pro~edencia de 
algumas queixas, que versat·am princi-
palmente sobre o café em côco, animaes 
e taxas de carga e descarga, foram 
convenientemente alterados os fretes e a 
classificação de mercadorias, e bem as-
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sim as condições regulamentares de ca-
ractee provisorio, que tlaviam conside-
ravelmente augmentado, com a introdu-
cção das taxas de carga e descarga, as 
tarifas pl'imitivamente convencionadas. 

Supprimidas essas taxas, corrigidos 
os enganos de alguns agentes de esta-
ção, restituídos pela companhia as diffe-
renças de fretes cobrados a mais, o go-
ven~o aproveitou o ensejo, e alcançQu 
ainda novos beneficios para o productor 
mineiro, estendendo a outros generos 'a 
tarifa especial de cereaes, e classifi-
cando nas tarifas mais baixas a expor-
tação dos productos alimentícios e a 
importação dos macbinismos agrícolas. 

Devo consignaq e o faço com muito 
prazer, o procedimento con·ecto da po-
pulação mineira, recorrendo legalmente 
para o poder constituído, em vez de en-
tregar-se a excessos condemnaveis, e 
outro sim a boa vontade de que deu 
evidentes provas a directoria da com-
panhia, procurando facilitar as soluções 
conciliatorias. 

Entrou em liqnidaç:ão forçada a com-
panhia de estrada de ferro Oeste de 
Minas, e é de esperar que succe1lendo-
lbe nova companhia, livre de compro-
missos, fundada sobre capital mais re-
duzido, permitta a t·egularização de ser-
viços a que se destina uma via de tran-
sportes de tanta. importancia. 

E'-me muito grato assignalar o pro-
gresso economico do Estado nestes ul· 
timos dous annos, o que demonstra o 
acerto não só da.s medidas tomadas pelo 
Congesso, como pelas que tomou o go-
verno, que decretou as que eram de 
sua competencia c conseguiu ot:tras do 
alto tino administrativo do benemerito 
Presidente da l{epulJiica. 

Entre os as medidas de repercussão 
immediat.:1., figurant em pdmeit·o plano 
a reducção nos impo~tos sobre mine-
rios, a applicação da taxa fixa e redu-
zida ao tt·ansporte de t:creaes, o aug-
mento tios impostos ad uaneiros sobre 
a margarina, a isenç<.1o dos direitos de 
importaçüo >obre os materiaes destina-
dos à inunstria extraeliva, a reducção 
no transporte do cale nas estradas de 
ferro , sendo essa .. ,~ducção de lO % 

feita na estrada de ferro central e 17 % 
na Leopoldina, e finalmente, a redu-
cção de 2 % feita no imposto do café. 

Não se fizeram esperar os etfeitos 
desse conjuncto de medidas salutares 
em relação á fortuna publica e ao apro-
veitamento das nossas riquezas natu-
raes. 

Não obstante a reducção sensivelde al-
guns impostos, augmentada pela redu-
cção das pautas fiscaes, a rerlda arre-
cadada só na recebedoria da Capital 
Federal, sobre os generos de produ-
cçl:to, manufactura e creação do Estado, 
excluído o café, subiu em 1899 a ..... 
1.600:0008 contra 2"6:953$614 em 1898, 
e excederá de 2. 000:000$ .no corrente 
exercício, a julgar pela receita de ...•. 
418:3308000 do primeiro trimestre,onde 
quasi nao figura a exportaçan de ce-
reaes, que só de maio em deante co-
meçou regulaqnente a fazer-se. 

Desses algarismos, cuja eloquencia 
não preciso encarecer, tres conclusões 
se podem tirar:- a primeira vem a 
ser que a reducção de tarifas. permittin-
do a producção e exportação de gene-
ros, que dantes não appareciam no mer-
cado ou nelle figuravam em parcella 
mínima, augmentou a massa de mate-
ria tributavel; a segunda é que mais 
produ;~, uma pequena contdbuição lan-
çada sobre grande massa de valores 
do que um pesado imposto sobre quan-
tidade relativamente insignificante da 
materia tl'Íbutavel ; a terceir·a, emtlm, 
é que o movimento geral do commer-
cio, crescendo na relação directa das 
transacções effectuadas á sombt·a des-
ses favores, augmentou consideravel~ 
mente a riqueza particular. 

Na verdade, ao mais vulgar obser-
vador impressiona o conf'ronlo dos 
mappas estatísticos, onde se nota a 
progt·essão crescente dos novos pro~ 
duetos offerecidos à venda. 

No anno findo, entraram no mercado 
do Rio de Janeiro, exportados pelo Es-
tado, os segu intes generos : - 1.500 
kilograrnmas de crystal, 7.000 kils. de 
f'ubà de milho, 8.000 kils. de .arroz, 9.0002 
kils. de manteiga. 39.000 kils. de fru-
ctas, 101.500 kils. de ocas, 231.50.0 
kils . de poh·ilho, 029.000 kils, de fart-
nha de mandioca, 1.000.000 de kils. de 
bat.:1.tas, 06.000.000 de kils. de manga-
nez, 2. 770.000 kils. de cal e 14.000.000 
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de kils de milho, sendo que, em rela-
ção a estes dous ultimos generos, em 
1898 entraram no mesmo mercado ape-
nas 27.000 kils. de cal e 3.500.000 
kils. de milho. 

Consigno aqui o facto com justo des-
vanecimento. 

Alguns dos referidos productos, taes 
como a manteiga, a oca, as fructas, o 
crystal e ultimamente a mica e o vinho, 
ou de todo não figuravam no merca-
do ou appareciam nelle em quantida-
des inapreciaveis. A estatística ani-
madora do primeiro trimestre demon-
stra o augmento das mencionadas ci-
fras. 

Escuso assignalar o elfeito decisivo 
do nosso prog.l·esso economico sobre 
a valorização da moeda ftduciaria, quan-
do as medidas em vigor surtirem todos 
os seus resultados. Evidentemente, a 
fructiftcação de algumas depende de um 
factor essencial, que é o tempo. 

.As fabl'icas de lacticinios, por exem-
plo, e t:lo se multiplicando no Estado 
com tanta rapidez, e o genero tem-se 
apresentado com tantas vantagens de 
qualidade e preço, que dentro em I.Jrev.e 
poderemos proclamar a nossa emanci-
pação industrial em relação a esse ar-
tigo. 

As medidas protectoras em tão boa 
hora tomadas pelos poderes pu blicos, 
estadoaes e federaes, em favor da in-
dustria extractiva, 'especialmente a di-
minuição do imposto sobre o ouro e a 
isenção de direitos aduaneiros sobre a 
importação de machinismos destinados 
á mineração, ~ieram trazer grande alen-
to e animação aos industriaes, dando 
notavel impulso e desenvolvimento ü. 
essa importantíssima industria, incontes-
tavelmente destinada a ser, em futuro 
proximo. uma das principaes fontes da 
nossa riqueza, para o que bastará que 
Minas seja effectivamente mineira. 

Já tem sido etlectuadas importantes 
transacções sobre minas, outras acham-
se em via de conclusão, e finalmente, 
iniciam-se outras, sendo ce1·to que esse 
movimento animador denuncia que a 
mineração em nosso Estado vai entrar 
em uma nova era, promissora e auspi-
ciosa. 

Entretanto, para que essa industria 
tenha o seu pleno desenvolvimento, 

duas medidas se impôem, como De-
cessarias: -L", decretação de uma lei 
que, conforme diz o eminente Chefe da 
Nação Brazileira em sua ultima mensa-
gem, regule de modo claro e preciso as 
relações de direito sobre as minas, 
facilitando o concurso do capital; 2.", 
diminuição dos fretes exagerados co-
brados nas estradas de ferro para o tran-
sporte de materiaes destinados á explo-
ração da industria extractiva. 

No tocante á industria pastoril, será 
de grande conveniencia o esta.beleci-
mento de matadouros centraes, onde, 
abatido o gado, seja entregue ao consu-
mo, jâ em fórma de carne fresca, me-
diante os processos de refrigeração, jà 
em fórma de preparados di vet·sos. 

Uma concessão desse genero, feita no 
correr do anno passado, não entrou 
infelizmente em via de realização, devi-
do talvei á velha rotina, que não permit-
tiu comprehender todo o seu alcance . 

Cumpre todavia insistir na fundação 
desses estabelecimentos, de importau-
cia capi tal para o desenvolvimento da 
inqustria pastoril, dominar a aescm;fian-
ça dos interessados, e vencer a relu-
tancia pt·opria dos costumes tradicio-
naes. 

Excluída a idéa do monopolio, incom-
patível com a liberdade de cada um, 
seria de vantagem, como medida transi-
taria e de caractel' excepcional, a con-
cessão de favores, durante um limitado 
numero de annos, a tres grandes estabe-
lecimentos, que fiquem situados em 
pontos estrategicos de convergencia 
commercial, tomando em consideração 
o systema geral da rêde de transportes 
em relação aos mercados de consumo, 
condição essencial de exito para em-
prezas desta ordem. Cumpre assignalar 
ainda rt ue a fundação de taes estabele-
cimentos trará, como consequencia lo-
gica, o desenvolvimento de industl'ias 
annexas, que seriam outros tantos ele-
mentos de prosperidade otferecidos ao 
povo mineiro. 

Notavel incremento adquiriu a ml\-
nipulação da manteiga legitima, que já 
conquistou brilhantemente . o mei·cado, 
graças à sua qualidad~ superior. Nada 
manos de quinze fabricas existem em 
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franca producção, e outras muitas esta:o No empenho de impulsionar ainda 
em via de fundação. Contribuiu para mais a cultura ·da videira e fixar o typo 
esse resultado a sabia medida do gover- dos vinhos, o governo resolveu . dis-
no federal, elevando as taxas da mar- tribuir em julho 70.000 bacellos das 
gar·ina, producto ar tificial e nocivo, que tres ulmas variedades acima menciona• 
usurpa v~ o mercado ao aeligo natural. das, incumbiu ao dr. Luiz Pereira 

Apenas o commercio, pela voz dos · Barreto de escrever, por conta do Esta.:. 
preços, accuse plethora do genero, do, o .Manual de fabricação dos vinhos, 
:será tempo de estender as medidas vai introduzir em larga escala ·~ empee• 
protectoras ao fabrico do leite conden- go dos fermentos seleccionados, preten -
sado, da farinha laclea e de outros de impork1.r um certo numero de ap-
lacticiuios, afim de valoizar-:se a ma- parelhos de esterilização do mosto, já 
teria prima nacional. nomeou um profissional de competen-

Quanto ás fabricas de queijos estran- cia reconhecida para percorrer os vi-
gt:iros, o governo prelP-nde iniciar o en- nhédos do Estado, ensinando a cultura 
sino g r·a tuito, com plena confiança no e a fab r·icação do precioso liq,Jido 
resultado. pelo processo moderno. 

~1ais digno de menção ainda é o pro· 
gr·esso da viticullura, que tornou-se para 
alguns espíritos superiores uma verda-
dei ra paixão. Deve-se este phenomeno 
salutar á orientação firme, seguida pelo 
governo, na distribuição de bacellos e 
auxílios directos, que hão de elevar 
essa industl'ia ao nível das maiores ri-
quezas do Estado. 

A p1·imeira pbase, constituída pela 
escolha das videiras maü; apropriadas 
ao fabrico dos vinhos, a experiencia 
acaba de vencer·, confi rmando as con• 
clusões do eminente creador da vilicul-
tlll·a nacional, dr. Luiz Pereira Barreto. 

Não ba mais duvida sobre a perfeita 
adaptação dos bybridos nacionaes e de 
outras castas por elle acclimadas á 
grande cultura industrial. 

Os bacellos distribuídos o anno pas·-
sado no in lu i lo de fazer-se a selecção, 
indispensavel ao C!'iterio do governo, 
vingaram na maior parte, tornando-se 
nolavel o vigor da videira cbineza Spi-
novitis Davidié, da Campos da Paz e 
da Pereira Barreto ( Rupcstris Paulis-
ta), que, ao lado da Delawa1·e, alms 
vessar·am, sem prejuízo de sua vegetas 
ção opulenta, as chuvas excepcionae· 
deste anno, quando videiras reputada· 
pela sua resistencia, soffreram as con-
seq uencias claq uelle estado meteorologi-
co. O período das tentativas e incerte-
zas aclla-se passado ; o rumo deJlnili· 
vo acha-se tr·açado. 

Medidas indispensaveis ao ensino 
pratico foram iniciadas, dellas rsperan· 
do-se excellentes resultados. 

Para facilitar a applicação desses au• 
xilios, foi creado na Secr·etaria da Agri-
cultura oregif>tro dos viticultores. 

O emprego dos fermentos sobretudo 
veiu resolver uma grande difficuldade, 
habilitando o productor bmzileiro a ri-
valizar em qualidade e preços com os 
similares estrangeiros. 

Todavia, para que o governo possa 
agir com maisetficacia neste assumpto, 
será mister dotar o orçamento com 
uma verba mais ampla. 

Para outro grupo das riquezas do 
Estado chamo vossa esclarecida atten-
ção. 

As estações de aguas miner·aes, pro-
curadas annualmente por milhares de 
visitantes, enl!·e os quaes fi guram os 
vultos mais salientes do nosso meio 
social, não otferecem as necessarias con-
dições de hygiene e conf<H'lo, de modo 
a attrahirem uma lar·ga concurrencia, 
e consequentemente, a impor·tação de 
capitaes que viriam fecundar a riqueza 
do Estado. 

Sem perder de vista a imperiosa ne· 
cessidade de submelter opporlunamente 
a um regimen especial as estações hy-
dro-mineraes, lembro a conveniencia de 
organizar uma planta daquellas localida-
des, fazer alguns melhoramentos que 
escapam aos recursos do poder muni-
cipal e peoleger as fontes. dia a dia pre-
judicadas por escavações inconvenientes 
e pro fundas perfurações do sub-solo. 

Esta acção directa do governo se 
justificará em relação a propriedades 
que lhe per·teucem, que lho impõem 
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graves responsabilidades, que consti-
tuirão futuramente um precioso ele-
mento financeiro e que pelo lado da 
utilidade publica devem ser considera· 
das como um verdadeiro patrimonio 
nacional. 

Tendo o governo adquirido os ter-
renos de Cambuquira por compra feita á 
municipalidade da Campanha, expediu 
o decreto n. 1.330, de Z7 de outubro do 
anno findo, regulamentando a venda dos 
lotes em que foi dividida a área daquel-
les terrenos. 

Na:o estando convenientemente analy-
sadas as aguas da fonte de Cambuquira, 
foi suspensa a sua venda, até ser cum-
prido aquelle preceito regulamentar. 

Para proceder á referida analyse, foi 
convidado o dr. Agostinho José de Souza 
Lima, que jà deu começo ao trabalho. 

Pa1·a estudat· a peste dos suínos que 
grassou com tanta intensidade em di-
versos pontos do Estado, foi convidado 
o dr. João l3a?tista de Lacerda, que a 
respeito apresentou ao governo bem 
elaborado relatorio, remettendo ao 
mesmo tempo alguns vidros da vaccina 
preventiva para ser ensaiada. 

Afim de generalizar a experiencia 
foi pedido maior numero de vidros. ' 

Co_ntit.Iúa. a ser feita d~ modo regular 
a dtstnbUlção da vaccma anti-carbun· 
culosa, sendo, ao que parece, bem sa-
tisfactorios os resultados obtidos pelos 
criadores. 

Tem sido feita no Estado grande dis· 
tribuição de sementes de tt·igo, centeio 
linho, canhamo e maniçoba e breve~ . ' mente sei-o-ba tambem das de algodão, 
para o que já se acha habilitada a secre-
taria da agricultura. 

Dentro dos limites da verba orçarn en-
ta~ia, dest.inada . a obras publicas, que 
ahás é extgua, msufflciente, tem o go-
verno procurado attender ás necessi-
dades locaes, mandando orçar e exe-
cutar diversas obras no Estado, taes 
como: pontes, estradas, concertos de ca-
deias e outras. 

c -3 . 

Seguiram seu curso regular os ser. 
viços affectos á repartição de terras e 
colonisação, tendo sido medidos cerca 
de 8. 548 hectares de terra~ devolutas. 

Promulgada a lei n. 263, de 21 de 
agosto de 1899, que estabeleceu novo 
regimen para as commissões de terras, 
foi expedido o regulamento de 8 de ja-
neiro do corrente anno, marcando as 
attribuições dos respectivos funcciona· 
rios, cujos serviços passaram a ser dire-
ctamente remunerados pelos requerentes 
á compra de terras, revalidações de con-
cessões ou legitimação de posses, me-
diante as taxas fixadas no dec. n. 1 . 363, 
de 21 de fevereiro ultimo. 

Em virtude dessa reforma, foi o ter-
ritorio do Estado dividido em sete dis-
trictos de terras, com as sédes respec-
tivas nas cidades de Manhuas:o: ú, Cara-
tinga, S. Domingos do Prata, Peçanha, 
Theophilo Ottoni, Montes Claros e Ube-
raba. 

Para quasi todos esses districtos já 
foram nomeados os respectivos enge· 
nheiros. 

Devido a causas conhecidas, na:o foi 
dado ao serviço de int1·oducça:o de im-
migrantes o impulso que as circumstan-
cias da lavoura aliás reclamam. Ta:o 
depressa mudem para melhor as condi-
ções que mantêm o governo em uma 
altitude de prudente reserva, será re-
começado este serviço com o mesmo 
escrupulo até hoje seguido na selecça:o 
dos irnmigrantes. 

Continuam em franca prosperidade 
os nucleos coloniaes actualmente man-
tidos pelo Estado, com urna população 
de 2.882 iudividuos. Como é sabido, 
empenha o governo o maximo esforço 
na fixação dos immigrantes ao solo, 
otferecendo-lhes a protecção, os auxilios 
e garantias indispensaveis ao seu es-
tabelecimento e conforto. 

Brevemente ficara:o concluídos os nu-
cleos ~Francisco Salles,. e c Nova Baden~, 
contendo todos os elementos para um 
progresso t•apido e crescente. 

A gravidade excepcional da situação 
financeira que teve o governo de en-
'frentar, des,de o inicio da actual admi-
nistração, na:o apresenta hoje a intensi-



.dade angustiosa dos primeiros tempos. 
Tende gradualmente a restabelecer-se 
o equilibrio perturbado, graças ao con-
junto de medidas reparadoras, vigorosa 
e tenazmente applicadas, entre as quaes 
sobresaM a larga diminuição das des-
pesas publicas. 

Permanecem, porém, em grande par-
te as causas depressoras de ordem geral, 
e nem era de esperar-se o prompto revi-
goramento das nossas forças economi-
cas, entorpecidas pela longa e temerosa 
crise que as abateu e cujos efteitos se 
farão sentir por muito1empo ainda. 

Em taes condições, é facil compre-
hender-se que está longe de ser pro5-
pero o nosso estado financeiro. 

O caminho de severas e reaes eco-
nomias que o governo seguiu, com in-

dos, a operação relativa á transferencia 
do ramal ferreo desta capital e indem-
nização das despesas com a construc-
ção do ediflcio da alfandega de Juiz de 
Fóra, operações estas combinadas e 
concluídas directamente pelos dous go-
vernos. , 

Estas duas operações produziram para 
o thesouro a somma liquida de .......• 
3. 344:0008000. 

Todas estas medidas tornaram relati-
vamente melhor a situação embaraçosa 
das nossas finanças, mas não são mais 
do que o prefacio da sua reconstrucção, 
que só o tempo c a perse'Verança em 
uma política intiexivel de ·economias 
pódem defini ti vamen.te conseguir. 

quebrantavel ftt·meza, atravez da lucta Subsiste, porém, como questão fun-
dos interesses que medidas desta ordem damental, de cuja solução dependem a 
atfectam sempre, ao lado do impulsiona- estabilidade das rendas publicas e o 
mento das íontes de producção, con- progresso economico do Estado, a tran-
sideravelmente augmentadas pela red u c- sfbrmação do regimen tributaria pela 
ção dos preços de transportes, opera- substituição gradativa dos impostos de 
ções reali-zadas com gt·ande vantagem exportação. 
para o thesouro, fiscalização rigorosa na Escusado é relembrar os graves defei-
arrecadação das rendas publicas, per- tos de um tal imposto, que fere directa-
mittiram a satisfação de avultados com- mente as fontes de producção. 
promissos e uma consideravel reduc~1o Mais do que os preceitos da sciencia, 
da divida fluctuante. serve-nos de lição contra elle a dolo-

Ascendia esta, no começo do exerci- rosa experiencia dos ultimos annos da 
cio de 1899, á elevada som ma de. . . . nossa vida economica, em que alliaram-
28.460:6628592, calculado o debito ex- se, como era natural, as condições affli-
terno ao cambio de 7 dinheiros, con- ctivas da lavoura á incerteza e ao desfal-
forme se verifica da exposição detalhada lecimento da receita publica. 
contida na ultima mensagem. A consciencia das suas graves res-

Satisfeitos os pagamentos devidos ponsabilidades e o exame criterioso da 
pela construcção dos ultimos trechos da situação, ditaram ao patdotismo do Con-
estrada de ferro Bahia e Minas, na im- gresso a decretação do imposto territo-
portancia de l .500:000S000; liquidadas rial, como succedaneo natural do im-
as contas da prefeitura da capital, con- posto a substituit·, cuja taxa foi desde 
tratos e empreitadas existentes de obras logo diminuída de 2 "/ ... 
publicas, no valor total de 3.070:0008000; A's vesperas do exercício corrente, 
pagas todas as contas da estrada de designado em lei para a arrecadação do 
ferro central do Brazil, que apresen- imposto, uma parte ela opinião manifes-
tavam um saldo contra o Estado no tou-se em desaccordo com a nova impa-
valor de l.275:000S000 e consolidada sição, como contraria à conveniencia 
grande parte da divida externa, ficou geral e principalmente aos interesses 
o total da divida fluctuante do thesouro da classe agrícola . 
reduzido a 14.400:0008000, ou seja quasi Ao lado de convicções sinceras e res-
metade da do anno anterior, tomado peitaveis, da desconfiança natural que 
para a divida externa o cambio de 8. inspira sempre um tributo novo, das 

Graças á boa vontade e patriotismo representações correctas e legaes, 
do governo federal, em uniformidade de dignas do maior acatamento e da mais 
vistas com o governo do Estado, pôde solicitaattenção, falou por vezes a paixão, 

~.ser levada a effeito, com felizes resulta- . e agitaram-se, embora sem echo, in te-



resses de ordem diversa das que o im-
posto punha naturalmente em jogo. 

E' esse o cortejo inevitavel das gran-
des reformas, sobretudo em materia de 
ordem economico-financeira. 

Seria preciso eliminar o sentimento da 
justiça, para não vêr-se que a preoccupa-
Çl[o dos poderes publicos, ao ensaiarem 
a transformação do systema tributario, 
arrostando talvez a impopularidade no 
momento, foi justamente a do amparo e 
protecção ao productor cnfra11uecido. 

Não se comprehend0 interesse mera-
mente fiscal, em contr:~ posiçao aos inte-
ress~s legitimos das classes laboriosas; 
são 1déas que se não ~epamm, e a har-
monia entre ellas é condição elementar 
das reformas uteis. 

Re::onstituir em bases solidas e pel'-
manentes as fontes da receita publica, 
pol-as a coberto das sorprezas que as 
podem desorganizar, não é consultar só-
mente as necessidades da administração, 
porque esta não póde ter outros inte-
resses que não sejam os da collectivi-
vidade. 

Ora, o imposto territorial concilia-os 
incontestavelmente. 

Entretanto, diversas municipalidades 
representaram contra· a arrecadação 
immediata do imposto, cna cidade de 
Juiz de Fúra, cujo munidpioé dos mais 
importantes centros agricolas do Estado, 
teve logar em 20 de outubro do anno 
findo, uma importante reunião de lavra-
dores, que oppinou no mesmo sentido. 

Entre as resoluções dessa assembléa, 
consubstanciadas na representação diri-
gi~a ao govei'Do, figurava o pedido de 
adiamento da cobrança do imposto terri-
torial para uma data posterior á reunião 
do Congresso do Estado, epoca ainda fa-
voravel à sua realização, por estar com-
prehendida dentro do exercido financei-
ro, tendo, porem, elrectividade desde logo, 
no exercido financeiro, a reducção de 
2 % sobre a exportação do café, reduzido 
assim o imposto de 11 para \) % . 

Nos termos expressos da lei n. 271, 
de 1 de setemiJro do anno findo, art. 
17, era facultado ao go\·em o deferi•· o 
pedido das municipalidades e dos la-
vradores, sem que por isst) dete•·minasse 
o. adiamento da cobrança do imposto, 
v1sto que ao poder executivo competia 
Jlxar a epoca do pagamento, uma vez 

que este se realizasse dentro do exer-
cicio financeiro. 

Nem o imposto territorial apresenta, 
para os effeitos da cobrança, o mesmo 
caracter dos impostos de exportaÇl[o e 
de consumo, por exemplo, cuja arreca-
dação se effectua desde o primeiro dia 
do exercido. 

E' claro portanto que, não sómente a 
lei, como propria natureza do imposto, 
facilitavam ao governo a providenciare-
clamada. 

O acto seria estrictamente legal e a 
competencia do poder executivo fóra de 
toda a duvida. 

Restava o exame da questão sob o 
aspecto dos interesses geraes e da pos-
sivel moditiC'-aç-ão da taxa e da materia 
tributavel. 

Apezar das manifestas vantagens da 
imposição decretada, cujo preparo, pela 
estatistica territorial, não encontrou relu-
tanda por parte dos interessados e cuja 
utilidade t.ransparece, reconhecida, 
atravez dos primeiros receios que dita-
ram as representações coritra o imposto, 
não podia o governo cerrar ouvidos á 
corrente adversa que se formava, em-
bora deixando á margem o concurso 
que á ella trazia o movimento faccioso 
das pai?'ões politicas. 

Importava n-ielhorar o conhecimento 
das co usas, aclimar a reforma contra as 
idéas que se prendem ás tradições, aos 
habitos e mesmo aos prejuizos. 

O governo, mesmo correspondendo 
aos desejos da maioria e convencido da 
ardua tarefa regeneradora que se im-
punha, não poderia desejar a transfor-
mação pela coerção e pelo desprezo a 
orgams legitimas da opinião. 

Pelo contrario, nada mais conveniente 
do que a experimentação regular da 
reforma, exper·imentação que começa 
desde as primeiras resistencias, em-
bora pren1aturas e infundadas muitas. 

O governo, poi:,, nos termos do art. 
17 da lei n. '27 1, deferiu o pedido das 
municipalidade c dos lavradores, dete -
minando que a cobrança elo imposto 
só seria etfectuada depois que o Con • 
gr·esso se pronunciasse sob•·e as recla-
mações da laYoura. 

Entl·etanto, da contl·oversia que susci-
tou esta materia, parece resultar a ge• 
ral aceitação do imposto, em principio, 



... 
modificada a taxa e excluídas as bem• 
feitorias do valor tributavel. 

Esta parece ser a solução mais equi-
tativa e que consultarA todos os inte-
resses; a experiencia demonstrará as 
vantagens reaes da medida, desvanece-
rá os preconceitos, e justiça será feita 
inteira aos intuitos patrioticos, a que 
obedeceu a acção previdente dos pode-
res publicos. 

E' evidente que a alteração proposta 
das condições geraes do imposto acar-
reta necessariamente uma diminuição 
consideravel da receita a arrecadar. 

Cumpre, portanto, averiguar até que 
ponto este decrescimento da renda per-
tUl·ba o equilíbrio orçamentario no 
corrente exercício, dado o abatimento 
já feito quanto á taxa do imposto sobre 
a exportação do cale. 

Este abatimento impunha-se aliás, 
attentas as condições angustiosas em 
que achava-se a grande lavoura, mesmo 
que para compensai-o outro recurso não 
houvesse além de novas diminuições nas 
despezas geraes. 

O augmento consideravel que tem 
tido a exportação de varios generos de 
producção do Estado, graças á diminui-
ção das tarifas de transporte, a sensível 
elevação dos) preços do café, excessos 
que se pódem razoavelmente prever em 
algumas das verbas da receita, justifi-
cam a esperança de que, quando se vr-
rifique, não será grande o desequilíbrio 
entre a receita effectvamente arrecada-
da e a despeza effectuada, salvo si 
persistirem as causas que no corrente 
mez e no anterior, tanto têm feito 
diminuir a arrecadação. 

O imposto sobre o cafe exportado 
pelo porto do Rio de Janeiro produziu, 
no primeiro trimestre do corrente anno, 
a somma de 2.348:318S40P., á taxa de 
9 %, contra 2. 388:3198629, á taxa de 
11 % em igual período do anuo anterior. 
Verifica-se, p6rtanto, que, apezar da 
differença das taxas, o producto deste 
imposto não soffreu sinão insignificante 
diminuição, tendo sido quasi igual a 
quantidade exportada, visto que foi ella 
de 26.042.879 kils. no primeiro trimes· 
tre de l8!J9 e de 26.008.533 kils. na 
mesma epoca do anno corrente. 

A arrecadação do imposto sobre a 
exportação de outros generos de pro· 
ducção, manulactura e creação do Es-

tado que entram na Capital Federal, 
foi de 418.330$ll8 no primeiro trimes-
tre do corrente exerci :io, contra ...•. 
324. 3848627 em igual período do anno 
anterior. 

Houve, portanto, a favor do exercício 
vigente um saldode 9:L945S·!9l', ou mais 
do dobro do producto a menos nr~e.ca
dado quanto á exportação do café. 

O imposto sobre a exportação do 
ouro, cujo producto foi calculado para 
todo o exercício actual em 330:605S000, 
á taxa de 3 1/2 %, já produziu no 
primeiro trimestre transacto a somma 
de 106:880$445, tendo sido mais avul-
tada a quantid~de exportada nos ulti-
mos mezes daquelle trimestre, do que 
em igual tempo do anno findo e menor 
o valor do metal. 

E' licito esperar, á vista do desenvol-
vimento extraordinario que . tem tido a 
exportação de diversos artigos, como o 
demonstram as tabellas respectivas, 
que acompanham o relatorio do secre-
tario das finanças, que estes resultados 
favoraveis se mantenham durante o 
exerci cio. 

Este conjuncto de circumstancias 
beneficas permitte que, sem abalos e 
sem desrespeito ás disposições legaes, 
aprecie de novo o Congresso o proble-
ma relativo á transformação do nosso 
regimen tributaria, e fiquem, ao mesmo 
tempo, satisfeitos os desejos de uma 
parte importante da classe dos agricul-
tores. 

Mantido o imposto, é aconselbavel 
fazel-o extremamente modico, quer 
quanto á taxa, quer quanto á tributa-
ção exclusiva do valor da terra. 

Desta forma, tre-se-ba conseguido, 
sem perturbações, sem modificações 
rapidas e profundas, implantar prati-
camente uma reforma, que o tempo e 
a experiencia consagrarão, como uma 
obra de patriotismo e grande previden-
cia. 

São estas as considerações que ditam-
me a consciencia e a responsabilidade 
do cargo que occupo; o Congresso, 
porém, pesando devidamente as diffl-
culdades do momento e inspil·ado no 
patriotismo que caracterisa os seus 
actos, resolverá, com a sabedoria costu· 
mada, essa melindrosa questão. 

O movimento financeiro do exercício 



-de 1898 definitivamente liquidado, é 
representado nas operações totaes da 
receita pela som ma de 34. 149:6988901, 
e na despesa pela de 33 . 7 40:3768603, 
donde resultou um saldo de ....... . 
409:3228298. 

A renda proveniente das contribui-
ções orçamentarias deste exercício, or-
çada em 19.532:6608000, foi etfectiva-
mente arrecadada na importanc!a de 
17.830:0478039, donde resulta uma 
ditferença de 1.702:6128961, contra as 
previsões da receita. 

As verbas orçamentarias que em 
maior escala concorreram para a diffe-
rença apontada, foram : o imposto de 
exportação, com um producto inferior 
á receita prevista, no valor de . ...... . 
1. 752:1348630; a taxa sobre heranças 
e ·legados, com menos 115:4078479 o 
imposto de consumo de generos de 
fóra do Estado, cuja arrecadação ficou 
aqnem da receita orçada em . . . . .... . 
121 :975S450 . 

A renda da imprensa official apre-
senta no exerci cio um de(icit de ..... . 
119:4258700, deficit aliás explicavel, 
pois tendo sido incluídas no total da 
receita daquelle estabelecimento as quo· 
tas distribuídas ás secretarias de Esta-
do para o custeio das respectivas pu-
blicações e impressões na importancia 
de 190:000S000, apenas foi por ellas 
despendida a de 84:6478000, resultando, 
assim, um saldo de 105:3538000 que 
póde ser levado á conta desse titulo. 

A gradual decahida do preço do café, 
cujo valor por kilogrammo em fins de 
1897 era de IS200 e em fins de 1898 
baixAra a 660 réis e o retrahimer1to 
natural do consumo - consequencia 
inevitavel da crise geral-foram, certa· 
mente, a causa de não ter a arrecada-
ção destes impostos attingido ás som-
mas calcula<las no orçamento. 

A natureza eventual das transmissões 
causa mortis torna variaveis os resul-
tados do respectivo imposto e esta cir· 
cumstancia, alliada talvez a excesso na 
previsa:o da receita, determinou, sem 
duvida, a inferioridade da arrecadação. 

Mais numerosos foram, porém, os 
titulos da receita, cuja arrecadação ex-
cedeu ás pt·evisões orçamentarias, embo-
ra menos avultado fosse o resultado 
total. 

Destaca-se em notavel relevo o im-
posto sobre a exportação do ouro, que, 
orçado em 140:0008000, produziu ..... . 
542:1528029, ou mais 402:1528049 a fa-
vor da arrecadação. 

Além da renJa ordinaria, concorre-
ram para augmentar os recursos do 
thesouro as importancias seguintes: 
Subvenção kilometrica 

restituída pela com-
panhia Leopoldina 
Railway ........... 2.354:5898000 

Auxilio da União para 
a immigraça:o . ...... . 

Caução em dinheiro, re-
sultante do contrato 
da E. F. da capital a 
Gonçalves Ferreira ... 

Cobranças a maior fei-
tas pelos exactores .. 

Renda economica .. .. . 
Liquido de deposito em 

dinheiro ........... . 
Supprimento pela renda 

de 1899 a este exerci-

35:6588334 

120:0008000 

18:5198461 
478400 

588:0478495 

cio ... .............. 3 .876:7158979 
Saldos em dinheiro do 

exercício de 1897.... 2.857:7208472 

9.851:2988141 
Além desta som ma, · foram mais re-

colhidas aos cofres do Estado diversas 
importancias no valor total de ..... . 
2.630:445S16t; provenientes de fiança.s, 
emprestimos do cofre de orphams, de-
positos na caixa economica, renda da 
nova capital, e outras. 

A despesa geral ordinaria foi de ... 
19.651:6508631, e a fixada na lei de 
orçamento tendo sido de 19.529:3795250, 
verifica-se um excesso no valor de 
122:2718381 sobt·e o total fixado. 

Durante o exercício, foram ainda effe-
ctuados pagamentos por meio de ope-
rações de credito, na importancia de 
6. 965:2178007 e por conta de diversas 
sommas recebidas e que figuram na 
receita, foi despendida a de .... . . .... . 
!.647:1908063. 

O balanço provisorio do exercício ·de 
1899, cujas operações l'>erão liquidadas 
no roez de junho proximo futuro, accusa 
um movimento geral de receita na im-
portancia de 27 .304:6908005-inclusivé 
o saldo que passou do exercício de 
1898 e c liquido de depositos. 



.... 
Do confronto desta receita com a 

despesa conhecida de 28.641:343$725, 
pôde-se prever neste exercício um de-
ficit de 1. 336:6538720, sendo, porém, 
para notar-se que o exercício de 1899 
suppriu com seus recursos, na impor-
tancia de 3. 876:715$979, ao de 1898. 

A synopse pude assim ser resumida : 
RECEITA 

Ordinaria ........... . 
Emprestimo de or-

phams e ausentes •. 
Saldo da caixa econo-

nlica . ....... · ... . 
Opemções de credito. 
Rendas diversas, in-

clusivé depositos .... 

Saldo do exercício an-
tel'ior ........ . ... . 

DESI'ESA 

Importancia despendi-
da com os serviços 
que COJTem pelas di· 
versas secretarias de 
Estado ..•........ 

Despesas extraordina-
rias ............. . 

Despesas por operações 
de credito ......... . 

Idem por conta da 
renda especial ••... 

Suppl"imento ao exer-
cício de 1808 ...... . 

18.506:631$499 

180:752$797 

265:973$829 
(). 800:0008000 

l . 142:009$582 

26.895:3678707 

409:322$298 

27.304:690$005 

17.122:067$647 

2. 504:38089.'28 

4. 340:0758246 

798:103$925 

3. 876:715$979 

28. 641:343$725 

A receita ordinaria, orçada para este 
exercício, attingiu à somma de ...... . 
20.905:7008000; arrecadou-se a de ... . 
18.50G:G:~ 184 4!:1, havendo, portanto, con-
tra a previsão orçamentaria uma ditle-
rença de 2.3!:19:06885!'>1. 

:\s pl'incipaes verbas da receita. que 
ficaram aquem das fixadas na lei de 20 
de setembro de 1898, foram as referen-
tes ao imposto de exportação, cujo 
decresdtnento foi de 2.176:200$508, a 
de impostos de consumo, a taxa de 
heranças c legados e outras que cons-
tam do rc:pectivo balanço. 

Superior à receita orçada foi a arre-
cadação de algumas rendas, entre as 

quaes sobresahe, como no exercício an-
terior, a do imposto sobre o ouro, que 
excedeu em 451.584$305 ao calculo or-
çamentario. 

Não estando ainda liquidado este ex-
ercício, pódem soffrer alterações muitos 
dos algarismos constantes do balanço 
provisorio. · 

A despesa ordinaria do exercício de 
1899 monta, segundo os dados existen-
tes, a 17.122:0678647, que comparada 
com a fixada no art. 3." da lei n. 246, no 
valor de 20.797:575$:365, mostra uma 
despesa a menos de 3.675:5078718. 

Comparada a mesma despesa com a 
do e:,ercicio de 1898, verifica-se ter 
sido ella menor em 2. 529:582$984, e 
cotejada com a despesa ordinaria do 
exercício, que foi de 17.122:0678647, re-
sulta que a receita 1oi sufficiente para 
occorrer aos encargos ordinarios dos 
serviços publicos. 

Continuam a ser pontualmente feitos 
os pagamentos dos coupons e a amorti-
r.açãQ da divida externa. 

A divida fluctuante desta natureza, 
proveniente do adiantamento de 15 mi-
lhões de francos, foi amortizada no va-
lor de ft·s . 6.562. 500, ficando, assim, 
reduz.ida a frs. 8.062.500. 

De accordo com o disposto no contrato 
do ernprestimo, foi feita em 15 de dezem-
bro ultimo a segunda das amortizações 
do emprestimo, retirando-se da circula-
ção 2.055 obrigações; addicionados es-
tes títulos aos 1. 956 resgatados no 
anno anterior, verifica-se que a amor-
tização da divida fundada externa é jà 
representada por 4. 011 obrigações do 
valor nominal de 500 frs. cada uma, ou 
de 2. 550.000 frs. nominaes. 

No anno findo, o governo francez 
mandara admittir ú cotação official na 
bolsa de Paris os títulos representativos 
da parte do emprestimo jà collocados; 
ultimamente ampliou esta medida, s-en-
do admittida à colação a totalidade das 
obrigações resultantes do empreslimo. 

Não somente esses títulos, mas ainda 
as apolices de 2008000 papel, pt·oveni-
tlntes da conversão dos debentut·es da 
E. F. llabia e Minas, têm conservado 
elevada cotação nos mercados . extran-
geiros-o que demonstra que o credito 
do Estado mantem-se em siluaçclo li~ 
songeira 



•• 
Na:o soffreu alteração sensivel a di-

vida fundada interna. Apenas em troca 
de 26 debentures de frs. 500 da E. F. 
Bahia e Minas foram entregues 21 apo-
lices do valor nominal de 2008000, 
emittidas de conformidade com o dec. 
n. 774, de 1894. 

A divida dessa especie é assim repre-
sentada por 22.801 apolices de 200$000. 

Como o da divida externa-o serviço 
de juros da divida interna tem sido fei-
to com a pontualidade do costume. 

São estes os dados e esclarecimentos, 
que, no desempenho do cargo que 
occupo, julgo do meudever submetter 
ao vosso conhecimento e cdteriosa 
aprecia~:ao; outros dados e esclarecimen-
tos, uteis e copiosos, encontrat·eis nos 
luminosos e bem elaborados relatorios 
organi ados pelos secretal'ios de Estado, 
os rtuaes, com tanto :t.elo e ded icação 
quanta lealdade e competencia, têm-me 
tão poderosamente auxiliado na difficil 
e espinbosissima tarefa que foi-me 
confiada pelo povo mineiro .. 

Senhore '1 embros ti o Congresso Le-
gisla ti vo do Estado. 

Tenho fi t•me convicção de que, com 
abnegação, tenacidade e patriotismo 
por parte dos republicanos brazileiros, 
serão vencidas as grandes difficuldades 
do momento, raiando, em futuro proxi-
mo, dias melhores, felizes e gloriosos 
para a nossa querida Patt·ia, fadada 
pela ProYidencia Divina a occupar lo· 
gar saliente no convivio da civilisação 
universal, e que o nosso extremecido 
Estado de Minas, pelo talento e patl'io-
tismo de seus filhos, como astro de 
primeira grandeza, fulg urar:i, com luz 
intensa e bri lhante, na g rande constel-
lação sul americana, constituída pela 
Republica dos Es tados Unidos do Brazil. 

Palacio da Presidencia do Estado de 
~lin:1.s Geraes, na cidade de Minas, 15 
de junho de l!JOO. 

ACTA DA t.•SESSÃO ORDINARIA DA CA~ARA 
DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO DO ES· 
TADO DE MINAS GERAES, AOS 19 DE JU-
NHO DE 1900. 

PREBIDIINCU. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. :Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pere1re, Celestino Soares, F. Peixoto, 
Olympio Mourão. Astolpbo Dutra, Valerio de 
Rezende, Carvalho Britto, Joll.o Luiz, Bran· 
dlio Filho, Juvenal Penna, Raposo de Almei-
de. Lindolpho Campos, Abeilard, Carlos To-
lado, Jayme Gomes, Simeão Stylita, Julio 
Tavares, Nunes Pinheiro, João Vellosu. Ber-
nardes de Faria, Leopoldo Corrêa, Ferreira 
e Mello, Olympio Borges, Joll.o Pio e Vasco 
Azevedo, faltando com causa participada os 
srs. Silva Fortes, Tavares de Mello e Fran-
klin Botelho e aem ella os mais senhores. 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da ultima sess!o preparatoria 

é ella dada por approvada visto nll.o haver 
quem sobre a mesma faça observações e 
bem assim as das sessões de 12 e 13 de se-
tembro do anno proximo passado, que se 
achavam pendentes de approvaçll.o por falta 
de numero legal. 

0 BR. 1.• SECRITARIO dá conta do se-
guinte 

BXPBDIBNTE 

Otficios 

Do ar . Xavier Rolim, trazendo ao conheci-
mento da Camara que por motivos graves 
deixará de comparecer aos primeiros d:as de 
seseio.-A Camara llca inteirada. 

Do sr. Carneiro de Rezende, communi-
cando, para os devidos Iins, que Côra eleito, 
reconhecido e proclamado deputado federal 
pelo 5. · districto deste Estado, perdendo por 
este facto o mandato de representante esta-
doai do 3. · districto.-lnteirada, communi-
que-se ao governo. 

Em seguida o sr. Presidente annuncia a 
eleiç1!.o de Presidente da Camara. 

Recebidas 26 cedulas, numero correspon-
dente aos senhores deputados presentes, o 
senhor Presidc.nte deixa a sua cadeira que 
é occupada pelo senhor vice -Presidente. 

Apuradas as cedulas dll.o o seguinte resul-
tado: 

Ribeiro de Oliveira 24 votos, F. Peixoto um. 
voto, tendo havido uma cedula em branco. 

E' proclamado presidente da Camara o 
sr . Ribeiro de Olivelra,que retomando a sua 
cadeira mais uma vez agradece aos seus 
dlstinctos collegas a reeleiçlio para o cargo 
de presidente da Camara, e na cadeira que 
ora occupa será cumpridor de seus deveres, 

D1·. F1·anciscn Silviano de A. B1Ytndão· otTerecendo como penhor o seu passado e 
protestando proceder sempre de conformida-

0 sn . Pn F.~IDENTE em seguida declara em de com a lei, respeitando os direitos de cada 
alta voz «está inatallada a 2 .• sessao da 3 .• um, para o que espera o concurso de todos 
legist~tura do Congresso M1neiro» e mA nd~t os seus colle~us . 
que se tire uma copia authenticlt d11. 1\lt~nsa· Recebidas ew s.,guida 26 cedulas para 
gem para ser remettida ao Sena1o, sendo lida eleiçll.o de vice Presidénte, siio estae apura-
e 11pprovada a presente acta e das e dll.o o seguinte resultado : Bernardes 

Levanta-se a sessll.o. ·de Faria, 23 votos ; Julio Tavares e Tavares 



de Mello um voto a cada um, tendo havido 
uma cedula em branco. 

E' proclamado vice-presidente da Camara 
o sr. Bernardes de Faria. 

Annunciada a eleiçil.o de 1. · Secretario sil.o 
recebidas 26 cedulaa e sendo estas apuradas 
dll.o o seguinte resultado : · 

Ago@tinho Pereira, 23 votos ; Celestino 
Soares, um voto, havendo duas cedulas em 
branco. 

E' proclamado I.· secretario o sr. Agos-
tinho Pereira. 

Recebidas 26 cedulas para:: a eleição de 2. • 
Secretario,sil.o ellas apuradas e dão o seguin-
te resultado : 

Cele6t,ino Soares, 21 votos ; Leopoldo Cor· 
rêa e Ast:>lpho Pinto um voto a cada um,tendo 
havido tres cedulas em branco. 

E' proclamado 2. • secretario o sr. Cele@-
tino Soares. 

Finalmente e annunciada a eleiçil.o d.e su· 
pplente11 de secretarios,para a qual são rece-
bhJas 26 cedulas que dll.o o seguinte resulta-
do depois de apuradas : 

Munes Pinheiro, 24 votos; Alves de Lemos, 
21 votos; Vasr.o Azevedo, 2 votos ; Carvalho 
Britto, Leopoldo Corrêa, João Luiz, F. Pei-
xoto e Astolpho Dutra um voto a cada um. 

São proclamados aupplentea de secretarios 
os era. Nunes Pinheiro e Alves de Lemos. 

Nada mais havendo 11. tratar-se o sr. Pre-
sidente na fó rma do regimento designa para 
amanhil. a seguinte ordem do dia: 

Eleição das commisssõea permanentes da 
Camara e a de um advogado e supplente por 
parte da Camara na commiaail.o julgadora 
doa concursos de magistrados a 

Levanta-se a sessil.o. 

ACTA DA 2.n SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO DOES-
TADO DE MINAS GERAES, AOS 20 DE JU-
NHO DE 1900. 
PRESIDENCIA DO SR. RIBBIRO DE 0LIVB1RA 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Mourão, Luiz Cassiano, Raposo de Almeida, 
Brandão Filho, F. Peixoto, Delllm Moreira, 
Luiz Rennó, Astolpho Dutra, Julio Tavares, 
Jayme Gomes, Joil.o Luiz, Leopoldo Corrêa, 
Abeilartl, Valerio de Resende, Bernardes de 
Faria, Juvenal Penna, Carlos Toledo, Fer-
reira e Mello, Vasco Azevedo, João Yelloso, 
Carvalho Britto, Lindolpho Campos, Nunes 
Pinheiro e Simelio Stylita, faltando com cau-
sa participada os ara.: Silva Fortes, Ta. vares 
de Mello, Xavier Rolim e Franklin Botelho, 
e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a. sessão. 
Lida a acta da antecedente é dada por ap-

provada, ' ' isto nll.o ter quem sobre a mesma 
faça observações. 

O sr. I. • Secretario dá conta do seguinte 
EXPEDI.BNT.B 

O !fi cios 
Do sr. I.· Secretario da Camara dos De {lu-

tadoa do Estado de Goyaz, datado de 1-4 de 
maio ultimo, communlcando ~er sido inatal-
lada a 3.• sessão da 3.• legislatura.-Recebi-
do com especial agrado. 

Do sr. I.· Secretario da Camara dos Depu-
tados de S. Paulo, de 16 de abril, communi· 
cando a eleição da Jespectiva Mesa.-Iden-
tico despacho. 

Da Mesa da Assembléa Legislativa J.o Eeta-
do da Parahyba, communicando terem sido 
reconhecidos o presidente e os I.· e 2.· vioe-
presidentes do Estado para o quatriennio de 
1900 a 1904.-ldentico despacho . 

Do ar. I.· Secretario do Senado, communi-
cando ter sido eleita a Mesa daquella ca-
mara, que ficou constituída do seguinte 
modo: 

Presidente, commendador Antonio Martina 
Ferreira da Silva; vice-prtsidente, dr. Joa-
quim Antonio Dutra; I.· secretario, dr. 
José Pedro Drumond; 2. · secretario, dr. Agos-
tinho Cesario de Figueiredo Córtes; supplen-
tes de Sdcretarios, commendador Joaquim 
Antonio Gomes da Silva e Camillo Philinto 
Pratas; e outrosim que para a commissil.o 
examinadora no concurso de magistradoa 
foram eleitos por parte do Sanado examina-
dor o dr. Camillo Augusto Maria de Hritto e 
supplente o dr. Levindo Ferreira Lope11. -
A Camara llca inteirada. 

0 SR. CELISTINO SoARES (2. ' secreta>"iO) 
participa e a Camara fica inteirada que o sr. 
Olympio Borges, por motivo de força maior, 
teve de se ausentar desta Capital por alguns 
dias. 

Passa se á ordem do dia. 
O sr. Presidente manda que se faça a 

chamada para a eleiçll.o da commiSBllo de 
Constitulçll.o, Legislação e Poderes. 

Recebidas 27 cedulas, numero correspon-
dente aos senhores deputados presentes, alto 
ellas apuradas e dão o seguinte resultado: 
Carlos Toledo, 19 votos; Carvalho Britto, 17 
votos; Porto Primo, 16 votos; José Gonçalves 
e Delllm Moreira um voto a cada um. 

Sil.o proclamados membros da commisaão 
os tres senhores mais votados. 

Feita a chamada para a eleiç§o da com-
missão de Orçamento sil.o recebidas !:6 cedu-
las que apuradas dão o eeguinte resultado: 
Delllm Moreira, 21 votos; Julio Tavares, 18 
votos; Valerio de Rezende, 14 votos; Joil.o 
Pio, 1 voto. 

l-> il.o eleitos os tres mais votados. 
Procede-se em seguida a eleição da com-

mlsslio de Força Publica: 
Recebidas 27 cedulas, dão estas o seguinte 

resultado, depois de apuradas: Bernardes de 
Faria, 19 votos; Astolpho Dutra, 17 votos; 
F. l'eixoto, 15 votos; A•tolpho Pinto, I 
voto. 
. Estão eleitos os tres primeiros. 

Procede-se em seguida a eleição de mem-
bros da commissAo de Representaçes e Pe-
tições. 

Recebidas 27 cedulas dil.o estas o seguinte 
resultado depois de apuradas: Stmeil.o Styli-
ta, 20 votls; Vasco Azevedo e Silva Fortes, 
17 votos a cada um. . · 

Estil.o eleitos os tres senhores votadoà •. . 



Recebidas 27 cedulas para a eleiçlo da 
commiasii.o de Justiça Civil e Criminal, allo 
eUas apuradas e d!o o aegulnte reaultado: 
Freltaa Castro, 18 votos; Luiz Renó, 17 vo-
tos; Jollo Luiz, 15 votos, F. Peixoto e José 
Gonçalves, 1 voto a cada um. 

São proclamados membros da commiaallo 
os tres senhores mala votados. 

Recebidas 27 cedulas para a elelç!o da 
commlssi!.o de Camarua Munlcipaea, sll.o ellae 
apuradas e dil.o o seguinte reeultado: Bran· 
dil.o Filho, 20 votos; Olympio Mour!o e Lin· 
dolpbo Campos, 16 votos a cada um; F. Pei · 
xoto e Tava1es de Mello I voto a .cada um. 

Estil.o eleitos membros da commiss!o os 
tres primeiros . 

Recebidas em eeguida 27 cedulas para a 
eleiç ilo da commlssll.o de Commercio e Es· 
tatistica, sll.o ellas apuradas e dll.o o aeguin · 
te resultado : Ferreira e Mello 19 votos ; 
Joaquim Culixto 18 ,·otos ; Juvenal Penua 
17 votos. 

S!o proclamados estes trea senhores mem-
bros da referida commi111!o. 

Em seguida recebem se 25 cedulaa para 
eloiçllo da commissi!.o de Agricultura, Mmas, 
Terras e Bosques e apuradas ellaa obtem·ae 
o seguinte resultado : Arthur Pimenta 19 
votos ; Ignacio Murta 17 votos ; Olymplo 
Borges 14 votos, sendo estes senhores pro· 
clamados membros da comm•ssão. 

Feita a chamada para a eleiçll.o da com · 
missão de Obras Publicas, sil.o recebidas 25 
cedulas que 11puradaa dão o seguinte resul-
tados : Jayme Gomes 19 votos ; Frankhn 
Botelho 15 votos ; Epaminondas Ottoni 14 
votos, tendo havido duas cedulas em branco. 
Estll.o eleitos membros da commiasll.o os trea 
primeiros. 

Recebidas em seguida 26 cedulaa para a 
elelçil.o da commissll.o de Negocioa Inter-esta-
doaes, dão ellu o seguinte resultado depois 
de apurada: Astolpho Pinto e Abeilar dl9 vo-
tos a cada um ; José Gonçalves 14 votoa, es· 
tando, pois, eleitos estes tres senhores. 

Em seguida recebem ·Se 27 cedulas para a 
eleição da commissão de Inatrucção Publica 
e sendo ellas apuradas dll.o o seguinte re-
sultado : Raposo de Almeida 18 votos ; Xa-
vier Rolim 17 votos ; João Pio 16 votos ; 
F. Peixoto I voto, tendo havido uma cedula 
em branco. 

Estll.o, pois, eleitos membros da referida 
commissào os tres primeiros senhores. 

Procede-se a eleiçlo da commiasão de 
Saude Publica, para o que recebem-se 27 ce · 
dulas que apuradas dão o aegulnte resulta-
do : João Valioso 20 votos ; Leopoldo Corrêa 
e Gaspar Lopes 16 votos a cada um, tendo 
havido uma cedula em branco, estando, 
pois, eleitoe, os tres senhores que obtiveram 
votos. 

Para eleição da commiss!o de Redacç!o 
de Leis sllo recebidas 26 cedulas que dll.o o 
seguinte resultadó depois de apuradas : 

Rodrigues Chaves e Luiz Cas•!ano 17 votos 
a cada um ; Nunes Pinheiro 16 votos, Ribeiro 
Junque1ra e F. Peixoto I Yoto a cada um. 

Sli.o proclamados membros da referida 
commlss!o oa tree primeiro• aenhorea. 

c .-4. 

Finalmente s!o recebidas 25 oedulaa para 
elelçllo de um examinador e am eupplenM 
nos concursos de magiatrad 01 por parte da 
Ca.mara. 

Peita a apuração obtem-ae o seguinte re-
sultado: para examinador ll'ranclaco Veiga, 
21 votos; At'ranlo de Mello Franco, 2 votoa; 
Edmundo Llna e Mendea Pimentel I voto 
a cada um e para aupplentea Carvalho Brit-
to, 21 votos; Nelson de Senna, Pedro da 
Matta Machado, Mendes Pimentel e Llndol-
ptio Campos, I voto a cada um. 

Estll.o, pote, eleitos advogado o ar. dr. 
Francleco Luiz da Veiga e sapplente o ar. 
dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto.-
OIDci ae ao ar. dr. Francisco Veiga, dan-
do · lhe conhecimento de sua elelaçlo. 

Nada mais havendo a tratar·se o sr. Pre-
sidente declara que a ordem do dia de ama · 
nhi ê a regimental e 

Levanta-e e 11 seaslio . 

3· • SESSÃO ORDINARIA AOS 21 DE JUNHO 
DE 1900. 

PRBSIDENCIA. DO SR. RIBBillO DB ÜLIVKIRA 

SUMMARIO - t·. parte da ordem do dia. - Acta 
- ExpedientE.'. - Ob~ervações dos srs Agostinho 
Pereira ( t· . Secrehrio.) Jollo Luiz. Dl1curso do 
sr. Olympio Mou r:lo sobre n !aJ ·eclmentó do sr; 
Manoel José ria Silva.- Ordem do dia. 
Ao meio-dia, t'eita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Olym-
plo Mour!o, Rapoao de Almeida, Joio Luiz, 
Brandlo Filho, Juvenal Penna, Vasco Aze-
vedo, Luiz Rennó, Leopoldo Corrêa, Joio 
Pio, Bernardes de Faria, Nunes Pinheiro, 
Astolpho Datra, Valerio de Rezende, Delfim 
Moreira, Julio TavareP, Jayme Gomes, Luiz 
Cassiano, Sime!o Styllta, Carvalho Britto, e 
Ferreira e Mello, faltando com causa partl-
cipad&. os ara. Silva Fortes, Tavarea de Mel-
lo, Xavier Rollm, Franklin Botelho e Olym-
pio Borgea e sem ella os mala senhores. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a acta da antec13dente e não haven-

do quem sobre ella t'aça observaçoes, ftca a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPEDIENTE 

0 SR. (· • SECRETARIO dá. conta do seguia• 
te: 

Officiol 
Do Presidente da Camara Municipal de Es· 

pirito Santo de Guarará enviando tres repre 
sentaçOes de contribuintes reclamando con-
tra impostoa daquelle municlpio.- A' com-
misslo de Camaras Munlcipaes. 

Da Camara Municipal de S. Migu«1l de Gaa-
nhl!.es enviando papeis e documentos refe· 
rentes a elelçoea munlcipaea realizada& na-
quella cidade.- A' commiss!o de Camaraa. 

Da Camara Municipal do Bomftm envian-
do por copia uma repreaentaçll.o de 580 lavra-
dores desse muniolplo pedindo revogaç!o da 
lei que creou o lmpoato territorlat.-A' 
commiaallo da Orçamento. 



Do ar. Josê Gonçalves, communicando que 
por motivos alheios á sua vontade nil:o po-
aeri comparecer ás primeiras sesaões.-A 
Camara fica inteirada. 

Do ar. I . · secretario do Club <<Floriano 
Peixoto~ convidando a Ca.mara para se fazer 
representar nos festejos commemoratlvos do 
dia 29 do corrente, anniversario da morte 
do grande soldado salvador da Republica 
Brasileira. , 
doO ar. Presidente declara que independeu-

de consulta á Camara nomeia para repre-
sentai-a nos festejos os senhores Raposo de 
Almeida, Brandil:o Filho e Luiz Casaiano. 

Telegramma 
Do ar. Arthur Pimenta, solicitando 30 dias 

de licença por lncommodos de saude.-A' 
commissão de Petições. 

0 ~~· AGOSTINHO PB!U~IRA (f. • ~ecretario), 
participa a Camara que os senhores Joil:o 
Venoso e Carlos Toledo, por motivo justo, 
faltaril:o ás sessões por alguns dias.-Intei-
rada. 

O IR. Joio Luiz faz ldentlca participaçllo 
com relação ao senhor Abeilard.-A Camara 
fica egualmente inteirada. 

O Br. Ol;rmplo MourAo: -Sr. Presi-
dente, o telegrapho transmittiu hontem a 
eata Capital a dolorosa noticia do fallaci-
mento na cidade da Campanha, do coronel 
Manoel José da Silva, representante do Es-
tado pelo decimo districto, no Congresso F e· 
der ai. 

Ainda está vaga nesta casa, sr. Presiden-
te, a cadeira que elle, durante longos an-
nos aqui occupou como representante da 6.• 
clrcumscripçil:o do Estado e todos conhecem 
a dedlcaçil:o e a lealdade com que o illustre 
morto sempre serviu á causa publica, desde 
a Constituinte Mineira, até o momento em 
~tue seus eleitores qulzeram aproveitar suas 
aptidões em outra esphera de acção. 

A triste noticia causou consternação a 
esta Camara., cujos sentimentos interpreto 
requerendo que se levante a sesslo e se in-
sira na acta de hoje um voto de profundo 
pesar. (Mu ito bem !) 

0 SR. PRESIDENTE declara que, interpre-
tando os sentimentos da Camara, manda 
que se insira na acta o voto de pesar pro-
posto e levanta a sessão tendo designado 
para amanhã a ordem do dia regimental. 

Levanta se a sessão. 

4.• SESSÃO ORDINARIA AOS 22 DE JUNHO 
DE 1900. 

PRESIDBNCIA DO SR • RIBEIRO DB 0LIVBIRA 
SUMMARJ0:-1. • parte da ordem do dia-Acta-

Expediente-Dircorso do sr. João Plo-Apresen-
taçao tio parecer n . 68-0rdem do d1a . 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Mourlo, Vasco Azevedo, Delfim Moreira 
Jayme Gomes, Carvalho Britto, Brandllo Fi~ 
lho, Astolpho Dutra, Raposo de Almeida 
Valerio de Resende, Ferreira e Mello, Simeil:o 
Stylita, Nunes Pinheiro, Juvenal Penna, 

Rernardes de Faria, Leopoldo Corrêa, Joio 
Pio, Luiz Rennó e Luiz Caaslano, faltando 
com causa participada os are. Siha Fortes, 
Tavares de Mello, Xavier Rolim, Franklin 
Botelho, Olympio Borges, Jolio Velloso, Car-
los Toledo, Abeilard, Joaà Gonçalves e sem 
ella os mais senhores. 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente fica a mesma 

sobre a Mesa para ser approvnda quando 
houver numero. 

EXPEDIENTB 
0 SR.' 1.· SECRETARIO dá conta do seguinte: 

O{ficio 

Do ar. I.· Secretario da Camara dos Depu-
tados da Bahia de 10 de abril ultimo, commu-
nicando a eleiçil:o da respectiva Mesa.-Re-
cebido com especial agrado. 

O Br. .JoAo Pio :-0 anno passado, ar. 
Presidente, v. ex c. e a Camara foram teste-
munha de que me bati violentamente, com 
acrimonia talvez de linguagem, que maia 
podia demonstrar o interesse que tomava 
pelo aaaumpto do que o Intuito de melin-
drar, ao menos de longe, o illustrado rela-
tor da commisaão de lnstrucção Publica, a 
quem, sob todos os aspectos, respeito e 
venero ..• 

0 BR. RAPOSO DE ALMEIDA :- Agradeço 
multo a v. exc. 

O BR . Joio Pio .... bati-me violentamente, 
difi:"O, contra o projecto por s. exc. apresen-
tado, em cuja classificaçlio talvez tivesse 
havido algum exoes•o de minha parte. 

V. exc. e a Camara sabem, sr. Presiden· 
te, que fui um vencido na questlio ; tive 
de ensarilhar armas, porque o projecto 
que s. exc. apresentou foi votado e con-
vertido em lei por esta Casa, acabando de 
merecer a sagraçll:o do lllusr.re sr. Presi-
dente do Estado, que nlo lhe poapou elo-
gios. 

Nessas condições, parece-me que minha 
presença na commleail:o de Instrucçlo Pu-
blica é demasiada, parece-me que assim fi-
cará essa commlssão constituída de elemen-
tos antagonicos, tle reagentes chimicos que 
luotarlo uns contra os outros nullificande-
se talvez. 

Devo, portanto, apreser.tar á Camara dos 
ara. Deputados a renuncia do Iogar com 
que me distinguiu. 

E' t~ossivel, e quero crer mesmo, que nlo 
seja justo esse escrupulo de minha parte, 
mas, eu temo que, ou aeja obrigado a se-
guir a orlentaçlo do nobre relator da com-
missão, e eu tenho bastante orgulho para 
nil:o seguir ::. orientaçlo de quem quer que 
seja, ou s. exc. ha de sujeitar-se a ser ori-
entado por mim. Entretanto, sobeja ao 
distincto deputado bastante illustraçlo e 
s. exc. tem muito conhecimento da mate-
ria para vir sujeitar-se à minha humilde ori-
entaçll:o. 

A não ser, pois, que a Camara queira ac-
ceitar uma lucta desegual, na qual mais 
uma vez seja eu o vencitJo ••• 



O sa. RAPoso DE ALMIUDA:-Oo. que a Ca- 5.• SESSÃO ORO! ARI\ AOS 23 DE JUNHO 
mara. noa dê orlentaçl!.o diversa. DE 1900. 

o aR. Jolto P1o:-V. exc. nl!.o deve sujei-
tar-se á orientação diversa, visto como bateu-
ae valentemente por um projecto que che-
guei a claaalflcar com palavras que reava-· 
larlam pelo ridlculo aenlo rosdem o respei-
to, o acatamento e consldençl!.o que eu 
tenho para com v. ex c. 

Fazendo eu parte da commisslo de Instru-
cçlo Publica, ar. Presidente, eatarlto nella 
elementos antagonicoa, que nlto poderio 
trazer á Camara doa ara. Deputados eacla 
reclmentoa necesaarloa áquelh.a questões 
que se agitarem em seu seio. 

E' t11o aómente isso que serve de norma 
ao meu procedimento: entretanto, v . exc. 
fará chegar ao conht:c ,mento da Camara, 
pelos tramites regimen ~aea, a renuncia que 
!aço de membro dessa commiaslio. 

O aR. PRDIDBNTB declara que, nlto baven· 
do numero para deliberar, opportunamente 
aajeltarli. à Camara a renuncia que acaba 
de fazer o nobre deputado. 
ÃPRBSBNTAÇXO DB PARBCBRBB DAS C0Hfoll880BB 

0 SR. VASCO AzBVBDO, por parte da com-
misallo de RepreaentaçOea, Requerimentos e 
Petiçl!es, manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. (]8 

A commiaslto de Repres~.>ntações, Reque · 
rlmentos e Petiçl!es, a que foi presente um 
telegramma em que o ar. deputado Arthur 
Pimenta aolioita um mez de licença por 
incommodo de aaude que o priva de com-
parecer ás sesailes, é de parecer que seja 
concedida a licença solicitada. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1900.-
Vaaoo .A.zevedo.-Simelto Stylita. - A im-
primir-se. 

Nada mais havendo a tratar·ae o ar. Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMIUR."- PARTE 

Até uma hora da tarde': 
Leitura e approvaçlto da· acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuldos. 

Apresentaçlio de pareceres das commla· 
sõea. 

Apresentações de projectoa, indicaçl!es, in-
terpellações ou moções. 

Discussl!.o de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

SEI< UNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Segunda discussão do projecto o. 13, con-

cedendo um auxUio de 2:000,3000 para a con-
strucçlio de um predio destinado á Santa 
Casa de Caridade desta Capir a i. 

Levanta-se a sesslo. 

PRBBIDENCIA DO SR. RIBEIIlO DE 0LIVBIRA. 
SU ~t:IIAIII0 : -1.• parte da ordem do dla-Acta-

Expedaente. Ob!ervaçOPs dos srs. Julio Tavares 
b Delilm "Moreira-2.• leitora - Apresentação dos 
pareceres na. 69, 70, 7L , 72 e 73-2.• parte-2.• 
dlscos!ilo do projecto n. U , de b9~ . Art . 1. • 
Discurso e emenda do sr. Vasco Azevedo. Dlll-
corao e requerimento do sr. Joio Luiz-Ordem 
do dia. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara. Ribeiro de OHvelra, Agos-
tinho Pereira,. Celestino Soarea, Olympio 
Mourlo, Carvalho Britto, Nunes Pinheiro, 
Simelo St.ylita, Luiz Rennó, Valerio de Re-
zende, Aatolpho Dutra, Jollo Luiz, Vasco Aze.. 
vedo, Juvenal Penna, Raposo de Almetda, 
Julio Tavares, Brandlo Filho, Jolo Pio, Leo-
poldo Corrêa, Bernardea de Faria, Jayme 
Gomes, Ferreira e Mello e Delfim Moreira, 
fllltando com causa participada os ara. Silva 
Fortes, Tavares de Mello, Xavier Rollm, 
Franklln Botelho, Olympio Borges, Joio Vel-
loso, Carlos Toledo, Abellard e José Gonçal-
ves e sem ella os maia senhores. 

Abre·ae a aeasllo. 
Lida a acta da antecedente tlca ella aobre 

a mesa para ser approvada quando houver 
numero. 

O SR. l. · SECRETARIO dá conta do seguin-
te: 

O( fi cio 
Do sr. Gaspar Lopes, communicando que 

por motivo de molestia faltará. ás primeiras 
sesrões.-A Camara tlca inteirada . 

0 BR. JULIO TAVARES participa e a Camar& 
tlca inteirada que o ar. Gaspar Lopes falta-
rá áa primeiras aeaaõea por motivo de mo.. 
leatla conforme carta recebida daquelle seu 
collega. 

Identica participação faz o ar. Deltlm Mo.. 
relra com relaçllo ao sr. Alves de Lemoa.-
A Camara tlca inteirada. 

2 .a LBITURA 

Tem 2.• leitura e tlca sobre a mesa para 
ordem doa trabalhos o parecer n. 68. 
APaESBNTAÇÃO DB PARECEilES DAS COMMISSÕBI 

0 SR. 81\ANDXO FILHO, por parte da com-
missão de Camaras Municlpaes, envia á Mesa 
os seguintes 

Parecer n. 69, d4 1900 

A commisslo de Camaras Municlpae1, a 
que foi presente um officio da Camara Mu-
nicipal de S. Miguel de Gnanhles, remet-
tendo papeis referentes á elelçlto para verea-
dor especial do districto de DOres, realizada 
a 28 de março de 1899, depois de examinar 
attentamente a materia : 

Considerando, de um lado, que a compe. 
tencia. do Congresso Legislativo para conhe-
cer de deliberações, decialles e quaesquer 
outros actoa das Camaras Municipaes, só-
mente se veritlca nos casos expressos noe 
arte. 75 a 80 da Constituição do Estado, 



ao 

idem, art. 30 §§ 8.· e 29, lei n. 2 de 14 de lzos que allega haver aoJrrido na reallzação 
setembro de 1891, arta. 43 e 70 ; e da referida obra, em vista das informaçllea 

Considerando, de outro lado, que a mate· solicitadas á Secretaria da Agricultura, 
rh~ em queatll.o não Incide em nenhum des- Commercio e Obras Publicas, em 27 de ju-
aea casos, sendo certo, ao contrario, que áa lho e remettidaa por officio de 31 do mesmo 
Camaraa Munlcipaes é que pertence conhe· mez, nas quaes se declara já terem sido at-
ear das eleições de seus membros, cabendo tendidas as reclamaçlles sÓbre accrescimo de 
de suas declslles sobre reconhecimento de po· obras não computadas no orçamento e mais 
deres e annullação de diplomas ou de elei· tendo em vista um termo pelo qual o arre-
ções, recurso devolutivo para o Tribunal matante desiste de toda e qualquer reclama-
da Relaçlo e não para o Congresso Legiala- ção á.cerca d11 referida obra, .ó de parecer 
tivo !Lei n. 207 de 18 de setembro de 1896 que si)ja indeferida a petiçã!) do sr. Aníonio 
art. 18) ; ' J~sà uomes_. contractante da ponte sobre o 

E' de parecer que o referido otllcio da Ca- r1o ltapecer1ca. na estação de Henrique Oal-
mara Municipal de S. Miguel de Ouanhães vllo, Estrdda de Ferro Oeste de Minas. 
e ma11 papeis 8 documentos que o acompa- Sala das sess!!es. 23 de J·unho de 1900.-
nham sejam arch1vadoa. Sala das sessões, 23 de junho de l900.- Vasco Azevedo .- Simeão Stylita. 
Brandão Filho.-Olympie Mourão. 

Parecer n . 70, de :1900 

A c?mmissão de Camaras Municlpaes, a 
qu~ fo1 preaente a reclamação que 52 contri-
bumtes do município de Passos dirigiram á 
respectiva Assemblea Municipal em 16 de ja-
neiro de 1898, sobre a lei n. 100, de 27 de 
setembro de 1897, que elevou naquelle muni-
cípio a 500$000 o imposto sobre mascatea-
ção de fazendas, armarinho, etc., etc., depois 
de bem examluar os papeis e documentos 
concernentes á mnteria: 

Considerando que, em virtude do art. 75 
§ 7.· da Constituição do Estado (lei n. 2, [de 
14 de set'lmbro de 18111, arts. 43 e 70), ao 
Congresso Legislativo assiste competencia 
para conhecer de reclamações analogas á em 
questão; mas, 

ConAiderando que semelhante attrlbuição 
&n pode ser exercida pelo Congresso na sua 
primeira reunião seguinte á data das recla-
mações, importando seu silencio nessa occa-
silto (em que se deve pronunciar) em appro-
vação do acto da Camara sobre o qual versa 
a recl~maçll.o (lei n. 2, citado art. 43 § 3. · ); 
e por 1sso, 

Considerando que a reclamação de que se 
trata, sendo de 16 de janeiro de 1898 e não 
havendo sido considerada pelo Congresso 
~m .sua sessi! o daquelle anno, acha se pre-
JUdicada, estando tacitamente approvada a 
lei n. 100 citada, da Camara Municipal de 
Pas~os ; 

E' de parecer que sejam archlvadas a 
mesma reclamaçll.o e mais papeis a ella con-
cernentes. 

:Sala dassessões, 22 de junho de 1900 .-
B~andão Filho.-Olympio Mourão.-A impri-
mir-se. 

0 SR. VASCO AZEVEDO, pela commissiio de 
Representaç!!es, Requerimentos e Petições, 
envia á Mesa os seguintes : 

Pa1·ecer n . 71, de :1900 

A commissão de Representações, ltequeri-
mentos e ?etiç!!es, a que foi presente um 
requerimento em que o sr. Antonio José Go · 
mes, contl'actante da ponte sobre o rio Jta-
pecerica, na estação de Hem·ique Oalvão, 
pede a indemnização de 4:845$206 de preju-

Parecer n . 72, de 1900 

A' commisPã'l do Representações, Requeri· 
mantos e Petições, foi presente um otllcio 
em que, em data de 5 de agosto rle 189;!, o 
vice·presidente da Garoara Municipal de Pi-
umby, ar. Belizarlo Rodrigues da Cunha 
transmitte á Camara doa us . Deputados ~ 
communicaçll.o de que a municipalidade da-
quella cidade, em sessão de 15 de setembro 
de 1898, approvou unanimemente uma pro· 
posta no sentido de ser pedida ao Congresso 
Estadoal a cessão do antigo predio que ser" 
via de cadeia e paço municipal, para a Ga-
roara dar lhe o destino que julgar convenien-
te, informando mais estar o p redio alludido 
em completo estado de ruína. A commissão 
examinando attentamente o pedido : 

Considerando que os predios esta:doaes fa-
zem parte da riqueza publica e que a sua 
alienação deve ser cautelosamente concedida 
para fins certos e de reconhecida utilidade 
principalmente quando se trata tle doação: 
como no caso occorrente ; 

Considarando que, não estando determi-
nado o fim para que se pede a doação de 
fórma a poder ser apreciada e julgada a con-
veniencia do pedido, fallece criterio seguro, 
para determinar o deferimento-é a commls-
sll.o de parecer que seja indeferido o pedido 
da Camara Municipal da cidade de Piumhy, 
para a cessão do predio que servia de cadeia 
e paço municipal naquella cidade. 

Sala das sessões, 23 de junho de 1900.-
Vasco Azevedo.-Simell.o Stylita. 

Parecer n. 73, de 1900 

As commissões reunidas de Orçamento e 
Representaç.ões, Req-uerimentos e Petições, a 
que foi presente uma representação devida-
mente autbenticada por meio da qual as com· 
panbias de minera.:;ão- Tlte Ou,.o Preto Gold 
J,fines Of Bra;it Limitei, The Faria Gold 
J,fininn Company of llrazil Limited, The 
Sant' Anna G•l.t Mining Company L•mited, 
(em l iquidaçdo), The Nacional Bra;itian Mi-
ning Company, The São Bento Gold Sta-
tes Limite t, Minas etc. Goyaz Limited e 
The B1·azilian Gold Exploring Syndicate Li-
mited, pedem reducçll.o do direito de transfe-
rencia de bens, do Imposto sobre a npor-



... 
taçl.o do ouro e aboli~ do direito de re-
gi•tro de 1/2 •f• sobre o capital : 

Considerando que o Congresso, na aua ul-
tima sessão, já attendeu, tanto quanto pos-
sível, ao aaaumpto constante da reclamação, 
demonstrando a boa vontade que o anima na 
protecção á i n~uatria xtractiva, Bli:CJ as 
commiasões reumdas de parecer que st>Ja ar· 
chivada a representação das companhiaa de 
mineração. 

Sala das com missões, 23 de j unho de 1000. 
-Vasco Azevedo.- ~ imelio Stylita. - Julio 
Tavares.- Delfim Moreira.- Valerio de Re-
zende.-A imprimir-se. 

Nl.o ha projectoa e indicaçõM a serem 
apresentados. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2&. DISCU88iO DO PROJII:CTO N. 13, DB 1899. 

E' annuneiada a 2.• diacusfio, por artigoP, 
do projecto n. 13, concedendo um au:r.illo de 
2:000$000 para a construcçlio de um predio 
destinado á Santa Casa de Caridade da Ca-
pital. 

Em discuuio o artigo 1.•. 
O s:r. l'aseo Aae..,edu: --Senhor Presidente, 

a uctor do prCljecto, ora submettido á apre· 
ciação da Camara dos senhores Deputados, 
cumpro o dever de vir á tribuna defendel·o, 
pedindo permiuão á illuatre commiseão de 
Orçamento desta Casa, para oppor-me á 
conclusão do parecer por ella emittido 
sobre o mesmo projecto quando o oll'ereceu 
para 2.a, discussão na sessllo do anuo tro.ns· 
acto. 

Quer pessoalmente, quer no caracter de 
membros da commissll.o de Orçamento, os 
aignata.rios do parecer merecem de min l! a 
parte to LI o acatamento. 

Todavia, ar. Presidente, impugnando a 
conclusão desse parecer, eu defendo uma 
causa justa, procurando, ao mesmo tempo, 
evitar que seja adiada a execuélio de uma 
medida de grande neceesidade e de enorme 
conveniencia. 
. Ao iniciar-se nesta Casa, no anno paBSado, 
a dlscusslio deste projecto, affiuiu para elle 
grande corrente de sympath ias, porquanto 
se cogita de attender a um serviço inadi-
avel, imprescindivel, que merece toda boa 
vontade dos illustres senhores deputados. 

E eu estou bem certo de que tllo sómente 
as circumstancias especialissimas em que se 
achou o Congresso na sessão transacta con-
atituiram o motivo determinante da apresen -
taçllo do parecer da nobre commisalio, que 
julgou estarem, no momento, consultadas 
as necessidades urgentes do hospital de Ca-
ridade da cidade de Mi nas, visto como havia 
uma emenda, apresentada pelo Senado, con-
cedendo áquelle estabelecimento a subven-
çll.o ou o auxilio de seis contos de réis. 

Mas, ar. Presidente, o projecto em dlacua-
slo não trata exclusivamente doa auxilio& 
permanentes que devem ser dados a todas 
as instituições de caridade do Estado. Pede 
sos poderes publlcoa um au:r.illo para poder 
aer levada a effeito a edificação de um pre-
dio destinado ao hospital desta cidade, que, 

embora em inicio ainda, já tem comt.udo 
uma população bastante numerosa. Asaim, 
&al.legur&l' se·hlio á classe pobre 01 recuraoa 
necesaarios para occorrer ao tratamento nu 
auli.l enfermidades. 

E é com desvanecimento que eu vejo que 
essa nobre iniciativa vae merecendo, da par-
te da populaçil.o de Bello Horiz JDte, todo o 
apoio que deve ser dispensado ás causas 
boas e generosas. 

Entretanto, apesar de ser energica a von-
tade dos direcbres da Santa Ca3a desta Ca-
pital, apesar da generosidade deste po\"o, 
eacaaseam os meios indlspen~aveis para a 
conatrucçlio de um hospital . · 

A Camara nlio Ignora que a Preft~itura f<lZ 
cessão á Casa de Caridade dos divergoa hoa-
pitaes-barraca que mandara edificar para 
abrigar os indigentes enfermos: mas, easea 
hospitaes nAo offerecem condições de dur!'--
bilidade e nem tlio pouco de bygiene. Eu Já 
ouvi dos distinctoa clinlcoa, que alli prestam 
seus serviços generosa e humanitariamente, 
que elles não preenchem absolutamente o 
tlm em qne estilo sendo util izados. SllJ casas 
de papelão, inho.bitaveis quasi quer no. tem~o 
de J'rlo quer no tempo de calor, n11o permtt-
tindo ao medico a segurança precisa para 
poder desenvolver com proveito e com van-
tagem o tratamento dos doentes. 

Além disso, pela propria natureza do ma -
terial de que são construido~,ess e s hospitaes-
barraco., dentro muito pouco tempo, estarão 
de tal sorte estragados que não poderlio mais 
prestar serviços. Por isso. a m"sa adminis-
trativa da Santa Casa trata de constru ir um 
editlcio cuja planta jâ foi approvada pela 
Prefeitura e cujos alicerces já estilo sendo 
lançados, segundo estou in formado. 

Sr. Presidente, a Santa Casa desta cidade, 
fundada ba um anno, tem espalhado com 
profu~ão extraordinaria, attendendo-se aos 
seus recursos exíguos, os beneficios que alo 
inberentes a uma instituiçAo tão pia e tio 
util. 

Actualmente a Casa de Caridade tem em 
suas enfermarias grande numero de doen-
tes. 

Pelos dados que possúo, a média dos enfer-
mos que recebem tro.t11 mento no estabeleci-
mento é de vinte e doia diariamente, das-
pendendo se com este Importante serviço 
mensalmente cerca de 1:200$. 

Medicoa generosos, altruletas e dignos de 
todos os louvores, os ara; drs. Salvador Pin-
to, Olyntho Meirelles, Cícero Ferreira, Benja-
min Moas e outros, têm prestado grandes 
serviços, comparecendo diariamente no con-
sultorio do hospital e attendendo cou: re -
ceitas os muitos lnii ; entas que alli compa-
recem. 

A Prefeitura desta cidade auxilia com a 
contribuiçlio mensal de :100* e esforça-se, 
com todos os elementos de que pode dispor, 
para que floresça uma instituiç!lo ti!.o digna. 

A irmandade conta cerca de seiscentos ir-
mi!.os; destes, porém, nem todos si!.o pou· 
tuaes no pagamento de suas contribuiçl!ea, 
e assim a Mesa administrativa Fó pode con-
tar com a renda de 4003 mensaes, mais ou 
menos. 



••• 
Pelo que eu tenho dito, sr. Pretidente, 

vê-se claramente a boa vontade que existe 
nllo só doa poderes do Estado como tambem 
doa particulares, para que seja auferido dessa 
nobilíssima instituição todc o proveito pos· 
sivel. Mas, a renda actual da Casa de Cari-
dade é insuJilciente; mal chega para as des · 
pesas indispenaaveis, e seus dignos admi-
nistradores têm dado louvores a Deus por 
terem podido mantel-a até o presente, sem 
maiores sacrificios nem de fi cita. 

O meu projecto, que tambem é subscripto 
por alguns collegas da 5.• circumacripçilo 
eleitoral, trata de fazer com que a Camara 
doa srs. Deputados leve seu concurso etD.caz 
e benefico á iniciativa particular que tem 
sido, como disse, tão bellamente secundada 
pelos poderes publicos. 

Ela porque, sr. Presidente, venho apresen· 
tar á consideração da Casa uma emenda. 

No projecto primitivo apenas se pede uma 
verba de 2:000$ para a construcção do hos-
pital. 

O predio, sr. Presidente, é de bellissimo 
aspecto, segundo a planta escolhida, com 
todas as commodidadea para o mistér a que 
se destina, e foi orçado em 65:0003, quantia 
que nllo é pequena e nem podia o edificio 
custar pouco pela necessidade de ter varias 
enfermarias, e para a distribuiçilo dos doen-
tes conforme as molestiaa que tiverem, como 
prescrevem regras elementares de bygiene. 

A Mesa Administrativa. pela deflciencia de 
recursos, não poude ainda iniciar a con-
strucção, que pretende,de uma das enferma 
rias, porque com essa obra terá de despen-
der, segundo o orçamento, a quantia de 
23:092$000 e não dispõe de saldo na suare-
ceita para abalançar-se a tão oneroso com-
mettimento, embor& lhe sobeje ardente de · 
dicação. 

Attendendo a essa razll:o e á necessidade 
urge~te de. construcção do predio na con-
formidade do plano adoptado, foi que enten· 
di ~e meu dever, na presente diacussll:o do 
proJ.e~to, o1ferecer uma emenda, elevando o 
aux1ho no mesmo consignado, auxilio que 
eu reconheço ser por demais exlguo. 

O SR. JoÃo Pio : -O Congresso Mineiro 
tem obrigação de auxiliar principalmente 
Da Capital do Estado. 

0 IR. VAECO :\ZBVEDO:-Pensando e tlrendo 
que os poderes publicas de MinaH estão com-
penetrados de tal d.ever, tomei o alvitre de 
apresentar a emenda que vou ter a honra de 
ler e que conto será. acceita pela Casa. 
~ emenda, que apresento, é a seguinte 

(le). Apresento egualmente outra referente 
ao paragrapbo unico, cuja disposição altero, 
ficando assim substituldo (l .J). 

Procuro, sr. Presidente, na emenda que 
submetto á consideraç:ío da Camara dos srs. 
DeJ?ntados, nttender ás razões que já enun-
ciei, prestando à Mesa Administrativa da 
~anta Casa de Bello Horizonte auxilio va-
hoa~ para que possa, desde logo, a~tir no 
sentido da inadiavel edificação do predio do 
hospital. 

Reunido esse auxilio, aos empenhados es -
forçof.l da Mesa Administrativa e li. boa von -
tade e acolhimento sympatbico quB a hum a-

nitaria inatituiçlo vae encontrando da par-
te da generosa e nobre sociedade de Bailo 
Horizonte, poder-ae-ha. eu me convenço, 
levar avante a bemfazeja empresa; aem elle 
improficuoa aerão todos os tentamene, por 
que as ditD.culdades silo de tal ordem que 
não poderiam ser removidas ainda com o 
emprego de energlca acção da Mesa Adml· 
nistrativa. 

A Santa Casa tem, ar. Presidente I pelos 
serviços que eatá prestando e prestará, todo 
o direito de confiar na boa vontade do Con-
gresso par11 adopçll:o de uma disposição de 
tanta utilidade e de tio dilatado& benell cio•. 

A humariitaria e benemerita aseociaçllo 
encontrou nos seus primeiros provedores, 
os srs. dr . Adalberto Ferraz e coronel Emy-
gdio Germano, dedlcaçoes de verdadeiros e 
fervorosos apoatolos da caridade, consa-
grando-lhe todos os devotamentos, agindo 
em período ditD.cil e embaraçoso, qual o do 
estabelecimento do hospital, com zelo e te-
nacidade para que se pudesse 1trmar e man-
ter a caridosa instituição. 

Como um incentivo a novas luctaa e a DO· 
vas viotorias, é conveniente que os poderes 
publico& venham collaborar em obra de tan-
to merito, attestado da nobreza e magnani-
midade da populaçlo da nova Capital, e 
acoroçoar uma. miciativa tão bella, tão lou-
vavel, tão cheia de resultados para a pobre-
za enferma. 

Por este modo fará. o Congresso do Estado 
sentir que, embor3 n§.o sejam folgados, nem 
muito amplos os nossos recursos financeiro&, 
não lhe escasseiam patriotismo e boa von-
tade na realização das idéas justas e dignas 
de applausos. 

Espero, pois, que a emenda que tenho a 
honra de apresentar seja bem recebida pela 
Camara e pela illustre commisaão de Orça-
mento para que se traduza em realidade o 
auxilio pedido para a conatrucção do predlo 
da Santa Casa de Caridade desta formosa. 
Capital. 

Tenho concluído. 
Vem ã. Mesa, é lida, apoiada e entra em 

discussão coojuuctamente com o artigo I. • 
do projecto a seguinte : 

Emenda 

Ao art. 1. • - Em vez de 2:000~000,-diga~ 
se 10:000,3000 (dez contos de réis). 

o paragrapho unico seja substituído pelo 
seguinte: 

Paragrapho unico. O auxilio aerá pago 
em prestações e á proporção que for se 
fazendo a obra e a juizo do governo. 

Sala das sessões, 23 de junho de 1900.-
Vasco Azevedo. 

o sr . .João Lulz:-Sr. Presidente, come-
ço declarando que acho perfeitamente accel-
tavel a emenda apresentada pelo illustre col· 
lega representante da s.a oircumscripçllo 
eleitoral, e estou certo que o Congresso MI-
neiro nl!.o recusará o auxilio solicitado para 
a fundaç§.o de um estabelecimento, cuja Dl!-
cossidade se impõe na Capital do Estado fel-
ta segundo se diz, para demonstrar os sen-
ti.:.entos de civilizaçi"Lo do povo mineiro. 
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Entretanto, tendo a commissão de Orça-
mento do anno passado emittido para 2.• 
discussão parecer contrario ao projecto, e 
vindo hoje o nobre deputado oll'erecer emen-
da propondo o augmento do auxilio pedido, 
parece-me curial e de boa doutrina que ou-
çamos a commiasllo de Orçamento a respeito 
(Apoiado1), certo como estou tambem de que 
n!o actuando oa mesmos motivoa que actua· 
ram o anno passado para que ella pedisse a 
rejeiçlio do projecto, poasa agora emittir 
parecer sobre a emenda e facilitar a missão 
do Congresso, assumindo a responsabilidade 
que porventura lhe caiba em mataria de 
ueapesa publica. 

Neates termos, e nllo havendo prejuízo, 
visto como nllo ha numero na casa para se 
votar a emenda do nobre deputado, envio á. 
Mesa o seguinte requerimento lle). (Muito 
bem). 

0 SR. VASCO AZEVEDO:-De pleno accord() 
com v. exc. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra im-
mediatamente em discussllo o seguinte 

Requerimento 
Requeiro que o projecto n . 13, e a emen· 

da do ar. deputado Vasco Azevedo voltem ú. 
commissll.o de Orçamento para emittir pare-
cer, no prazo regimental. 

Sala das ae88ões, 23 de junho de 1900. 
-João Luiz. 

Não havendo quem sobre elle peça a pala-
vra encerra· se a discussão, sendo a votação 
adiada por falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para o dia 25 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMKIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçll.o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
diatribuidos. 

Apresentaçlto de pareceres das commis-
atJes. 

Apresentação de projectos, indicações, in-
terpellaçlles ou moçõee. 

Discusslio de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

VotaçR.o do requerimento apresentado pelo 
ar. João Luiz. 

SEGUNDA PARTB 
Até 4 horas da tarde: 

Discusslto unica rlo parecer n. 68, conce-
dendo licença ao ar. deputado Artbur Pi-
menta. 

Levanta-se a sessão. 

6·. SESSÃO ORDINARIA AOS 25 DE JUNHO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OI.IVEIRA 
SUMMARIO:- 1·. parte da ordem do dia.- Acta. 

-Expediente.- Observações dos ara. Nunes l'i-
nbeiro e Joio Luiz,- 2·. leitura.- Apresenta-
ção do parecer. n. 74.- 2·. parte.- Discussão 
do parecer o. 68.- Ordem do dia. · 

Ao melo-dia, feita a chamada, acham·l!l 
preaentea os srs. Ribeiro de Oliveira, Agosti-
nho Pereirs, Celestino Soares, Alves de Le-
mos, Delllm Moreira, JulioTavarea, Olympio 
Mourllo, João Luiz, Raposo de Almeida, Bran-
dão Filho, Leopoldo Corrêa, Valeria de 
Rezende, Bernardes de Faria, Jayme Gomee, 
Joll.o Pio, Nunea Pinheiro, Luiz Cassiano, 
Luiz Rennó, Desiderlo de Mello, Simello Sty-
lita , Juvenal Penna, e Ferreira e Mello, fal-
tando com causa participada os srs. Silva 
Fortes, Tavares de Mello, Xavier Rolim, Fran-
klin Botelho, Olymplo Borges, Jollo Velloao, 
Carlos Toledo, Abeilard, José Gonçalves e 
Gaspar Lopes, e sem ella os maia senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e nlio havendo 

quem faça observações llca ella sobre a mesa 
para ser approvada quando houver numero. 

EXPEDIENTE 
0 SR. )•. SPCRBTARIO dá conta do seguinte: 

O(ficinl 
Do sr. 1·. Secretario do Senado commu-

nicando ter subido á sancçlto em 23 do cor-
rente o projecto emanado desta Camara sob 
n. 21 dando nova denominaç!o á comarca 
do Carmo da Bagagem.- A Camara llca in. 
te irada. 

Do dr. Secretario das Finançaa, transmit-
tindo a •Mensagem» do ar. dr. Presidente do 
Estado, acompanhada da proposta de orça-
mento para o exercício de 1901.-A' commia-
allo de Orçamento. 

Reprc1entaçi%o 
Do dr. Aristides de Araujo Maia, fazendo 

sentir a conveniencia de serem eitas algu-
mas alterações na lei n. 269 de 1899, sobre 
homeatead .-A'. commiss!o de Legialnçllo. 

Telegramma1 
Doa ara. deputados Epaminondas Ottoni e 

Ignacio Murta, participando que faltarlto 
áa primeiraa sessões por falta de vapor no 
porto de Ct.ravellas.-A Camara fica intei-
rada. 

0 SR. NUNES PINHEIRO communica e a Ca-
mara fica inteirada que oa are. P'. Peixoto, 
Astolpho Dutra e Lindolpho Campoa faltarllo 
ás seaaões por alguns dias por motivo de 
torça maior. 

o sr • .JoAo Lula :-Sr. Presidente, pedi a 
palavra para passar áa mllos de v. exc. allm 
de ter o destino regimental, uma repreaen-
taçllo do conselho dietrictal de Cambuqulra, 
pedindo o auxilio do Estado para a caoaliza-
çllo de agua potavel no mesmo districto : 
seja me licito JU&tllloar desde já, em ligeiras 
palavras, a procedencia desse pedido . 

O districto de Cambuquira é a séde de al-
gumaa daa mais importantes fontes de aguaa 
mineraes de propriedade privada do Estado, 
ao qual tambem pertence o patrimonio 
daquella povoação, de modo que todos oa 
melhoramentos que ae possam fazer neua 
diatricto aproveitam dlrecta 8 principal-
mente ao proprietario daa terraa da povoaçllo 
8 das fontes de aguu mlnerae1. 
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Folgo de ser o portador desse justo t~edido 

feito ao Congresso Mineiro, porque Vf'JO que 
o benemel'ito ar. dr. Presidente do Estado, 
em sua-«Mensagem», comprehendendo o al-
cance immenso que para Minas advirá do 
bom apro-veitamento de suas fontes mine · 
raes, me auctoriza a defender o reclamo do 
conFelho districtal de Cambuquira. 

Diz s. exc lle): 
«Sem perder de vista a imperiosa necessi-

dade de submetter opportunamente a um 
regi meu especial as estações hydro-mineraes, 
lembro a conveniencia de organizar uma 
_planta daquellas localidades, FAZER AlGUNs 
MKLHORAMIUHOS QUB ESCAPAM AOS RECURSOS 
DO PODKR MUNICIPAL B PRC.TKGER AS FONTKS, 
dia a dia prejudicadas por excavações incon-
venientes e profundas perfurações do sub-
·solo. 

Esta acçl!.o directa do governo se ju&titl-
cará em relação a propriedades que lhe per-
tencem, que lhe impõdm graves responsabi 
lidadas, que constituirão futuramente um 
precioso elemento financeiro e que pelo la · 
do da utilidade publica devem ser conside-
radas como um verdadeiro patrimonio na-
cional». 

E em relaçl!.o a Cambuquira, declara que o 
governo adquiriu todos os terrenos,por com-
pra feita á municipalidade de Campanha. 

O conselho districtal de Cambuquira, sr. 
Presidente, possue uma renda diminutíssi-
ma, nll.o pode por si só fazer esse serviço, 
indispensavel, alias, para a hygiene e salu-
bridade do Jogar. 

0 SR. JU\'ENAL PENNA :-Não ha Jogar mais 
salubre do que Cambuquira. 

O sR. Joio Lmz :-Mas, v. exc. compre-
banda que a hygiene e a salubridade desap-
parecem desde que falte a agua necessaria, 
ao menos, para o asseio das casas e de 
seus habitantes. 

0 SR. JUVENAL PBNNA :- Desejo que V. 
exc. consiga isso, porque poder-se -ha tor-
nar extensiva essa medida a Faria Lemos 
tambem. o sR. JoÃo Lu;z :-Faria Lemos não é es · 
· ação de aguas mineraes, nll.o é districto 
cujo patrimonio pertença ao Estado. 

Cambuquira é uma propriedade privada 
do -Estado, que aufere proveito com o ar· 
rendamento e aforamento de seus terrenos ; 
deve, pois, o Estado ter interesse directo e 
immediato no desenvolvimento da povoa-
çll.o. 

Nestas condições, passo ás mllos de v. 
exc., afim de que seja enviada á. commiss!ío 
competente, a representação e espero que os 
illustres membros dessa com missão, atten-
dendo ao que acabo de dizer, tomarão na de-
vida consideração o reclamo justíssimo do 
conselho districtal de Cambuquira. (Muito 
bem). 

A' commies!ío de Petições. , 
2.• LEITURA 

Têm 2.• leitura e tloam sobre a mesa. para 
ordem dos trabalhos oa pareceres de ns. 69 
a i3. 
APRESENTAÇÃO DE PABECERBB DAS COJOIIIIÕBI 

O SR. JoXo Luiz, por parte da commiaal!.o 

de Justiça Civil e Criminal, envia á Me1a o 
seguinte 

Parecer n. 74 
(Terceira Legislatura) 

A cummissão de Justiça Civil e Criminal, 
a que foi presente um requerimento em que 
o cidadão Joaquim Ma'ria Alvernaz, profee-
sor publico e advogado provisionado, pede 
a interpretação de artigos de lei, de modo 
a tornar-se claro si aos professores publt-
cos e ou não vedado o exercício da advo-
cacia: 

Considerando que, em face das nosau leia 
processuaes e de organização judlclaria, 
unico ponto de vista em que se colloca a 
commissão para emittir seu parecer sobre 
o alludido requerimento, o professor publl-
co pode exercer a advocacia, desde que 
tenha os requisitos legaes de habilitaçlio-
diploma ou provisão-, como, aliás, é claro 
no dillpositivo do artigo 121 § 4. • da lei n. 
18, de 28 de novembro de 1891 ; mas 

Considerando que, sob o ponto de vista 
das conveniencias do ensino publico, a ques-
tão pode ter solução diversa, de accordo 
com o preceito do artigo 9." da lei n. 281, 
de 16 de setembro de 1899 -é de 

Parecer e requer que o requerimento do 
cidadão Alvernaz và á commiss!ío de Instru; 
cção Publica, para se pronunciar sobre o 
mesmo. 

Sala das commissõeP, 25 de junho de 1900. 
-João Luiz, relator. - Luiz Rennó. 

A imprimir-se. 
Não ha projectos, indicações e moções a 

serem apresentados. 
VOTAÇÕES ADIADAS 

Continúa a falta de numero legal para 
votações das matarias encerradas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
DIECUSSÃO DO PARECER N. 68 

Lido e posto em discussão encerra-se esta 
sem debate e fica adiada a votaçll.o do pa-
recer n. 68, concedendo licença ao sr. de-
putado Arthur Pimenta. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanhll. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. . 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e doa projectos depois de impressos e 
distri buldos. 

Apresentação de pareceres das commil-
sões. 

AprePentação de projectoa, indicaçõee, in· 
terpellaçõea ou moções · 

Discus~ll.o de requerimentos, indlcaç!Jea, 
interpellações e moções. 

Votaç!ív das matarias cuja diacuulo tlouo 
encerrada. 



.. 
IBG'ONDA. PARTB 

Até -' boraa da tarde : 
DIICUlldo' dOI' parecerea DI. 89, 70, 71, 72 

e 73. 
Levant&·le a seallo. 

7.•SBSSÃO ORDINARIA, AOS 26 DB JUNHO 
DE 1000 

PRDIDI.NCIA. DO SR. RIBEIRO DB 0LIVBIRA. 

SUMMARIO : - 1.• parte d&ordem do dia.-Act&· 
-l!:lpfdieotl'. ObeervaçOea do ar. Raposo dd 
Almelda.-2.• ltllora.-Apreaeotatlo daa iodi-
fa(llet n~. & e 6 e doa pro)eetoa na . 87 e .as -
Diacoaalo do parecer o. 74.-l!.• parte.-Diaco!-
slo doa pareceres os. ~. 10, 71, 72 e 73.-0r-
dem do dia. 
Ao meio dia, Celta a chamada, acham-ae 

presente• t s senhorea : Ribeiro de Oliveira 
.Agoatlnho Pei'elta, ee·eatlno Soare~, Olympl~ 
Mourllo, Joio Pio, Franklin Botelho, Deside-
rio de Mello, Jayme Golnet, Julio Tavares 
Luiz Caaltano, Brandllo Filho, Delftm Mo! 
reira, Joio Luiz, Raposo de Almeida, Nunel 
Pinheiro, Alves de Lemos, Luiz Rennó Va-
terio de Rezende, Bernard• de Faria, ' Leo-
poldo Corrêa, Juvenal Penna, Simello Sti-
lyta e Ferreira e Mello, faltando com causa 
participada 01 aenhorea : Silva FQrtea, Ta-
varea de Mello, XaTier Rolim, Olympio Bor-
ges, JoiW Yelloao, Carlos Toledo, Abellard, 
Jote Gonoalvet, Gupar Lopes, Bpaminondu 
Ottoni, lgnacio Muna, F. Peixoto, Aatolpho 
Dutra e Lindolpho Campos e sem ella os 
mala senhoret. 

Abre·se a aesalo. 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella taça obaervaçuea, ftca a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

UPEDIENTE 
O IR. 1. · SBCB.BTARIO dá conta do seguinte: 

O((iccos 
Do ar. dr. Secretario du Fi nanou en-

viando o balanço definitivo do exerclci~ de 
1898 e a proposta do ar. dr. Presidente do 
Eltado para approvaçlo das coataa desse 
e:rerclclo.-A· commi11lo de Orçamento. 

Do ar. dr. Secretario do Interior tranamit-
tindo a·menaagem em que o ar. dr. ·Presi-
dente do Eltado apresenta a proposta de 
ft::raçlo da roroa publica para o tnturo exer-
cicio de 1001.·-A' commJaallo de Força Pu-
blica. 

0 IR. RAPOSO DB AL!aiDA. participa e a Ca-
mara 1lca Inteirada que o ar. Vasco Azevedo 
tal~é. u aeuGes por alguns diu por moti-
vo )Uito. 

2.• LlllTURA 
Tem 2.• leitura o parecer n. 7-'. 
O IR. PaJrSIDBNTB declara que o rererido 

parecer terminando por um requerimento 
ftca sobre a mesa~ na tõrma do Regi-
mento entrar em dtacuealo opporturoamente 
na presente seaalo. 

Nilo ha par~rea das commiul!el a serem 
apruentadoa. 

0.-5 . 

OIUIIBNTA.Çlo: o• PROJIIOTOII, DfDlCA.gUD • 
INTDPILLAÇIJD 

O •r . .Juye.at ..__: - Sr. Preaidente, 
venho apresentar uma iDdicaQio que, eepero, 
teré. todo apolo de meu Uhutnd.o• oolle-
gu, por 1110 que aen unlco e·excluaivo ftm 
ê prõcurar;"P.eloa meios lepea, attenuar de 
algum modo· a dtuaçlo atftictiva ~r. q_ae 
paua neste. momento a lavoura do KnaclO, 
a qual ê, sein duvida, o maior factor da na. 
aa riqueza publica. 
· Antes porém, ~e ptooeder 6. leitura da 
minha indlcaçlo, ieji.-me licito · hlatoriar 01 
motivos que ·actuaram em meu eepirito para 
apre~ental-a. 

A estrada de Cerro Leopoldina, er. Prelt-
dente, desde que ligou a rêde ftumlnellJe ' 
mineira, procurou dar grompta e immedlata 
sabida aos generoa que, despachados de aua1 
dl1rerentea eataouea, eram destinado• 6. Ca-
pital Federal pela via Nltheroy. 

Ella assim procedendo procurava attender 
aos aeua Interesses proprioa, o que é até 
certo ponto louvavel. 

MultO naturalmente, porém, sobreveio 6 
estrada de rerro Central grande preJutao, 
porquanto ella tinha na ü.eopoldina» uma 
poderosa concurr~nte. 

As1lm, o tiiZendeiro que deat>jaile 01 ae01 
generoa com brevidade na Capital Federal, 
teria to!'Çoaamente de despachai-os pela via 
Nitheroy, fazendo todo trajeoto pela estrada 
de rerro Leopoldina. 

Prejudicada, pois, a •CentraJ. teve de cha· 
mar a «Leopoldina• a um novo convento de 
trafego mutuo. Infelizmente, esse convento 
nlo roi publicado e nós nllo podemos saber 
precisamente os seus termos. 

Entretanto, neceuario se torna que ae 
delimite, de modo claro e preciso, interpre-
tando e desenvolvendo o preceito constitu-
cional, qualeeja a competenoia do poder ju-
dlciario. para Intervir e annullar actoa do1 
outroa poderes poli ti coa do Estado . 

.... harmonia doa poderes e sua indepen-
dencia aaaim o exigem, e v. exc. ~be, ar. 
Presidente, e a Camara doa ara. Deputado• 
perfeitamente conhece 1ue o asaumpto tem 
slJo por demais debatido, nllo eó perante 01 
poderes federaes, como perante OI poderes 
do Estado; aa sentença• alo contradtctoriu, 
dependentee do modo de ver de cada magil· 
trado; aa oplniGea dos juristas divergem e, 
para que possamos fazer direito nosso, te· 
moe de recorrer a tontea subsidiarias, o que 
poderia denotar incuria ou incompetenoia 
da nossa parte. . 

Nestu condlçGea ·me parece · neceaaarto 
que o Congresso Mineiro, por uma lei, fixe 
e preetse os termoK em que o poder judi· 
ciario pode se manifestar, para annullar 
actos dos outroa pt>derea pollticoa do Eltado, 
de modo a manter a harmonia destes po-
deres. · · 

O Congresso Jurldico Americano, um doi 
maiores acontecimentoí do nouo paiz, a 
respeito do q~al o aeu presidente u1ou de 
uma pbrue feliz, aproveitando. o arpmen-
to cartesiano, quando disae que o Braall 



exiatia, porque o Braail acabava de demon-
strar que pensava, o Congresso Jurídico 
Americano teve de reFolVer esta magna 
queatlo e, quando se perguntou : «ba. actos 
administrativos que eacaram à competencia 
do poder judiciario ; qua a limitaçllo que a 
eaa•competencla se deve dar 1 » as opioinea 
divergiram entre os jliristatt. UnP, Inteira-
mente inclll\ados á escola conservadora, 
pro!)uravam ~estri.ng~r a acção e competen-
cia .do poder JUdicJarJo; outros, levados tal-
vez por excesso de liberalismo, faziam com 
que o poder judici~rio absorvesse todos os 
outros poderes políticos do Estado, esque-
cendo que devem existir entre elles comple-
ta harmonia e independencia: e a solução 
nllo foi satisfactoria, segundo penso, porque 
o quo se decidiu foi _que a competencia do 
poder judiciarlo podia .manifestar-se todas 
as -..;ezes que houvesse lesão de direito indi-
'llidual, soluçlo que . nada resolve, porque, 
nos termos da questllo, não ficou definido o 
que seja direito indivHual. 

Entretanto, é corrente, é VGz publica que 
a «Central» teve de ceder á «Leopoldin&» 
40 'I· dos seus fretas para que esta trou-
xesse a Porto Novo os generos despachados 
nas suas eataçnes. 

Firmado, pois, o convenio, a «Leopoldina» 
facilmente ordenou aos seus agentes que 
despachassem promptamente para Porto No-
vo os generos destinados à Capital Federal, 
auferindo assim os 40 'I· de Porto Novo á 
Capital e Isentando-se das grandes ditllcul-
dades da Serra de Friburgo que são conhe-
cidas de todos nós. 

Além disso a Companhia Leopoldina ele-
vou . consideravelmente os seus fretes na 
rêde fluminense, de tal sorte que os lavra· 
dores residentes entre Friburgo e Sumidou-
ro reuniram se na estaçlo do Barão de 
Aquino e deliberaram, quotizando entre si, 
formar uma caixa destinada aos reparos da 
eatrada de rodagem daquella estaçllo á Porto 
Novo, afim de que seus productos deman-
dassem a Central pela via Porto Novo, visto 
como elles não podiam supportar as tarifas 
elevadíssimas ex1stentes entre Mello Barreto 
e Nitheroy. 

E agora, sr. Presidente, sem proceder pu-
blicação,a E. de F. Central eleva do um mo-
mento para outro consideravelmente as 
suss tarifas, prejudicando deste modo a la-
voura já tlto sobrecarregada. 

Admira-me ainda, sr. Presidente, que a 
elevação dos fretes da «CentJ•al» tenha coin-
cidido exactamente com a subida do cam-
bio·. 

Isto porque, a alma, a vida, por assim di-
zer, da estrada de ferro é o carvão de pe-
dra, que é muito mais barato quando o 
cambio se eleva. Entretanto com a subida· 
do cambio é que a «Central» augmenta as 
suas. tarifas. 

Vou ler á Camara as difl'erentes ta.bellaa 
dessa· estrada e penso que. fico e r. onerado 
de .outras ponderaçl!es, porque, mais alto do 
que eu, falam os algarismos. Nessas tabel-
laa eetD:o incluídos todos os direitos a pa-
gar:se . . 

a~ . 

A tabella que vigorava a . 30 de abril de 
1900, de Porto Novo ao· Rio· de Janeiro, é a 
seguinte (Lê): 

Tabella. de fretes de café que vigorou na 
E. de Porto Novo para a Marítima, até 30 
de abril de 1900, a saber: . 

1 sacco 60 112, kllos a 61 3$000 
2 saccos » » » » » 5$300 
3 )I) )) » ,. • • 7§600 

Assim gradativamente. 
13 saccos 60 112, kllos a 61 30f500 

Tabella que começou a vigorar em I·. de 
maio de 1900, a saber: 

1 sacco 60 lf2, kilos a 61 5SOCO 
2 saccos » » » » » 9!000 
3 » )) » )I) )) » 12$900 

Assim gradativamentto. 
13 saccos ao 112, kilos a 61 52$800 

Ve a Camara que o augmento foi de 2$000 
em cada uma sacca de oafé de 6') kilos, 
e tanto basta para provar a procedencia da 
minha indicaçl!.o, que espero será tomada na 
devida consideraçl!.o. 

Tenho co.ncluldo. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e""vae á com-

mis~ão de Orçamento a seguinte, 
Indicaçllo n. 5 

( Terceira Legislatura ) 
Indico que por intermedio do Governo do 

Estado se faça sentir ao Governo da União a 
conveniencia de Eer mantida a tabella de 
frete de caré que vigorava na Estrada de 
Ferro Central do Brasil até 30 de abril do 
corrente anuo e que foi substituída pela de 
I·. de maio proximo findo. 

Sala das sessnes, 26 de junho de 1900.- Ju-
venal Penna. 

O Sr . .JoAo Lalz. (·)-Sr. Presidente, pedi 
ll palavra para submetter á consideraçll.o da 
Camara dos srs. Deputados uma indicação 
tendente á resoluçll.o de um dos mais graves 
problemas constitucionaes do nosso Estado, 
deante da disposição constitucional que abo-
liu o contencioso administrativo e transfe-
riu ao poder judlciario a oompetencia para 
annullar actos do poder executivo, contra-
rios á Constituição e ál leia. 

Inquestionavelmentto, sr. Presidente, a 
abolit<D:o do contencioso administrativo foi 
uma grande conquista, um grands passo 
dado pelo regimen democratico para a boa 
discriminaçllo das funcçnes de cada um dos 
poderes publicoP. 

Nestas condições, possuindo o Senado Mi· 
neiro e a Camara. dos srs. Deputados illus· 
tres collegas distinctissimos pelo seu cul-
tivo jurídico, entendo que damos um passo 
proficuo no desenvolvimento dos nossos pre-
ceitos constitucionaes, decretando uma lei, 
que, interpretando e precisando esses pre-
ceitos, defina, de modo claro e terminante, 
qual a competencia do poder judiciario para 
annullar ou não cumprir actos dos outros 
poderes do Estado quaes os atreitos das sen-
tenças respectivas, em ordem a evitar ab-
sorpção de um poder pelo outro e em ordem 
a garantir e Cs er respeitar os direitos do 
cidadlo (Apoiados). 
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A minha indicaçlo e a seguinte (le). 
(Muito bem). 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e remettlda t. 

commiaslo de Leglalaçlo a seguinte · 
· Indicaf40 n. 6 

(Terceira Legislatura) 
Indico e proponho que a Camara dos ara. 

Deputados convide, nos termos de seu regi-
mento Interno, a Camara dos ara. Senado· 
rea para a nomeaçllo de uma commlasão mix-
ta, compoata de trea deputados e dois so-
nadore•, que formule e 11presente ti. conei-
deraçlo do Congresso Mineiro um projecto 
de lei, que at.tendendo á organizaçlo dos po-
deres pol.ticos do Estado, a sua harmonia e 
lndependencla, á. abollçlio do Contencioso 
admJDiatrativo, desenvolva e interprete oa 
preceitos conatitucionacs relativos á com-
petencia do poder judiciarlo para annullar 
actoe doa outna poderes. ( .S R.) 

Sala du senões, 26 de junho de 1900.-
Jolo Luiz. 

0 IR. CELESTINO SoAREI (2. • ucretario):-
Obtlve a palavra, senhor Presidente, para 
apresentar á consideraçlo da C amara. dos srs. 
Deputados 1loia projectos de lei, dos quaea 
um ó a repetlçlio ou a reproducçlio de ou-
t'ro que tive a honra de o1l'erecer â esta 
Casa, na 1esalio de 12 de junho de 1898, au-
ctorizando o governo do E1tado a contractar 
a construcçito de uma estrada de ferro, que 
và levar o progresso e mesmo a vida aos 
habitante• do norte. O segundo refere·te á 
incompatibilidade para os cargos de agente 
executivo municipal e dlstrictal. Passo' ás 
mltot de v. exc., senhor Presidente, esses 
projec~s afim de que aos mesmos seja dado 
o desttno regimental (Muito bem). 

Vêm á Mesa, slio lidos, apoiados e vlio a 
imprimir-se os seguintes : 

Projecto n·. 37 
(Terceira Legislatura) 

O Congresso Legislativo doJ Estado de MI-
nas Geraes decreta : 

Art. l. • Na. prohiblçlio do art. 197, § 3.o 
da lei n. 20, de 26 de novembro de 1891; 
flcam comprehenditlos : 

1 .• 011 agentes executivos e os seus 
substitutos que, tendo exercido as luncções 

,. de collector estadoal ou federal, estiverem 
alcançados para com o Estado ou com a 
Unilio, em qualquer importancia ; 

2. • O cidadlio que, na vigencia de · qual -
quer contracto com o governo do Estado, 
da Unilio, repartições estadoaes ou federaes, 
no qual se sujeite á pena de multas, e a elle 
estiver dando execuçllo até. seis mezes an-
tes da elelçt!o. 

Paragrapho uni co. Esta. prohibiçlio com-
prehende os contractos, cujo prazo de dura-
ç!Lo esteja terminado, mss continue o con-
tractante em virtude de clausula expressa 
ou ni!.o, a dar-lhe execu~ão percebendo 
quaesquer vantagens pecuniarias. 

Art. 2. • Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicaçlio. 

Art. 3.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das seuoea, 26 de junho do 1900.-
Celeatino Soares. 

Proj,cto n. 38 
(Terceira Legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Oeraes decreta : . 

Art. l. · Fica o governo auctorizado a con-
tractar, com quem mais vantagens oirere-
cer, a construcçlio de uu:a linha ferrea, de 
bitola de um metro entre eixos, que, come-
çando na cidade do Curvello ou em outro 
ponto conaiderado mais conveniente da E. 
de Ferro Centr!Ll do I_Jraall, pUlando pelas 
comarcas de D1amantma, Bocayuva e na ci-
dade de Montes Claros, tenha o seu ponto 
terminal na cidade de S. Francisco. 

Art. 2.· A quem contractar a construcçlio 
da referida linha ferre&,· serão concedidos os 
seguintes favores : ' 

l. · , .Privilegio por 60 annos de uma zona 
de 30 kilometros .,ara cada lado da. linha · 

2. • Garantia de JUros de 6 o/0 pelo prazÓ 
de 50. ann~s ~obte o capital neceaaarlo, que 
podera attmg1r a 50.000$000 o seu custo ki· 
lometrlco. 

P11ragrapho unico. No respectivo contra-
cto aerlo eatipulados oa onua que assumi-
rem as pat tes contractantea, bem como os 
favores que lhes deverão ser concedidoa-
eguaes aos feitos a concessoes congenere•. 

Art. 3. • Revogam-se aa dlsposiçl!es em 
contrario. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1900.-
Celestino Soares da Cruz. 
DISCUSIÃO DE RJ!QU&RlMENTOB, INDICAÇÕES 1: 

INTERPILLAÇÕ.BS 

Na fórma do Regimento ê lido e entra 
em discusslio o parecer n. 74, que termina 
em requerimento. 

Encerrada a discussão sem debate fica 
adiada a votaçlo do parecer para quando 
houver numero. 

2. ·PARTE DA ORDEM DO DIA 
DISCUSPAO DOS PARECERBB N!. 69 A 73 

Lidas e postu em discussão succesaiva 
mente encerra-se esta sem debate e tloa 
adiada a votaçlio do3 pareceres na . 69, 70, 
71, 72 e 73. 

Esgotadas as materlas da ordem do dia o 
sr. Presidente designa a seguinte 

ORDEl\1 DO DIA 
PRIMEIRA PARTI 

Ató uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçílo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

s!!os e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 
Apresentaçlto de pareceres das commissões. 

Apresentaçlio de projectoP, lndlcaçoea, in-
terpellaçoes e moções. 

Discufslio de requerimento•, indicaçlles, 
interpellações e moções. 

SEGUNDA PAT\TE 

Ató 4 horas da tarde: 
Votaçll.o das matarias cujl\ ll!sç-gs~t(q tlcou 

encerrada. 
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8.• SESSÃO ORDINARlA AOS faDE JUNHO 
DE 1900 

PR&IIDBNO!A DO IR. RlBBIRO DB 0LlYmRA 

Sll'lllllARIO : - 1.• parte da ordem do dlo.-Acta. 
-Expediente_. Observações do sr. JoiO Pio. 
Discurso do sr. Rapo!o de Almeida. Obse"a-
çOes 'dos ara. : Joio I.ulz e Juvenal PenDa.-
!.• lellura.-4presentaçAo do parecer n. 75 .-
ldem da lodlcaçlo n. 7.-·! .• parte.-Votaçl!el 
adlldas.-Deelaraçllo de voto do ar. Jolo Pio.-
Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presente• 01 .ra. Ribeiro de Oliveil'll, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Olymplo 
Mour!o, Deaiderio de Mello, Deldm Moreira, 
José Gonçalvetl, Jayme' Gomes, Luiz Rennó, 
Pranklln Botelho, Brandlo Filho, Simelo 
Styllta, Tavares de Mello, Joio Lu!:&, Leopol-
ao Corrêa, Bernardea de Faria, João Pio, 
Luiz Cuaiano, Re.poao de Almeida, Julio Ta-
varea, Ferreira e Mello, Jnvenal Penna, Nu· 
nea Pinheiro, Valerio de Rezende e Alves de 
Lemos, faltando com causa partJcipada oa 
ara. Silva Fortes, Xavier Rollm, Olympio 
Borges, Jollo Velloao, Carlos Toledo, Abellard, 
Gaspar Lopes, F. Peixoto, Aatolpho Dlitra, 
Lindolpho Campos, lgnacio Murta, Epami-
nondaa Ottonl e Vasco Azevedo, e sem ella 
oa maia senhores. 

Abre se a aeaalio. 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre e lia faça observações o sr. Pre· 
aidente a dá por approvada e bem assim as 
daa 2.·, 3.·, 4.·, 5. e 6.· sessões que se 
achavam pendentes de approvaçllo por falta 
de numero legal. 

BXPBDiENTB 

0 SR. 1.· SJWRETARIO dá conta do seguinte: 
O( fie i o 

Do agente executivo districtal de ltabira 
do Campo agradecendo aos poderes do Esta· 
do os melhoramentos e beneficioa que têm 
feito ao seu distrlcto, lembrando a necessi-
dade da construcçlio de uma estrada de ro· 
dagem que una esse districto ao centro do 
Paraopeba e representando sobre a conve-
niencia de ser restaurada a aposentadoria 
para os funccionarios publir.oa.-A' commis-
a!o de Petições. 

O SR . Joio P10, obtendo a palavra, diz 
que tendo feito em uma dali ultimas sessões 
um requerimento pedindo dispensa de mem-
bro da commissão de lnstrucçlo Publica e 
nlo tendo sido votado esse requerimento 
por falta de numero, vem hoje reiterar 
aquelle pedido. 

O er . Raposo de .Aimelda:-Sr. Presi· 
dente, em uma das nossas ultimas sessões, 
o nosso illustrado collega, eleito pela quinta 
circumscripção e residente em Barbacena, 
pediu demlss!o do cargo para que fora elei-
to de membro da comtnissão do Instrucç!o 
Publica e em seu belo discurso, por diveraaa 
vezes e com muita insistencia referiu-se ao 
obscuro deputado, que exerceu o cargo de 
relator dessa commias!o durante o anuo 
passado. 

Em razlo deuas reterenclul'ulgo-me no 
dever de d.eclarar como voto re ativamente 
ao pedido de demiullo e de ~ar a razlo do 
meu voto. 

O meu nobre collega confessou que, no 
anno passado, quando ae Jlacutiu neata Cua 
o.proJecto n. 25, que hol·e é lei do Eatado, 
a. exc. combateu·o com v olencia, com acrl-
monla e até com exceuo, dando lhe qualifi-
cativos, que, por vezea, pareciam resvalar 
pelo terreno do rldiculo . E, aclarando m .. 
lhor o aeu pensamento, 1. ex c. nos declarou 
que sua elelçllo juntamente com dole mem-
bros que como tal haviam tunccionado no 
anno passado, lato e, eu e o nosso llluatre 
collega o sr. Xavier Rolim, era tio an\ago· 
nlca, constitula uma juncçllo tlio hybrida, 
que s. exc . receiava que doa trabalho• da 
commlsa!o nlio poderiam advir pronntoa 
para o fim que teve em vista a Camara doa 
ara. Deputados, quando a constituiu por ell8a 
fórma. 

Começo, ar. Presidente, por declarar que 
voto contra o requerimento do nobre depu-
tado. · 

Habituado a admirar de:longa data seu bello 
talento; habituado a guardar com venera-
çlo o seu passado de intemerato paladino 
da Republica, quando ainda n!o passava ella 
de um bello sonho; acostumado nesta Ca1a 
ao brilho de sua palavra, na qual a· elo-
quencia se junta ao estudo profundo e accu-
rado, que nos encanta e noil aconselha· eu 
tomo a liberdade de dizer a s. exc. que deve 
vir comnoaco collaborar no patriotieo eafor-
ço da reorganizaç!o dos serviços publicos 
do Estado. 

AtDrmou s. exc. que havia antagonismo 
entre nós: é :puro engano. Que d. exc. esteja 
em antagomsmo com as idéaa por mim 
sustentadas na ultima aessli.o, eu acredito e 
s. exc. o amrma. Eu, porem, é que nllo 
estou em antagoniamo com as ideas de s. 
exc., porque nllo as conheço, visto como 
s. exc. nll.o propoz medidas de reformas e 
nem idéas proprlu, que tratassem de 
supprir as grandes necessidade do Estado e 
de attender á grave altuaçllo das fluas fi-
nanças. 

Percorrendo os annaes desta Casa, encon · 
tro s. exc. na reforma da lei n. 41, tomando 
a seu cargo a parte relativa ás escolas nor-
maes e imprimindo a este trabalilo o cunho 
do seu talento e doa seus estudos.-tornan-
do-o mais simples, mais pratioo, mais exe-
qulvel: E eu me lisongeio de ter feito em 
relaçlio á instrucçllo publica em geral o mes-
mo que s. exo. fez a um ramo especial desse 
serviço, e que, aliás, mereceu tlo violenta 
opposlçlo de sua parte. 

Ha necessidade de vir s. exc. collaborar 
comnosco e nos auxiliar aahlndo da sua fa-
cil e commoda poaiçlio de critico e censor. 

Desorganizar e destruir é missllo facil e 
abaixo dos meritoa de s. exc.: e o nosso fim 
aqui é organizar e construir, encarando e 
re1olvendo, á luz do estudo e do esforço, as 
questões e os problemas políticos e adminia-
trativos, afim de auxiliar o governo no seu 
arduo e patriotico empenho da reorganiza-



.. 
çAo e raconatltulç&o do Bltado, ora em lucta 
com 1erlaa dlftlculdades. 

Venha, pois, a. exc. collaborar comnoaco, 
para que possamos provar ao Estado que 
para aqui "Viemoa trabalhar, vlemoa fazer 
alguma cousa de utll, de pratico, de e:requi-
vel, e nlo para fazer criticas faceta e ex-
pender theorlaa multo bellaa para aerem ou-
vldaa e commentadas, mas, que na pra-
tica nlo dlo reaultadoa e nem melhoram 
01 serviços publlcos. 

Nada deve recear a. exc. da minh.a par-
te: f. aua· violencia reapondi com comme-
dlmento; ao seu excesso com moderaçlto; á. 
aua acrlmonia com doçura. 

Nlto receie s. exc. contlicto algum com-
migo, porquanto a minha educaçlto e a mi-
nha indole nlo me permittem estabelecer 
contlicto com pesaoa alguma e multo menôs 
com s. exc.-a nlo ser no terreno das 
idéas, no terreno da doutrina ou do pen-
samento, onde poderio dar-se choques, algo 
resultando de bom e util, porque do attrito 
das ldéas, do choque do pensamento, resal-
ta sempre alguma centelha nova. 

Por estas razoes, pois, ar. Presidente, 
voto contra o -pedido de exoneraçlo do nosso 
illustrado collega. 

(Muit" bem; muito bem)!. 
Consultada a Camara, nega esta a dispen-

•a solicitada. · 
O SB. Joio Lmz faz ver acharem-se au -

sentes os trea membros da commissll.o de 
Legislação e Poderes e tendo a referida 
commissão em sua pasta diversos papeis 
para sobre elles se manifestar, requer a no-
meaçlo de membros que substituam inte-
rinamente oa eft'octivoa. 

Com o assentimento da Camara alo no-
meados os senhores : Joaé Gonçalves, Luiz 
Rennó e Delphim Moreira. 

0 SR. JUVENAL PENNA. envia à Mesa, para 
ir 6 commisslto respectiva, as tabellaa a que 
hontem se referiu por occasllto de funda-
mentar a sua indicaçlto.- A' commlulto de 
Orçamento. 

2.• LEITURA. 
Têm 2.• leitura, alo julgados ohjecto de 

deliberaçiio e ficam sobre a mesa para or-
dem dos trabalhos os projectos na. ':rl e 38 
APRBIENTAÇÃO DE PARECBREB DAS COMKISS0E8 

0 IR. BRANDÃO FILHO, por \)&rte da com-
miiiiiO de Camaras Munic1paes, envia á 
Mesa o seguinte : 

Partcer n. 75 
Terceira Legislatura 

A commisslto de Camaras Munlcipaes, 
a que foram presentes uma repreaentaçlto 
encaminhada ao Congresso Legislativo pela 
assembléa municipal de Queluz, em 31 de 
janeiro de 1899, sobre duas leis da respe-
ctiva Camara e uma moçiio desta contra 
o imposto territorial - depois de uamlnar 
oa papeis e documentos concernentes á 
questiio : 

Considerando, de um lado, que a referida 
representaçlto nl[o pode actualmente ser 

apreciada por eatar jà puaada a epocba 
legal (a seasll.o legislativa do anno trana-
acto) em que a Camara podia ae pronunciar 
sobre a me ama (Lei n. 2 de 14 de aetem-
bro de 1!391, &ri. 30 § 3.o) ~ eetando ip10 
facto approvadaa u leia contra as quaea 
veraa a repreaentaçlto e eata conseguinte~ 
mente preJudicada ; - e 

Considerando, de outro lado, que a mo-
çl.o contra o lmpoato territorial .contém 
materia alb.eia á com.mlaalo de Camaraa 
Muntcipaea : . 

E' de parecer que a represen\açlJ.o em 
queatlto seja declarada prejudicada, remet-
teudo se o• papel• e documento• concernen-
tes á. moçlto con\ra o Imposto territorial 
f. commlsslto competente, para os fina con-
veniente•. 

Sala das commlssoes, f!7 de junho de 1900. 
- Brandlto Filho - Olympio MourlJ.o.- A 
imprimir-se. 
APBESENTAÇÃO DE YIOJ&OTOS, J:NDJCAÇÕBI B 

MOtllEI 
O n. Dei8JD lllorelra:-Sr. Presidente, 

vou ter a honra de apresentar a v. exc. e 
f. Cua uma indicaç!o, que justificarei em 
poucas palavraa. 

J6 datam de algum tempo aa quelxaa • 
reclamaçllea du claaaea· agricolu do Eatado 
de Minas, no sentido de aer decretada uma 
medida especial sobre locaçlto de serviçoa, 
uma lei em que 1ejam perfeitamente garan-
tido&, não só oa direitos do agricultor cu do 
capital. .. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEJDA:-Hoje sem ga-
rantia alguma. 

0 IR. DELFIM MORBJRA .•.. mas tambem OS 
direi toa do braço ou do trabalhador. 

Sr. Presidente, a lntluencia que as classes 
agricolas exercem aobre 01 destinos da Re-
publica e especialmente sobre os destino• 
do no11o Estado, creio que justifica plena-
mente a necessidade de ser decretada uma 
medida especial garantidora dos direitoa 
destaa claasea. 

0 IR. JUVENAL PBNN.&.-Perfeitamente. 
0 IB.. DELFIM MOREIBA-Tanto esPa neces-

sidade tem se manifestado que tenho aci-
encia propria de que em alguns munioiplos, 
a meu ver, Incompetentemente e Inconstitu-
cionalmente ... 

0 IR. RAPOSO DR ALMBJDA-Apoiado. 
0 SR. DBLFlM MOREIRA .... ai camaras mu-

nicipaes têm cogitado de decretar medidas, 
creando direitos e obrigaçtlee nlto só para o 
trabalhador como para o agricultor. 

Sr. Presidente, asalm como o penhor agrt~ 
cola já mereceu uma legislaçiio especial 
por parte dos poderes da Republica; a881ni 
como o futto naa propriedade• ruraea jf. me-
receu que ee abrisse uma excepçã? na legis-
laçiio penal do paiz, para que se amparasse 
a causa da agricultura nacional, com essas 
medidas indirectas assim tambem eu penso 
que deve ser deoretada uma lei de exce-
pçll.o relativamente aos serviços a11ricolas na. 
qual devem aer traduzidos nll.o •ó os prin-
cipios geraea de direito referentes aos con-
tractos, como tambem devem ser eatabele-
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oidos preceitos e medidas protectoras da 
lavoura. 

Nest'ls condições, faltando ao Congresso ·do 
Estado competencia para legislar sobre di-
reito fundamental sobre direito civil e muitó 
menos u camaras municipaes para tratarem 
~eua questAo, nó,, como representantes 
directos das clatRea conservadoras do Es~ 
tado, devemos ser Interpretes de suas recla-
mações, fazendo com que as mesmas che-
guem ao conhecimento do poder competente, 
que é o Congresso Nacional. 

Interpretando, pote, os sentimentos da 
lavoura de minha zona e creio que de to-
das a! zonas do Estado, submetto á consi-
deração da Casa uma Indicação no sentido 
do Congrefso Legislativo de Minas fazer sen· 
tir ao Congresso Federal a urgencia e ne-
cessidade dessa medida. 

A indicaçi<Té a seguinte (Le). (Muito bem !) 
Vem á MeEa, é lida, apoiada e vae á com-

missllo de Agricultura a seguinte 
Inà icaçíJ.o n. 7 

Indico que o Congresso Legislativo do Es. 
tado de Minas Geraes, attendendo á. necessi-
dade de reorganizar-se o [trabalho agrícola 
no Estado, faça sentir, pelos tramites regu · 
lares, ao Congresso Nacional a coilveniencia 
e urgencia-que ba-na decretaçlo de uma 
lei de locaçllo de serviços. 

Sala das seseões, 27 de junho de 1900.-
Delftm Moreira. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES A~IADAS 

Annunciada a v·otaçlo das matarias cuj a 
discussão se acha encerrada, é approvado o 
requerimento do ar. João Luiz, pelo que o ar. 
Presidente manda que se remetta à commis-
aão de Orçamento o projecto n. 13, que se 
achava em 2. · discussão com a emenda ao 
mesmo oft'ereclda pelo Er. Vasco Azevedo. 

E' approvado o parecer n. 68, concedendo 
um mez de licença ao sr. deputado Artbur 
Pimenta, a quem o sr. Presidente manda que 
se offtcie dando disso conhecimento. 

O SR. JoXo Pio (pela ordem), obtendo ·a 
palavra, requer que se consigne na acta ter 
votado contra o parecer por não ter a com-
missão declarado si a licença concedida era 
com ou sem subsidio, pois entendes. exc. 
que deveria ser ella concedida sem subsidio. 
-Será attendido o petl.ijo do nobre depu-
tado. 

Em seguida , submettidos successivamente 
a votos, silo approvados e tem o destino rre- · 
gimental os pareceres de ns. 69 a 74. • 
. Nada ma!s havendo a tratar-se, o sr. Pre-

sidente deSigna para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

P RIMEIRA P ARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
f:egunda leitura do s pareceres d& commis -

sõea e dos projectoa depois de impressós e 
d1atribuldos. 

Apresentação de pareceres das oómmia-
s!Jes. 

Apresentação de projectos, indicaçGeP, in-
terpellações ou moçõe•. 

Discusalo de req·uerimentos, indicaçGea, 
interpellaçõea ou moçter. 

SEGU.NilA P~B.TB 

Ate 4 horas da hrde : , 
I.• discussão do projecto ' n. 37, mandando 

comprehender na prollibição do art. 197 da 
lei n. 20 os agentes executivos e seus sub-
stitutos que, t~ndo exercido as funcções de 
collector ostadoal ou federal, estiverem al-
cançadoe. 
. I.· do de n. 38, auctorizando a con~trucçlo 

de uma estrada de ferro que, partindo do 
Curvello ou de outro ponto mais conveniente 
na E. F. Central, vã. terminar na ·cidade de 
S. Francisco. 

Levanta se a sessão. 

9.• SESSÃO ORDINARIA AOS 128 DE JUNHO 
DE 1900 

PRESIDEI'\CIA DO SR. RIBEIRO DE OLIYEIRA 

SUMMAIIIO : - 1.• parte da ordem do dln.-Acta. 
- Expediente.- Observações dos ers. Hodrigues 
Chaves, Jayme Gomes e Joio Pio. - 2.• leitura . 
-Apresentação dos pareceres ns. 76 c 77 e dos 
pareceres para ? . • discussão do project•l u. 30, 
de !89P, e sobre 107 proj ecto~ •le Jnstrucç1\o Pu-
blica. - Apre~ entaçilo da indicatllo n. 8 e do 
projecto n. h!l.- P.• parte. - t. • cli scu ~sllo do 
projcclo n. 37.- Idem do de n. <:8. - 01dem 
do dia. 
Ao meio·dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Deside-
rio de Mello, Juvenal Penna, Rodrigues 
Chaves, Joio Pio, Olympio Mourão, Raposo 
de Almeida, Valerio de Rezende, Nunes Pi· 
nbeiro, Alves de Lemos, Brandão Ftlbo, 
Leopoldo Corrêa, Simeão Stylita, Franklin 
Botelho, Jayme Gomes, Bernardes de Faria, 
Delfim Moreira, Luiz Csssiano, Ferreira e 
Mello, J ulio Tavares, Tavares de Mello, 
José Gon çalves e João Luiz, faltando com 
causa participada os senhores : Silva For-
tes, Xavier Rolim, Olympio Borge>, João 
Valioso, Carlos Toledo, Abeilard, Gaspar 
Lopes, F. Peixoto, Aatolpbo Dutra, Lindol-
pbo Campos, Ignacio Murta , Epaminondas 
Ottoni e Vasco Azevedo, e sem ella os mais 
senhores . 

Abre·S'3 a sessllo. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem s!lbre a mesma faça observações o sr . 
Presidente a da por approvada. 

KX P F.DIENTE 

O SR. J.o SECRETARIO dá conta do seguinte 
0(/icio 

Do sr. 1. · Secretario do Senado communi-
cando que em sess!l.o de 26 do corrente foi 
rejeitada em 1.• discus!lio a proposiç!ió de 



lei emanada desta Camara sob n . 143, con-
cedendo auxilio para conclualo e constru· 
colo de hoapitaes em algumas cidades do 
Estado .-A Camara fica inteirada. 

0 SR. RO DRIO UE3 CHAVES participa á Ca-
mara que em data de 26 do corrente rece-
beu telegramma dos senhores : 

Ignaclo Murta e Porto Primo, declarando 
que haviam desistido da viagem pelo porto 
de Caravellas tendo, tomado a estrada do. in-
terior e quo nessas condiçl!es só poderiam 
ae achar nesta Capital por estes oito a dez 

· dias .-A C11.mara fica inteirada · o aa. JAnte GOMEi participa que o ar. 
Luiz Rennó raltarã as sessoes por alguns 
dias por motivos de força maior.-Inteirada. 

O an. JoXo Pro envia á. Mesa uma re~la
maçlio su lJscrlpta pelo directorio do muntci · 
pio de Ayuruoca protestando contra a decre-
taçlto do imposto territorial comoinopportuno 
e prej udiciai aos interesses da .Javoura,~pede 
seja a re!eridar eclamaçlf.o publicada no JOrnal 
da Casa.-A' commiasão de Orçamento, de-
pois de impressa. 

SEGONDA. LEITURA. 
Tem 2.• leitura e fica sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 75. 
APREiENTAÇÃO DB PARECERB3 DB COMMI8Sl!Ei 

O ar . .Julio TaYaru:- Sr. Presidente, 
tenho a honra de passar ás mãos de v. exc., 
afim de que seja submettido ao exame da 
Camara dos srs. Deputados, o parecer que 
a commissão de Orçamento emlttiu, acerca 
da indicação apresentada nesta Casa, em ses-
slto de 20 do corrente, pelo illustrado colle-
ga residente em S. José d'Aiém Parahyba. 

Devo declarar, por esta occasião, que a 
commissão julgou conveniente modificar os 
termos finaes da mesma indicaçlio na parte 
referente á data do angmento das tarifas da 
«Central», para pedir o restabelecimento da· 
qnellas que vigoravam anteriormente, isto 
é antes de entrar em vigor o recente con-
trs.cto de trafdgo mutuo entre a «Central» e 
a «Leopoldina», porquanto data de então o 
augmento contra o qual se reclama. 

0 SR. JUVENAL PBNNA : - Ha engano de V. 
exc. ; muito depois do convenio de trafego 
mntno !oi que a «Central» elevou as tarifas. 

0 SR. JULIO TAVARES:- No exame do as-
8Umpto, ar. Presidente, a commis3llo louvou · 
ae no parecer do illnatre engentleiro chefe 
da fiscalizaçlto por parte do governo de Mi-
nas junto á rê~e Leopoldina, parece~ esse 
que vem publicado numa das « ;arJaa& do 
Jo1·nat do C"m m•rcio e cujo amplo conheci-
mento se faz mister, pois elucida conveni-
entemente a quastlio. 

0 SR. JU YEN.•L PENNA. : -Eu não faço que-
stão, accoit~ o parecer da illustre commis-
slto. 

0 SR. JULIO TAVARES:- Tomando, pois, a 
attenção da Casa, vou ler esse parecer ~obre 
o qual baseou-se aquelle que a commtssão 
vem apresentar. (Le) 

Do ar. dr. Joaquim Egas Moníz Barreto de 
Araglio, engenheiro·chere da tlscalizaçlio da 
Leopoldina Railwoy por parte do governo 

de Minas, recebemo• as seguintes llnhu, 
que confirmam e explicam o facto que dêu 
logar â reclamaç!o hontem publicada: 

«Li com a devida attençlto a reclamaçlf.1» 
publicada naa Variar Noticias de hoje a 
proposito de um despacho com 1.331 kilo-
grammaa de café feito pelos ara. Figueiredo 
Córtea & Genro, na estao"o de Antonio Car-
lo,, pelo qual pagaram oa _ expeditorea o 
frete de 104$000. 

Houve erro manifesto da parte do agente 
no calculo desae frete. 

Conforme as tarifas· em vigor deveria im-
portar aquo1lle despach.o. ~m {!2~00, sendo 
7!400 para a Leopoldina e 85$500 para a Es· 
trada de Ferro Central. 

Este erro, porém-, n!o deatróe o !anda-
mento da reclamação, que a&~enta no facto 
real de ter augmentado bruscamente o fre-
te do café procedente da rêde mineira da 
Leopoldina. 

Assim é que o despacho mencionado, cujo 
frete. como diste, deveria importar em 
92$900, ai n!o fót•a o erro de calculo que 
assignalei, custava até ha bem pouco tempo 
63S600. 

Para I .331 kilos de café sómente a di1fe· 
rença nlf.o é pequena. 

Donde prdVém elld 
Provém, como demonstrarei, do recente 

contracto de tra!ego~mutuo celebrado pela 
Central com a Leopoldina. 

A despeito de todos os esforços feitos 
pelo Presidente do Estado de Minas para 
melhorar a sltnac;llo da lavoura, esforços 
inoonteataveis e com razão mencionados na 
sua «Mensagem» ao Congresso Mineiro, o 
café exportado actualmente estâ sajeito a 
taxas mala elevadas do que antes de entrar 
em vigor o contracto de tra!ego-mutno. 

E' que a acçllo do governo de Minas, 
quanto a tarifas da Leopoldina, limita se ã 
rede mineira desta estrada. 

Nesta rêde, ou melhor, para os transpor-
tes internos feitos nesta rêde o governo 
conseguiu uma reducç!o consideravel sobre 
a tarifa cambial antiga. Desde, porém, que 
os transportes do csfé tenham de ~ltrapas
sar os limites daquella rede, aalnndo, ou 
pela rede fluminense da Leopoldina ou pela 
Central, podia succeder como auecedeu ago-
ra que o frete augmentasse sem que fossem 
de;respeitadas aa taxas reduzld.as, approva-
das pelo goverr.o de Minas. 

E o caso vertente assim se explica. 
Emquanto a Central luctou com a Leopol-

dina para disputar-lhe o transporte do café 
mineiro que ambas podiam trazer ao mer-
cado de;ta Capital em uma concurrenoia 
que afinal de contas si nlto trazia vanta-
gem a nenhuma dellas aproveitava ao publi-
co, manteYe o abatimento de 50 ·r . . que em 
tempo concedera para as mercadorias pro-
cedentes de Porto Novo; ogora, porém, que 
ella se tornou, pode-se dizer, Renhora do 
terreno com o contracto de trafego-mutuo, 
no qual a Leopoldina garantiu lhe mediante 
indemnizac;llo toda a exportaçllo da rêde 
mineira, aboliu o abatimento de 50 ·r. a 
que nos referimos, e disso resultou o au-



gmento de fre\8 com qne delde o dia 10 do 
corrente ficou a lavoura aobrecarregada. 

o contracto de trafego mutuo, portanto, 
em cuja celebraçlto nlto podia intervir o 
coverno de Minu, trazia em seu bojo con-
aequenciu prej_udtclaea ao publlco·l conae· 
quenciu que se estlto revelando pe a recla-
maçlo de que me occupo e que eu previ e 
transmitti á auctorld~tde competente logo 
que delle tive conhecimento.» 

0 SR. JUVENAL P8Nl'IA.-Ha engano por 
parte do dr. Muniz, começou a vigorar no 
dia 1 e nlto no dia 10; é posalvel que seja 
erro typographtco. 

o aa. Joio Pio.-Isso ahi é verdade, mas, 
quem paga o pato é o lavrador, que está 
pagando demasiado. 

0 IR. JULIO TAVARBI.-ESBt declaraçlto traz 
a data de 26" de junho; portanto, a commis-
slto entendeu, como Já disse, modificar 01 
termos da indtcaçlo, sem comtudo desvir-
tuar o pensamento patriotico que a dictou. 
(1/wito bem). 

Vem á Mesa, é lido e vae a imprimir-se o 
seguinte: 

Portcer n. 76 
A commisslto de Orçamento e Contas, a que 

foi presente, para consultar com seu pare-
cer, a lndicaçlto o1fereclda á considera.çlto da 
Camara, na sesslto de 26 do corrente, pelo 
ar. Juvenal Penna, referente ao augmento 
de fretes na Estrada de Ferro Central, ten· 
do examinado o assumpto e considerando 
que o referido augmento de fretes provêm do 
recente contracto de trs.fego mutuo, ceie· 
brado entre aquella estrada e a Companhia 
Leopoldina, e do qual só agora deu noticia 
o engenheiro chefe da ftscallzaçll:o, por parte 
do Governo de Minas, ê de parecer que seja 
approva.da a mencionada indica.çlto, substi-
tuindo-se u palavras - até 30 de abril, e 
seguintes, por estas : « até a data do ul-
timo contracto de trafego mutuo, entre a 
mesma estrada e a Leopoldlna ». 

Sala das oommlssões, 28 de junho de 
1900.-Julio Tavares.- Valerio de Rezende. 
- Delfim Moreira. 

INDICAÇÃO N. 5 
Indico que, por intermedio do Governo do 

Estado, se faça sentir ao Governo da Unilio 
a conveniencia de ser mantida a tabella 
de frete de café, que vigorava na Estrada 
de Ferro Central do Brasil, até 30 de abril 
do corrente anno e que foi substituída pela 
de }.o de mato proxiroo l:lndo. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1900.-
Juvenal Penna. 

0 SR. RAPOSO DB ALMEIDA, pela commisslio 
de lnstrucção Publica, envia á. Mesa os se· 
gutntes : 

Parecer n. 77 

(Terceira Legislatura) 
A commiesão de Instrucção Publica, a que 

foram presentes vinte e dois ofllcios, reque-
rimentos e representações, pedindo remo· 

çOea de cadeirall, nomeaçoea, augmentoa de 
ordenado, conservação da Escola Normal de 
Diamantina, mudança de feriu e outraa 
providencias relativas a este ramo de ser-
viço publico: 

Considerando que pela legi~laçll:o em vi-
gor foram tomadas providenciu em rela-
çlo à maior parte desau aolicitaçOea ; 

Considerando que outras não tém mais 
razlio de ser, pois algumaa sito dos annos 
de 1892 e 1893: 

E' de parecer que os referidos ofllcios, 
requerimentos e representaçoea sejam arcbt-
vados. 

Sala das commisaões, 28 de JUnho de 1900. 
- Rapoao de Almeida. -Jolto Pio. 

Parecer sobre 107 projtct~l, reltstitiOI d 
instrucçao publica 

A commlssão de Instrncçlto Publica, a que 
foram presentes cento e sete projectoa, ore-
ando cadeiras de lnstrucçlto primaria e dan-
do providencias sobre o eosmo : 

Considerando que taes projectos, perde-
ram a razlto de ser, em vista da ultima lei 
que reorganiza a lnstrucçllo publica no Es-
tado: 

E' a mesma de parecer que os referidoa 
proj e c tos sejam rejeitados. 

Sala das commisfOes, 28 de junho de 1900. 
-Raposo de Almeida.- Jolto Pio.-A im-
primir-se. 

0 SR. F&ANKLIN BOTBLHO, pela commiBBil:O 
de Obras Publicas,manda á Mesa o seguinte: 

Parecer para segurnh di1cusstfo sobre o 
projecto n. ao, tU i899 

(Terceira Legislatura) 
A commiasão de Obras Publicas, a que 

foi presente o projecto de lei n. 30, de 
1899, já approvado em 1.• discussão, aucto-
rlzando o Presidente do Estado a conceder 
aos proprietarlos da fabrica de ferro-Mon· 
levada -, privilegio por 50 annos, para 
construcçlto, uso e gozo de uma estrada de 
ferro, que ligue a referida fabrica, no :lis-
tricto de S. Miguel do Piracicaba, á E. F. 
LeoJ>oldina, é de parecer que seja o mesmo 
proJecto submettido á 2.• dlscusslto - ap-
provado. 

Sala das commiseões, 28 de junho de 1900. 
- Franklin Botelho.- Jayme Gomes.- A 
imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, INDICAÇl!EI 
B MOÇÕES 

O •r. Valer lo de R~sende :-(Nito temos 
o seu discurso). 

Vêm á Mesa, são lidos e apoiados os se-
guintes: 

Indicação n. 8 
· Indico que a Camara dos Deputados, pelos 
tramites regulares, represente ao Congresso 
Federal, pedindo· lhe isençlo de direitos para 
os fertilizantes agrícolas, para a mataria 
prima destinada á sua fabricação e para as 
machinas utilizavels no cultivo do aólo. 

Sala das sessoes, 28 de junho de 1000.-
Valerio de RPzende. 



Projecto n. 39 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta. : 
Art . 1.• Ficam creadas na zona da matta. 

tres Campos de demonstração agrícola, na 
fórma desta lei e das demais em vigor ; 

Art. 2.· O governo os localizar& de modo 
que po~sam servir com~odamente a todos 
os pontos da zona ; 

Art. 3.• Estes .Campos de :!emomtração 
terão por objecto principal restaurar, me-
lhorar e aperfeiçoar as culturas existentes 
na zona, pelo emprego dos processos da. mo· 
de1·na ag ricultura; 

Art. 4.• 1-làver!l. em cada um dest.es insti · 
tutos um pensionato para o ensino pratico 
agr:cola e nelte uma cadeira. de primeiras 
lettras; 

Art. 5.• O~ campo3 de demonstração for· 
necerl!.o aos agricu!Loras, mediante o preço 
do custo e transporte, sementes, mudas e 
adubos ; e, medlants remuneração, 011 pra· 
ticos quo os mesmos requisitarem para a 
direcção de sua lavoura ; 

Art. 6.· A direcção dos Campos prest~rà. 
aos agricultores, fazendeiros ou operarios, 
todas as informações, que solicitarem e lbe 
permittirá que visitem o estabelecimento e 
assistam aos trabalhos ag.•icolas ; 

Art. 7." O governo poderé. installar e di-
rigir diroctamente estes institutos ou con-
tractar a sua installação e direcção com al-
guma sociedade de agricultura notoriamente 
reputada; 

Art. 8.• O governo poderá, para os fins 
desta lei, adquirir immoveis ou utilizar-se 
dos que possuir ; 

Art. 9.• O governo, para execução da 
mesma, expedirà. regulamento, ficando au-
ctorizado a despender até a quantia de ..... 
800:000i 000 ; 

Art. 10. Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sal:t das sessões, 28 de junho de 1900.-
Valerio de Rezende. - Nunes Pinheiro.-A 
indicação vae á commisslio de Petições e o 
projecto vae a imprimir-se. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
J.a DIPCUSSÃO DO PROJECrO !\ , 37 

E' lido, entra em I. discussão, que en· 
cerra-se sem debat e, é approvado e vae á 
commissão de Legislacllo o projocto n. 37, 
declarando quaes as pessoas que devem ser 
comprehendidas no art. 197 da Lei n. 20, dl' 
26 de novembro de 1891. 

l.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 38 

Finalmente lido e posto em I.· discussil:o é 
egualmente approvado saro debate e vae á 
commissll.o de Obras Publicas, o projecto 
n. 38, auctorizando o governo a contractar 
~om quem mais vantagens ofl'erecer, a con-
lltrucção de uma E. F. que, partindo do 

. . Cqr·vello ou dll outro ponto maia conveniente 
C. - G. 

na E. F. Centra!, vá ter â cidade de s. Fran.:. 
cisco. 

Nada mai• havendo a tratar-se o ar. Pre-
sidente designa para o dia. 30 a seguinte 

OROEM 00 DIA 

PRIMBIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvação da neta. 
-Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 

Apreaentação de pareceres das cowmia-
sões. 
. Apresentação de projectos, indicações, 
1nterpellações ou moções. 

Discussl\o de requerimentos, indicações, 
interpellações e moçõe1 . 

SEGUNDA PARTE 
Ate 4 horas da tarde : 

Diecussão do parecer n. 75, sobre uma 
representação d& A~semblea Municipal de 
Queluz com relação a duas leis mu01c1paes 
e contra o imposto turritorial. 

Levanta Btt 10 sessão. 

IO.a SESSÃO ORDINARIA AOS 30 DE JUNHO 
DE 1900 

PREBI OBNCIA DO SR. RIBEIRO D~ OLIVEIRA 
SUMMAIIIO : -L. • parte daor!lem do dia.-Acta. 

- Expeaieute -Ohscn açõos t.lus sr>. llapuso de 
Alm e1da, DciOm Morc~ra, Joao Lu1z e Agostinho 
Perei ra. -t.• l e llura.-Ap : eseuta~o du parecer 
n. 'tll . - 2.• parte. - ü lscos!âo do parecer n. 75. 
- Ordem do dia, 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

prese~tes os senhores : Ribeiro de Oliveira, 
Agostmho Pere1ra, Celestmo Soares, Julio 
Tavares, Jayme Gomes, João Luiz, Raposo 
de Almeida, Brandão Filho, Leopoldo Cor-
rêa, Bernardes de Faria, Simel!.o Stylita, 
Nunes Pinheiro, Freitas Castro, João Pio, 
Olympio Mourão, Franklin Botelho, Rodri-
gues Chaves, Desiderio de Mello, Delfim Mo-
reira, Alves de Lemos, Juvenal Penna, José 
Gonça lves, Luiz Cassiano e Ferreira e Mello, 
faltando com causa participada os senhores: 
Silva Fortes, Xavier Rolim, Olympio Borges, 
Joll.o Velloso, Carlos Toledo, Abeiiard, Gas-
par Lopes, F . Peixoto, Astolpho Dutra, Lin-
dolpbo Campos, lgnacio Murts, Epaminondas 
Ottoni, Vasco Azevedo e Luiz Rennó, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre se a sesslio. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobro a mesma faça observações fica 
ella sobre a mesa para ser approvada quan-
do huuver numero. 

EXPEDIENTE 
0 SR. I . ' SECRETARIO dá conta 'do se-

guinte : 
O(ficios 

Do sr. I.· Secretario do Senado commu-
nicando ter sido rejeitada em sessão de 27 do 



corrente mez a propoaição de lei emanada 
. desta Camara, sob n. 15, providenciantio so-
bre concursos de juizes de direito, antigui-
dade de magistrado&, processos de inventa-
rio e medlçl!.o de terras e sobre outros as-
aumptoa.-A Camara fica inteirada. 

Do dr. Secretario do Interior enviando o 
recurso de graça interposto pelo preso Vir-
ginio Horacio de Noronha Luz da sentença· 
que lhe foi imposta pelo juiz de direito da 
comarca do Carmo do Rio Claro e que .foi 
confirmada por accordão da Rolaçílo.-A' 
commisslio de Justiça Civil e Criminal. 

Do mesmo sr . dr. Secretario, remettondo 
um officio em que o ar. desembargador Pre· 
sidente da Relaçll.o representa sobre a insur-
tl.ciencia da verba -expediente-votada para 
aquella corporaçll.o.- A' commissão de Or-
çamento. 

Do mesmo so"nbor enviando o rolatorio cir-
cumstanciado do uma questão de direito 
controvertida no Tribunal da Relaçlio.-A' 
commissão do Justiça Civil e Criminal. 

Do dr. Secretario da Agricultura, em addi· 
tamento ao seu officio n. 375, de julho do 
anno proximo findo, transmittindo a copia do 
termo do recebimento definitivo da obra fir-
mado pelo ex-empreiteiro da reconstrucçlio 
da ponte sobre o rio Itapecorica em Henri-
que Oalvlio.-A' commissão de Petições. 

Do mesmo senhor enviando informado ore-
querimento do dr. Antero Pereira de Maga-
lhães, fiscal da E. F. Oeste de Minas, pe-
dindo um anno de licença para tratar de 
saude .-A' commissão de Petições. 

0 SR. RAPOSO DE AUIEIDA traz ao conhe-
cimento da Camara que desempenhou-se 
com seus companheiros da incombencla de 
representai-a na commemoração civlca em 
homenagem ao marecho.l Floriano Peixoto. 
·-A Camara 11ca inteirada. 

0 SR. DELFIM MOREIRA, fazendo Ver achar-
se desfacelada. a commissão de Legislaçlio, 
pede a nomeaçlio de um membro que pre-
encha interinamente a vaga existente. 

Aproveitando o ensejo de estar na tribuna. 
traz ao conhecimento da Casa a dolorosa 
noticia do fallecimento da veneranda ml!e 
do seu !Ilustre collega Luiz Rennó e pede 
que se insira na neta um voto de pesar por 
euo loctuoso acontecimento e que se otn-
cio áquelle sr. deputado apresentando-lhe 
peaamea por parte.da Car.nara e desanojan-
do-o. 

O SR. PRESIDENTI~ declara quo quanto á 
primeira parte do requerimento do nobre 
deputado, fará a conmlta á Camara quando 
houver numero o quanto á ultima parte, 
independendo de consulta, manda quo se In 
sira na acta o voto de pesar proposto e que 
se officie ao ar. deputado Luiz Rennõ. 

O &R. JoXo LUIZ communica á Camara 
que o ar. Valerio de Rezende faltará ás ses-
sões por alguns dias por motivo de força 
maior .-Inteirada. 

0 SR. AGOSTINHO PEREIRA identica parti-
cipação faz com relação ao sr. Tavares do 
Mello.-Inteirada. 

2.a LIITUIU. 

Têm 2.a leitura os pareceres na. 76 e 77 
e o projecto n. 39, quo é julgado Ol>Jecto de 
doliboraç!o.-Para ordem doa trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DB PABECBRBB DAB 
COMMIBSIJBB 

0 SR.. DELFIM MOREIRA, por parte da COm-
missão de Comtituição e Legislaç!o, envia 
á Mesa o seguinte: 

Parecer n. 78 

(Terceira legislatura) 
A commisal!o de Constituiçl[o, Leglslaçl!o 

e Poderes, a quo foi preEente a indicaç!o 
dll sr. deputado João Luiz: 

Applaudindo a ldéa da nomeação da com-
missão mixta, encarregada de rever os pre-
ceitos constilucionaes relativos á compe-
tencia do podeT judlciario para annullar 
actos dos outros poderes o apresentar um 
projecto de lei interpretativa ; é de parecer: 

Que a mesma indlcaç!o seja submettida á 
discussão e approvada. · 

(S . R.)-Sala das commiuões, 30 de ju-
nho de 1900.-Delllm Morelra.-José Gonçal-
ves. 

l 11diraçt1o n. 6 
Indico e proponho que a Camara dos srs. 

Deputados convido, nos termos de seu regi-
mento Interno, a Camara dos ara. Senadores 
para a nomeaçlio de uma commissAo mixta 
composta de tros deputados e dois senado · 
res, que formule e apreaente á. consideração 
do Congresso Mineiro um projecto de lei, 
que, attendendo á organizaçll.o dos poderes 
politicos do Estado, á sua harmonia e inde-
pendoncia e á aboliç!Io do contencioso admi-
nistrativo, desenvolva e Interprete os pre-
ceitos constitucionaes relativos á compe-
tencia do poder judlciario para annullar 
actos doa outros poderes. 

(S. R.)- Sala das ees1 ões, 26 de junho de 
1900.-Jollo Luiz.- A Imprimir-se. 

Não ha projectos, indicaçõds ou moções 
a serem apresentados. 

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DO PARECER N. 75 

Lido e posto em discusE i'io encerra-se 
esta sem debate e fica adiada a votaçll.o do 
parecer n. i5 para quando houver numero 
legal. 

Nada mais havendo a tratar-se o ar. Pre-
sidente designa para o dia 2 do proximo 
uturo mez a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRnrEIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da aota. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de c(lm-

miasues e dos projoctos depois · do impres-
sos o distrihuldos. 



Apreaentaçllo de pareceres daa commis-~ apreclaçlo da Casa uma indicação tendente 
an&s. . . a regularizar o serviço de transporte do gado 

Apreaentação de proJectos, mdicações, do triangulo mineiro para o Estado de s 
interpellaç!!es ou moçOes. Paulo. • 

Diacusello de requerimentos, indicações, A zona do triangulo mineiro como v 
interpellaçOes e moçOes . exc. e a Casa sabem, é e11encial~ente pa11: 

Votaçlo do parecer n. 75. toril; ha alll importantes fazendas de cria-
SBGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
2. • discusslo doa projectos em numero 

de 107, de que trata o parecer da com-
mlssli.o de Instrucilo Publica, de 28 do mez 
11ndo, sobre creaçllo de cadeiras primarias 
e dando providencias sobre o ensino. 

Levanta-se a sessllo. 

ção e além disso grandes invernadas onde 
se angorda o gado importado dos Estados de 
Matto Grosso e de Goyaz, sendo o mercado 
consumidor mais proximo e que mais vanta~· 
gens o1ferece aos 1nvernistas e criadores da-
quella zona o Estado de S. Paulo, inclusive 
a sua Capital. 

Mas, ar. Presidente, as vias ferreas que 
servem o triangulo têm difficultado em ex-
tremo o transporte do gado, a cMogyana» 
que recebe a11 rezes em terreno mineiro faz 

- o serviço do transporte com extrsort.lin~ria 
11.• SESSAO ORDINARIA AOS 2 DE JULHO morosidade, de sorte qne na occa~illo em 

DE 1000 que o gado chega a Campinas, ponto termi-
nal daquella via ferrea, já. está emmagreci-
do, tenrlo perdido muito de seu peso e por· 
tanto ~e seu valor. As Companhias •Ingleza• 
e«Pauhsta» recusam· se a trant<portar o 
gado, alleg11ndo nlo terem ainda organizado 
eSBe serviço . 

PRBBIOE!'(CIA DO •n. RIDBIRO DE OLIVEIRA 
SUMMAI\10:-J.• parte da ordem do nia-Acta-

Espedlenle-Obscrvaçüea do sr. José Gooçah·es-
2. • lettora-.\presentaçlo da lndicaç!lo n. 0-l!.• 
Darte-~.· dlscusello de varlos pro)' elos !Obre 
instrncçllo publlca-Ord~m do d ta . 
Ao meio dia, feita a cl1amada, acham-se 

presentes os ars. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Julio Tava-
res, Desiderio de Mello, Freitas Castro, Jay-
me Gomes, Raposo de Almeida, Olympio 
Mourllo, Si melo Stylita, Delfim Morei! a, 
Jose Gonçalves, Leopoldo Corrêa, Bernar · 
des de Faria, Nunes Pinheiro, Brandilo FI-
lho, Alves de Lemo•, Joílo Pio, Rodrigues 
Chaves, Ferreira e Mello e Franklin Bote-
lho, faltando com couaa participada os ara. 
Silva Fortes, Xavier Rolim, Olympio Borges, 
Joll.o Velloso, Carlos Toledo, Abeilard, Oaa-
par Lopes, F . Peixoto, Astolpho Dutra, Lln-
dolpbo Campos, lgqacio Murta, Epaminon-
das Ottonl, Vasco Azevedo, Luiz Rennô, Va· 
lerlo de Resende e Tavares do Mello e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-ee a sessão. 
Lida a acta. da antecedente e nll:o havendo 

quem sobre ella faça obeervaçoes fica a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero legal . 

ElPBDII!NTB 

Nll.o ha expe~iente. 
O sn. Jos1~ GoNÇALVES traz ao conhecimen-

to da Camara que o sr. Juvenal Ponna por 
motivo de moleatia em peesoa de sua famt -
lia deixará de comparecer a algumas ses-
soes. -Inteirada. 

2.t J,EITURA 

Tem 2. a leitura e fica sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos o parecer n. 78. 

Não ha pareceres das commíuOes a serem 
apresentados . 

APREEENTAÇÃO DE l'ROJECTOS, JNDICA Ç0ES E 
MOÇÕE~ 

O •r. De•Jderlo •e JleUo: - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra para aubmetter t. 

Nessas condiçõeP, procurando correspon-
der ás reclamaç!!ea successivaa que se têm 
levantado por parte dos criadores e inver-
nistas da zona do triangulo mineiro venho 
apresentar uma indicaçllo, afim de q~e seja 
regularizado esse serviço a bem d1•s inte-
ressados e até do proprio Estado, que teré. 
assim a cobrança do imposto sobre o gado 
regularizada e maia fiscalizada. ' 

A indi~açllo é a seguinte (Le). 
Reque1ro tl\mbem, ar. Presidente que si 

a respectiva commisallo julgar que 'deva ser 
alterada a redacçlío de minha indicaçlo, 
conserve os conslderandos que offereço. 
(Muito bem). 

Vem á Mesa e vae â commiseílo de Peti-
ções, visto achar-se apoiada pelo numero 
de aEsignatunu, a seguinte : 

Indicação n. 9 

(Terceira Legislatura) 
~onslderand_o que a iudustrla pastoril con-

Ptltue o prlnmpal ramo do commercio do 
Triangulo Mineiro : 

Conalderan<fo que o gado dalli exportado 
é em jlrande parte consumido no Estado de 
S. Paulo,-merrado que favorece excepcional-
mente aos criadores e boiadeiros ; 

Considerando que o transporte de (lado so 
faz pela Estrnda de Ferro l\1ogyana at e Cam-
pinas e que dessa cidade em deante o gado 
é tocado a pé, porque negam-ee a transpor· 
tal-o a~ el'tradas de ferro Pauli~ta e Jnjlleza; 

Cons1dera ndo que advém deste ultimo 
facto grande prejuizo para os boiadeiros e 
consequentemente ao consumidor do gado 
em S. Paulo, e a esse proprio Estado quan -
to á arrecadàçllo do Imposto eobre o gado 
vaccum; 

Considerando que a propria Estrada de 
Ferro Mogyana nllo faz o tranPporte do 
gado com a dest~jada regularidade e que 
consome tempo mais que sutll'ciente no per-· 



curao até Ca.mplnaa. causando aaaim conai-
deravel prejuízo aos boiadeiros ; 

Considerando que ao governo de Minas 
fallece competencia para diroctamente in-
tervir de modo a deaapparecerem oa incon-
venientes acima apontados, indicamos que 
eeta cam11ra represente ao governo do Esta-
do, para que tato Interceda perante o da 
Unilto e do Estado de S. Paulo, pedindo á 
acç!o combinad& dos dois governos as pro· 
videncias necessarias á regularizaç!o do 
transporte do ~rado na Estrada de Ferro 
Magyana e a obter das Vias Ferreas Paulis · 
ta e lngleza, que inaugurem 03Be serviço . 

S . R. Sala das commissoes, 2 de julho de 
1900.-Desiderio de Mello.-Bernardes de 
Faria .-Fr11nklin Botelho .-Jayme Gomes. 
-Julio Tavares.-Leopoldo Corrêa . 

VOTAÇ0B9 ADIADAS 

Nlto ha numero legal, continuando. poi~, 
adiada a votação do parecer n. 75, cuja dia-
c~&elto se achava encerrada. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
2.• DUCUB,ÃO DE PROJECTOB SOBRE INBTRUCÇÃO 

PUBLICA 
LidoA e postos successivamente em 2.• 

di~cmsão, por artigos, encerrou·se esta sem 
debate e fica adiada a votação doR seguintes 
projectos: n. 97, do Senado de 1898; na. 10, 
88, 93 e 99, da Camara, de 1894; ns. 17, 25, 
121 e 148, de 1895; ns. 162, 165, 166, 167, 171, 
180, 186, 187, 188, 190, 191, 203, 204, 219, 
227, 230, 231' 244, 246, 248, 250, 25i. 254, 
257, 258, 263, 265, 266, 268, 269 e 271, de 
1896; ns. 279, 288, 290, 296, 304, 308, 309, 
310, 311, 312. 319, 323, 326, 328, 329, 331, 
333, 335, e 337, de 1897; na. 339, 343, 348, 
349, 353, 360, 365, 366, 368, 373, 374, 379, 381, 
382, 383, 384, 31!5, 387. 388, 389, 392, 393, 
396, 397. 399, 403, 404, 406, 414, 417, 418, 
419, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 
435, 436, 437, 438, 439, 440 e 441, de 1898, e 
do l)arecer n. 258, de 1897. 

Todos esses projectos referem-se á crea-
çll:o de cadeirns primarias e dão providen-
cias ~obre o ensino, tendo a commi~s!lo de 
JnstrucçD"o Puhlica em seu paracer de 28 do 
IDI.'Z proxilr o findo opinando pela r~ieiçlo 
dos mesmo~ "POr nlfo terem mala razão de 
Aer, em vista da ultima 11•1 que raorganizou 
a in~trucçlio publicl\ no Estado. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente d«.>signa para amanhã a segninte 

ORDEM DO DIA 
PRIIIIEIRA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Se~runda leitura dos parecerPs de com-

mhs!!es e dos projectos depois de impre~sos 
e dlstribuidos. 

Apresentação de pareceres das commls-
a!!es . . 

Apresentaçllo de projectos, indicações, ln-
terpellaç!!es ou moç!!es. 

•• 
· Discussão de, requerimentos, indicaç!!ea 
interpeliaç!!es e moções. · , 

Votação da mataria cuja diacuee!o llcou 
e I} cerrada. 

. SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da · tarde : 
Discussão unica dos parecerea ns. 76, 77 

e 78. 
Levanta-se a ses@ll:o. 

12.• SESSÃO ORDINARIA AOS 3 DE JULHO 
DE 1900 

PRE81DENCIA Dp SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUMM.\1110: l. • p~rte r!a ordem do dia.- Acta-

F.xpedienle. Observaçü··s dos srs. João l'io e 
Pre~ i~ eore.-Apre, ~>ot?çao do projecto n . 40-
Y .• pat te . - Discuss!!.o dos pareceres ns. 76, 77 e 
78.-0rllern do dia. 
Ao meio dia , feita a chamada, acham-se 

presentes os srs.: Ribeiro de Olivei"ra, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Raposo de 
Almeida, Joio Luiz, Jayme Gomes, Delphim 
Moreira, José Gonçalves, Julio Tavares, 
Brandão Filho, Bernardes de Faria, Joio 
Pio, Alve11 de Lemos, Simeão Stylita, Fran-
klin Botelho, Ferreira e Mello, Freitas Cas-
tro, Desiderio de Mello, Carlos Toledo, Nu-
nes Pinheiro, Rodrigues Chaves e Olympio 
Mourio, faltando com causa participada os 
srs. Silva FoJ·tes, Xavier Rolim, Olymplo 
Borges, João Valioso, Abeilard, Gaspar Lo-
pes, F. Peixoto, Astolpho Dutra, Lmdolpho 
Campos, lgnacio Murta, Epaminondas Otto-
ni, Vasco Azevedo, Luiz Rennó, Valerio de 
Rezende, Tavares de Mello e Juvenal Penna 
e sem ella os mala senhores. 

Abre se a sessão : 
lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre a mesma faça observações 
fica ella sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPBDIIINTE 
0 SR. 1.' SKCRBTARIO dá conta do seguin-

te : 
Requerimento 

Do cidadão Lymirio Celso da Trindade, 
ex inspector de alumnos do Externato do 
Gymnasio Mineiro, pedindo restituiçlo do 
que de mAnos recebeu quando em exerci-
cio daquelle cargo.-A' commlssll'.o de Peti-
ç!!es. 

O SR. JoAo Pio, obtendo a palavra, envia 
á MaPa para ter o destino regimental uma 
pet!ção em que o cidadão Miguel Muzzi de 
Abreu . ex-professor de Gymnaetica do Inter-
nato do Gymnasio Mineiro, pede pagamento 
de ordenado llimples ou que seja designado 
para reger alguma das cadeiras d? Gy-
mnasio cu Escolas Normaes e que seJa sup-
primido o ensino de musica por ne!lhuma 
relação existir entre muslca e gymnastiea. 

O sR. PREBIDENTB manda que se remetta 
a ;petiçlio á oommissio de lnstrucçlo Pu-
blica. 



O sR. Jo .\o Pio (peJa ordem) pede licen · 
ça á Mesa para lembrai-a que o pedido deve 
ir á commiseão de PetiçOea. 

O aR. PaeuoB:-ITB attendendo a eata re· 
clamação, manda que 'e remetta a petlçll.o as commisEOes reunidas de lnstrucçllo Pu-
blica e PetiçOee. 

Não ha. matarias distribuídas para segunda. 
leitura e nem pareceres das commis1ões a 
8erem apresentados. 

A pre~entaçilo de projecto1, indi~açõe~ e 
moçõu 

O er. Bep••• de AID1elda:-Sr. Preai-
sidente, Jl6dt a palavra p11ra ter a honra de 
apresentar um projecto cujos termos são os 
seguintes: (L e). . 

Sr. Presidente. ha. um anno um proJecto 
identico a este roi apreaentado nesta Casa 
e teve a ventura de eahir victorioso em 
trea discusalles, pelo que roi remettido ao 
Senado. 

No Senado, porém, o illuslre presidente 
dessa all.ll corporação, cujas virtudes publi-
cas e privadas eu estou acostumado a ve 
nerar, entendeu por meio de uma decisll.o 
aummarhsima que o projecto trazia em si 
m&teria. constitucional, que não poderia ser 
adoptada pelos meios ordinarios. 

Apesar do respeito e da venera~ão que te-
nho, como j á dis: e, para com o illustre pre-
sidente daquella corporação, entendo que o 
projecto absolut&mtJ nte não contem em si 
mate1 ia cooslitucional e facil é isso ue de-
monstrar. 

Deixo, porém, de fazel ·o nesta occasião, e 
mesmo de justJficar ·a. utilidade do projecto, 
viato o mesmo estar assignado por vinte e 
dois senhores deputados. 

Reservo me, portanto, para justificai-o em 
sua primeira diacusei\o . 

Vem ã Mesa, é lido e estando apoiado pelo 
numero de assi gnatnras vae a imprimir-se 
o seguinte 

Projecto n. 40 

(Terceira legislatura ) 
O Congresso Legislativo de Minas Ger: ea 

decreta : 
Art. I.· Fica deoominada-Bello Horizon-

te - a. Capital do Estado do Minas Geraes. 
Art . 2 . · Revogam -se as disposiçOes em 

contrario . 
Sala das senões, 3 de julho de 1900.- Rl\-

poso de Almeida -João Luiz.- Nunes Pi-
nheiro .- Leopoldo Corréa.- Freitas Cas-
tro. -José Gonc;alves.-Hernardes de Faria. 
-Simeão Stylita.- Brandão Filho.-Jayme 
Gomes.-Jullo Tavares.- João Pio.-Deltlm 
Moreira.-Aives de LemoP.-Ferreira e Mello. 
-Celestino Soares .- Fraoklin Botelho. -
Cal' los Toledo. -Desiderio de Mello.- Agos-
tinho Pereira.- Olympio Mourão e Rodri· 
guea Chaves . 

VOTAÇÃO DB MATERIAS ADIADAS 
Contináa ainda a flllta de numero legal 

para a votaçtlo das matarias cuja dlacueello 
ae acha encerrada. 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDEM DO DIA 
DI8CU8SAO DOS PARECERES !li! • . 76, 77 E 78 

Lidos e postos successiva-mente em discu~ 
Pão encern~-ae esta sem debate e fica adiada 
a vot&çlo dos pareceres na. 76, 77 e 78. · 

Nada mais havendo a. tratar· se o sr. Pre-
sidente designa para amanhii. a eeguinte 

ORDEM DO DIA. 

PllllJBlRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvaçll.o da acta . . 
Expediente. . 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

eões e dos projectos depois de impreuoa e 
distribuídos. . 

Apresentaç!lo de parece1es das commis-
eões . 

Apresentaçllo de projectos, indicações, in· 
terpellaçlles ou moçoes. 

DlscusPão de requerimentos, indicações, 
interpellações e mo~ões. 

SEGUNDA PARTE 
Ate 4 hor11s da tarde : 

Votação das matarias cuja difcussli<' ficou 
encerrada. 

Levanta se a sessll.o. 

13.• SE~SÃO ORDINARIA, AOS 4 DE JULHO 
DE 1900 

PRESfDBNCIA DO SR. RIBEIRO DE OLlV.IIRA 
SU'IIMARIO : - 1.· parte ~~~ ortlP.m tln dia. -

Acta. - Rllpcdiente. - ObEervaçOes dos are. 
Carlos Toledo, HibeirJ Junquelra e t.P.opoldo 
Corrêl. - 2. • leitnta. - Apre;entaçllo dos pro-
jectos o~. 41, 42 e 43 . - 2. ·parte. - Vota· 
çOes adiadas. - Ordem do dia. . 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Luil' 
Cassiano, José GonçRiveP, João Pio, Nunes 
Pinheiro, Ferreira e Mello, Leopoldo Corrêa, 
Bernardes de Faria, Ribeiro Junqueira, Car-
los Toledo, Slmel!o Stylita, Raposo de Al-
meida, Brandão Filho, Jolto Luiz. Jayme, 
Gomes, Alves de Lemos, Delfim Moreira, 
Franklin Botelho, Julio Tavares e Olympio 
Mourll.o. faltando com causa participada os 
srs. Silva Fortes, Xavi11r Rolim, Olympio 
Borges, João Valioso, Abeilard, GAspar Lo-
peP, F. Peixr+o, Astolpho Dutra, Llndolpho 
CaiJ\pos, ~~ ' Murta, Epaminondas Otto~ 
ni~ VaP" ~evado Luiz Rennó, Valerio de 
Rezen<' , Tava·"a de Mello e Juvenol Penna. 
e sem e lia r~ .o ais senhores. 

Abre • p d seuão. 
Lida a ctcta da antecedente e oito haven -

do quem sobre ella faça observa~õl'8 flea a 
mesma aobre a mesa para eer approvada 
quando houver numero. • 

BXPBDIENTB 
0 !R, l.' SECRil.TABIO dá conta do se-

guinte: 



Requerimento 

Do cidadlíÓ Pedro Alves Fernandes pe-
dindo pagamento de serviços de constru-
r:lçlío de uma ponte ~obre o rio Caratinga, li-
jfando o dlstricto de Inhapim ao Estado do 
Esptrfto Santo, visto ter-lhe sido negado o 
pagamento pela Camara Municipal uo Cara-
tinga.-A· commhsllo de Petições. 

O(ticio 

Do .,sidente da Camara Municipal do 
Piranga suhmettendo á approvaçiio do Con-
gresso a resolução n. 7, pela qual a assem-

. bléa municipal daquelle município perdoou 
o ex-agente executivo o alcance verificado 
em suas ccntas . · 

Q sr. Varlos Te~lcdo : - Sr. Presiuente, 
a repreaentaçlio que dirige ã Camara dos se · 
nhores Deputa~os o cidadão Pedro Alves 
Fernandes, ácerca da ponte construída so-
bre o rio Caratinga, ó de inteira justiça 
que seja attendida, porque não ~e trata de 
um sey-viço propriamente municipal, mas, 
de um serviço inter-estadoal, que foi levado 
a atreito por esse benemerito cidadão, no 
intuito ue servir a importante zoLa produ-
ctora daquelle prospero município. 

O facto é simples : não havendo via de 
communicação entre o município de Caratin-
ga e o Estado do Espírito Santo, separado 
pelo rio Caratinga, resolveram os produ-
ctores dessa zona construir uma ponte que 
desse vasão aos productos da lndustria ca-
féeira daquelle rico município o encarrega-
ram ao cidadão Pe:l"ro Alves Fernandes da 
'sua construcção . 

Efi'ectivamente, a ponte flli construída e 
-e levada a atreito de um modo di gno para 
os creditos e para a honorabilidade de tiio 
benemerito mineiro . O que aconteceu, po· 
rém 1 

Na occasil[o em que se construiu esPa 
grande ponte, a alta do café permittia que 
os fazendeiros alll residentes pudessem quo-
tlzar-se e pagar a importancia dessa obra, 
que,drgamos a verdade, deveria ser feita por 
conta do Estado, pois que liga Minas ao Es-
pírito Santo. 

Succedeu, porém, logo depois, em conse-
quencia da baixa do café, que l'lio puderam 
os productores dessa importante zona con-
-correr com a importancia que lhes de,·erla 
caber, para a realizaçlío resse melhoramen-
to ; e o resultado foi o cidadão Pedro Alves 
Fernandes fic ar inteiramente no desembolso 
dos sacrificios pessoaes, quo fez, para atten-
der a um serviço de manifesta ut1lidade pu-
blica. 

Elle dirigiu-se ã Camara Municipal de Ca-
ro.tinga, que julgou, muito bem, não se tra-
tar de um serviço meramente municipal, 
mas sim de um serviço inter-estadoal. 

Para não concor-rer, porém, para o pre-
juiso individual de quem tão abnegadamente 
se havia proposto praticar um grande me-
lhoramento publico, aquella municipalidade 
mandou proceder ao orçamento dessa obra, 
e verificou-se quo aimportancia despendida 
n!Lo excedia de dez contos e quatrocentos 
mil réis. 

Ora, senhor Presidente, trata-se de uma 
quantia, relatiavmente pequena, para um 
melhoramento de manifesta utilidade pu-
blica, que tem por fim ligar u1:1 Estado a 
outro, servindo a uma importantíssima zona 
cafeeira. 

Eis a razlio por que, tendo aquelle cidadll.o 
pedido para que eu advogasse tão justa 
causa., que niio é a de um interesse indivi-
dual, mas a do Interesse publico, eis a ra-
zão por que venho pedir á Camara dos srs. 
deputados sua benevolencia, afim de que 
essa mataria mereça toda consttleração e 
possa S6r encaminhada á commissão respe-
ctiva afim de ser attendida tão justa recla-
mação. 

(Muito bem). , 
O 1r. Rtbelro .Juuquelra:-Sr. Presiden-

te, tenho a honra de passar às mãos de v. 
exc. uma r·epresentação dos lavradores re-
sidentes no districto de Santo Antonio do 
José Pedro, relativamente ao imposto terri-
torial. 

Nessa representação, que, peço BE>ja pu-
publicada no jornal da Cass, elles se ma· 
nifestam favoravelmente ao imposto terri-
torial, tirando-se, porém, as bemfeitorias. 

E, sr. Presidente, sendo uma representa-
çll.o deduzida com todo bom senso, ao apre-
sentai-a à Camara dos srs. Deputados, liml-
to-me a pedir o. Deus que illumine o Con-
greFso Mineiro para que, este anno, fa ça 
uma lei escoimada de vícios, capaz de sa-
tisfuzer os interesses do povo que, indiscuti-
velmente, são os interesses do Estado.-

Euvie ·se á commissão de Orçamento, de -
pois de publicada no jornal da Caea . 

0 ER. LEOPOLDO CORREA traz ao conheci-
mento da Camara e esta tlca inteirada que 
o sr. Freitas Castro ausentou se desta Ca-
pital por alguns dias por motivo de força 
maior. 

2.• LEITURA 
Tem 2.• leitura, é julgado objecto de de-

liberaçl\o e tlca sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o projecto n. 40. 

APRBSBNTAÇAO DE PARECERES DE COMM!SSÕE8 
O m. JoAo Lmz, pelo. commissão de Jus-

tiça Civil e Criminal, envia á Mesa o se-
guinte 

Projecto n. 41 

(Terceira legislatura) 
A com missão de Justiça Civil e Criminal, a 

que foi presente o requerimento do cidadão 
Virgmio Horacio de Noronha Luz, ex-offi-
cial do registro geral de hypothecas da co-
marca do Carmo do Rio Claro, pedindo per-
dão do resto das penas que lhe foram im-
postas em processo de responsabilidade, por 
actos delictuo~os praticados no exercício de 
suas funcções, tendo examinado attenta-
mente os documentos e peças do processo 
que instruem o referido requerimento ; e 

Considerando que nos actos imputados ·a.o 
peticionario e pelos quo.es foi condemnado, 
não existe n os elementos do dolo criminal, 



... 
tendo ai do praticados por desldia e frouxidão, 
segundo o depoimento conteste das teste-
munhas do processo; 

Considerando, pois, que excessiva foi a 
pena imposta ao peticlonarlo, con~istente 
em perda do emprego, prisll:o simples por 
dois annos e onze mezes e multa de 350$: 

Considerando que o peticionar· o já tom 
cumprido grande parte da pena de prislio 
que lhe foi imposta: 

Considerando que nenhum damno á causa 
da justiça advirâ. do perdão que lhe conceda 
o Congresso do Estado, no exercício da no-
bre faculdade que lhe dá o art. 30 n. 31 
da Constituiçllo do Estado, e tendo em at· 
tençllo o relatorio do dr. juiz de direito da 
comarca do Carmo do Rio Claro, é de pa-
recer 

Que seja adoptado e convertido em lei o 
seguinte projecto: 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1.· Fica perdoado o r éo Virglnlo Ho-
racio de Noronha Luz do reato da pena de 
prisão e da pena de multa que lhe foram im-
postal', por crime de responsabilidade, na 
comarca do Carmo do R1o Claro, em vir-
tude de sentença de 22 de maio de 1899-. 

.j.rt. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1900.-
Jolio Luiz, relator. - Freitas Castro. - A 
imprimir-se. 

APRESENTA ÇÃO DE PROJECTOII, I NDIOAÇÕKB B 
MOÇOES 

posiçllo da parte de alguns dos meua mos-
trados collegas (M.,ito bem). 

\'em á Mesa, e lido, apoiado e vae a imprf-· 
mir·se o seguinte 

Prflj l!c lo ti. 12 

(Terceira Legislatura) 
O Congresso Legislativo do E3tado de Mi-

nas Geraea decreta : 
Art. 1.· O concurso para o provimento dos 

cargo11 de juiz de direito, de que trata o 
art. 67 n. 5 da Constituição do Estado, será 
feito para cada comarca de 1.• entrancia que 
vagar, segundo a ordem das vagas; 

Art .. 2. • Communicada a vaga, o presi-
dente da Relação mandara annunciar a in· 
scripçlio para o concurso, com o prazo de 40 
dias. 

§ 1. • Para a inscripção para o concurso, 
além dos documentos que os concorrentes 
poderão juntar para provar a aua capacida-
de, alio indispensaveis os seguintes : 

a) Carta de doutor ou bacharel em direito 
por qualquer das Faculdades da Republica 
ou das a estas equiparadas ; 

b) Certidlio de ter o candidato feito o qua-
triennio de juiz substituto ou de promotor 
da justiça ou de ter exercido effectivamen-
te, por cinco annos, a advocacia no Estado ; 

c) Folha corrida e atteatado de boa condu-
cta moral e cívica. 

§ 2. • Encerrada a inseri pção, o presiden-
te da Relação mandará annunciar o dia do 
concurso com intervallo nunca menor de 15 
dias . 

§ 3. • O concurso aerá feito perante uma o sr. lollo Luiz :-Sr. Presidente, na com missão composta do pt•esidente da Rela-
sessão do anno passado t ive a honra do ç!t~ e de quatro desembargadoretr, eleitos 
submetter ti. consideraçlio do Congresso Mi- na v espera do acto. 
neiro um projecto de lei regulador do pro- § 4. • o concurso consistirà em prova oral 
cesso dos concursos para provimento doa sobre questões de direito civil, commercial 
cargos de juizes de direito, projecto que, e penal e de theoria e praticn do processo 
tendo transitado nesta Casa e havendo pas- civil e penal, mediante pontos sorteados en-
sado em 2.• discusslio no Senado, foi em ter- tre os que forem formuladotr, no acto, pela 
ceira rejeitado, não tanto pela mataria re- commissllo examinadora. 
!ativa ao fim principal do projecto, quanto § 5. • Havendo um só concurrente, será. 
pelas outras medidas contidas no mesmo e elle arguido pela commisslio examinadora ; 
relativas aos processos tle divialio de terras, havendo mais de um concorrente a prova 
tnventarios, etc. se fará. por meio de argulç!io reciproca dos 

Convoncido de que a lei actualmente em candidatos na lórma que for preacripta 
vigor no Estado, aliás nllo regulamentada em regulamento expedido para a execuçlto 
pelo poder executivo, pelos motivos expos- desta lei . 
tos na «Mensagem» presidencial, não pode § 6 .• Findo o concurso, a commissllo exa-
aatisfuer aos intuitos do legislador (apoiado minadora, por escrutínio secreto, resolverá. 
do &1". Ferreira e Melw), arredando colle · sobre a classiflcaç!io dos concurrentes que 
gas competentes do concurso para o provi- forem por ella julgados habilitados e orga-
mento dos cargos de juizes de direito, diftl· nizará uma lista contendo aels nomes, no 
cultando aEsim o provimento de grande nu- maximo, para eer immediatamente, presen-
mero de comarcas, animei-me, ar. Presi· te ao poder executivo. 
dente, interessado, como todos os meus il- Ar·t. 3. • Os candidatos approvados em 
lustres collegas, na boa administração da concurso feito sob o regimen de leis ante-
justiça, a formular um novo projecto, que riores serlio incluidos ea;-officio pela commis· 
nlio viola o nol8o regimento, nem o precei- silo examinadora na lista de que trata o § 
to constitucional, visto como sua mataria à 6. • do art. antecedente, sem prejuízo do 
diversa, sua contextura ditrerente da da- numero de classificados determinado no re · 
quelle que foi rejeitado pelo Senado. ferido paragrapbo. 

Limito-mt>, sr . Presidente, a estas ligeiras Art . _4.· Revogam-se as d i sposiçõ ~B em 
conaideraçoes, esperando opportunidade para contrarro · 
defendei-o, no caso de ser o projecto julga- (S R).- Sala das sessOes, 4 de julho de 
do objecto de deliberaç!io e de merecer op- . 1900.-Jollo Luiz. 
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0 SR. FERREIRo\ B MBLLO, obtendo a pala-
vra, manda á Mesa o seguite 

Projecto n. 43 
(Terceira legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

Art . 1. · F1ca em vigor o art. 138 da lei 
n. 105, de ~4de junho de 1894, que dispõe so-
bre conducçn:o aos avaliadores. 

Art. 2. · Itevogam-se as disposições em 
contrario. 

Sal<~. das sessões, 4 de julho de 1900.-J. A. 
Ferreira e Mello.- Lido e apoiado vae a im-
primir se . 

SEGUNDA PARTF. DA ORDEM DO nJA 
VOTAÇÕES ADIA DAS 

Não havendo numero legal para proceder-se 
á votação das matarias cuja oiscussll.o ficou 
encerrada continuam e lias adiadas e o sr. 
President'3 declara que estando esgotadas as 
matarias l.la ordem do d1a, designa para ama-
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
l'RIMBÍRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçll.o da neta. 
Expediente. 

. Segunda leitura . dos pareceres . de com-
missões e dos proJectos aepo1s de Impressos 

distribuídos. 
e Apresentação de pareceres das commis-
ariss. 

Apresentaçilo de projectos, indicações, in-
terpellações ou moções.. . . 

Discussão de requerimentos, Inlilcações, 
interpellações e moções. 

Votação das matarias cuja tliscussão ficou 
encerrada. 

SEGUNU.\ PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· discussão do projecto n. 40, dando a 

denominaçã? de -Hell'l Horizonte-á Capital 
do Estado. 

Levanta- se a sessão. 

R'3presentaçíio de divt>rsos lavradores do 
· distrloto de Santo ·Antonio do José Pe-

dro pedindo a decretação de imposto ter-
' rito'rtal sem as bemf<litorias. 

Jllm .o• Ex mos. sra. representantes doEs· 
tado de Minas. 

Os lavradores residentes no di stricto de 
Sant'l Antonio do José Pedro, munic1pio 
do .Manb uassú, vêm por meio deste mani-
festar sua adnesão á. lei do imposto territo· 
:ri&.l promulgada na legislatura do anno 
proximo passado, conscios, como estão, de 
ser essa lei destinada á ex tincção do impos-
to onerosissimo e ante patriotico de expor·. 
tação do principal p roducto da ri.qucza agri-

cola de nosso Estado, o café, além da cer-
teza que têm os signatarios do presente 
que esse imposto tambem tem a vantagem, 
qual não tem o c utro , de assegurar ao nos-
so Estado uma renda firme e inabalavel, 
e sobre a qual se pode basear os orçamen-
tos. 

O qne, porém, pedim os vania para pon-
derar é que a reducção proposta em lei, de 
dois por c ~nto , é muito dtminuta e vae 
sobrecarregar muito a lavoura já tão one-
rad J, ob ri~nodo-a a pagar dois impostos; se-
rá portanto, mais justa a rertucção a seis 
por cento para assim egualar em principio 
a obrigação do lavçador, prosegui n1o a re• 
ducção dabi por deante confvrme a renda 
produzida pelo territorial. 
Outro~im , é de necessidade que s~ja ex-

clu ído o lavrador de pagar o impos to sobre 
bemfeitorias, imposto este que já é tdbnta-
do pela municipalidade, sendo portanto um 
imposto duplo a que tlca ouj eit t1. a lavoura 
si e Estado persistir na cobrança. 

E' isto, ex mos. srs ., o qu~ nos cumpre 
levar ao vosso conhecimento, desejando que 
esso nossa f: aca opinião sirva pat'a melhor 
orientação das sabiaH orientaçOes dos nos-
sos illu , tres repres9ntantes . 

Com este intuito nos subscravemos pat.ri· 
cios e crearlos attenciosos. 

San to Antonio do Jose Pedro, 25 de marco 
de 1900 .- Vigario padre Socratos COlldrO 
FrJ.ncisco Prccopio God lly Monteiro, Jose 
Rodri guGs Theodoro, Olympio Pinto de Sou-
sa, Jo l quim PeJ ro tla Stlva, Joaquim Vieira 
de Almeida, Francisco Alves Pereira, Lu-
ciano Bernardino RodrigueP, Th eodoro José 
da Silva, Antonio Rernardino Rodrigues, 
Cesari no de Assis Rodrigues, Antonio Lu-
ciano Villela, Severino Gonc<tiV oJS da Costa, 
Ernesto Ga lvão, Fran·cisco Pe:lro de Azevedo, 
João Luciano da Silva, Anton io Venancio 
de Novaes, José Rodri gaes Alvea, José Ju-
lião Corrêa Bral(a, Francisc•J l\lendes do 
Valle, Jacintbo José de Carvalho, Augusto 
Byrro, Joaquim Appolinario B ;~ rce llar, Ma-
riano Alves Pereira , Franci sco Theodoro 
Rodrigu es, Manoel Gardoso Lopes, Antonio 
Pinto de Assumpção, Frz ncisco Maria. dos 
!'antos, Francisco Alves de Souza, José 
Theodoro de Souz9, José Franci sco Teixei-
ra, Antonio Silvestre da Silva, Gabri el Al-
ves Rodrigues , Emerenoiano OoCJfro da 
Cunha, Laurindo \'ieira de Alme .da, Felip· 
pe de Abreu e Silva, .Jo&quim Amaro Tei-
xeira , .-\fl'llnso Alves de Souza, Oct':l viano 
Bento Peraira Salgado, Tbom az de Go doy 
e l rmã.o, José Francisco Aleixo, Carlo3 Luiz 
lllanlor, Manool Theodor.> Rodrigues, Fran-
cisco Ant•Jnio Rodrigues, João P<trei ra Ba · 
h1a, Joã<J Pereira Bahia Junior, Gabriel 
José Rodrigues, Manoel de Medeit'vd Souza, 
Pedro José Pinheiro de Lacerd9, Urbano 
Luiz de Oliveira Lopes, Ptldro Clementino 
dos Santos, Americo da Si lva Rraz, J. Tho-
maz Cort é 1 dtl Araujo, Manoel Luciano V li-
leia , Agapito José Nogueira, Franc tsco L~
igoiér, Diogenid Dutra Nicacio, Moyzé3 Al-
ves Pereira, Antonio Theodoro Rodri gues, 
Aotonio José Rodrigues Sobrinho, José Pedro 
e Azevedo, Oermaoo Pedro de Azevedo. 
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José Theodoro Rodrlguea, Jolo Luiz. Pinto, 
Frauciaco Xavier Alvea Pereira, José da 
Cunha Ramo~. Onofre Dutra Nicaoio, Joaé 
Emygdio Dllrnellu, Gabriel Pinheiro Cha-
ves de Lacerda, Procopio Chauiu de Abreu, 
Porclnio Pinto da Luz, Joio Alves de Sool8, 
José Francisco Aleixo Junior, An~nio Sll-
"feetre da Silva Junior, Joaquim Candido 
Rodrlgaee, Joaquim Joe• Rodrlguv, Pedro 
Rodrigues Gomes, Joio Pedro Rodriguee, 

14.a SESSÃO ORD!NARIA AOS 5 DE JULHO 
DE 1900 

PREilDBNCIA DO llt. RlBIIIRO DB OLI't'EU 

SUMaURI0:-1.• parte da ordem do dia. -Act•.-
Kxpedifrlte. Observações dus ft f'. Nunes Pinheiro 
~ ~·raoktm Botei h". -?.• ldtora.-Apresentaç&•J 
do parecer n. i9. - Votaçõea arlladas.-?.• parte. 
J.• discussllo do"projecto n. <! '' .-Ordem ~o dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-te 

presentes os 111'11. : Ribt~iro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Julio Tava-
res, Brandlo Filho, Jayme Gomes, Nunee Pi -
nheiro, Raposo de Almeida, Joio Luiz, Joll.o 
Pio, Delphim Moreira, Alves de Lemos, Fran-
klin Botelho, Cnlos Toledo, Leopoldo Corrêa, 
Bornardes de 17 ..ria, Simelo Styllta, Joeê Gon-
çalves, Ferre1r , e MeUo, Olympio Mourll.o e 
Luiz Caaaiano, faltando com cauaa participa-
da os sra: Silva Forte•, Xavier Rol1m, Olym-
pio Borges, João Velloao, Abeilard, Gaspar 
Lopes, F. Peixoto, Aetolpbo Datra, Lindolpho 
Campoa, lgnacio Murta, Epaminondas 0\\o · 
ni, Vasco Azevedo, Luiz Rennó, Valerio de 
Rezende, Tavares de Mello, Juvenal Penna e 
Freitas Castro e rem ella os mais senhores. 

Abre-se a seaalo. 
Lida a acta da antecedente e nll:o havendo 

quem sobre ella faça observações llca a mas-
ma sobre a mesa para ser approvada quan · 
do houver numero. 

BXPBDIENTB 

Nilo ha expediente. 
0 IR. NUNES PINHEIRO participa i Camara 

que o ar. Ribeiro Junqueira, tendo recebJdo 
um telegramma chamando-o com urgencla, 
deixa de com parecer á eetailo. - Inteirada. 

0 IIR. FnANKLIN 80TILHO communloa, e a 
Camara llca egualmente inteirada, que o ar. 
Desiderio de Mello faltará. ás 8essoea por ai -
gana diae por motivo de mole:ttia em pea-
loa de saa família, conforme telegramma re -
cebido daquelle aeu collega. 

BEOUKDA. LEITURA. 

Têm 2.a leitura e llcam sobre a mesa para 
ordem doa trabahoa 011 projec~s na. 41, 42 
e 43, que all:ojulgadoe o1>jecto de delibera-
çll.o,aendo d:l!pensado dessa formalidade o de 
n: 4t por emanar de uma das commlealles da 
Camara. 
APR8S8aTAÇÃ.O Da PUECaRBI . DAl IOMHJIISIIEI 

0 SB.. 8R.ANDIO FILHO, por parte d"a com-
miulo da camaraa Kuniolpaea, manda á. 
Mesa o seguinte 

c.-7. 

PartJce,. ·n. 79 

(Terceira leglelatara) 
A commhalo de Camaru Municlpaea, I. 

qual foram pre11entee : 
t.•) Uma reclamaçlo do presidente e agen-

te executivo do diatrlotn da Forquilha 
(municiplo de Santa Rita de Caaaia) contra 
uma reaolaçn:o do vice-presidente da camara 
de111e municlpio; 

2.·) Uma cópia de aotaa da auembléa mu-
nicipal de San~'Anna dos Ferros ; 

3.• Uma repreaentaçlo doe conselhos dle-
trictaes de Tombos e de Paria Lemoe (mu-
nlcipio de Carangola) contra uma lei da re-
spectiva camara municipal ; e 

4.•) Uma repreaentaçlo de eleitorea reei-
dentes no territorio comprebendido entre 
os rios Doura•lo e Perdizes, pedindo aeja eue 
terrltorio d8C.'larado perteneente á freguezia 
de Ahbadia doa Dourados (município do Pa-
trocínio); depois da estudar attentamente 
eaaaa queatõea : 

Considerando que a oompetenola do Con-
greaao Legislativo- para conhecer da ques-
tõea pecallarea à admiaidraçll.o munioipal-
sómente se ver1tlca nos caeos expressos nos 
artlgoa de 75 a 80 da Conatitalçao do Estado 
(Idem, artigo 30 §§ 8. · e 29), mediante re-
CUI'BO competentemente Interposto dos actos 
du camaru a.uoicipaes p11ra o mesmo 
Congreaeo, o qual deverá 8e pronunciar em 
sua primeira reunllo sobre as reclama~D811, 
importando seu silencio em approvação doa 
actos das camarae, sobre os quaes veraarem 
as representações. (Lei n. 2, de 14 de setem-
bro de 1891, artigo 43, os. 1, 2 e 3 e paragra-
pho unico e artigo 7~) ; e por iaso : 

Considerando que todas as aolioitaçDes em 
questão acham -se inteiramente preiuutcadaa, 
jà por defe1to de reourao, já por ioaatlloiell-
cia de expo~içlo e de e!clarecimento, já 
lloalmente pela expiração do pr11zo dentro do 
qual o Congresso podia se pronunciar aobre 
as mesmas : 

E' de parecer que sejam ellaa archivadu. 
Sala dae commierllea, 5 de julho de. loo.J.-

Brand4o Filho.- Olympio Mourlio.- A im· 
primtr ·se. 

Nll.o ha projectos, indioaçoes e moçl!as a 
serem • preaentadoe. 

VOTAÇIIJU ADIADA.& 

Continúa a falta de numero legal para a 
votaçll.o das materiae cuja dlscus&ll:o llcou 
encerrada. 

SEGUNDl PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• DIBCU3BÃ.O DO PROJECTO N. 40 
Lido e posto em 1. · discuesa:o encerra-te 

esta sem debate e tlca adiada a votaçll.o do 
projecto n. 40, dando a denominaçilo de-
Bailo Horltonte-i Capital do Estado. 

Nada mala havendo a tratar-se o ar. Pre -
eldente dealana para amanhA a eegllinta 



ORDEM DO DIA 
PRIHIIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segund11 leitura dos pareceres de commis· 

alies e dos projectos depois de impressos e 
distribu idos. 

Apresentaçto de pareceres das commis· 
IÕeB. 
· Apreaentaçllo de projectoa, lndicaç!lel.l, 
Jnte rpelhu;ões ou moções . 
Discu~s!l.o de requerimentos, indicações, 

interpellações e ml ç!les. 
SEGUNDA P.A. " TI'J 

Até quatro horas da tarde: 
Votação das matarias cuj<& discussão ficou 

encerrada. 
Levanta-se a sessto. 

15.• SESSÃO ORDINARIA AOS 6 DE JULHO 
DE IHJO 

f'REHDEXCIA DO ER. RIBBI"R.O DE 0J.IVBIRA 

SUMIII.HIIO : - I .• parte ela ordr.m elo rl ia. - Acta. 
- g,pedJente .- Obsen·ação tJ ,, H. Fr, nktln fio. 
tethc>. - t .• parte.-\'ulaçOes adiad&!.-Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

pres~ntes os senhores: Ribeiro de Ohveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Luiz 
Cassiano, Rernardes de Faria, Olympio Mou-
rão, Franklin Botelbo, Ferreira e M~ llo, Nu-
nes Pinbetro, Alves de Lemos, Jayme Go-
mes, Leopoldo Corréa, Deltlm Moreira, Julio 
Tdvares, Brandlo Filho, Joll.o Pio, José Gon-
çalves e Carlos Toledo, fa ltando com causa 
participada os senhores: Silva Fortes, Xavier 
Rolim, Olympio Borges, Joio Valioso, Abel-
lard, GaPpar Lopes, F. Peixoto, Astolpho Du-
tra, Lindulpho Campos, Ignacio Murta, Epa · 
minondas Ottoni, Vasco Azevedo, Luiz Ren-
nó, Valerio de Rezende, Tavares de Mello, 
Juvenat Penna, Freitas Castro, Ribeiro Jun-
queira e Deslderio de Mello e sem ella os 
mais Fenhoret!. 

Abre·Pe a sessto. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observaç!les tlca a mes -
n•a sobre a mesa para. ser approvada quan-
do houver numero. 

EXPROIK:"'T.B 

0 SR. I.· SECRBrARto dá conta do Se• 
guinte: 

R• querimento 
De Silverio Augusto de Lima, escrivão do 

2 . • otllcio e ofile~al do registro geral de by-
pothecas da. comHc& de Sabaré, pedindo pro · 
rogaç;ãll por dois annos, da licença em cujo 
goso se acha .-A' com missão de Petições. 

0 SR. FRANKLIN BOTELHO envia á Mef& 
uma copia da acta do Club da Lavoura e 
Commercio tio districto de Passatempo, mu-

niclplo de Oliveira, protestando contra a 
execução do Imposto territorial.-A' com-
miaa!Lo de Orçamento. 

f,a L.ITURA 
Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 79. 
Nil.o ha pareceres daacommissõea nem pro-

jectoa, indicaç!lea e moçllea a serem aprelen-
tados. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇ(\BS ADIADAS 

Continuando a falta de numero legal para 
a. votaçllo das matarias 'de que trata a se-
gunda parte da ordem do dia o sr. Presi-
dente designa para amanhli a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde. 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura tios pareceres de commls-

Fões e dos projectos depois de impreasos e 
distri buldoa. 

Apresentação de pareceres das . commls-
sões. 

Apresentação de projectos, indicaçnes, in-
terpellações ou moç!les. 

Discus,ão de requerimentos, indicações, 
nterpellações e moções. 

IEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votaçlo das materias cuja discuulo ficou 

encerrada. 
Levanta-se a sesalo. 

16•. SESSÃO ORDINARIA AOS 7 DE JULHO 
DE 1900 

PRBSJDJ!NCIA DO SR . BBRXARDI!S DE FARIA 

( Vice-Presidente ) 
SU:IIMARIO:- J•. parte da ordem do tl in.- Acta. 

- Expediente.- ApreseotaçA·• do~ pro)ectos os. 
44 e 4!». - 2 • parte.-VotaçOes adiad.s.- Ordem 
do dia . 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Bernardes de Faria, Agos-
t •nho Pereira, Celestino Soares, João Pio, 
Carvalho Britto, Jayme Gomes, Nunes Pi· 
nbeiro, Raposo de Almeida. Simello Stylita, 
Jose Gonçalves, Hrandlio Filho, Delfim Mo· 
reira, Al\'es de Lemos. Julio Tavares, Leo· 
poldo Corréa, Jcdto Vel101 o, Olymp1o Mou-
rão, Rodr•gues Chaves, Frankl tn Hc.telbo e 
Ferreira e Mello. faltando Cl·m causa parti-
cipada os srs .1 Silva Fortes, Xavier Rolim, 
Olympio Borge~, Abeilard, (· IIPJ.Iar Lopes, 
F. Peixoto, Aatolpho Dutra, Lindolpho Cllm-
pos, Ignacio Murta, Epaminond!ls Ottoni, 
Vasco Azevedo, Luiz Rennô, Valerio de Re-
zende, Tavares de· Mello, Juvenal Penna, 
Freitas Castro, Ribeiro Junquttlra e Deside-
rio de Mello e [ em ella os mais senhores. 



.. Abre-se a sesalo. · lallu-'lir, maa . tambem oa interenea geraea 
Lida a acta da antecedente a nl[o havendo do Eat.ado. 

quem , aobre ella faça obaervaçOea tlca a V. esc. aaba, ar. Presidente, e nlo à ne-
meania !obra a mesa para aar approvada cauario damonatraçlo, que um doa elemen-
quando houver numero . toa maia valioeoa p.ra o progresso de um 

EJPBDIENT& 
O aa. I· . SECRETARIO dá conta do segui te 

O !fi cio 
Do ar. dr. Secretario das Finanças envi-

ando a mensagem presidencial tobre a ma-
teria relativa ao Imposto territorial.- A' 
commia•lo de Orçamento. 

NAo ba materias diatribuidas impreuaa 
para ae~tunda leitura nem pareceres daa 
commiuoea a serem apresentadas. . 

APR'ISENTAÇlO DE PllOJRCl'OS, INDICAÇ!SE! • 
1\IOÇOBS. 

· O •a. JoXo Pio aprePenta um projecto de 
lei em que se conaign11 uma medida que, 
á primeira visto., fere talvez a Conat•tuiçllo 
do Estado; entretanto, analyaadoa os moti-
vos que expll,..am e demonstram os artigos 
do mesmo pl'()jecto; a Camara doa Deputados 
ae convencerá de que nada ha de inconsti-
tucional na med;da que prop!Se. 
· Vem á ll'lesa, é lido, apoiado e vae a Im-
primir so o seguinte 

paiz, um doa factOrea ma11 poderosos do 
desenvolvimento .de .eua riqueu, é, eft'ecú.-
VIImente, a locomoçlo fernea a v11por, t ra. 
zeodo como consequencia a economia do 
tempo e a diminuiçllo das distancias. E a 
estrada de que trata o meu projecto, Dlo 
pesará absolutamente sobre -oa cofres pu· 
blicoe, .visto quo atraveua uma zona. bu-
tante povoada e muitissima pl'()ductiva. 

Para provar isso, bastava que eu l11nçaaae 
mio dos dados eatatlstlcoa das rend11! publi· 
cas de onde se verificaria qu~ só o dis~icto 
de Santo Antonio do Jacutinga concorre para 
as rendas publicas com , importancia •upe-
r .or a trezentos e tantos con1oa de ré111, 

Demais nl!.o só aquelle diatricto produz 
mais de trezentas mil arrobaa de café como 
tambem o de Monte Silo pl'()duz mais de 
sessenta mil, nílo havendo nece•sidade de 
demonstrar a riqueza e a uberdede daa ter-
ras da Vllla do C11racol, onde a producçllo 
de81e geoero ascende a cerca de duzentaa 
mil arrobas. 

Além diiJso, citarei a cidade da Caldu, 
que prima pelo aeu st.luberrimo clima, tal-
vez um dos mais privilegiados de todo Bra-
sil e pelas fontea de aguaa mlnerae11 doa 
poços do Rio Verde, soberanas no tratamen· 
to das molestiaa gaatro-inteatinaea. Projecto n. 44 

(Terceira Legislatura) 
O ConjO'ePso Legislativo do Estado de 

nas Geraea decreta : 

De facto, naquella cidade reunem-se todoa 
01 annoa muitas familias que vllo pedir ao 

Mi- seu clima e a essas o.guas remedio para 
seus males. 

Art. J.• Fica o governo do Estado ancto-
rizado a de•pender a quantia de 160:0001000 
para auxiliar a conatrucçlo de uma egreja 
matriz na Capital. 

§ 1.· Esta construcção ae fará sob a flsco.-
Jizaçllo do Prefeito, que approvo.rá a planta, 
contractaTá empreiteiros. 

§ 2.· Os pagamentos, felto1 ttm prestaç!Sea 
de 40:000,:000, •e etrectuarllo depois que Fe 
provar que a parte construída vale o dobro 
da prestação requerida. 

Art. 2. · Só se tornarà eft'ectiva a primeira 
prestaçl!.o, depois de obtido. a licença do. 
auctoridade ecclesiaat!ca para a demoJfçllo 
da matriz actualment& nist~>nte. 

Mto à preciso relembrar a riqueza do. vil-
la de Poços, celeb re por suas aguas tber-
m~es umveraalmente conhecidas. 

Ora, ar. Presidente, uma e:~trada de ferro 
que consulta tio largoa interesses da zona 
que percorre e maia ainda os interesses ge-
raea do Estado, constituirá um verdadeiro 
cordlio flsclil· de fórma a impedir que 81 
rendas de Minas se escôem para o Eat11llo de 
S. Paulo sem passarem pelo fisco Mineiro. 

Reaervo-me para em occasilo . maia op-
portuna, quando for discutido o projeoto, 
demonstrar do meJbor Jlll)do a j uat1ça da 
causa de que sou portador neste momento, 
fazendo cotobecer ao Congresso que eUe deve 
attAnder a esse reclamo de grande parte do 
povo Sul -mineiro residente num doa utre-
mos do Estado. 

Nl!.o quero, sr. Presidente, que em vista 
· O •r· Rapo11o de Almeld• :-Sr. Presl- da situação aftl 1ctiva das nossas llnanç111, 
dente, pedi a palavra para ter o. honra de o Congresso Mmeiro encare essa mataria 
apresentar á conMideraçl!.o da Casa um pro- de vias de communic·•çl!.o com a mesma 
jacto de lei auctorizando o governo o. con- audacia, a mesma co ragem com que e 
tractar a construcçlo, uso e goso de uma es- americano do norte o tem feit:>, collocando 
trada do ferro, que, partindo do districto l' B dormentes Jogo após a derribada d111 
de Monte Siilo, vá entroncar-se com a «Mo- mattas virgens e fazendo com que o sibila 
[lyana» na villa de Poçoa, passando pelos ostriltulo da lacomotiva· desperte os echos 
districlos de Santo Antonio do Jacutloga, adormecidos do dfserto ; nem quero mesmo 
villa do Caracol A pela cidade de C!ildas. que imitemos aqui a a'tldacia e a corallem 

Sala das aess!Ses, 7 de julho de lllOO.-
Jollo Pio.-J . A. Ferreira e Mello.-José 
Gonçal ves.-Carvalbo Britto. 

Sr. Presideo~e. a estrada de ferro a que do povo pauhRta que, Jlr&Çaa ao F eu nlio-
ee refere o pl"oJect o que vou ter a honra lsiPsimo e util ~ystema de vias ferreas, tem 
·de remetter á v. esc . , o<' nsulta nl[o aó os con•egll-ido elevar aquelle Estado ao grau 
intereases das localidades a que acabo de do apogêo ' qu·er 'pelo lado : da riqueza quer 



)elo lado-do seu. delenTol'Vimento intelle-
ctual ; no emtanto, P'rém, DÓJ devemos fa-
zer ai~ ma ceuH de manetra -que possamos 
1lrmar a grandeza, o -d818Dvolvimento a "1'1 -
queza e o futuro do noeao Estado sobre ba· 
1e1 aolldas, e uma dessas baaea da qual de-
Tem •• derivar toilu aa outraa maniteata-
çGea da riqueza • da pro•peridade e o des-
envolvimento· de no11aa IVia~o ferrea mas 
cleaenvolvlmflnto firmado !obre ele~ento~ 
M«llroa, aobre elementoe aerlo11 e eu ouso 
aftlrmar que o projecto ·que tenho a honra 
de mandar a v. exe. eatâ. justamente ali-
cerçado aobre bases deua natureza (Muito 
bem). 

Vem á Me1a e eatando apoiado pelo nu · 
mero de assignaturas o se~inte 

Projecto n. 45 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nae Geraes decreta : 
Art. 1. • Fica o Governo do Estado auoto-

rlzado a contractar, com quem melhores van-
tageDI otl'erecer, a construcção de uma fer-
ro-via, de bitola mulma de um metro .que 
partindo de Monte Silo e puaand~ po; 
Santo ~ntonlo de Jacutinga, vllla do Cara-
col e Cidade de Caldu, vá terminar na villa 
de Poço~. concedendo ao contractante oa se-
guintes favores : 

l,o Garantia de juros de 6 °/. ao anno 
por 30 annoa, sobre o capital etrectlvamen! 
íe empregado, até o m&IImo de clnooenta 
contos de réis por kilometro. 

2. • Privilegio por cincoenta annoa. 
3. · Zona privilegiada de trinta kilometros 

para cada lado do eixo da linha. 
Art. 2. • Si o governo julgar conveniente 

mandará proceder aos respectivos e~~tudos' 
11.cando, para laao, aberto o neoea1ario o~ 
dito. 

Art. 3.· O contractante obrlgar-~&-ha a 
todos os onus eatatuldo1 em leia e oontra-
otos congeneres. 

Art. ~-· Revogam-as a1 di1poalçõea em 
contrario. 

Sala dns Beelllea, 7 de julho de 1900.- Ra-
poso de Almeida. - Bran.Jão Filho. -Si-
mello Stylita.- Delthn .Moreira .- Alves de 
Lemos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VO'I'AÇIIBS ADIADAS 

Nlo havendo numero legal para votação 
das meterias cuja dlscusslo se aoba encer-
rada o sr . Presidente designa para o dia 9 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PIUMII:IRA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Experllente. 
Segunda leitura doa parecerea de commls-

a!les e doa projectoa depois de impreaaoa e 
dlstrlbuidos. 

Apresentação de pareoeret das oommia-
&1111. 

ApreaeDtaçlo de projeato1, indioaç!les, in-
tarpellaQGea 011 moçOes . 

Diacuaslo de requerimentos, indicaçGea 
interpellaçlles e moç!les. ' 

BKGUNDA. PARTI 

Até " horas da tarde : 
Votaçlo das materiu cuja diacussllo ficon 

encerrada. 
Levanta-se a aeaalo. 

17.• SESSAO ORDINARIA AOS 9 DE JULHO 
DE -11100 . 

PB.UIDENO.IA D) BB.. BERNARDU DE F AlUA 

( Vice Pre&identll ) 

SUMM !RIO : - 1. • parto. da ordem do dia.-.\cta. 
-N!o b:1 expedi~nte.-2.· Ie .tura -Apusenla-
çli~ da lnfltcação n 10-2.· parle. - VolaçOes 
ad•adas .-Ord.m do dia. 
Ao melo-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ars. : Bernardes de Faria, 
Agostinho Peralra, Celestino Soares Jayli:.e 
Gomes, Slmelo' Stylib, Raposo de Almeida, 
Joio Pio, Brandlo Filho, Leopoldo Corrêa~ 
Nunes Pinheiro, Astolpho Pinto, Jolio Vel-
loso, Silva Fortes, Joio Luiz, Olymplo Mou-
rão, Delfim Moreira, Alves de Lemos, Julio 
Tavares, Franktin Botelho e Carvalho Britto, 
fllltando com causa participada os srs. Xa-
vier Rolim, Olympio Borges, Abeilard OaB-
par Lopes, F. Peixoto, Astolpho Dutra: Lin-
dolpho Campos. Ignaofo .Murta, Epaminon-
das Ottonl, Vasco Azevedo, Luiz Renn6, 
Valerlo de Rezende, Tavares de Mello, Ju-
venal Penna, Freitas Castro, Ribeiro Jun-
quelra e Desiderio de .Mello e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a aeaslo. 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella faça obaervaçoes fica a 
mesma sobre a meaa para ser approvada 
quando houver numero. 

Nlo ha expediente . 
2.• LBITURA 

Têm 2.• leitura, alo julgados objeeto de 
deliberaçlo e ficam sobre a mesa para or-
dem dos trabalhos 01 projectos na . 44 e 45. 

Nlo ba pareceres das commisa!les a se-
rem apresentados. 

APB.EIINTA.ÇÃO DB PB.OIBOTOB, IllfDIOAçiiiS B 
)(OÇÕII:B 

O sr. BrandAo Filho :-Sr. Presidente, 
desde o anno pa11ado que eu trago em 
mente a idéa de aubmetter f. con~lderaçlo 
da Camara doa .rs. Deputados uma indi · 
caçlo referente f. «Companhia E. F. .Mu-
zambinho», na parte do ramal da campa-
oba. 

O desejo, entretanto, de evitar referen-
cial neceuarlaa e justas, maa nimiamente 
desagradaveis, á pessoa do llluatre preal-
dente da mesma companhia, e, além di11o, 
a esperança de que poderia o tempo vir em 



meu auxilio, poupa11do-me 110 di11abor de 
semelhante miuiio, fizeram com que adiaare 
eu a epreeentaçAo da alludida indicaç!o até 
hoje, quando-perdida completamente e1sa 
esperança e obrigado peloa intere11se11 da 
zona que represento . .• 

0 fR. Joio LUIZ :-Apoiado. 
0 SR. BkANDlO FILHO, .achei que a me · 

dida de que trato ae me impunha como 
cumprimento de um dever, cuja aatiafaçl!.o 
é urgentlulma e inadia..vel. 

V. exc. _lia be, 11r . Preaidenttt, perfeita-
mente que declarado em caducidau pelo 
Governo Provisorio da Republica o privile-
gio da Companhia drf inaa and Rio• sobre o 
ramal rerreo da Campanha, (oi pelo mesmo 
go~erno concedido el6e -privilesno a «Compa-
nhia E;trada de Ferro Muzambinho». 

Pois bem, ar. Preaidente, aftlrm.o eu 
agora a v. exc. que aemelhaute conceado 
foi um doa maiores maleflcios que ae pode-
riam ter feito I. zona a qual ella 1e propunha 
beneficiar directamente ... 

0 SR. JAYMI GOMES : - Foi uma Verda· 
deira <'BI11midade. 

0 IR. BRANDÃO FILHO •• ,malellcio immen-
80-sim, senhor Presidente, porque a oompa · 
nhia conces .ionarla-longe de alltiafazer aos 
intuitos do privilegio que obteve-aó ae tem 
utiliz~do delle para oppOI o aos Interesses 
da. referida zona, cujo deaen Tolvimento e 
CUJO progresso tem sempre nella encontrado 
um obice invencivel e perti011z. 

A11sim é, ar. Presidente, que a cc.meçar 
da const~ucção do leito da estrada cuja ex-
tensllo kllometr1ca teve um deaenvolvimen 
to do dobro doa 20 'f. , maximos, determi-
nados pela aciencla para obraa deua natu-
reza, o que ae faz para - evitando-se aa 
obras d•arte e facilitando 1e a oonatrocçl.o 
da linha, diminuir aa deepesaa para a Cem · 
panhla e augmentar em compenaaçl.o para 
~a cofres pub.licos 01 on"' da garantia de 
JUros concedida pela Uoillo:-desde a con-
atrucçlio da linha, repito, que foi aesentaffa 
aobre dormentes completamente apodrecidos 
e que ae acha inteiramente aberta, até ao 
nlt!mo acto praticado em n,ome da compa-
nbla , tudo, me parece, tem s1do feito no ali-
cOpo unico e exclusivo de sacrificar a todo 
transe 01 inter81:es publico11 ao11 capricho• 
lndividuaes do illustrado prealdente da 
mesma companhia. 

E eis 11hi porque, desde a aua inaugnra-
çl!.o até hoje, o funcionamento do ramal fer-
reo da Campanha tem sido uma lérte inin-
terrupta de deautrea e descarrtlamentoa em 
que por veze1 e e têm sacrltlcado vi dali •.. 

o IR. Joxo Luu : -E vidaa muito preclo-
aaa. 

0 BR. BRA.NDi o FILHO ... , m que frequen-
temente a lavoura e o commercio vêem dos-
apparecerem aeu1 capitaea,aeu11 productoa e 
auaa mercadorias e em que, quul dlaria-
menttt, os criadora• marglnae1 da linha aa-
tlatem á matança de sua11 criaçGea 1em te· 
rem, sequer, direito a uma indemnizaçl!.o. 

O IR. Jolo Lmz:- Por aimpl81 diverti-
mento doa machlnlnaa. 

0 IR. BRANDÃO FILHO:-Maa, Ir. Presiden-
te, falta-me o tempo para apreciar devida-

mente todos 811181 desmando• da comp11111úa 
(\iM.uzambinho• ~ eu chego ao 11eu urmno acto 
-o horario actuatmente em vigor. 

Como ub~;~ v- exc., é de oitenta o sela ki-
lometroa a ertenslio do ramal ferrao da Cam-
panha, tt'!ltroncando elle com a estrada de 
ferro 4."Minaa and Rio• na elltaçlo do PTei-
tu ·onde o trem deua e11tnda (que apa-
nha em Cruzeiro oa exprenos vindos do Rio 
e da Capitlll de S. Paulo) chega das 4 p.ra 
aa 5 horas da tarde. Portanto, si o trem da 
eetrada de ferro Mm:ambinho partieae da es-
taçlo -do Freltu a essa bora, ainda com 
uiD& velocidade menoa que regular, poderia 
chegar á cidade da Campanha daa 8 I~ b 9 
hona da noite •• 

UM IR. DIPUTAOO:-Com<> chegava . 
0 IR. BRANDÃO FILHO ... e como eft'ectiva-

mente está t!etermina.Jo no contracto cele-
brado .pela Com})anhla com o governo. 

Entretanto, o aotual horarlo oft'ereoe o se-
guinte quadro:-durante a semana, em doia 
diu ntto chega trem á cidade da Campanha, 
apensa parte um à8 4 horaa e 20 minutoa da 
manhll; em outroa dois diaa, nlio parte trem 
alll'Dm, 110mente chega um á I hora e 1[4 da 
tarde; e noa restantes tres dias da femana 
chega um trem ás 9 horas da manhli e parte 
ás 2 1t2 da tarde, sendo que neues di F·s, nllo 
só os passagei ros que ae dirigem á Campa-
nha, como aquellea que 11e di rigem áa capitaes 
da União, do Estado de Minas e de S. Paulo 
ou a quaeaquer outro• pontos Intermediarias 
da linha, além da freguezia de AguaaYirtuoru 
do L"•mbury, são obrigados a !IIZer pouso nes-
sa freguezia, que fica ma' s ou menos a duu 
horas de viagem da Campanha, que é o pon-
to termin~ l do ramal. 

Parece me, ar. Preaidente, que a mon-
atruosidade de semelhante horario ultrapaa-
sa as raiaa da mais requintada de todas u 
extravagancias. 

De um lado, é a cidade da Campanha que 
fica privada do beneficio immenao de e~tar 
tliariamente em communicaçlio com o Rio de 
Janeiro e com as capitaes do Estado e de S. 
Paulo; de outro lado el!.o as lmportentiaai-
maa frej!U t>Zillll de Agnas Virtuoeaa de Lam-
bary e de Cambuqulra, celebres pela excel-
lencia de suu aguas mlneraea, para u 
quai'S o nosso gov&rno, pela palavra aucto · 
rizada da •Mensagem» do benemerito Preai-
dente do Estado, chama neste momento a 
attençllo dos poderes publioo11, como sando 
para o futuro fontes inesgotavels para nossa 
riqueza, para a riqueza de Minas, silo eaaas 
importantes localidades que soft'rem eno:r-
mea prejuizo11 advindo de nlo poderfm uu 
hospedes buaoal-u em vieta da Incerteza do 
bo.rario e da necessidade de pernoitarem em 
caminho; e de outro lado, finalmente, ar. 
Preaidente, é o serviço postal do aul de Mi-
naa que se desorganiza inteiro .. . 

O aR. Joio Lms.-Fica inteiramente del· 
organizado. 

0 IR. BRAtnlo FILHO • .• nlo podendo a 
aub-adminiatrador da Campanha ter um •ar-
viço uniforme e regular. 

Portanto acredito que a Camara doi IH. 
Depntadoa nlo deixará por certo de appro-. 
var a seguinte Indicação (Le). 



Agora, ar. Presidente, resalvando a mui-
oba. admiração e o muito reepeito que voto 
aos illustradcs membro• da directoria da 
Estrada de Ferr.o Muzamblnho, devo decla 
rar e frl•ar bem que a responsabilidade de 
todos eFses deEmandos, que acabo de apon · 
tar, pertence exclusi~amente ao presidente 
da mesma companhia, o sr. dr. Mil anda Jor-
dllo. 

O sR Jo.Xo Lmz:-Que absorveu toda a 
companhia na sua pessoa. 

0 ~R. BRANDÃO FlLHO.-E' a verdade, foi 
a. s. quem, votando uma animosidade im -
men•a ao muniolpio da Campanha, por mo-
tivos QUe nll.o devo declarar (pois que seria 
rldicnlo) trato.u de, illaqueando a boa fã, a 
amizade e a cc.ntlança de eeus illu~tres col 
lt>gas de directoria, empolgar a administra-
ção daquelle ramal forreo .... 

O SR. JAYME o. MEB:-E auctoritariamente. 
0 SR. BRAN I>ÃO FILIIO ... para enftlUdll.l O ao 

jOilO de seus caprichos .. . 
UM SR. DEPUTADO,-E para passeiar lá. di& · 

riamente em trem especial. 
O sR. BRANDÃO FILHo .. . e para desenvolver, 

dar expansll.o á sua actwldade commercial, 
explorando, segundo é voz publica. (da qual, 
entretanto, não quero me .fazer acho) um ce-
leberr imo monopolio de FO.l na cidade de AI-
renas e de café na estação da Fama. 

0 SR. JOÃO LUIZ :-E' gra>e, mas é VOZ 
publ1ca. 

O SR. Jo.Xo Pro :-Mas, o que faz o enge-
nheiro ft tcal 1 

UMA voz:-Infelizmeote nada a que se tem 
visto. 

0 PR. BR.,NDÃO FILHO :-Portanto, Fr. Pre-
sidente, Jeivindico para o sr . dr. Miranda 
Jor.:lão todas as glorias de sua administra · 
çll.o, mas, reservo·me o direito de esperar 
que o g.Jverno da União. patriotico como é, 
tomará na devida consideração a indicação 
que acabo de apresentar, podendo assim o 
município da Campanha, o Estado de Minas 
Geraes e os acclonistas da Companhia Mu-
zambinbo auferir daquelle ramal terreo as 
vantagens a que têm direito, o que, aliás. 
não tem succedido porque, para todos, eese 
ramal tem sido um verdadeiro maletlcio até 
hoje. 

Tenho concluído (Muito bem; m uito bem !) 
Vem á !Ilesa a seguinte 

I n dicaçll..o n. 10 

Almelda.-Simeão Styllta.-Alves de Lemo1. 
-Delfim Moreira. 

Achando se apoiada pelo numero de aui-
~natoras, vae á. commluão de Obraa Publicas 
a indicação apresentada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕE! ADIADAS 

Continuando a falta de numero legal para 
a votação das matarias cuja. discussllo se 
acha encerrada, o sr. Presidente designa 
para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMBIB.4 PARTE 

Atê tJma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commia-

sões e dos projectos depois de impreuoa e 
distribuldos. 

Apresentação de pareceres das cr.mmiuõea. 
Apresentaçllo de projectos, Indicações, in-

terpellações ou moções. 
DiscusFílo de requerimentos , Indicações, ln-

terpellaçoes e moções. 

SEOUI'\DA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votação das matarias cuja discusslio ficou 

encerrada. 
Levanta· E e a sessllo. 

18• . SESSÃO ORDINARIA AOS 10 DE JULHO 
DE 1900. 

PRESIDJ~:SCIA. DO SR . BERNARDES DE FARIA 

( Vice Pt·esidente ) 
SU~IMARIO:- 1·. parte da ordem do dia.-Acla. 
-Expedi~nte .- Observ•cões do sr. Julio Tava-
res.- Di;curso do sr. João Luiz. - Aprrs•nla• 
çlio do parcr.er o. Sú e do~ projéclos os. 46, 47, 
48, 4!> e fJO.- Idem do requeri meu to o .. a·- 2·. 
parte -Votações adiadas.- Ordem do dra. 
Ao meio-dia, feita a. chamnda, a.cham-se 

presentes os srs. Bernardes de Faria, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Astolpho 
Pmto, Jolio Vello@o, Jol\o Pio, Raposo de AI-

Indicamos que o governo do Estado, por meida Brandão Filho, Nunes Pinheiro, Jolio 
intermedio do sr. Secretario da Agricultura, Luiz 'Leopoldo Corrêa, Olympio Mourllo, 
Commercio e Obras Publicas, represente ao Juli~ Tavares, Porto Primo, bmaci.o Murt~, 
governo federal, por iotermedio do sr . 1\li Silva Fortes, Jayme Gomes, Delp~tm Moret-
nistro do. Viação e Obras Publicas, em sen- ra, Franklin Botelho, Arthur Ptmenta, S:-
tido de ser a Companhia E. F. Muzambinho mello Styltta, Rodri gues Chaves, . Alves. rie 
(ramal da Campanha) compellida urgente · Lemos Joaquim Calixto o Carvalho Brttto, 
meot,e á exe cução llel de seu contracto, e~· faltonJo com causa participada os srs. Xa.-
pecialmeote quanto ao melhoramento da li- vier Rolim, Olympio Borges, Abeilord, o.as-
nha, lechomento desta e alterat;ão do hora- par Lopes F. Peix:?to :\ stolpho Dutra, Ltn-
rio, em o1 dem a satisfaz.er ás necessidadEs I dolpho Campos, Epam1'noudus Ottoni : Vasco 
do tran~porte de passagetroP, mercadorias e Azevedo Luiz Rennó Valerio de Rezende, 
malas do cor rei o. Tavares 'de Mello lu venal Penna, Freitas 
· (S . R.) Sala das ses~ões, 9 de julho de IÇOO. Cáslro, R1beiro JJoqueira e Desiderio de 
-Branui'lo Frlho.-Jol!.o L•Jiz. - Rapo~o de I Mello e sem ella os mais senhores . 



Abre e e a aessll.o. 
L'dll a acta da antecedente é ella appro-

Vada e bem assim as das 9·., 10·., 11·., 
12· ., 13· ., 14' . , 15·. e 16·. sessões. 

EXP.BI>IENTB 

O sr I·. S[CRBARIO da conta do seguinte: 

Representoçtt:o 
D J centro da lavoura do café do Brasil 

pedindo uma quota de dois centealmos da 
renda do imposto do cafe mineiro, atlm de 
poder desen,·olver no utrangelro 11 propa· 
ganda do café.- A' commi~sao de Petiçõês. 

O sn. JuLIO TAVARIS fazendo ver acharem-
se ausentes dois membros da commi!sllo de 
Força Publica e estar impedido o terceiro 
membro por e ~tar occupando a preai'dencia 
da Camara, pede a nomeação de uma com-
miull.o lntennR para dar andamento a pa-
peis que se ach11m affectoa ao estudo da 
meama. 

Com llB&entimento da Ca~n. !!l:o nomeados 
QB srs. Julio Tavares, Olympio Mourão e 
Porto Primo. 

o '"'. .Joáo Lula :-Pedi a palavra, ar. 
Presidente, para enviar à Mesa uma repre-
sentaç§o dos concessiouarios das . feiras de 
gado do Estado de Minas e peço licença a v. 
exc. e à Cllsa para, desde ja, diz.er que me 
parecem procedenvs e ju~ha as reclama-
ções feitas pelos alludidoa concePsionarioa, 
porque ellaa só têm por fim tornar uma rea-
lidade, tornar effi razes as feiras crelldaJ pe-
lo poder legislativo e estabdlecidas pelo 
governo do Estado, com o fito de proteger a 
lndustria pastoril mineira, em ordem a po-
der ella luctar contra o monopolio que se 
estabeleceu na Capital Federal. 

Eu bem sei, sr. Presidente, que abaixo do 
ponto de vista economico, as medidas legis-
llt.tivas, muitas vezes, se tornam improft· 
cuas e inutels, porque o '.!esenvolvimento 
das iodustdas devo obedecer em primeiro 
logar áa le:s economicas e nl{o às leis posi-
tiva~. 

Entretanto, força à conreuar que, em pai-
zoa novos como o nosso, uma protocçl{o bem 
~ntentida, uma tutela mesmo, em benefi-
cio do productor, muitas vezes torna· se 
necessaria, sob pena de nilo poderem aa nos -
sas indu~trias competir com as induatrias 
extraogeiras. 

Em rAiaçlto á !onustrla pastoril, por 
exemplo, ar. Presidente, o mouopolio esta· 
bele01do na Capihl Federal, de modo a po-
der o comprador dictar o preço ao produ-
ctor, sutJ ,c a e mata a lndu~tria pastoril, 
que pede aos poderes public lls protecçllo e 
auxil 'o para poder JuctHr contra essa aspby-
xia lenta, diaria e continua . 

Auim ó que o productor mineiro vé·se 
obrigado n conduztr seu gado para o mer-
cado do Rto de Jttnelro, e abi chet~ando eó 
encontra um comprador-o monopolista-e 
de duas uma : ou tem de rogresP ar com o 
aeu gado par<t o Estado de lltinu . .. 

O n. JAYME Oo~tBs :-0 que é impossi\'el. 
O SR. JoAo LUiz ... ou tem de r.ujeitar-se 

ao preço quo lhe é o1ferecido pelo monopo-
lizador. 

RegreFsar com o seu gado é impossivel, 
porque o productor aujeita se a dupla des-
pesa de trao~port e, sujeit .. ·Fe a um depre-
ciamanto enorme no pew dae rezes pelas 
viagens contmuas; além disso o productor 
mineiro negocia tambem a credito e tem ne--
cessidade de vender seu producto para sa-
tidllzer a seus comproml~soP. 

A oll.o ser, poi~, que os productores mi-
neiros se' reunam parn constituírem um 
advogado que, perante os poderes judiciarioa 
da Federação, intente ncçllo que oullitlque 
o monopollo, a soluçll o unica, de momento, 
me parece, é o eetabolecimento das feiras, 
porque essas des locam o merendo de venda 
e f>Jzem com que o consumidor, isto é, o 
monopol fstll, , ·on.ha procurar o producto na 
porta do productor, quo a~sim se achará 
collocado em mais vantaioea poBiçlio JlOrque 
ol{o teró. feito diPpendio algum e poderá 
obter melhores preçoR. 

Creio que foi olledecendo a eese intuito 
que o ·congresso Mineiro, na se~~lio de 1898, 
votou uma lei auctorizando o governo a 
contractar o estabelecimento de diversas 
feiraa. 

Esta lei, entretanto, f<JI deficiente em di-
versos pontos e é contra isso que os actuaea 
concessionarios das feira", cidadãos dignos 
e patriotas, reclamam, pediodo providencias 
ao Poder Legisl!ttivo em relação ao im;JO~to 
estabelecido para o g• do que e vendido fóra 
du feiras, em relaçAo ás multas estabeleci-
daa p~tra vendas pbantaaticas e frau lulen-
tas feitas no intuito de burlar o fim das 
mesmas feiras, etc. 

Certo de que o Congresso Mineiro procu-
rará completar seu pensamento, exarado na 
lei da creaçllo das feiras, transformando as 
em realidade e em medida efficaz e tomará 
na devida cons1deraçll.o a represeotaclio a 
que a Iludi, limito- me a pasdar á 1\tePa a 
referida representaçlio, ePperando o parecer 
da commisslJ.o a que a mesma ror remettlda, 
para mais longa. e extensamente pronunciar-
me a respeito. (Muito btm; muito bom) . 

A' commiss!lo de Commercio e lndustrias. 
Nll.o ba material ll&ra ::: . • leitura. 

APRISENTAÇÀO DE PARECERES 

0 !R . FRANKLlN BOTELHO, por parte da 
commisslJ.o de Ollras Pubhcaa,eovia á Mesa o 
seguinte 

Parecer n . 80 
(Terceira legislatura) 

A commissl{o de Obras Publicas, Viação etc, 
a que foi presente a indicação n . 10, dos 
srs. d~putados Brandão Filho e outro~, é de 
parec~r que .seja ella submettida á discussão 
e llppt·ovaua com a s~guint~ rcdacçilo: 

A Camnra dos Deputados attendendo ãs 
rec l a maçõ ~s dos representantes da zona ser-
vida pela E. F. Muzambinho (ramal da Cam-
panha), pede a interv.-nçl!.o do Poder Execu-
tivo, junto do Governo Federal, no sentido 
de se.r a r·eferida companhia compellida a 



.. 
executar o seu contracto, especialmente 
quanto ao melhoramento da linha, fecha-
ment'> desta e alteraçlo do respectivo hora -
rio em ordem a satiat. zar ás necessidades do 
transporte de passageiros, mercadorias e 
malas do correio, no ramal da Campanha. 

Sala das com missões, 10 de julho de 1900. 
-F1·anklin Botelho. -Jayme Gomes. 

Indicaçif.o n. 10 

Indicamos que o governo do Estado por ín-
termejio do sr. dr. Secretario da Agricul-
tura, 0ommercio e Obr&a Publicas,represente 
ao Governo Federal, por intermedlo do ar. 
Ministro da Viaçl!.o e Obras Publicas, no sen-
tido de ser a Companhia E. F. Mozamblnho 
(ramal da Campanha) compellida urgente-
mente á execuçi!.o fiel de seu contracto, es-
pecialmente quanto ao melhoramento da li · 
nha, fechamento desta e alteraç!i.o do horario 
-em ordem a satisfazer ás necessidades do 
transporte de passageiros, merc;~dorias e 
malas do correio. 

(S . R.)-Sala das sessões, 9 de julho de 
1900. -Bran tão Filho.-Joilo Luiz.- Raposo 
de Almeida.- Simello Stylita.- Alves de Le· 
mos.- Delfim M>reira.-A Imprimir se. 

0 SR.. SILVA. FORTB~, pilla. commisslo de 
Representaçoea e Requerimentos, envia !L 
Mesa o seguinte 

(Projecto n. ,16) 

Terceira Legislatura 
A commissão de Representações, Reque-

rimentos e Petições, á qual foi presente o 
requerimento do dr. Antero Pereira de Ma-
galhães, ajudante de 2.• clane da tlscaliza 
çã.o da rêde « Oéste de MmaR, » pedindo um 
anno de licença com metade dos vencimen-
tos, para tratar de sua saude : 

Considerando que pelo poder executivo já 
lhe foi conced1da parte dessa licença de accor-
do com euas attribuíções; 

Considerando que o Congresso nllo pode 
conceder licença, com vencimentos, além 
de um anno, de accordo com o preceito 
Constitucional ; - e a. com missão de parecer 
que se adopte o seguinte projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a prorogar a licença concedida 
ao en~renheíro Antero Pereira de Magalhães, 
ajudante de 2.• classe da ilscalizaçl!.o da 
r êde « Oéste de .Mio as » até um anno, com 
metade dos vencimentos, para tratar de sua 
saude, e o excedente sem vencimentos; re · 
vogadas as llisposiçOes em contrario. 

Sala das commiss!!es, 10 de julho de 1900. 
- Dr. Silva Fortes.- Simello ::t.ylita.-A 
imprimir ~e. 

0 SR. DELPHIM MOREIRA, pela commisslo de 
O·çameot:>, manda á Mesa o seguinte 

(Pr,jecto n. 47) 
Terceira Legislatura 

A commissão de orçamento e contas, tendo 
examinado attentamente o balanço e contas 

do exercicio de 1898, já. liquidado, verUicou: 
que> a receita e recul'8oa definitivos dene 
período ftnanceiro roram de-34.056:570$926, 
mcluido o saldo que passou do exercício de 
1897-na importancia de 6.602:5001954; que 
as despesas do mesmo exercício importaram 
em 33.647:248~628 computada a quantia de 
5.226:138$148 de supprimento que este exer-
cício fez ao de 1897. 

Houve portanto, um ealdo de 409:322i298, 
que passou para o exercício de 1899. Con-
frontados, porém, as verbas da receita e 
despesa do projecto que a commiss!i.o apre-
senta com as do balanço definitivo, notar-se-
ha entre as mesmas uma dift'erença sempre 
egual de 93:127$975. 
Assim é que a receita geral 

do balanço e ........... . 
A do projecto é . .......... . 

Dift'orença. ..... . ..... . 
A despesa total do balanço é 
A do projecto é .......... .. 

34.149:11983901 
34 056:570 ;926 

93:127$975 
33.740:3763603 
33.647:248i628 

Ditrerença.... ..... . . . 93:127$975 
Explica-se esaa dift'erença do seguinte 

modo: 
No b tlanço definitivo do er erclcio figura 

como verba de receita sob a rubrica-cordenll 
a pags.r ».- a quantia de 93:127 3975 e na 
despesa apparece a mesma quantia sob a 
rubrica« ordens pagas»- Essa importancia 
nlio representa nem receita nem recursos do 
exercicio, provém de ordens sac~das no 
exercício de 1897· contra o exercício de 1898 
e que foram cumpridas nes~e. 

Apuradas aR contas do exercício de 1897, 
verificou se a existencia dessas ordens, que 
entraram no exercício de 1898 (receita) e que 
tendo sido nelle cumpridas (deepesa), não 
podem constituir propriamente receita e des-
pesa desse exercício, pois, a despesa cons-
tante dessas ordens Já. foi classificada no 
exercício anterior. 

A commissão julgou, pois, que devia ex-
cluir essa quantia, tanto da receita como da 
despesa do exercício financeiro de 1898. não 
só porque não é receita, como tambem por· 
que a ddspesa. correspondente a essas ordens 
já está escripturada no exerci cio de 1897. 

Apresentadas estas explicações necessa-
rios par a boa comprehensl!.o da mataria, a 
commissl!.o, limitando se a chamar a atten-
çlio da Cama.ra para a clareza e exactidão 
do balanço é de parecer que Ee adopte o se-
guinte projecto de lei : 

o Congresso Legislativo do Estado de MI-
nas Geraes decreta : 

Art., 1. · As despeeas do orçamento do ex-
ercício de 1893, constantes das contas veri-
ficadas na SecretA.ría das Filianças, segundo 
as tabellas apresentadas 110 Coogre•so alo 
fixadas em 33.647:2483623 - incluslvé a 
quantia de 5.2:6:1383148 de Rupprlmento 
que este exercício C<!z ao de 1897. 

Art. 2. · O~ credito& do mesmo orçamen· 
to Pl!.o definitivamente fixados em •..•.....•. 
33.647:248~628, eguaes aos pagamentos reali-
zados pelas diversas rubricas do orçamento 
e serviços especias constantea do balanço e 
tabellas referidas. 



•• 
Art. 3. • Ficam approv&doa 01 creditos 

IUpplemeotare• .constantes doa decretos do 
p(IJer executivo -na. 1.219, de 19 de no -
vembro dtt 1898, 1.225, de 3 de dezembro e 
1.226, de 2 de dezembro do me11mo aono, 
1.250 de 30 d -1 janeiro e 1.253, d.e 7 de f'o:~ve
reiro de 18119, abertos para supprir a defl-
ciencia de cro:~ditoa ordinarios, e os creditos 
extraor linaf'ios-1.142, d 30 dtt julho de 1898 
e 1.164 de 16 de agoat.o do me1mo anno, o 
primeiN para deapesaa com o traçado da 
E~trada de Ferro de Minas á Estação de 
Gonçalves Ferreira, na E. de Ferro Oeste, e 
o segun to para o serviço de de~ infecçi!.o e 
installação de bo~pitaes-barracae. 

Ar· t. 4.· A l'eceita e recursos do exercício, 
incluído o sal-lo que passou do exercici'l de 
1897, Ril.o tlx-tdos doflnitimente em .••••• , .•. 
34.056:570 926-incluida a quantia que e te 
exercício recebeu como supprimento do de 
1899, na fórma do respectivo balanço. 

Dessa somma total é transportado para o 
uercicio de 1899 o saldo de 409:3t23298. 

Arr-. 5. · A receita do e~ercicio não arre· 
cadada fará parte da divida activa do Esta-
do e será escripturada no exercício em que 
se etl'o:~ctua.r a cobrança. 

Art. 6. • Os serviços não pagoa no exerci-
cio constituiriio divida as~lva e a de~peaa 
será e~cripturada no exercicio em que se 
etl't~ctu ~ r o pagamento. 

Art. 7. · Revogam-se a:~ disposições em 
contrario. 

Sala das Commiss11ea, 10 de julho de 1900. 
-Deltlm Moreira - -Julio Tavares.-A. im· 
primir se. 

APRII:SENTAÇÃO Dll Pil OJBOTOI, lND1CAÇ11ES E 
.MOÇ11BI 

O sr . .Jol\o Luis:- Sr. Presidente, na 
ses~ ii r) pHSdHda tive a honra de submetter á 
consid o:~ raçl!.o da Camara dos srs. Deputa -
dos um projecto de lei tendente a auxiliar 
os p11 t rioticoa intuitos do governo do Es-
tado no desenvolvimento da industria viti-
cula mine1ra. 

Este projecto mereceu a approvação des-
ta Casa do Congresso, mas foi, infelizmente, 
rejeitado por motivos que eu acato, natu-
ralmente insplrodos por sentimentos de pa-
tri otis mo, pela Camara dos srs. Senadores. 

Volto, sr. Presidente, no mesmo intuito, 
venho, sr. Presidente, á tribuna para apre-
sentar de novo e nos mesmos termos o re-
ferido projecto porque estou certo que, da 
sua discussão, não só nesta Casa, como na 
Camara dos srs Senadores, nascerá a con-
vicção de que nll.o fómente elle não viola 
preceitos coastitucionaes que garantem a 
liberdadG do commercio, como a sua ado-
pção vem concorrer poderosamente para o 
desenvolvimento da induatria vinllateira 
no Estado, industria que hade ser, em fu -
turo não muito remoto, uma das mais pro· 
digi osas fon tes da nossa riqueza publica. 

V. ex c. comprebende perfeitamente que 
por maiores que SPjam os beneficios outor-
gados aos v1ticultores mineiros, já pelo 
fernecimento de bacellos e mudas, já pelo 

c . - 8 -

rorn•cimeDto doe tertiü&&Dtee e remedioe 
oeceuarioe ao tratamento das videl.ru, a 
inc1uetria vinhateir& ni!.o poclerá concorrer 
no· mercado com 11s falaideaçõea de tod111 aa 
especies, nocivas á Mude pllbllca, prejudi-
oiuea á propria hones Lidade do commercio 
e deprimentes da nossa civll1zação. 

O producto natural e verd~tdeiro custa pelo 
eerorço e trabalho despendh.loa muit maia 
do que o producto artificial, prejudicial á 
Bllude publica. 

Nem o argumento relativo á liberdade de 
commercio é de ordem a nos convencer de 
que o project.o é inconstitucional,porillo q11e 
a l•berdade do commercio à ctrcumaeripta 
aos limites traça.doe pelas leia garantidoras 
da saude publ1ca, dos bons cosLumes, etc. 

Não ha liberdade de commercio para ven-
derem se drogas; para abrirem se pllarma-
cias ; nll.o ha liber.J.ade de commerc10 para 
venderem se generos deteriorados (e os vi· 
nbos art1ficiaes aao drogaa venenosas) e ja-
mais ninguem se lembrou de cl~~.ssitlcar 
como restrictivaa d >J. liberdade de commer-
cio as leis que regulam a abertura de .Pbar· 
macias, venda de drogas, etc 

Demais, será prero:~rivel que os poderes 
publicos do Estado cruzem seus braço• em 
relação ao desenvolvimento da viticultura 
desde que não possam pôr um paradeiro IÍ.II 
falsiflcaçoes que vãi> s11 avolumando em de-
trimento do desenvolvimento das nossas 
industrias honestas e beneflcas, que têm 
como concorrentes a fraude de todas as 
especies. 

Nestas condiç11es, certo de que o espirito 
da Camara dos srs. Deputados achar ae -ha 
anirr..ado dos mesmos sentimentos que a le· 
varam, no anno passado, a approvar o meu 
projecto, limito-me a estas palavr.as, ligei-
ramente jostillcativas da razão porque volto 
á mesma lucta, apresentando á coosid.,ra-
çllo dos meus 11JusLres collegas o prujecto 
seguinte (Le). 

(Muito bem I) 
Vem á Mesa, e lido, apoiado e vae a im-

primir-se o seguinte 

Projecto n. 48 

(Tarceira Legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Oeraes decreta : 
Art. L.• E' expre@samente probibida a 

venda de vinhos a-rtillciaes e falsificados, 
no territorio do Estlldo. 

Art. 2. · Para tornar effectiva. esta prohibi-
ção o governo, no regulamento que expedir, 
fica autorizado a. determin~~.r o processo de 
apprehensli.o e :veridcação da qualidade dos 
vtnhos, a impôr aos infractores multas de 
500$000 a 5:000..)000, a lém da inutil ização dos 
vinhos julgados 1lrtiflciaea ou fals1tlcados, 
podendo ~ambe~ impôr aos funccionjlr)Of, 
a quem 10cumb1r a execução desta lei mAL-
tas de 50.!000 p. 200.:.000. 

Art. ~·' ij.!Jf,O,Bam;f.8 1J1 diS.POSlçQes .~{11 
contrarJo. 

(S . .(t . )-Sa~e, ,dali .M&J119B, lO de j!J~h948 
1900,- }PiO k\liJ. 



O IJr. Leopoldo Correia :-Sr. Presi-
sidente, por parte da commi@Fão de Saude 
Publica, eu venbo apresentar á considera-
ção da Casa um projecto creando a assisten-
cia de alienados no Estado. 

A com missão, ar. Presidente, spresen · 
tando este projecto teve em mtra não só 
attender á solicitação do honrado s r . Pre · 
sidente dn Esta de:>, na sua «Mensagem», como 
ainda satlsfuzer a uma das necessidades 
mais palpita nte~, desde qu e o governo fede-
ral n!l.o pode mais acceitar no hospício do 
alien~ •ios da Capital l<'oderal os loucos ro 
mett dos por conta do nosso Estado, devido 
á falta ele accommodação. 

O projecto é o seguinte (Lc). 

80 

de Orçamento, vou ter a honra de anbmet· 
ter á consideração da Camara dos srs. De-
putados. 

Trata-se do imposto territorial. .•• 
0 SR. Joio PIO B OUTROS :-Oh I 
O FR. Joio Luiz :-Parece que levaram 

susto (ri;o). 
O sR. JoXo Pio: E' mesmo de se assus-

tar. 
0 SR. JULtO TAVARES :-Data, como V. 

ex c . sabe, sr. PresitJente, da ultima sessão 
da Legislatura passada a entre nós conheci-
da bistoria deste imposto. 

ldéa patrioticamente trazida ao seio do 
Congresso pelo então deputado, ar. Camillo 
Soares, filho, que via na adopção ilest~ me-

Vem ó. Mesa, é lido e vae a impimir-se 
seguinte 

Projecto n. ·19 

(Ter.Jeira Legislatura) 

o dida o unico meio de concorrermos etflcaz-
mente para melhorar as condiçOes ~ftlic~ivas 
do nosso estado financeiro e de, por seu tur-
no, alliviar a lavoura de café do axphyxiante 
encargo que lbe trazia o pesado !mposto de 
exportação , o projecto de s. ex c. continha 

O Congresso do E:Ítado de Minas decreta : 
Art. I. • Fica creada no Estado de Minns 

a APsistencia de AlienadoF . 
Art. 2 .• Ficam na dependenc ia da Assis 

tencia todos os estabelecim entos auxil iados 
pelo Estado, para rec-berem ali enados e 
portanto sujeitos ao mesmo regimen. 

~rt. 3. · No predio que for destinado ao 
hospício, ha verã, ~ l em das nccomruodações 
precisas, um pavilhão para observação de 
indivíduos suspeitos , um g1lbinete electro ·tho-
rapico o offi cinas , quando nece~ s11rin R e a 
juizo do governo. 

Art. 4. · A assistencia a alienados terá o 
seguinte pessoal : 

1 direotor profissional 
I pharmaceutico ; 
1 director de gabinete electro-therapico; 
l porteiro. 
§ 1. · O pessoal subalterno, bem como os 

enfermeiros, será crendo á med1da das ne-
cessidades do es~abelecimento e a juizo do 
governo, mediante contracto. 

§ 2.• Ao pessortl superior serão abonados 
os venci mentos da tabella junta. 

Art. 5.• O governo regulamentará t odos 
os serviços da a ~ sistencia, bem como esta-
belecerá a competencia de cada funcciona-
rio. 

Art. 6. · Fica o governo auctorizado a 
abrir o necessario credito para montagem 
e custeio da essistencia. 

Art. 7.• Revogam·se as disposi~ões em 
contrario. 

Sala das sessoes, lO de julho de 1900. -
Dr. Leopoldo Corrêa .- João Velloso. 

Tabella de vencimentos : 
Director profissional............ 12:000.:!000 

Pharmaceutico. . . . . . . . . . . . . . . . 3:600.$000 
Director do gabinete electro-the-
rapico. . . . . . .... . . . . • . . • . • • . . . . 4 :000$000 
Porteiro. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . l :200! 000 

Sala da ~essoes , lO de julho de 1900.- Dr. 
Leopoldo Corrêa. - João Velloso. 

O sr . .Julio TawareiJ :-Pedi a palavra, SI' . 
Pre~idente, para justificar ligeiramente um 
proJecto de lei que, por parte da commissão 

disposições que o tornavam inacc&itavel, 
qu er quen te ao valor da taxa , que se repu-
tou exaggerad a, quer sob o ponto de vista 
do seu lançamento e arrecadação. 

Tendo merecido as honras da discussão, 
essa medida, reput!tda então impraticavel, 
não logrou alcançar a approvação dtlsta Casa 
e cahiu pelo voto de desempate de seu pre-
sidente. 

Lançados, porém,ficaram desde logo os fun-
lhmentos de um novo prC\j ecto, porquanto o 
Congresso Mineiro nessa mesma. ses8ão, por 
uma disposi ção na lei orçamentari a, deter-
minou que fos : e levantada no Estado a es-
tatística territorial, que nos vi ria trazer os 
dados indispensaveis á realização daquella 
iJéa já então vencedora na maioria da opi-
niil.o. 

Fez-se a estatística territorial e reunido o 
Congresso o · anno passado, o honrado presi-
dente do Estado após a exposição clara, fran-
ca e leal das nossas melindrosas condi~ões 
fin anceiras, reclamou do congresso provi-
dencias em ordem a aesegurar a firm eza do 
nosso regimen tributario, que se ia tornan · 
do fonte de desagradaveis surpresas ; e, 
como inicio de transformação desse regimen, 
s. exc. appellando para o patriot1smo e sa-
bedoria do Congresso Mineiro, indicou a ne-
cessidade de ser decretado o imposto terri-
torial. 

Em consequencia, sr. Presidente, foi apre-
sentado a esta Casa o projecto n. 23, que 
teve larga e brilhante discuss!Io. Vencida 
por cons1deravel maioria a utilidade da me-
dida, que se tornara um verdadeiro ax ioma, 
no dizer insuspeito do nosso illustrado colle· 
ga , o senhor Ribeiro Junqueira ... 

UM SR. DEPUTADO :-E a sua constitucio-
nalidade que depois foi posta em duvida. 

O SR. Joio Pio : -Foi uma vlctoria de 
Pyrrho. 

O sn. JuLio TAVARES . .. fazi a· se, entretan-
to necessario modificar o projecto no senti-
do de serem eliminadas as bemfeitorlas, bem 
como a t axa da superftcle, detalhes contra 
os quaes se manifestaram diversos benho-
res deputados. 



A commisslto de orçamento, da qual im-
merecidumente llz parte (n4o apoiadC?s) . •• 

0 SR. RAPOSO DB ALMEIDA : - MUltO di-
gnamente (apoiados). 

0 SR. JULIO TAVARKS ... Oft'ereceU emendai 
que expurl{aram o projecto deases sen!les ; 
e consoante a vontade da Camara, foi o 
~esmo remettido ao Senado. 

Sulomettido alll á discuFsão, e sob propos-
ta da respectiva commissllo de orcame~to, 
foi supprimida a isençli.o das bemfeitonas, 
por uma emenda que foi approvada nesta 
Casa por insignificante maioria, é certo, e 
com o protesto de alguns defensores do pro-
jacto, que asRlm foi convertido e~ l_ei. 

Acceito ar. Preiidente, em principio pela 
maioria do povo Mineiro, o imposto territo-
rial. .. 

o ~R. JoÃo Pro: - Nli.o apoiado. 
0 SR. JULIO TAVARES ... tal qual foi votado, 

começou a despertar reclamaç!les que eur-
giam de varios pontos do Estado, taxando-o 
de le~tivo per attinglr o valor das bemfei-
toriat~Jolgando se mesmo exaggerada a taxa, 
que tiuba sido decretada, em relaçli.o â. c~r
taa znnaa de Minas. 

E, ar. Presidente, corporlflc11daa essas re -
clamações em um congresso de agricultores 
que se reuniu, para defendei as, a 20 de 
outubro do anno passado, no . importante 
muDJcipio de Juiz de Fóra, deu-lhes o hon-
rado chefe do poder executivo a segurança 
do respeito, do muito acatamento que lhe 
merecem a1 manHeataçOes da opinilio-tanto 
mais quanto essas reclamaçOes partiam da 
honrada, laboriosa e respeitava! claase doa 
lavradores, a quem mala de perto interessa 
a soluçli.o do problema-auapendendo a co-
brança do imposto, até que, reunido, como 
ora se ach ~ , o Congreuo, pudene tomal·aa 
em consideraçlio. 

o aR JoXo Pro : - Esse Congresso que se 
reuniu a 20 de outubro em Juiz de Fóra re -
presenrou apenas a opinillo da matta e nllo 
a do Estado de Minaa. 

o sa. JoXo Lmz:-Synthetizou a opinlllo 
do Est .. do inteiro. 

O aR . JuLio TA VARas:-Aquellas reclama-
ções Coram eoviadas a esta Camara, acom-
pl\nbarlas de nma men•sgem do chefe do 
Estado e a Camara aa endereçou ã commls-
sllo do 'orçamento que, examinando devida-
mente o asaumpto, conclulu-attestar a pro · 
cadencia das reclamações, e as ponderaç!les 
expandidas na mensagem-pela convenien-
cia de ser modificada a lal n. 271, no senti-
do de ser eliminado da maeaa tributava! o 
valor dMS bemfeitorias e do reduzir-se, tam-
bem, a taxa do imposto. 

O sa. Jo.lo Pro:-Palinodla vergonhosa que 
tem de se cantar. 

O SR. Jo.Xo Lurz:-NIIo sei em que ha Pa-
linodia. quando se attende aos reclamos da 
opinlllo publica. 

O aR. Jo.lo Pto:-Nós devemos attendel-
os, pois que somos a isso obrigados. 

O BR. JoXo Lmz:-Pois então onde está a 
Pallnodia 1 

O IR. Joio Pro:-Veremos onde está; tem 
tempo. 

ea , 

0 SR. JULIO TAVAllBS:-Em relaçlto á pri-
meira deasas moditlcaçoes cumpre e me e 
grato aaslgnalar que ella reproduz apenas 
um pensamento da commlsslo de Orçamento, 
que o anno passado eliminou d.o projecto a 
tributaçllo daa bemfeitorias, restabelecida, 
como di8ile, por uma emenda do Senado, que 
entendeu, inspirado em seu elevado -patrio-
tismo, que a simples tributaçllo da supertl-
cie seria inaufficlente para evitar o deftcit 
orçamentario. . 

O BR. Jo.\o P:o:-Apeaar do respeito e da 
consideraçllo que me merece a pessoa de v. 
exc., devo declarar que esse nllo é o hiato-
rico da questllo. 

0 SR. JULIO TAVARBB:-A Camara DOI jul-
gará, a mim e á v. exc. 

UMA voz:-Muito bem. 
O IR. JULIO TnAau:-A @egunda das mo-

dificações propostas-a reducçllo da taxa, 
embora venha concorrer manifestamente 
pars diminuir o quantum do imposto, de 
modo que elle nllo poderá f•zer face ao 
desfalque orçamentario resultante do abati-
mento, que devemos manter ..• 

UK BR. DBPUTADO:-Apoiado. 
0 SR. JULIO TAVARB8 ... dOI 2 '[. DO im-

posto do exportaçllo do café, impOe-se, en-
tretanto, na actualidade, como medida im-
prescindível para facilitar a acclrmaçllo do 
lmpr sto territorial, que e, aliá&, uma lei do 
Estado e a favor de cuja conservaçlto mili-
tam as' mesmas razoes que a dictaram ao 
consenso patriotico do Congresso Mineiro. 

o aa. Jo.Io Pxo:-Contra o qual o povo 
mineiro protesta. 

0 IR. JULIO TAVARES:-Estou convencido, 
ar. Presidente, de que o imposto territorial 
é o unico meio que se nos depara, na ao· 
tualidade, para substituirmos, em ~ase ~e
gura e racional, o nosso aystema trtbutario, 
Injusto, gravoso, anti-acientiflco, e, portan-
to, condemnado. 

Com as modificações que venho propor ~
carlto satisfeitos os reclamos da lavoura, CUJ& 
situação, aliAs, tem melhorado considera-
velmente; e, ar. Presidente, embora se re-
tarde a almejada transrormaçllo do r~g· men 
tributaria do Estado, teremos, tcdavra, con-
tribuído J>ara ella, lançando a pedra angular 
do edltlcio da nona regeneraçllo tlnancelra, 
cuJa conclusllo tlcarâ. confiada ao patriotia. 
mo daquelle~ que nos vierem succeder. (Muito 
bem; muito bem ! ) . . . 

Vem á Mesa, e lido o vae a Imprimir-se O 
segurnte 

Pro;ecto tl . 5O 

(Terceira legislatura) 
A commisPilo de Orçamento e Contas, a 

que foram presentes diversas representa· 
ções referentes ao impoato territorial, cpi-
uando algumas pela revo,açllo da lei n. 271, 
de 1 . • de setembro de 1899, e a maror parte 
pela simples modiflc~çl!o dn mesm~: lei no 
sentido de ser exclurdo da massa tnbutavel 
o val<-r das bemfeitoriaa e reduzida a taxa 
sobre o valor daa terras ; 

Considerando que a favor da manutençlo 
do imposto territorial, como meio de 1e eft'e-
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ctuar a tranlformaç!G do vtgente e defei-
twoso regl;men trlbutario do E•hdo, mili · 
tsm 11& me~ma1 razõee que ao eolll!eneo do 
Con~e@so Mineiro dle!tAram a lel n. 271, de 
1. • de setembro de ~899 ; 

Coulderando, entretanto, que & compre-
hensllo do valor da propriedade construlda 
e da- Jl'l&nt&çõss na massa tributavel, des-
virtua a natureza do impoeto, fere o prin · 
eipio da justiça, distributiva, dessa contri-
buiçlio e não corresponde 11 um dos tios a 
que esta 88 destina -substituir o imposto de 
exportaçlto, 'lllliviando o produ·ctor agrícola ; 

Considerando, por outro lado que a maio-
ria da• repreFentações se ref~re á conve-
nlencin da reducção da taxa, reputaria into-
lerav~>l para certAs zonas do Estado, e que 
08 bons principios financeiros acomelham 
que o imposto seja P.do~tado o mais possi -
vel no meio economico; 

Consitferando, finalmente, que o imposto 
territorial, attentas as nossas circumstHn-
clas, não pode, do~~de logo, ser con,iderado 
como elemento apre<:iavel de receita, mas 
apPnas como inicio da imprescindivel trans-
form~çlio do regimen tributario, e que, 
portanto, a ou•ros pontos da receita deve 
recorrer o legislador finAnceiro para assegu-
r&r o equilibrio orçamentarlo ; - é de pare-
cer que se Adopte o se,!!'uiote projecto : 

O Congresso Legi~lativo do Estado de Ml· 
nas Geraes decreta : 

Art. I. o O imposto territoria I de que f ra-
ta a lei n. 271, de I.· de Fe•.embro de 1899, 
é devi <:l o na r&zllo de vinte centesimos de 
um por cento do valnr venal das terras, sobre 
que recae, com excl il Fito das bemfeitnrias. 

Art. 2 • Consideram-se bemreitorias, para 
o efTeito do ar-t. antecedente, a propriedade 
construída em geral, ca~as. mAchinas, mo-
tores, aqueductos, terreiros, ft!chos e as plan-
taçõ ~s . 

Art. 3.• A arrecadação do imposto terri-
torial será iniciada a I de junho de 1901, 
11cando prorogado atà 30 rle março do mesmo 
anno o prazo de que trata o art. 19 da ci· 
tada lei n. 271. 

Art. 4. • Para execução da lei n. 271, de 
harmonia com as alteraçõ•s constantes dos 
art~. antecedentes, será revista a estatística 
territorial f~ ita em virtude do decreto n . 
1.212, de.3 de janeiro de 1899, devendo a 
decl~traç1to do propr:etario ou occupante 
versar sómente sobre o valor da. extensão 
superfici al das terras. 

Paral?rapho unico. Na revi~lio da estatis· 
tica prevA!flcerá o valor dado ás terras 
anteriormente inscript>t ~, si o respectivo 
proprietario ou occnpant'l deixar de fazer 
no prazo legal a declaração referente á ex-
clusllo das bemfeitoria~. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S 1la das @es~õe~. lO de julho de 1900.-
Julio Td.vares.-Delfim Moreira. 

O I!IP • .Jofto Luis :-Sr. Presidente, avizi-
nha-se a terminAção do período constitucio-
nal, ~abiamente estabelecido pelo Congresso 
constituinte mineiro para que o poder legis-
lativo ordlnario possa modificar a divir·!Lo 

adminirira.t:va, judiciarla & poHtica do Bi-
tado. 

A diapoaição condi:tucional, ar. Preeiden-
te,que estab .. leceu o período de' um decennio 
para al\eraçl!.o dessa divisão,é talvez uma das 
melhores medidas inspiradas pelo patriotis-
mo, pelo espírito pratico e pela sabedoria do 
legislador mineiro; entretanto a propria ex-
tensão defso período nos convence de que, no 
rim do prazo,a modificação da di vi,;ão admi-
nistrativa., politica e judiciaria dv EstAdo é 
um problema de alta relevancia, que affecta 
a inte res~es de toda a ordem e, portanto, 
que preCisa ssr profunda e calmame}"l te estu-
dado pelo legislddor mineiro. 

Não é possível, sr. Presidente, que o Con · 
gre~so legislativo do Estado de Min as. em 
uma curta ses<l'ío de 3 meze~, tendo a lf~ ze . 
res determinados pela Constituição, como a 
votaçã 1 das leis annuas, pOP$a r e sol ver 
com calma um problema que joga com os 
altos interesses das diversas local idades do 
Estado. 
T?rna-~e necessario um estudo profnndo, 

pac1ente, calmo e desprendido das paixões e 
d_os interesses lo?aes, p_ara que po sumos sa-
tlsfazei" á necesSidade Imperiosa da modifi-
cação não só da divi ~llo admini strativa, 
cem o, sobretudo, da judiciaria do Eat~tdo, 

Por isso lembrei -me, sr. Pre8 idente de 
s'ubmetter á consíáeraçl!o da Camara um' re-
querimento pàra que ella convide o Senado 
á nomeação de uma commis~ão mixta que 
estudando o complexo e difficil probl ema es~ 
turlando os dados estatísticos colhidos' nos 
differentes relatorios dos juizes de direito 
das comarcas do Edtado, ouvindo RS munici-
pdlidades, c:>lhendo dados sobre suad rendas 
e despesas, sobre o desenvelvimento e pro-
gresso dos municipios, ouvindo os diversos 
representantes de todas as zonas do Estarlo 
pc;>ssa, com perfeito conhec imento de causa', 
msp1rada pelo de~ejo de ver projl' redir o Es-
tado de M1nas Ge raes, sem preoccupPçllo de 
zonas. ou interesses locaeP, apre@entar 1\ 
apreCiação do Congresso urn R. lei que venha 
estabelecer pelo longo periodo rle um decen-
nio a nova divisão administrativa e judicia· 
ria do Estado. 

E-tou certo, sr. Presidente, que a Camara 
dos sra . _Deputados attendendo a estas ligei-
ras cousiderações approvarà o meu requeri· 
mento, inspirado apenas no desejo que nutro 
de r.oncorrer para a solução do pro iJlema de 
modoa evitar attritos naturaes e couPequen-
tes dePta questão, que nat"uralmente provoca-
rá longo debate nesta Casa. (Muito bem). Ore-
qu erimento é o seguinte: (L e). 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em dls · 
cussão o seguinte . 

Requerimento n. 3 

Requeiro, nos terrr.os do art. 41 do regi-
mento, que a Camara dos s ~s. Deputados pro-
ponha ao Senado a nomeaç1h de uma com-
missão mixta composta d(:j 7 rleputado11 e 3 
senadores, encarregada de offorecer á consi-
deracll.o do Congresso Mineiro na sessão le-
giela!iva do anno de 1901, s prnjecto de lei 
relativo á nova divis!io judiciaruo~ e· adml-
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trfltr&fu& do- E'll 8l'ltf1 e ~r& U.Mn dr ~f.. a.ti'O, mhiTO .T1mq1J&ira 8- ne.iderio 
1.11eto do-m•nieipiO' d~t Capi'tal do Bltado-. ' llkJilo e ftDl el oe 111aitJ se11ho:ree. 

S . da• sessões, lO de- jolho d& 1900.-Jolo . NA.o ae achando prasantes os srr. Pre--
Lalz- . shfente e VIce--Presidente occtrpa a cadeira 

Não havendo quem s~bre o mesmo pe~&' a 1 da Pre~idenci a o Br". 1. · Secretario, pas-
pel&vra encerra-ae "' weu111J.o aem de~de, sando para o Jogar deeta o- sr. 2.- Secre· 
sendo approvado o requer1men\D .-Offirue ae tario e para o lopr de1te vem o ar. Nu-
ao. Sen11.do.. nee Pinheiro, aupptente de secretario!!. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA Abre se a sess~Q 
VOTAÇO!!:II AlJ!Jr. &Ai!-

Pus-ando-ae begunda parte da ordem do 
dia e tendo de procede~: se a votaçlio das ma-
\uias cuja diacus11ão se acha. encerrada. ve· 

Lida. a acta da antecectente. ftea ell&- sobre 
• mesa para lei" approvad:a. quando bo.uver 
numero. 

JIXPED1D!Tlil 

rifica-se ter-se retirado um sr. deputado pelo o m. 
que nlifl havendo nume1 o legal o ar. ' guinte: 
Presidente designa para amanhlf. & seguinte l 

) . ' SECRETARIO dA COD.h do Se-

ORDEM DO DlA 
PRUIEHU. PÃ.ll.TB 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçl!.o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

so ~s e dos proj ectos depois de impressos e 
distribuidoa. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões . 

Apresentaçlio de projectos, indicações, in-
terpella çoes ou moções. 

D1scu -são de requerimentos, indicações in-
terpella ~ Oes e moções . 

SEGUNDA PARTE 
At é 4 horas da tarde : 

VotHç[o das matarias cuja discu~slio ficou 
encerr11.do.. 

Levanta-se a sesslio. 

19 . • SESS:\0 ORDIN A RI.'\ AOS 11 DE JULHO 
DE 1900 

PRE31DE 'CIA. DJ SR. AOOSTINIIO PEREIRA 

(I. · Sect·etario) 
SUMMAHI0: - 1.• parta da ordem cln di11- Arta -

Exped rn1c Oh,crvaçõrs dos srs . Olympio Mou· 
rão e Jayme Gomes -~ . • leitura-Ap1 e~e11la~ ào do 
par~co·r para ~.a discussão do prujecto n. 2i2 
de I 9i a do n. HI - Hem dos pr~>j ecto n: 
51. - 2.• par te-\'olaçücs adiada>-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Agostinho Pereira 
Celestino Soares, Nunes Pinheiro, Astolph~ 
Pinto, Julio Tavares, .Jayme Gomes, Porto 
Pr1mo, Brandão Filho, Delfim Moreira, Ro-
drigues Cbave8, Olym pio Mourllo, Jgnacio 
M_urta, Luiz Cassiano, Si lva Fortes, Artbur 
P1menta, Franklin B~telbo, Jollo Velloso, 
Alves de Lemos e Joaquim Calixto, faltando 
com causa participada os senhores: Xax ier 
Rolim, Olympio Borges, Abeilard, Gaspar 
Lopes, F . Peixoto, Astolpbo Dutra, Lin -
dolpho Campos, Epaminondas Ottoni, Vasco 
Azevedo, Luiz H.ennó, Valerio de Resende 
Tavares de Mello, Juvenal Penna, Freita~ 

OfFcio 

Do Presidente da Camar• Municipal de Ube-
raba enviando uma reclamação de con-
tribu iu~ IW!UB eontra dfsposiçoe~ da lei 
n. 85 daquella municipallliade.- A' com-
missão de Camaras Municipaes. 

R!querimento 

Do collector do mun icípio de Palmyra pe-
dindo moratoria de dois annos para poder 
Ealdar seu alcance.- A' ccmmistão de Pe-
tições. 

Telegramma 

Da criadores. boiadeiros e commerciantes 
da zona do Triangulo Mineiro solicitando 
rescisão do contracto de carnes verdes na 
Capital Federai.-A' commissl!.o de Commer-
cio e Industrias. 

0 SR. 0LVMPIO MOURAO commuoica e a 
Casa fica inteirada. que o sr . João Luiz fal-
tar á às sessões por alguns dias por motivo 
justo. 

0 SR. BRAN OAO FILHO partici pa que por 
motivo de força maior deixarllo de compa-
recer ás E assoes os srs. : Ber o ardes de 
Faria, Raposo de Almeida, Leopoldo Corrêa 
e Simel!.o Stylita. - A Camara fica intei-
rada. 

ldentica participaçlio fez o Pr. Jayme 
Gomes com relação ao sr. João Pio. - In-
teirada. 

2.• LKITURA. 
Têm 2.• leitura e ficam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 80 e os 
proj e c tos ns. 46, 48 e 49 

MmSÕESDASS COAPRESEN1AÇAO DB PARE~ERBS 

0 SR. IGNACIO MURTA, peJa commissl1o de 
Agricultura e Minas apresenta. os seguintes: 

Parecer para 2 . • discussd'o do projecto n . 272 
de 1897 

A commiss!o de Agricultura, Minas, Colo-
nlzaçllo, Terras e Ao ques, a que foi presen-
te o projecto n. 272, de 1897, já approvado 



·~-
em 1. · discuss~, é de parecer qu~t seja elle 
submettido á 2. · e approvado como se acha 
redigido. 

Sala das commissoes, 11 de julho de 1900. 
- Ignacio Murta.-Arthur Pimenta. 

Parec6r n. 81 
A commiss~ de Agricultura, Minas, Colo-

nizaçlio, Terras e Bosques, a que foi presen-
te a indlcaç!o n. 7, do sr. Delfim Moreira, 
é de parecer que seja a referida indicação 
submettida á discuss~ e approvada como 
se acha redigida. 

Sala daa aea·soea, 11 de julho del\100.-lgna-
cio Murta.-Arthur Pimenta.-A imprimir-se. 

O BR. JoLio TAVAREs, pela commlssão de 
Força Publica manda, a Mesa a seguinte 

Projecto 11. 51 
Força publica 

( Segunda sess~ da 3. • legislatura ) 
A commissão de Força Publica, tendo exa-

• 

minado a proposta do poder executivo, rela-
tiva é. fixação da Corça publica para o pro-: 
ximo tuturo uerciclo, formulou e é de pa~ 
recer que se adopte o seguinte projecto de 
~= . 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1.• A força publica do Estado de Mi-
nas Geraes, para o futuro exercício de 1901, 
constará. dos officlaes dos tres batalhOes 
da Brigada Policial, na Córma da organi-
zação vigente, dos officiaes addidos aos 
mesmos batalhões e de 1.820 praças de pret. 

Art. 2.• Fica o governo auctor\zado a 
despender, neste exercício, como serviço 
da força publica, especificado na tabella an-
nexa a quantia de 2.588:190$000. 

Art. 3.• Revogam-se as dlsposiç!Jes em 
contrario. 

Sala das commissoes, 11 de julho de 1900. 
- Julio Tavares.-Olympio Mourlio.- Porto 
Primo . 



Tabelln de fixação dn Corça. pnbllea para o exerclclo de 1901 

.., 
o ... 41 Clusificação a 
Cl z 

--
a) Pessoal da Brigada Policial : 

1 Coronel Commandanto da Brigada .... . . .. ... . 
3 Tenentes coroneia commandantes de batalhões 
6 Majores fiscaos, sendo 3 aggregadoa ....• . ..• 
3 Capitães cirurgiões mores . . ............••.... 
3 Capitlies ajudantes ............. . ........... . 
3 Tenentes secretar! os ..• ..........•..•....•••• 
3 Alferes quarteia mestres .. .. ... .. ... ... .. .. .. 

20 Capitlles, sendo 8 aggregadoa ...... • .. ... . .. 
20 Tenentes, sendo 8 aggregados . . ......... . . ..• 
34 Alferes, sendo lO aggregados . ..•.•..... . .... 
3 Sargentos ajudantes, a ................... . .. . 
3 Sargentos quarteis mestres ••.. .. ..•• . •. .. .•• 
1 S&rgento mestre de musica ................ .. 
3 Corneteiros mores ..... . ..•..•...........•. . . 

24 Musicoa .........••.•..•..............••.•.•. 
12 Primeiro!! sargentos ........... . ............ . 
48 Segundos sargentos ........ .. ...... ... . .... .. 
12 For ri eis . . . .. . ..... ... ... .. . ... ..... . ........ . 

120 Cabos ... . .•.• . .....••..•. . ... . .....••.•.... .. 
24 Cornetas .••...............• .. ........•...•.. 

1 .250 Soldados •.. . .••.. . ...... . ..... . ....•.....•.. 
Addiciona1 de 10, 15 e 20 ofo , inclusivé aos 

oftloiaes aggregados . ..•.•......••.. . •. ..... 
b) Etapa para 1.500 praças, a 1$300 na mé· 

dia .... . .................. . . ......... . ... . 
c) Fardamento para 1.500 praças a 130~000. 
c.t) Ajuda de custo a oftloiaes em dlligeooia. 
e) Gratificação a reengajados, a 200 réis ... 
f) Forragem e ferragem para os animaes da 

Brigada e forragem para os doa oftlciaea 
montados .•....•.•......•.• . ... . .•...••.. 

g) Compra de animaes, arreiamento e equi-
pamento .. . ............................. . 

h) Aquartelamento, enterramento, expedi-
ente e luz ....... : .... ............. .... .. 

i) Engajamento de 320 homens a 2S500 ... .. 
Total •.•.••......•.•.••••.••. 

.. 
S.s 
~:~ .... 
«<"CI a ....... o o 
l:lj:>, 

~ 

---

2$400 
2$400 
2$400 
18800 
1S700 
2$200 
2$000 
1...,900 
1S800 
1$700 
1$400 

.. 
so 
="' 41= a"' _ ... 
o o 
~~='o 
> 

8:(1001000 
5:3001000 
4:300 000 
4:2001000 
3:6001000 
3:0001000 
2:40011!000 
3:60011!000 
3:0001000 
2:40011!000 

Total 

8:000$000 
15:000 000 
25:800$000 
12:600$000 
10:80011!000 
9:00011!000 
7:2001000 

72:000$000 
60:00011!000 
81:60011!000 
2:628$000 
2:628$000 

876$000 
1:97111!000 

14:8921000 
9:636$000 

350408000 
8:322$000 

78 :840$(\()() 
14:8!?2 000 

638:750$000 

57:06511!000 

711 :750$000 
195:000$000 

8:0008!000 
15:000 000 

70:000$000 

58:00011!000 

70:00011!000 
292:00011!000 

2.588:190tOOO 

Sala das commlssões, 11 de julho de 1900.- Julio Tavares. - Olympio Mourão. -
Porlo Primo.- A Imprimir-se. 



-
tlln ba pro;..,._, ~riJDeut., iuma-

çOes e moções a serem apresentados. 

VOTAÇÕEI .A.DIAD.U 
Por falta de numero legal continuam 

adiarias as votações -das matarias cuja dia· 
cu• silo se acha encerrada, pelo que o sr. 
Presidente designa par.a amanbll a SBBUinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTJI 

Ate 1 hora da tarde : 
'Leit.nTa e ap;prov.aÇll.o da acrta. 
Expediente . 
Segunda leitura doa-pereceres de cnmmia· 

'l!t5ell .e dP11 projectos .depois de impiessos "6 
oditit~lbuidos. 

A:presen tsção ·de pa'l'8Ceres das com miissõea. 
Aqlresentaçllo -de prefectos, indicaçõds, in· 

'terpellaç(5ea on m:oçOee. 
'DiecuMelio de J~equef.imenllos, lndicaçoea, 

;jnterpellações -e ·meçGet. 

fEGUNDA PAR'l".B 

Até 4 horas da tarde : 
Votaçil.a das matarias cuja diseassllo ficou 

.eneel'rada. 
Le,·an-ta-se a sessão. 

-~ 
O SR. 1. · S!CRin'.uuo dá conta do ae-

.gJWúe.: 
Offlcios 

Do presidente da Camara Municipal de 
Piumhy submettendo á considera~;llo ·dO 
CongresPo a questio de limites enLre 01 
municípios de Pinm'hy e Bambuby .-A' oam-
misai!.o de Estatística. 

Do mesmo presidente enviando uma re-
soluçi!.o da respectiva assembléa municipal 
pela qual !or.am .auspenaoa .oa .eLf~ito• 4a Jet 
orçamentaria daquelle município n~~o . parte 
referente ao imposto addicional de lO 'I• 
sobre indust.rie.s oe prodssões.-A' commis· 
.sll.o de Camar.as Mani(lipaM. 

(') 8R. ICEUBS'I'iNO &>A~ pa1'ticip :á Ca· 
mar.a que o ar. Jo!o V'6'lloao talta hoje á 
sessão por motivo justo.- ·loteiraga, 

Ident1ca participaçlio faz o sr. LuiE Caa-
.sia.no eom relaçlo •ao sr. {}arvalno Britto. 
·-Lnteirada. .O-· 'Veeee Jll:e....,do:-Sr. Presidente, 
honro-me .e·m '84J.r tportador de uma reJ)Nsen-
tação ·do ·juiz de direito <da comaroa do 
Abli&W, em que elll6 dntegro magietr.alo pe-
·de ao .c orr«l'eseo Mineloo 11m :&UI1:Jio de 
vinte <Contos para ll8paroe no pr.edio da 
cade4a .daquella cidade. 

Essa J~&pr.esentaçlio .oofere-se nl!.o •somente 
.à .neceasidade do .conforto e 'da.a ooodiçõel 
tle asseio daquelle predio, maa tam'bem á 

-l<U& reconstr.ucção, porquanto .acha-H oquasl 
em rui nas e .em imminente .risco ·de del'abar, 

%6." SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 'DE DULHO .sendo BBtiim uma .ameaça .de morte .aoa mi· 
senos alli recolhidos. 

DE 1900 •Osa. JoÃo P.1o~-P.oaso aJI!rma.rA:v . exo. 
PRESIDENCU DO SR, AGOSTiiNHO PER&IRA que O sr · dr • Chefe de Policia estã tomando 

I pt~ovideneias enet~gicu .a &11118 nel!'pelto. 
( f.· Secretario ) 0 SR. VASCO AZEV.EOO :-Folgo com a de· 

1 claraç§;o de 'V. ex.e. 1EIIl tado coso, envio 4 
Sil&IM ,\.1\10 : - '.· parte r' a ordem do dia. - .Mesa -a repreaentaç!o 'Para que tenba o des-

.Ar la. -Expediente - ObservaçOes dos srs : t• i -+hi 
Celestino Soares, Luiz Cassiauo, V~sco Aze-vedo IDO reg meu·- · · 
e Silva Fortes..- 2 • leitura._ Apresentsca•• do O 'R. SILVA. FoRXEs deYOive ií. Mesa, para 
,parecer o. 82.- 2.· parte.- VutaçOes aala:das. ' ser junta ao pall'8.CeriD. 71, do carrente an-
- Ordem do dia no, uma .copia do .termo de neceb:imento de· 
Ao .meio dia, feita a chamada, acham-se ofinitivo da ponte sobl'e o ~o :ltapecerica 

presentes os srs. : Agostinho Pereira, C:e · em. He.nr.~.que Gal~i'Lo, de que e .cootractan~e 
lestino So~res, Nunes Pinheirn, Delfim Mo· o c1~adll~ AntoniO ,José ·Go~es, VIsto Jà 
reira, Arthur Pimenta, Vasco Azevedo, As · ter s1do .mdefer.tda ,pelo refendo parecer a 
tolpbo Pinto, Jayme üomes, Brand ll:o Filho, Teclamaçllo daqueMe contrao~t;e.- Junte ·se 
A.lves de Lemo~ •. Luiz CasgiaDo, João Pio, ao parecer na fórma requer1da. 
SilVa Fortes, Julio Tavares, Franklio Bote• ' SEGUNDA LEITURA 
l~o, Porto .Primo., .Rodr.ig.ues Chav.e1.1., Ol,y.m- , 
pto Mou rão, Ignacw Murta e Joaquim Ca· Têm segunda leitura e ficam sobre a mesa 
l1xto, faltando com causa participada os para ordem dos trabalhos o parecer n. 81 e 
srs. Xavier Rolim., Olympio Borges, Abei- . os projectos na. 47, 50 e 51. 
lard, Gnspar Lopes, "F. Peixoto, Aatolpho 
Dutra, Lindolpbo Campos, Epamitondas Ot· 
tini, Luiz Reonó, Valerio de Rezende, Ta· 
vares de Mello, Juveoal Penoa, Freitas Cas · 
tro, Ribeiro Junqueira, Desiderio de Mello, 
Joi!.o Luiz, Bernardes de Faria., Raposo de 
Almeida, Leopoldo Corrêa e Simeão Stylita e 
sem ella os mais renhores. 

Abre se a seesllo : 
Lida a 11cta da antecedente e nlio havendo 

quem sobre ella faça observações fica a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
.quando houver numero. 

APRBõENTAÇÃO D.E PARECKRES DAS COMM.IJ'IIl.!I.BB 

O sr. Silva Fortes:- (Não temos o seu 
discurw). 

Vem à Mesa, é lido e vae a imprimir-se o 
seguinte 

Pat·ecer n . 82 
(Terceira Legislatura) 

A commlssão de Representações, Requeri-
mentos e Petições, á qual foi presente o do 
collector estadoal de Palmyra, ped indo mo • 
ratoria de 2 an nos, ·para saldar seu alct.nce 



com o Theaouro do Betado, é de parecer e 
requer que ~ejam eolioitadal do Governo do 
Estado,· u eeguintea informaO(Iea : 

I. • a quanto monta o alcance verificado...: 
na tomada de contas ; 

2.o déade quando começou o referido run-
cclonario a Dlo entrar com oa saldos apu-
radoa, para o corre do Estado ; 
. 3. • quáea as cauau determl..nantea do re-
ferido alcance, e si pelas mesmas, pode-te 
reconhecer dolo ou má !é no cumprimento 
de deveres ; . 

4. • finalmente, ai nlo aerá preferível que 
o Estado se reembolse do referido alcance, 
por accordo amlgavel .; ·garantidor, em vez 
de sequeatro de bena ou qualquer outra fór-
ma executiva, emanada da legtsiaçlo· ftsoal 
vigénte. · 

Sala das commiasllell, ll! de julho' de 1900. 
;_Dr. Silva F'ortes.-Vaaco Azevedo. 

NAo ha projectoa, indicaçoes, requerimen-
tos e moçoea a serem apresentadas. 

SEGUNDA PARTE DA O~DEM DO DIA 

VOTAÇÕU ADIADAS 

Continuando a falta de numero para avo-
tação das materiu cuja dlacuaeto· ficou 
encerrada o ar. Presidente desiguou para 
aman~A a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
PRIMBIRA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Eipedlent~. 

Segunda leitura dos pareceres de commis-
s!lea .e dos projectos depois de impressos e 
diJtribuidOI. 

Apreaentaçlo de pareceres das commis-
a!lel. . · 

Apresentaçlo de projectoa, requerimentos, 
indicaçOes, interpellaç!les ou moç!lea. 

Diaoussrio de requerimentos, indicaç!lea, 
interpellaçoea e moç081. 

Approvaçlo de redacçOea ftnaes. 
Votaçto das matarias cuja diacusalo ficou 

encerrada. 
SEGU[{DA PARTII 

Até 4 horu da tarde ~ 
Primeira c!iscuaalo do projecto n. 42, IO· 

b!'8 concuno para o provimento do::~ cargoa 
de juiz de direito. 

Primeira do de n. 46, pro:-ogando a licen-
ça em cujo goso ae acha ·o engenheiro Antero 
Pereira de Magalhlles. 

Primeira do de n. 4fl, prohibindo a venda 
de vinhos . artitlo.laea e !alaUloadoa no terri-
torio d,ó Eatado. · 

Levanta· ae a ae18lo. 

o.-e. 

21.• SESSÃO ORDINAiUA AOS 13 DE JULHO 
DE 1\}00. 

PaàiDJINolA DO 111!.. ÁGOITINHO PRBIRA. ,. . 
(f. • &Jcretario~ 

SUMMARI0:-1. • parte da ordem do dia- Acta-
Bxpedlenté. Obàerva(lo do ar. Lnlr; Ca! elano-
2. • leltora-Dl8Ca8d0 de requerlmenlol-Vota-; 
ções adladas-2. • parte-1.• dillenaalo do pro)&o 
cto o. 42. Di8Curro do er. Delfim Horelra-t.· 
dlscusslo do projecto n. 46. DI8Cono do er. 
Silva Fllrlell-1. • dlscusslo do projeclo n. 48, 
Dlecuno do er. · lolo Venoso-Ordem do dia. 
Ao melo ate, feita. a chamada, acham-ae 

presentes os in.: ~gostlnho Pereira. Ceies· 
tino Soares, Nunes Pinheiro, DeUlm M9relra, 
Arthur Pimenta, Jayme Gomes, Silva fl'ortea, 
Astolpho Pinto, Brandlo Filho, Xavier Ro-
lim, Alves de Lemos, Joaquim Caltxto, Luf% 
Caeal:ano, Vaaco Azevedo, Julio Tava1'81, 
Joio Pio, Joio Vellolo, Frank.ltn Botelho, 
Olymplo Mourlo, Rodrigues Chave•,• lgnaclo 
Murta e Valerio de Resende, faltando com 
cauaa ·participada os an. Olympio · Borges, 
Abeilard, Gaspar Lop~ts, F. Pei.xoto, Aatol· 
pho Dutra, Ltndolpho Campo•, Epaminondu 
Ottoni, Luis Rennó; Tavares de Mello, Juve-
nal Penna, Freitas C...atro Ribeiro Jnnquei~ 
ra, Desiderio de Mello, Jo!o Luiz, Bernar-
des de Faria, Rap01o de Almeida, Leopoldo 
Corrêa, Slmelo Stylita e Carvalho Rritto e 
aem ella oa mais senhores. 

Abre-se a aesslo. 
Lida a aota' da antecedente e nAo havendo 

quem sobre élla taça obaervaçi:Jes ftoa a mes· 
ma aobre a mesa para ser approvada quan-
do houver numero. 

BXPEDIBNTB 

0 8&, I.' SBCRBTARIO dá conta do 18-
guinte: 

Reprnentaçllo 

Do professor publtco e de divenaa aucto-
rldades do dis~ricto do Coimbra fazendo :ver 
a juatiça de aerem equiparados oa venci-
mentos dos professores de cadeiru diatrl· 
ctaes e urbanaa.-A' commiulo de Petl-
çO&s. 

TelegraMmas 

Das Camaraa Munioipaea de Monte Santo 
e S. Sebaatl!o do Paratso pedindo reacido 
do contraoto de carn.ea verde• por ser o 
mesmo prejudicial àquella zona.-A' com.-
miaalo de Induatrlaa. , 

Do ~ ar. F. Peixoto declarando nAo poder 
obmpareoer ainda 6. aeaalo por ineommodoa 
em peasoa de aua !amilla.-A C&mara loa 
inteirada. • 

0 IR. LUIZ CAIBIANO envia ' Meaa1 piU!a 
ter o destino regimental, um requetimento 
em qae o oidadlo Joré doa.Reia Netto, pro!• 
aor primario do dlatricto de Jeqaiti~ mQoo 
nlclplo de Sete L&gou, pede um anno dil 
Uoença para tratar de ne~QCioa.-A' commJa. 
allo de Petlçoea. • 



2.• LEITURA 

Tem 2. · leitura o parecer n. 82, e o sr. 
Presidente dech1ra que terminando este pa-
recer em requerimento fica o mesmo sobre 
a mesa p -. ra nll fôrma do Regimento soffrer 
discus ~ê.o opportunamente na presente ses-
al.o. 
. Nlio ba pareceres das commluõea, nem 
pr~jectos, requerimentos, indicações e mo-
çoea a serem apresentados. 

DISCUSSÃO DE RI!QUERIMRNTOS 

Lido e posto em diPcus~ão o parecer n. 
82, da commissll.o de Petições, que termina 
por um requer·imento, encdrra-se esta sem 
debate e fica adiada a sua votação por falta 
de numt~ro legal. 

VOTAÇ1JKS ADIADAS 

Continúa a falta de numero para vota-
çll.o d11s matarias cuja discussll.o ae acha 
encerrada. 

SEGUNDA PARTE I'A ORDEM DO DIA 
I.' DISCUSSÃO DO PROJKCTO N. 42 

E' liJo e poMto em 1. · discua >ão o projecto 
11. 42, sobre concurso pa1 a o pr.>vimento de 
cargo de .i iz de dir~ ito. 

O .. r . Delfim Morelrn:-Sr. Presidente, 
nlio oe~ejav11 tomur a palavra na I.· discus · 
sll.o dea1e projecto, mórmente pelo facto de 
se acb11r <tuse11te o seu illuntrarto auctor,que, 
natur .. Jmeutto, viria bsnir do meu espírito as 
duvidas e escrupulos que existem a respeito 
de uu1 ponto con~t tucional. Mas, como, sr 
Presidente, pelo nosso regimento, no pri-
meiro turnu par !dmentar devem logo ser 
discutidos as quest1JtJ8 referentes a utilidade 
geral da medida, á sua consr.itucionalidade 
ou inc• nstitucJOnolidade, venho apresentar 
desde já ed~as duvidas, para que, si for 
posslvel, o projecto possa ser escoimado de 
todo e qualquer def11ito e transite nesta 
casa. 

Sr. Presidente, relativamente a este as-
aumpto dos cot~cu1·sos que a Constituição 
considerou como o melhor meio de Investi-
dura para a magistratura do primeiro grau 
como relativamente a todas as outras insti · 
tulçOes rerer·entes á organização jud1ciaria 
do Estado, nó:J temos feito um a111ontoado 
de leis, muitas leis p11rcelladas de modo a 
se estabelecer o c!ràos e a confusão em as-
aumpto que deveria ser o mais claro possí-
vel. . 

Nll.o temos seguido, sr. Presidente, neste 
usutn.pto os comelbos Palutares de um es-
tat.lt~t ... conserv, dor que li all!ures. 

Diazia elle que «as leis de caracter orga· 
nlco ddvem rtlvestir um cunho de estabili-
dade e J,ermanencia que ;,bsolutamt~nte nllo 
1e compadece com as tendencius demasia-
damente refor·mistas. · 

Os aeus fructos, em regra tardios, se pro-
duzem com alguma lentirlll.o. E' por isso que 
taea leis d11Vo1m ser estudad~s em seu& effei-
tos com o sentimento conservàdor, com o 
eaplr1to de continuidade que apenas visa 
modltlcllr e nll.o transformar. 

t8 

Cumpre, portanto, rep,.imlr o desejo, nem 
sempre ju>t r tl ~avel de razer obra nova ou 
de engendrar novas creaçõe~, antes de haver 
dado te111po para que aqu11lo que já possui-
mos produza seus beneficios». . 

Com estos observaçõeR, ar. Presidente, nll:o 
quero cnntestar a utilidade da meoida, de 
que cogita o projeato, acho·& utll e necessa-· 
r1a porque vem re~tabelecer a execução pra-
tica dos concurso~, normalizar esse Instituto 
constitucionbl que, por assim dizer, acha-se 
suspenso de doia aonos a esta parte; quero, 
simplesmente, protestar contra, censun.r 
mesmo, esse espírito reformista, que tudo 
t rans •orma, tudo modifica, tudo conrunde, 
aem tr11zer p;rande utilidade pratica, sem que 
o Estado colha nenhuns beneficios com es"e 
granrle parcellamento de leia. 

Sobre os concursos, sr. Presidente, eviden-
temente temos fe ito multas leis, sem que 
até agora tenhamos encontraio o melhor 
meio ue deseD\·olvermos o texto constitucio-
nlll. 

Como dizia, sr . Presidente, nlio quero dis· 
cutir a utilidade da medida, ella é util por-
que vem resta~elecer um instituto constitu-
e onal ; o que me parece é que o projecto, 
em seu art. 2. · , redlg•do como está., vem 
delimitar um preceito da nossa lei funda-
mentul. 

Sr. Pre~idente, pela nossa Constituição 
o mag.strado é inamovlvel nas suas Cun-
cçõe~. 

Este é um dos princípios estabelecidos 
pela Constitulçllo e pelos preceitos s ~ lutares 
tJa sciencia, para que se possa ter uma 
magi~tratura bem organizada e lndepen-
ctente. 

A perpetuidade e a lnamovibilldatfe do 
juiz sil-o condições vltaes para a eristencia 
mesma do poder judiciario, como poder po-
litico e independente. 

Sé existem ttes cuaos da amovibilidade dos 
magistrado~, ~lio os previstos no al't. 67, 
§ 9, da Conijtituiçll.o: L·, o caso de remoção 
a requerimento ; 2. ·, o caso de a c cesso ; 
3.·, o caso tle perturbação da ordem publica, 
sedh;ão, rebellillo na comarca onde se acha 
o magistrado. 

Parece-me, Pr. President11, que o primeiro 
caso se dará em duas hypotheses: a reque-
rimento do magistrado empossado para. uma 
comarca vagA, ou a pedido de dois magis-
trados que desejem a permuta entre si. 

São estes os dois casos de remoção a pe-
dido, exi·tentes na nossa legisl ~ ção; no 
emtanto, o a•·t. 2. • do projecto, est~>bele
cendo que, logo que sd dê a valf&, o presi-
dente d11 Relação te1 1i. de pôr, immediata· 
mente . a c -marca em concurso, p"rece que 
vem limitar o preceito constitucional, que 
é generico, vem abolir o direito que uté 
agora tioba o juiz empossado de reque ·e r 
KUa remoção para uma comarca vaga; limi-
tando esse direito sómente ao caso da per-
muta. · 

N ~atas cond ic1Je~, sr. Presidente, eu me 
mau1festo, nAo P•• ra que o projecto deise de 
ser approvado em sua primeira dlscu~P1lo , 
mas sim com intuito de pedir á lllustrada 
commissào de Jubt iça que, em 2.• discus~llo, 



•• 
apreBente uma emenda tendent~t li salva-
guardar esse direito ..to j uiz, lato à, tendente 
a garantir ao magistrado que se acha em 
uma comuca o direito de requerer sua re-
moçlo para outra que eateja v"ga, porque, 
iuo nlo ao é constitucional, como tambem 
áa vezes consulta os verdadeiros Interesses 
publicoe, visto como o juiz pode deixar de 
aer bom em dada comarca e, entretanto, ser 
opt.lmo em uma outra. 

Limitar, portanto, eaae direito, é, talvez, 
prejudicar os intere11es da causa publica. 

•Aaaim, espero que o projecto, escoimado 
dea'e aenlo em ae.• dlecuaalo, dentro em 
breve se converta em lei do 8Ptado, por 
quanto, realmente, à uma necessidade o 
restabelecimento doi concursos. ( Mui to 
bttm; muito bem.) 

Nàa havendo mala quem p~ça a palavra 
sobre o projecto, eocerra·Ae a diacus.ilo, fi -
cando a sua vot.açlo adiada para qu11 ndo 
houver numero legal. 

1.• àúcuwfo ào pro}ecto n. 46 
E' lido e posto em 1. • dlscusFlo o projecto 

n . 46, prorOil~tndo a licença em cujo goso se 
acha o engenheiro Antero Pereira de Maga-
lbles 

o llr. 8 1ha Forte• :-(Nlo temos o 1eu 
discurso) . 

NDo havendo mal1 quem peça a palavra 
sobre o projecto, encerra-se a d scussão, 
sendo a sua votação adiada por falta de nu-
mero legal. 

f.• lliiCUflliO do proj~cto n. 48 
Finalmente é lido e 1101to em 1.· discuaslio 

G projecto n. 48, prt hlbindo a venda de vi-
nhoa artltlciaes e falalficadoa no territorio 
do Estado . 

O 11r • .JoAo Vellos o :-Sr. Presidente, e a 
-segunda vn que eu vejo transitar, nesta 
CUa, o presente projecto, e nem por Isso lbe 
regatearei meua applausoa, porque, da aua 
simples leitura, ae pode Inferir que elle vem 
1at.lafazer a um justo reclHmo da moral so · 
clal, vem attender ao intere111e da aaude 
JUblica1 e, finalmente, praencher uma ne· 
ceuidaoe economlca do nouo Estado, refe -
rente ao detenvolvimento da viticultura mi-
neira. 

Eesaa trea propoalçllea, por ai sós, seriam 
aulBclentes, ar . Presidente, para trazerem ao 

-.-. eapirlto a convlcçDo de que a medida 
coà\1àa no projecto em debate é conveni-
ente f b.ecesaaria a aua converalo em lei. 

Oa f lbboa arttllclaes e fa.laltlcados não po · 
dem absolutamente competir com os vinhos 
na~urae1, quer sob o ponto de vista de aua 
composlçllo e cooatituiçlo. quer sob o pont.u 
de vista de auaa propriedades physiologlcas 
e de seus uao1 tberapent;coa e bygienicoa; 
bem convencida da verdade deata aaaerçlo 
já •e manifestou, no anno passado, a Ca-
mara dos na. Deputadoa, approvando iden-
ttco pr1•jecto ao que ora ae discute. 

Mas, eu me esforçarei por demonstrar prln-
-oipalmente que tanto os vinhos artttloiaea 
oomo oa tala; ficados alo nocivos á saude. e, 

,portanto, que a induatrla que os produz ê 

damnoaa I. ae.ude publica sobre aer dolosa, 
fraudulenta. 
E~tá demonstrado que uma especie de laoo, 

dilBcil de verllloar-ae chimicamente, mu, 
cujos etreitot a med•ctna aproveita a todo 
momento, liga o alcool áa dtverau subat.a.il-
clas que constituem o vmbo, de modo que 
modera a f'ogoaa acç!Lo pbyaiologica de•ae 
derivado e nada aubstitue eaaa maravilhosa 
complexidade de substanctaa uteia bem equi-
llbradaa, que existem no vinho natural. 

Na composição doa vmbos art.iflclaes e tal-
sitlcados ni!.o só deixam de com parecer u 
substanciaa que, dentro de cert.aa do:aea. ae 
encontr&m nos vinhos naturaea, como t.am-
bem á constit uiçlo daquellea não prealde 
aquelle laço, aquelle equilibrio m~travilbo•o 
que até ho.e tem sido o aegredo e.lclustvo 
da naturtoza. 

E ia ahi, ar . Presidente, um titulo de supe-
r ioridade que sobre a lndustria fraudulenta 
cont'l a indu• trla legitima. 

M111, deixando de parte muitas aubatan-
ciu toxicas ou nocivas que habitualmente 
empregam oa flllFitlcHdorea para tntegraltzar, 
benefii'iar e conservar os aeua productos, 
t.aea como material corantes ded vadaa 11a 
rucbelna, deslnfectantea para obstar áa t'er-
mentaçllea st~cundartas, sulfato de calcio em 
elevada dose, nitro, alumen f~c., bastari 
eomente reconhecer a pro't'enlencia do al-
cool empragado na conrecçao deaEea vinhos, 
para que estes sejam condemnadoa e pene-
guidoa &em tregna. 

o alcool que entra na compoeiçlo doa Ti-
nhoa naturaea é o alcool vinico, vulgarmen-
\8 denomin .. do eap1rlto do vinho, que para 
os chimicoa é o bydrato de etbyla, uma 
baae organica . Elle produz-se aempre que 
um liqu ido asaucarado acha-1e em condtçllel 
f~tvoraveis de fermentaçDo, mas, a induat.ria, 
para obtel-o, deve dirigir-se i glycose ou 
a qualquer producto contendo naturalmente 
eat.a ou subatancia ausceptivel de transfor-
mar-se em glycose termentecivel e como a 
cellulose e aa substancias amyl .. ceu podem 
transformar-se em deretrina e, em ultima 
analyse, em glycose, todos 01 vegetaes fecu-
lentos, trigo, cevada, aveia, batatas, milho, 
arri'Z, et.c., podem tanto quanto o moat.o ou 
caJdl) de uva produzir o alcool vinico. Mu, 
a rermentaçlo dos liquidoa asaucaradoa, pro-
movendo a producção de alcooes homologoa 
do alcool vmico ou hydrato de etbyla, noa 
caldos de batatas e de productoa asauo.~ara
doa derivados de cellulose, etc., encon~ram
ae, em elevada proporçlo, alcooes amyli<'o, 
prapyltco, e outros, cuja acção toxica va 
moa demonatrar brevemente. Porisso, é 
imposPivel encontrar se, hoje, no commerclo, 
alcool vinico ou ePpirJto de vinho cbimlca-
mente puro, pois o seu estado de pureza 
depende da aua rectiflcaçlo, operação in-
dustrial de elevada monta . . 

Portanto, o alcool vlnico do commercio 
acompanha· ae 1empre de alcooes bomologr.a, 
amyllco, prap~lico, enontbyltco, cupryhco, 
etc . Ora, Du)ardin Beaumet.z e Audlgé, 
completando aa pe1qulzas emprehend•du 
por Cro,s, Rabuteau, M•gnon, Rlcbàrdson, 
Lauuana e Albertoni . de\ermlnando a acçlo 
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toxica dos tlitferentell alcooes, demonstra-
ram a toxidade dos alcooes do commerclo, 
comprehendendo 88 aguardentes e 011 espíri-
tos empregados no consumo, de 300 experi-
encias a qne procederam chegaram a estas 
concluaoes : Todos os alcooea pertencentes 
i serle molio-atomica ou â ploy-atomtca sll.o 
dotados· de propriedades toxicas . . 

Na mesma eerle mono-atomica, a inten-
aldade da scçll.o toxlca depende da consti-
tulçll.o atomiea, da solubilidade do alcool e 
das decompoaiçoes que este pode sotfrer, 
deixando deapender-ee aldebydrea, etberes, 
acetos, etc., que augmentam o poder toxico 
desse• alcooes. 

O menos toxlco seria o que mais se ap-
proximasse da &lfllardente de uvas, do alcool 
ethylico,vinico cbimicamente puro e o mais 
toxtco, pelo contrario, seria a aguardente 
de batataa, ou alcool amylico. 

O licor a que se dá o nome de aguardente 
deveria ser unicamente constituído por 
alcool vinico, marcando 50 graus mais ou 
menos. Hoje, na maioria dos cHsos, dizem 
Cbevalier e Bondrimont, esse liquido é uma 
terrí-vel mistura, notae bem, sr. Presiden-
te, é uma terrível mistura de grande nu-
mero de subAtanciaa com alcooes diversos 
do alcool vinico. 

E di zer-se, sr. Presidente, que taes sub· 
stancias entram necessariamente na consti-
tuiçiio dos vinhos artificiaes e falsificados o 
mesmo é que proferir a sua proscrlpção. 

Outr'ora, para occorrer á usura da vin-
dima, quando escasseavam as colheitas, 
o commercio limitava-se a estender o pro -
dueto da vinitlcação sem addicionar-lhe 
substancia nociva e não era ainda vulga-
rizada a fabricação dos chamados alcooes 
artificiaes. 

Com 60 hectolitros de · mosto de uva, 
como base, podiam-se obter 3.000 hectoli-
i ros de vinho, após repetidas· addiçOes de 
agua e de assucal'. Mais tarde, empregou-
se o mel ; com um kilogramma de mel 
preparavam-se 8 hectolitros de vinho. Final-
mente, escasseando ainda ruais as colhei-
tas em con11equencia da destruição da vi-
deira. em extensas regiões vinhateiras, pe-
lo oidium e a phylloxera , chegou-se a con-
feccionar- vinho · absolutamente sem uva e 
a industria, apoderando-se do processo de 
preparaçlio de alcool de beterrabas, de ba-
tatas, de grãos, etc., · teve a solução do pro-
blema.. Ora, o fabricante lança mão desses 
productos de má proeedencia, impurificados, 
em el'.lvada proporção, alcooes · verdadei-
ramente toxicos ; portanto; basta a . sua 
presença nos vinhos facticios e falsificados . 

O SR. Joio Pio :-V. exc. permitte um 
aparte Y 

0 @R, JOÃO VELLOSO :-Pois não. 
O SR. JoÃo Pio :-0 anuo passado já v. ex c. 

discutiu esse assumpto com a proficiencia 
com que v . ex c. tem tratado de todas as 
questões, mas, eu desejava ouvir v. exc. 
sobre a inconstitucionalidade do projecto, 
pois, elle foi rejeitado no Senado _por essa 
causa. ·· 

0 SR. JOÃO VBLL080 :-Chegarei lâ; é pre-
tftt01 primeiramente, estabelecer a to:r 'dade 

-dos vinhos artificiaes para depois tratarmos 
da outra parte. 

0 SR. JOÃO PIO :-A OUUa parte é que é 
importantisstma. 

O SR. JoÃo VELLOso :-Procurarei satlsfa· 
181' ao meu nobre oollega. 

Como dizia, bastaria, para serem conde-
mnados 011 vinhos artificiaes, a circumstan-
ola de conterem todos elles alcool de prove-
niencia culposa, alcooes homologos, que silo 
todos toxicos. E luo nll.o é nenhuma novi-
dade, porque já em 1884, Dujardin-Heaumetz 
e Audigé, duas auctoridades na mataria, en-
tregaram se ás experiencias numerosas nas 
quaes Be demonstrou .. que o alcool prove-
niente da beterraba, de fecula, etc., emtlm, 
todos esses alrooes que ex istem no commer-
eio, encerram princlpios toxicos e é delles, 
sr. Presidente, que lançam mão os l'alalfica-
dorel, que vêem propinar o veneno ao nosso 
organismo. Além disso, pode se dizer que 
o alcoolismo, com todoa os seus horrores, 
data apenas de meio seculo, justamente 
quando a industria falsificadora invadiu o 
mercado, guiada sómente pelo pbnrol de 
lucros fabulosos. Foi então que o alcoolismo 
começou a povoar os hosp1clos e os hospi-
taes e em todas as grandes cidades encon-
tramos um numero de loucos que não està 
absolutamente em proporção com o numero 
de habitantes das mesmas, 

Nlio é, sr . Presidente, que o alcool seja o 
factor unico da alienação mental, mas é 
que o alcoolismo se processa mais intensa-
mente ao influxo dessas bebidasdetestaveis e 
o envenenamento pelo alcool. propaga-se 
como verdadeira epidemia. O alcoolismo, 
como muito bem disse Rabuteau, não se 
observa depois do uso abusivo dos vinhos 
naturaes, mas depois do uso dos vinhos fal-
sificados ou facticios. Como disse, ha pou-
co, data de meio seculo- a explosão do al-
coolismo; pois, foi Magnus Hus quem pri-
meiro o descreveu e observou na Suecia, 
paiz onde a producçlo e consumo do alcool 
de batatas silo consideraveis e entretanto, 
em tio curto lapso de tempo, pode se dizer 
que esse flagello já tem avassalado o mundo. 

Quando se fazia uso exclusivo do vinho de 
uva e do alcool retirado do mosto da uva, 
os medicos não tinham verificado senão a 
embriaguez aguda com seus accidentes es-
sencialmente passageiros, e, apesar de ser 
conhecido o tremor · que apresentavam os 
consumidores de vinho branco, tremor pro-
vocado -pelo ether acetico, q:ue ordinaria-
mente se depara nessa especie de vinho, 
nunca se haviam notado os symptomas ter-
ríveis do alcoolismo. 

Chegou-se, diz Bouchardat, conhecendo 
melhor a composiç!o dos vinhos, a ver como 
o seu abuso, em doze eguál de alcool, é me-
nos perigoso que o da aguardente e outras 
bebidas Cortes, pelo motivo multo natural do 
ser o estimule:>, que produz o viiiho, me-
lhor, menos ofl'ensivo que o do alcool só, 
ainda quando dilui do no mesmo · grau etn 
que o alcool do vinho o é naturalmente : 

Sr. Presidente, depois destas · 'conlliderà-
çOeiÍ, ·que submetto á esclarecida apreciaç~ 
de v. exc. e de meus illuatrados collegu, 
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eu peço permiealo para referir o conceito 
que as auctoridadea scientltlcas as mais 
conapicuas, aa mala festejadas, em todo o 
mundo medico, têm formado sobre o grave 
problema que ora occupa a noua attençlo ; 
falem por mim ao vosso es !rito hygieniatas 
preconill&doa univerealmente, encanecidos 
no serviço da sciencia e no culto do bem. 
Diz Dujardin-Beaumetz (u) : 

cAsslm, senhores, devemos fazer entrar 
em grande parte, como causa da dyapepsia 
da populaçlo OJ>eraria de nona cidade, de 
um lado a falaJtlcaçlo desavergonhada das 
bebidas servidas sob o Bome de vinho e de 
outro o habito deploravel de tomar easaa 
bebidas alcoolicas e sobretudo o vinho bran-
co, em jejum e de pôr a1sim dlrectamente e 
sem o intermediaria do alimento os alcooes 
em contacto com a supertlcle mucosa do 
eatomago•. 

Diz Bergeran (Le) : <~ob o ponto de vista 
vista da hygiene publica é altamente pari· 
goso entregar ao consumo liquides que de vi-
nho só têm o nome e que, sendo apenas al · 
cool diluído, silo de um emprego funesto. • 

Pensa Hureaux que os vinhos artitlciaes, 
fabricados aem uva, com alcool de grllos,agua, 
diveraos suecos fermentados, aubstanclaa 
corantes, etc. tem se tornado raros. A lei 
pu:ne com sever& e justa repreaslo tal fa-
brico. 

Segundo o conceito de Chevallier, ca admi-
nistração publica tem razllo de punir aevara-
mente o fabrico artificial de bebidas que 
podem ser nocivas e a França deve aeguir 
o exemplo dado pela Russia>>. 

E a~creacento, sr. Presidente, não é só a 
Russia que baniu do 1eu territorio os falsi-
ficadores, tambem o tlzeram a Allemanha, 
Hollanda, Belgica, França, Inglaterra, Por-
tugal, Suissa, onde cada cantlo tem edita-
do penas severas contra o fabrico e a venda 
de alimentos. Na ltalia, a lei persegue o fal-
sitlcador com tanta aeveridade,que considera 
nocivas todas as bebidas espirituosas, ás 
quaes se tenham ajuntado ou misturado 
substancias com o fim de modificar a sua 
cor ou sabor e portanto alo sequestradas e 
punidas pqlo codigo penal. 

Diz Hureaux (L•) : ((E' impossível que os 
fabrican tes possam conservar na elaboração 
4e suas desgraçadas bebidas as relações na-
turaes que existem no vinho natural, entre 
os prlnctpios organicos, o alcool, a agua, 
as substancias salinas, as nzotadas, etc.» . 

Dechambre : «Eu desejaria que a tribuna 
academica indicasRe as medidas apropriadas 
a limitar o espantoso conaumo do alcool 
unido a todas na sortes de essencias empy-
reumaticas, bebidas assassinas, cujos effei· 
tos alio tão rapidamente desatrosos . » 

Brum: «Os falsilicadores actuaes souberam 
tio bem aproveitar-se dos ultimos trabalhos 
feitos por eminentes chlmlcoa sobre a com-
posição dos vinhos, para exporem á venda 
vinhos Inteiramente confeitadoa, que a poli-
ela ae vê tantas vezes obrigada a appreben-
der e a derramar nu ·ruas publicas.» 

Na phrau de Arnauld, os verdadeiros phl-
lantbropos como Pasteur, Bergeran, Llnier 
e outros, .entrevira.m que a abundancia de 

vilal:io leal e de boa qÚalidade e o real p-r. 
aervativo doa deaaatres do alcooliamo ...• 
Ain a ama vez, o vinho é couaa muito di-
versado alcool diluldo e est5o com a verda-
de os hygieniataa que pedem 01 rigores do 
tlaco para o alcool e a protecçlo du leis 
para o vinho na~ural. 

Finalmenter diz Prouat: «Não se poderia, 
pois, admittir, como ee quiz, que o vinho, 
aendo uma substanoia alimentar fabricada, 
seja permittido modltlcal-o á vontade. O vi-
nho é o producto da fermentaçllo do sueco 
da uva e ai é licito entregar ao coneumo vi-
nhos vinados, tartrados, asaucs.rados, ou 
misturados com mostos assuoaradoa ou, por 
outra, vinhos modificados com uma minima 
proporçlo das mesmas matarias que entram 
na composiç!o normal do vinho propria-
mente dito, nlo se poder!&, por analogia, 
approvar a addi~o da agua sempre feita 
em proporçlo notavel ou a fraude por ma-
terias que o vinho nlocontém naturalmente, 
taea como o tanntno do carvalho, alumen, 
as D).ateriaa corantes artiliciaea, et.c .• 

Eu ainda poderia ler à Camara dos sra. 
Deputados a oplni!o de muitas outras no-
tabilidades na soiencia, mas, me dia-
penso de faze) o porque estou certo de que 
meus lllustrados collegas eatlo bem con-
vencidos da imprestabilidade, da toxidade, 
do caracter ruinoso que acompanha todas 
easu bebidas. 

Tem se allegado que o actual projecto 
vem ferir a liberdade das industrias. Per-
gunto : haverá algum capital, algum bem 
ne>te mundo superior á vida 1 Haverá uma 
Constituição que possa patrocinar uma in-
dustria que vem ferir a vida em seus fun-
damentos 1 Uma lei que acobertasse as in-
dustrial falsiflcadoras seria contradictoria 
comsigo, mesma porque a lei só visa o bem 
geral e essas induatrlas são deshonestas, por 
assim dizer, visto que silo dolosas e não po-
dem resistir A luz meridiana. 

O sR, JoXo Pxo : - Dura lex 1ecl lea; ; ai 
está na Constituição devemos obedecer . 

0 BR. Jo.Xo VELLOSO :-Sr. Presidente, de-
vemos perseguir os falsificadores como e 
sciencia persegue o bacillo pastoso a 
ha ainda um ponto de contacto entre o fal-
sificador e o bacillo pastoso, porque, si 
este nlo resiste á acçllo da luz, tambem 
aquelle não a pode supportar, e e dos an-
tros dos armazena, desses verdadeiros labo-
ratorios da morte, que surgem os toxlcos 
que vêem solapar a vida uos seus fundamen-
tos, exhaurlndo as forcas vivas do organis-
mo. 

l•. Constituiçllo garante a liberdade das in-
dustrlas I 

Mas que tem que ver a liberdade das ~ln
duetriae com os processos tortuosos dos tal 
aitlcadores Y Quereis liberdade para o mal f 
Tereis a licença. 
· A Constituição assegura liberdade ás in· 
duatri~s. é certo, mas, entendamo-nost por:. 
que ha industrias e ha industrias I A in-
dutttria que se constitue filctor do progres-
so e da civilizaçllo de um povo, que provê 
i.a diversas exlgenclas do conforto, do bem-
estar, etc. a industrla que faz brotarem foti-



tes de riquez,,mas !lUiando-le pelas riormu 
do justo e do honesto, essa indostria deve 
merecer todo. protecç!l.o, todo o carinho dos 
podares publicas, mas, industrla que alluci· 
nada por intuitos de copiosos lucros, nlio 
trepida em anniqollar a11 energias e a vida 
de um povo. essa deve ser banida do nosso 
territ.Jrio, deve ser combatida com denollo, 
porque o fim não justtllca os meios ; é uma 
industria dolosa porque propina venenos sob 
o nome de vinhos, à frautlulenta e partida, 
é immoral. · 

A primeira, a maii importRnte attribui 
ç!W do poder publico, uma de suas razoes 
de Fer, é a. prol.t!cç!l.o ti vida dos cid<>dãns, 
portanto elle n!l.o pode dar guarida a o.spi-
r~çO· s. criminusas q~e tentem ll ~ rescer pela 
dlstruJçãn, pela ,dJSSlpação do prtmeiro capi · 
tal de um povn. 

O SR. JoÃo P10 dá um aparte. 
0 SR. JoÃO VELLOSO :- fiã '• Vejo em que 

possa o pr~jec to t>tn discus•ão desacatar a 
Constitu ição do Estado. Esta prometteu li-
berdade ás industrias e ás pJ·orlsE Oa~, maP, 
!!Bté. bem claro que dentro dos limites do 
Justo e do honesto, porque, contra os abu 
aos da liberdade a lei Impõe severas pa· 
naa. 
. Da lei _não poda remltar o ab8urdo, o in· 
JUSto, o 1mmoral e seria immoral, seria ab-
surdo que em nome da liberdade de indus · 
trias, que a Constituiç!l.a garante, podes-e 
campear de fronte erguida a industria do 
lenocmio, pudesse o falFO moadeiro levan-
tar a sua olllcina em frente da auctoridade 
publica. 

O Congresso Federal, probibindo a impor-
tação e a venda lia manteiga de margarina 
n!l.o se arreceiou de contrariar á Constitui: 
ção, pelo contrariO, foi tlel á sua missl!.o 
protegendo a Vld~ ~ a saude publica. ' 

Ha de se perm1tt1r que em nome da liber-
dade de inrlustrias e de profissões se expo-
nha á venda carne e outros alimentes de-
teriorados ? 

O. SR . JoXo P10 :- Temos a directoria de 
hyg1ene, v. ex c. esté. estendendo demais 
st:.a a!fl~mação. Digo apenas que o projecto 
foi re.Jeltado no Senado como inconstitucio · 
nal e é preciso provar o contrario . 

O sa. JoXo VELLoso :-Pois eu estou pro · 
van_do o. contrario: o Senado alle,g;ou que o 
pro)ecto •a de encontro é. liberdade de in-
dusr.rHIS A que nlio e~r.á provado sejam noel-
vos â sauds os vinhos artitlciaes. 

O SR. JoÃo PIO :-V. ex c. está. allegan-
do sem provar tambem. 

O a~. JoÃo VEI.LOso :-SI o que acabo de 
addo~1r ~l!o prova qae o projecto não é in-
constltucJonbl, então melhor será darmos 
direi_to do cidade a tudo quanto faz abuso 
da liberdade d_e industrias, da liberdade de 
proflf sões e ve;amos onde iremos parar. o 
argumento serta favoravel ao commercio de 
geaeros allmenticios deteriorados. 

O m. JoXo P10 :-Não ha paridade· po· 
de-se f a br1car vinho artifl cial egunl ào vi-
nho natural. 

0 ~R. Jr ÃO VJILLOSO :-Pode S!l , mu, n!U· 
tnem o fabrica. 

Si v. exc. puder resolver esae problema; 
eu nã.J darei meu voto ao pro,jecto. Vou 
demonstrar a v. exc. que isso nlio é posai-
vel. ' 

O SR. JOÃO Pro:-Pouivel e. A queatllo é 
que o preço do vinho fabriflcado cbimica-
menta aeria extraordinario e oão conviria ao 
commerciante. 

0 SR. JoÃO VELLOSO:-Nenbum f11laiflcador, 
ninguetn dá-se ao luxo de f~tlsitlcar vinho 
cujo preço sPja superior ao do vmho natu-
ral; é contraproducente. Nós legislamo• 
para homens, para o melo em que estamos 'e 
nos à conhecido e não devemos11rgumentar 
como si estivessemos a legislar para os an-
jos no réo. 

A liberdade de que gosamoa é limitada, 
não podemos fuzer o mal sem no11 expormoa 
á sancç!l.o d~t lei, ninguem pode r~ zer o que 
lhe aprouver senão dentro dos limites da 
lei. 

o sR. JoÃo P10:-Acbo esse argumento 
fraco. 

O &R. JoÃo VBLLoso:-Nilo conheço melhor; 
a v. exc. compete trazer outro maia pode· 
ro~o do que e~se. 

0 SR. BRANDÃO FILHO: -Em todo O caso é 
um argun.ento valioso e contra elle nlo 
e.liste nenhum 

o sR. JoÃo VuLoso:-Não existe nen-
hum. O Senado limitou-se a allegar que os 
vinhos artiflciaes e falsificados nllo sll.o no-
civos áabude e que o projecto feria a liber-
dade de industriHS. 

0 FR. FIRANDÃO FILH0:-0 Senado falou 
ez-cu thedra. 

O SR. Joio VELL'lso:-Exactamente: nll.c 
poderia p1 o v ar a verdade dessas doas pro-
posiçOes, que, em vista do que acabo de 
adduzir, sll.o patentemente flllsaa. 

Sr. Presidente, eu poderia ainda trazer á 
apreciação de v. AXC. e de meus illuatrea 
collegas os conceitos que sobre o anumpto 
em debate têm em1ttido corporaçõt>s scien-
tltlcas, como o 2. • Congresso de Medicina 
do Rio de Janeiro, a opinião da propria Ca-
mara Ferteral, etc . o sn.. Jo.Xo Pro :-0 melhor argumento ê 
contra o roubo do extrangeiro qqe està es-
peculando com o nosso estomago. 

o sR. JoÃo VBLLOso :- Prometto contentar 
a v. ex c., apresentando, por occasiao da 
segunda discussilo do projecto. emendas que 
o ampliem, estendendo a prohibição a ou-
tras substanclas egualmente nocivas ; por 
toda parte nos cerca o veneno. 

Si a Constituição encerrasse dispoaiçõeB 
cuja intarpretbção pndesae aproveitar a abu-
sos, a processo11 fraudulentos e immoraea 
que attentam contra a vida e a saude do ci-
dadão, seria o caso de revisll.o, pois não ha 
interesse superior no da vida. 

Vivemos completamente disculdosoR de 
tudo quanto se refere á saude publica, desde 
os meios aconFelhados pela sc1encia e pela 
experiencia para promover o completo de-
eenvolv•mento }Jhysioo do organismo humano 
até essa atmosvhera asphyxiante de dolos, 
fraudes e falsitl ~~~~ ões que acabam por ex-
tinguir as enerjfias vitaea doa organismos, 
as que nl!o foram convenientemente rectlfl-



cadat por uma efficaz educação pbyalca . E 
ae11m de geraç!o em geraçlto vamos trans-
mlttlndo todos eeaea estados doentios, todas 
eaaaa predtapoalçõea morbldaa agora aggra-
vadas pelo 11lcooliamo que t~m como ponto 
de part da a acçll.o de alcooes toxlcoe, dtsfar 
çados em vinhos e propinados insidiosa e 
impunemente em nome da hbezdade de ln-
du-trias e de profissões. Por isso, cresce 
em proporções assustadoras o numero de 
vlcttmaa da 11lienaçll.o mental, o numero de 
louc~.;a reculhldoa aos hottpicios e ó.a cadeias 
ou vngabundot~, errantes pelas estradas e 
pelas r ua• dt s povoações. 

Pouco importa que se eleve a cifra da 
mortnlidbde. que se povoem mais basta-
m~nte oa hospitae~, que o crime praticado 
em mata larga escala encha aa prisõ. a, que 
je agj[rlive opauperismo e que ae promova e 
complete a d~generescencln, a deg~ada.çllo de 
nos•a r11ç11, basta que vingue a liberdade de 
lndustria. 

Em virtude desse mesmo principio deve-
rillmos pt!rmittlr que campeiem de collo er-
guido umas tantas lnduatrlas que a moral 
maia elementar re,pelle, e que em parte al-
guma mereceram )amais a deCeaa das con-
aatencias ~l!.:l. 

Liberdade seja concedida ás industrias le-
glti •• as, á viticultura mineira que será uma 
copiosa fonte de renola, em proxomo futuro, 
pois a sua viabilidad t~ bem se demonstra pela 
.exiatencia de cerca de um milhão de videi-
ras actualmente existentes no Estado, no va-
lor approxlmativo de 3.000 contos de ré ta. No 
anno psasado, mais de 400 lavradores dirtgi-
ram-le á • ep . rtiçl!.o da Agricultura em deman-
da de bacelloa que o governo do Estado,patrio· 
ticamente insptrado em sua mis.ll.o de prote-
ger o prodactor, lhea havia espontanaemente 
o:tl'erecido; renasce a crença no deaenvolvi-
mento dessa industrla promissora de abun-
dante mesae, sobejamente renumeradora do 
capital e do trabalho ; quando cumpre ao po . 
der legislativo acolher com sympatbia tll.o 
louvaveis asplraçõea da lavoura mineira, 
desbravando-lhe o caminho, alfastando-lhe 
a concurrencia dos vinhos artidciaes, que 
monopol•z-•m o mercado, havemos de cruzar 
os braços deante de aeu maior Inimigo 1 E' 
ce1to que nllo, ar. Presidente. 

Muito confio na sabedoria e no patriotismo 
do Congresso Mineiro, que nllo deixará de 
converter em let as di•posiçõea deste pro-
jeôto, pola elle acode em aoccorro da at~ude 
publica obedece aos justo~ reclamos da. moral 
e aaa<~gura n.aill um.& condiçll.o de nosso de· 
aenvolvimento e.:onomicl'). 

Cumpre advertir que não é licito uma in-
dustria, cuja maior r.erfeiçito consiste em 
melbor illu ·llr o consumidor e illudil o em de-
trimento de ~ua saude. Impeçam-na de lllu-
dir e ella estará morta. 

E' inadiltvel combate!·& sem tregua, como é 
forçoso combater as maiA runest~s epidemias. 

Grande responsabilidade oocorre ao poder 
publico si adtar por mala tempo as provl-
dl!~.claa que devllm exterminar de uma vez 
para sempre a mais torpe, a mala crimino· 
~a. d11s especulaçlleH. 

(Muito Olm I muito /em I) 

Não havendo mala quem peça a palavra 
sobre o projecto encerra se a di~cuss!o, tlcau-
do a sua votação adiada para quando hou-
Yer numero. 

Nada mais havendo a tratar-se o Pr. Pre-
sid.ente designa para o dia 16 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA. PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de commia-

sõell e doa projectos depois de impresilos e 
dt8tribuidoa. 

Apreaentaç!o de pareceres das commis-
aões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indica~Oes, interpellações ou moções. 

Discuea!o de requerimentos, indicaçõel, 
interpellaçõea e moções. 

Approvaçao de redacções flnaes. 

SEGUNDA PARTB 

Até 4 horas da tard!l: 
Votaçllo das matarias cuja discussão S& 

acha encerrada. 
Levanta-se a sessão. 

22.• SESSÃO ORDI~ARIA AOS 16 DE JULHO 
DE 1900 

PRBBIDENCIA DO SR AOOSTINHO PEREIRA. 

(f. · secretario) 

SUMliARIO :-1. • parte da ordem do dla.-Ar.ta. 
- ExpMiente. Discursos tle>s srs. Olymplo 
Mour io e DeiOm MorPira. Ob •erva~lio d11 sr. 
Juão \'ello~o -Apre~eotação dos pareceres ns. 
83 e St -Idem dll~ pre> jectos ns. 5l e &3 - :!.· 
parte. -Yuta~Oes Hdtaolas.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamad::, acham-se 

presentes os srs. : Agostinho Pereira, Ce-
lest ino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, OlyQ'I pio Mour ll.o, Jolio VelloM, Juve-
nHl Penna, T .. varea de Mello, Joaquim Ca-
Jixto, V~tsoo Azevedo, Delfim Moreira, Jo!o 
P10, Alves de Lemos, Silva Fortes, Jayme 
Gomes, Lniz CassiHno, Franklin Botelho, 
RMriguea Cbaves, Porto Primo, Xavier Ro-
ltro, Ignacio Mu · ta, Brandão Filho, Astolpho 
Pinto, Julio Ta'"ares, V~> ler · o de Rt>zende, 
Epamlnontfaa Ottonl, Artbur Pimenta e 
Abeilard, f11 ltaMo com causa participada os 
ara. : Olympto Bo• ges, Gaspar Lope~>, F. 
Peixoto, Astolpbo Dutra, Lindolpho Campos, 
Luiz Rennó, l<'reitas Castro, Desiderio de 
Mello, Jo ll>l Luiz, Bernardes de Faria , Ra.· 
poso de Almeida, Leopoldo Corrêa, Simelto 
Styhta e R.tbeiro Junqueira, e sem ella os 
mtlis senhores. 

Abre-se a sess!o. 
Lida a seta da antecedente e não havendo 

quem sobre e lia f11ça observaçtles o sr. Pre-
sidente• a da por approvada e bem assim aa 
das 111.•, 19.• e 20.• seeeões. 
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EXPJ:DIENTE 
Não ha leitura no expediente. 
o ar. 017mplo MourAo :-Sr. Presiden-

-te, vou ter a honra de pa.uar ás mlios de v. 
exc., para os tina regimentaes, uma repre-
sentaçlio em que os habitantes da povo~çlio 
de Beriberi, no municipio de D1amantma, 
pedem ao Congresso do Estado o restabele-
cimento da escola nccturna que alli existia 
e que foi supprimida «ex-vi» da lei n. 281, 
do anno paseado .• 

A povoação do Berlberi, sr. Presidente, 
não é um districto de paz, porque a lei n. 
2 da organizaçlio municipal, nlio permittin-
d~ que os municípios tenham m11is de 14 
uistrictos em virtude dessa disposição a Ca-
mara Mu~ictpal de Diamantina foi ~te ~bri · 
gada a supprim.ir do!s dos _seus d1str tctos 
que tinham exssteneta antertor. 

Mas pela soa populo.çlio e por outras con-
-diçOes' de pro~peridade, o B~riberi é sup~ 
rior a muitos d1strictos dos diversos mum-
clpios do Estado. Existem lá duas importa~
tissimas fabdcas: uma de fiação e de teCI-
dos de algodão, outra de lapidação de dia-
mantes· tem aquella povoação magnitlca 
egreja, 'e a residencia do Bispo de Diaman-
tina, I.· signatario da representação, e é a 
séde de uma secção elettoral que contém 
239 eleitores. 

A populaçlio escolar é tal que alli s~ ma?-
tinhao 2 cadeiras de instrucção prsmar1a 
supprimidas pela lei n. 281, mas, que o go-
verno nunca pensou em suspender, porque 
apresentavam sempr~ uma .rreque.ncia supe-
rior â. exigida pela let. Ass1m, pois, sr. Pre-
sidente, sendo justíssima a reclamação que 
fazem os habitantes daquelle logar, confio e 
espero que a nobre cnmmissão de lnstru-
cção Publica tomará a represent!lção na 
·consideração que ella merece. (Mut~o bem). 

A' commis8ào de lnstrucçlio Publica. 
o sr. Delfim Morelra:-(Niio temos o 

seu discurso). 
A' commissiio de Petições. 
O sa. JoÃo VELLoso transmitte á Mesa dois 

requerimentos, um da professora. publica 
do sexo remenino do diatricto de Ou:-o Bran-
co solicitando dois annos de licença para 
trà.tar de sua saude, e outro do cidadão Ju-
lio Rodrij!ues Cezar, servente do Externato 
do Gymnasio Mineiro p~dindo melborJa de 
vencimentos.-A' commtssão de Petições. 

Não ba matarias diatribuidas para 2 ... lei-
tura. 
APRESENTAÇÃO D& PARECERES DAS COMMIBS0E8 

0 SR. SILVA FORTES, por parta da com-
missl!.o de PetiçOes, lê e envia á Mesa os 
seguintes: 

Parecer n. 83 

(Terceira Legislatura) 

Lydio Alerano Bandeir.a de Mello, a.o dr. 
Presidente do Estado, para provideuciar co· 
mo melhor convier aos interesses do Estado. 

Sala das com missões, 16 de julho de 1900. 
- Silva Fortes. - Vasco Azevedo. 

Parecet· n. 84 

(Terceira Legislatura) 
A commissão de Representaçoes, Requeri· 

mantos ~ PetiçOes, a que foi presente a do 
Conselho Districtal de Cambuquira, solicitan-
do auxilio para canalização de a~ua: potavél 
da referida povoaçiio, à de parecar : 

Que Eeja indeferida a referida representa-
ção, visto tratar se de medida de interesse 
puramente local. 

Sala das commissoes, 16 de julho de 1900. 
-Silva Fortes.- Vasco Azevedo. A impri· 
mirem-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJEOTOS, INDIC.~ÇÕEB, 
INTEilPJ:LLAÇOBS B JIIOÇÕES 

o sa J·:Lio TAVARES, obtendo a palavra, lê 
e envia à Mesa o segunte 

Projecto n. 52 

(Terceira Legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 

nas Geraes decreta : 
Art. }.o Fica o governo auctorizado a con-

tractar com quem maioras vantagens oft'e-
recer a construcçliú, uso e goso de um ra-
mal rerreo, de bitola de um metro, que, par-
tindo do arraial de Dores do Guaxupé (Estra-
da de Ferro Muzambinho) se dirija á divisa 
do Estado de S. Paulo a entroncar com ora-
mal, que, '{lartindo da linha Mogyana,tenha o 
mesmo ob)ectivo. 

§ I.o Ao contractante será. concedido pri-
vilegio pelo prazo de 50 annos, sem onus 
para o Estado. 

§ 2.o A construcção serâ iniciada dentro 
de seis mezes e concluida dentro de dois 
annos, contados da data do contracto. 

Art . 2.o Em egualdade de condições, en~ 
t re os proponentes, será preferida a Compa-
nhia Estrada de Ferro Muzambinho, conces-
sionaria da linha tronco. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposi ções em con-
trario. 

Sala das sessõeP, 16 de julho de 1900.-Ju-
Jio Tavares. 

Lido e apoiado vae a imprimir-se. 
o ar. VIUieo A•evedo : - Sr. Presidente, 

vou ter a honra de apresentar · á considera-
ção da Camara dos srs. Deputados um yro-
jecto de lei ereando uma escola msxta, 
nocturna, em cada fabrica de tecidos ou de 
qualquer outra mRnuractura e junto aos 
estabelecimentos industrlaes que distarem 
mata de tres kllometros da séde dos distrl-

A commisslio de RepresentsçOes, Reque- ctos escolares ..• 
rimentos e Petições, á qual foi presente a do O sR. JoA.o Pro : - Já começamos a revo-
juiz de direito da comarca de Abaeté, po· gar a lei feita o anno passado. . 
dindo um auxilio de 20:0001000, para are- O SR. VAECO AZEVEDO • . . e que ttverem 
construcção da cadeia daquella cidade, é de nnmero superior a 20 alumnos. 
pnrecer e requer : -Que ~ei.a remet.tida a I Esse projecto tem a aBIIIgnatura de 16 
referida representação do JUIZ de dtreito, srs . deputados e, em poucu ,palavras e oom 
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mui pequeno esforço, poderei justificar sua 
grande utilidade e impresci ndivel neces-
sidade. 

que, pelo lado e:~onomico, o mais reapeUa-
vel, aem duvida an~ u condiçOes de em-
baraço que assolam toda a Patria Brasileira, 
por eaaa face que tem servido de orien~ 
çlo ao Congreaso Mineiro, o projecto que 

0 SR. EPAMINONDAS Ü'rrONr; - E' uma 
subvenção indirecta ú fabricas de tecidos. 

0 SR. VASCO AZBVIDO:- 0 anno paasado, 
quancf:o a Camara cogitou da lei n. 281, 
Buppnmiu as escolas ruraes, vindo assim 
atrectar directamente esse nucleo da popu-
laçllo operaria. 

O sa. JoÃo P1o : - Perdllo ; v. exc. n!o 
pode dizer i1so, porque nllo aó votou por 
essa lei como a defendeu da tribuna. 

0 SR. VASCO AZEVEDO : - Hei de justlftcar 
o voto que dei no anno passado, de maneira 
a responder o aparte do meu illustrado 
collega. 

A lei o. 281, supprimindo as escolas ru-
raes, veiu abrir uma lacuna na instrucçllo 
publlca dos operarias. 

0 SR. JuVBNA L PENNA: -Em toda a parte. 
0 IR. VASCO AZEVEDO:- As fabrica~ de 

tecidos e outras manufacturu e os e!tabele-
eimentos lnduatriaes, sr. Pruidente, repre · 
sentam um elemento digno de consideraçllo 
porque silo fontes excellentes da riqueza 
publica ; naquelles estabelecimentos reune-
se grande mu!tidllo de pessoas, que, no tra-
balho, vão buscar meios de subsistencia, e a 
falta de escolas occasiona para essa popula-
ção pobre um grave transtorno ... 

O sn. Joio Pio:- E a população que tra-
balha é a unica que n!Io recebe o beneficio 
da inatrucçllo (apoiados). 

0 SR. VASCO AzEVEDO;- ••• trazendo para 
os dlrectores dos estabelecimentos ou com-
panhias serioa embaraços. 

0 SR. LUIZ CASSIANO:-E as populações 
ruraes não teriam tambem soO'rldo os mes-
mos embaraços com a suppressão das es-
colas 1 
;., 0 SR. VASCO AZEVBI>O:-Hei de d.iscutir 
tambem esse ponto. 

Como dizia, soJrrem as administrações daa 
fabricas e doa estabelecimentos industriaes 
graves perturbações, porquanto, a falta de 
escolas occasiona a retirada de muitas famí-
lias que não querem privar os seus filhos 
do beneficio estimavel e apreciavel da in· 
strucçll:o. 

Os que não têm o menor recurso sub-
metiam-se a essa dolo:::-osa contingencia; 
mas os que podem retiram ae para outros 
Jogares, desorganizando, muitas vezes, as 
turmas dos trabalhadores e obrigando as 
administrações a adaptar novo pessoal, 

com enorme pr~uizo para o regular anda-
mento do traballio. 

A necessidade da ed-:1cação, sr. Presiden-
te, está patente ao espírito de todos nós, 
tanto mais a e!lucaçllo do operario, que é o 
braço forte que fomenta a grandeza daa Na-
ções, porque, senborea, o operario repre-
aenta o soldado glorioso dos esqnadroes que 
se batem nas linhas avançadas do prog.resso. 
losiatlr no dever que têm os poderes ,pu-
blicos de dispensar ao operaria o auxill.o da. 
instrucção, seria fatigar sem proveito o 
espirito da Camara doa srs. Deputados : 

Agora, ar. Presidente, vou demonstrar 
c.-to. 

apresento e perfeitamente cabivel e accel-
tavel. 

O anno passado, com a suppressllo das 
&l!colu ruraes, doaram em dlaponibilidade 
154 proCe~sores, sendc> 34 normaliatu, e 
120 n!Io normaliatas, e esses profesaorea, 
pela força da lei n. 281, têm o direito de 
perceber, durante o tempo de diapc-nibillda-
de, a metade do ordenado. Temoa, po~a.l 
approximadamente uma despeaa de 70 a 1:11.1 
contos por anno ... 

O SR. PoaTo PR.nlo:-lnutilmente. 
O aa. V Asco Azsvno. • • não advindo di&lo 

o menor re1ultado. 
Ora, ar. Presidente, u disposições de UDl 

projecto, institnindo escolas nu fabrica~ e 
nos estabelecimentos induatriaes ••• 

O aR. BB..A.Nni.o FJLHo :-Como existem nas 
colonias agricolas. A aua justidcaçll:o eatâ 
na propria lei de inatrucção publica. 

0 SR. VASCO AZBVRDO ..• DãO trarllo despe• 
sas extraord inarias, porquanto, nllo serão 
aproveitados todos esses proressores ..• 

0 SR.. JUVBNAL PBNNA :-Que estilo ga-
nhando sem trabalhar. 

0 SR. VASCO AZEVBDO ••. que estilo ganhan· 
do sem trabalhar, como bem diz o nobre de· 
putado. 

O sa. JoÃo Pio :-V. exo. permiLte um 
aparte W Nós, pela lei, dispensámos os pro· 
feasores pQl'que elles não eram necesaarios e 
agora porque elles estão ganhando sem 
trabalhu vamos dar-lhes trabalho. Ou aio 
necessarios ou não. 

0 SR. VASCO AZEVBDO :-Mas, V. OXC. sabe 
que esses professores tinham direitos que 
foram respeitados pela lei n. 281. 

0 SR. JoÃO PIO :-Então DÓI vamos dar-
lhea trabalho porque elles estão ganhando 
atoa Y 

0 SR. VASCO AzBVBDO :-Va.moa dar-lhes 
trabalho porque o Estado necessita de1se 
trabalho. o sa. JoÃo Pro :-Então porque tirou-lhes 
o serviço Y 

0 SR. VASCO AziVEDO :-Suspendendo O 
serviço desses professores .•. 

0 SR. JoÃO PIO :-E' porque julgOU-OI 
desnecessarios. 

0 BR. VASCO AZEVEDO ••. O Estado enten-
deu que naquella occasill:o precisava tomar 
essa medida. 

O sa. JoÃo Pio:-Perdão; em administraçlo 
as cousas não se mudam de um anno para 
outro. A administraçll:o tem vida de seculos. 

0 SR . BRANDÃO FILHO :-E' uma pequena 
correcçllo ao projecto de inatrucçllo publica 
elaborado o anno passado. 

O SR . JoXo Pro dá um aparte. 
0 SR. V ASCO AZRVBDO :-seja como for, 

mas, o que é certo é que a. necessidade do 
restabelecimento dessas eacolaa Impõe-se e 
o Estado sem r~ zer sacritlcios no..-os utilinl'-
ae-ba desses professores que virlo preaw 
grandes beneficios aos eatabeteclmeu\oa iD-
dustriaes. 
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0 8R . JU\'ENAL PENNA :-Devemos apro-
Veitar a brécha e estender mais essa me-
dida. 

0 SR. VASCO AZEVEDO:- As escolas que vl[o 
ser creadas poderllo, quando multo, occu-
par 30 ou 40 pro res~ores dos que e~tlto em 
dillpoo ibilidade e mePmo percebendo os ven 
cimentos mteFae~ , isso nllo vrrá d~sorfla 
nlzu as finanças do Eitado, que de~penlle 80 
contos com os proftlssoros em disponibili-
dade. 

o !IR. JOÃO PIO:_: Isso e tlo falho. E' preci-
so saber si oR professores acceitam as esc·r 
las nessa !11 bricas. 

O fR . VMco AleVEoo:- Quasi que posso 
atllrmllt' á v. exc. que elles acceitam .... 

O sa. JoXo PJO: Hypotheco meu voto ao 
projecto. somente o que eu queria é que 
v. exc. fizesse a conrissão aqui para que 
eu podefse absolvel-o. 

0 SR. VA~CO AZEYEDO: .. . porque, as fa bri-
cas quer drrigidas por compan hiaP, quer 
particulares terl!.o nisso muito interesse, fi-
cando tambom os professores multo bem 
collocados. 

0 SR. LUIZ CASliJAN0:-0 projecto de V. exc. 
refere -se somen te ús fabricas de tecidos ou 
a outros estabelecimentos industriaes: de 
mineração, por exemplo 7 

0 IR. V A> CO AZ EVE DO: - A t odos que estive-
rem fóra da Fé..te escolar. 

Tl'nho ouvido de muitos, cl'mo que preten-
dendo neg11 r a utrlld11de da medida, que as ta 
bricas e ostabeleoimentos iodu~triaes, em 
sua maioria, d•spondo de grandes capitnes, 
dever·i am pagar por FUa couta professores 
parn leccionarew os meninos operarios. 

Essa bypothe~ e, ou objecç11o é por demais 
injusta. Acceitando-a, ar. Presidente, col-
locarr amos as fabricas de tecidos e os esta-
belecimentos industri aes nesta dura contin-
gencia: ou dd-r ·~ r~m, com doloroso pesar, 
que o t.enro e•prrrto d11 s creanç11s fi que en-
volto n~s tr·evas da ignorancia, ou pagarem 
mald um tributo- a manutençll.o do profes-
sor. (Apoiados . ) 

E as fabrica s, actualmente, devido á legia-
laçl!.o federal , estl!.o sobrecarregadas com o 
imposto do sello ..• 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI:- IsSO é sobre 
o consumidor e não sobre as fabricas. 

0 SR. VASCO AZEVEDO: e com outros pesa-
dos tl·itmtos. 

Com estas despreteocios11s e ligeiras con-
sld e r~ çõ P, creio ter, em geral, ju~tificado 

0 SR . llRA NIJÃO FILHO:- Per feitamente. 
0 SR. VA ~CO A7 EVEDO:- .. , a idéa do pro-

jacto e e~pero que a Camara dos OPpUtHdos, 
converleudo-o em lei, pr~ste á inst rucção 
puhl wa un• ser viço va lioso, qubl o de dt•tbr 
os e~tab e l ecim entos intlu~t riaes e as fabrt · 
cas de qualquer manuf11 ctura com escolas 
para a etlu cdçAo dos menores operari~s. 
( Muito bem; Muito bem . ) 

Vem à Mesa, é lido e vae a irr.primir, visto 
achar-se apo1ado pelo numero de assigna-
turas o seguinte 

Proj~eto n. 53 

(Terceira Legislatura) 

O Congresso Legislativo do E~tado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1.• Haverá uma escola mixta no-
cturna em cada fabrica de tecidos ou de ou-
tra qualquer manufactura, e junto dos ea-
tabeltJcimentos in•lustriaes, sempre que dia · 
t ar mais da 3 kilometros das sédes dos drs-
trictos tlScolares e tiver uma populaçll.o es-
colar superiJr a 20 alumnos de ambos os 
sexos . ' 

Art. 2.· Revogam-se as disposiçOea em 
contrario. 

Sa la· das sopsões, 16 de julho da 1900 .-
Vasco Azevedo.- Brandll.o l'ilbo. - J,.yme 
Gomes . - Arthur Pimenta. - Oiy mpio M"u-
rão.- Rodrigues Chaves.- Juveoal Penna. 
-João Valioso. - Nune~ Pinheiro. - Celes-
tino Soares.- Padre Joaquim Calixto . -
S1lva Fortes . - Cllrvalho Britto . - Porto 
Primo.-Franklin Botelho .-Iguacio Murta. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~f DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Annunciada a votaçllo das matarias cuja 
discus~ão ~e acha encerrada é approvado em 
l . • discuPsão e vae á commisP ll.o de Estatís-
tica o projecto n. 40, sobre nova denomina-
ção á Capi tal do Estado. 

Approva-Pe egualmente em L" discussão 
o vae á commissão de Justiça Civil e Crimi-
na l, o projecto n . 42 sobre concursos de ma-
gist rados. 

Em seguida é approvado em \. • d i scus~ ão 
e volta á commlssl!.o que o ela borc,u o pro-
jacto n. 46, concedendo licença. ao engenheiro 
Antero Pereira de Magalh!!.es. 

Submettido á votaçi!o é approvado em 
l. a discussll.o e vae á com mie· ão de Saude 
Publica o projecto n. 48, prohibindo a venda 
de vinhos art•flci11es e falsificados . 

Em SPjtUida Pl!.o approvados os p~reoeres 
ns. 75, 76, 77, 78 e 82, que têm o destino re-
gimental. 

Finalmente slo rejeitadas de accordo com 
o ;parecer da commis~ão de Instrucçll.o Pu-
bhcs , de 28 de junho proximo findo, o pare-
cer o. 258, de 1897, e os seguin tes vre> jectos 
em 2 .• drscuFslto: n. 97, do Senado, de 
18!l8; DP . 10, 88, 93 e 99, de IF94; n• - 17, ~5, 
121 e 148 de 1895, ns. 16Z, 165, 166, 167, 
171, 180, IP6, 187, 188, 190, 191, l!Ol, 204, 
2111, 2n, 230, 23i, 244, 246,248. 250. !!51, 
~54 , 257. 2.'>8, 2d3, 26!>, 266, 268, 269 e 271 de 
1896; ns. 279, ~olS . 290. 296, 304, 30~, 309, 
3 ' 0, 311, 312, 319, 323, 3~6. 3211. 3' 9. :~31, 
333, :l35 e 337 de 1897; ns. 339, 343, 348, 
::149, 353. 3611, 31'·5, 31ltl, :168, 373, :l7~, 3711, ::181, 
:l8:!, :183, 384, 3R5, 387. 388, 3~9. 3~·2 . 3!13, 
396, 397, 399, 403, 404, 406, 414. 417, 418, 
419, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 4::1 :?, 
435, 436, 437, 438, 439, 440 e 441, de 18.18.-
Aroh"tv .. m se. 

EPgotadas as matarias da ord~m do dia o 
ar. Pr~s illente de :igna para. am11nhã a se· 
guinte 
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ORDEM DO DIA 
PRIHEIRA P.UlT& 

.A.té uma bora da tarde : 
Lertura e 11pprovação da acta. 
Expedient-t. 
Segund~t leitura doa pareceres de commis-

a!leA e dos projectos depois de impressos e 
distribui <los. 
Apresentação de pareceres das commise!Ses. 

Apresentação de proj • ctoa, requerimentos, 
tndlcaçõeR, ioterpellações e moções. 

Discu>Sl!." de requerimentos, indicações, 
tnterpell11ções e moções. 

Approv~<çl!.o de redacç!Ses tlnaes. 

IEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.• dlscrusl!.o do projecto n. 51, fixando a 

torça publica par a o futuro exerclCIO de 
1001. . 

J.• do de n. 41, perdoando o réo Virgimo 
Hotacio de Noronha Luz, do reato du penas 
de pr all.o e multa que lhe foram impoataa 
pelo jury do Cermo do Rio Claro. 

1.• do de n. 50, sobre imposto territorial. 
Levanta-se a seutl.o. 

23. • SESSÃO ORDINARIA. AOS 17 DE JULHO 
DE 1000 

PRBSIDBNCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA. 
(f.· Secretari o) 

SUM~IARIO :-PrtmPira parte da orclem do d'a.-
Acta.-Ex ped len•e .-ObsPf\ açOM dos Fr•. Julio 
Ta,·are• e 11111aclo Murla . - Segnnda lel lura-
Artrlll'en•aç~o dn~ pareceres rara •e~undl d•scns-
alo dos p•oj•rtos na . 46 e 37. Idem do parecer 
sobre o projec tu n. 108, do sen~do . Idem !las 
redacçõea tlnaes Fnhre as l11rlh·açõee os. 5 e 6.-
Segunda parte .-Primeira discussão dos prt jP-
ctoa na . ál e 41. - lrlem do de n. 50 .- Jieque•l-
mento do ar. Jo~o Pio .-Obs~ r vações rl• sr. Ju-
lio T•v-res. - \'otaçlo nomlnai.-Declaração de 
voto do ar. A>lolpbo Pinto. - Ordem do dia . 
Ao meio dia, fei ta a cb amsda, acbam -se 

presentes us ara.: Agostinho Pereira, Celes-
tino Soare~. Nunes Pinheiro, Silva Fortes, 
Carvalho Britto, Olympio Mourão, Vasco 
Azevedo. XHvier Rolim, Brandão Filho, As-
tolpho Pinto, Joaquim Callxto, Franklim 
Botelho, Delfim Moreira, Porto Primo, João 
Pio, Epaminondas Ottoni, Valeria de Rezen-
de, Arthur Pimenta, Jayme Gomes, Tava-
res de Mello, JuvEJnal Penna, Julio Tava-
res, Alves de Lemos, Rodrigues Chaves, 
Abeilartl, Ferreira e Mello, lgnacio Murta e 
Joio Velloso. fa ltando com causa pal'tici-
pada os ~rs. : Olymp1o Borges, Gaspar Lopes, 
F. Peixoto, Astolpho Dutra, Lindolpho CHm-
poa, Lu iz H.ennó, Freitas Castro, Ribeiro 
Junquer re , D-siderlo de Mello, Julio Luiz, 
BeroHrdea de Faria, Rapoeo de Almeida, 
Leopoldo Correa e Simeílo Stylita, o dem ell11 
01 mala senhores. 

Abre-se a a~saão. 
Lida a acta rta antecedente e nlio havendo 

quem sobre e lia faça observações o sr. Pre-
ddente a dá por approvada. 

BJP&LoiK.'<TE 

O ar. 1. • Secretario dá conta do seguinte : 
T11legramma 

De varias bol11deiroa de Bemfica dirigindo 
á Camar a felicitações pela patrlotica att.l-
tude usuml·la pelo ar. deputa-to Julio Luiz 
<'Om o fim de asrantir os ioteress .. a da In· 
dustria pastorii.-A Camara tlca mt.eirada. 

0 BR. JULIO TAVAREI, ( ,zendo Ver ter 
merecido a approvaçlto do Senado a proposta 
desta CamHra de nomeHçiiu de uma com-
mlaPil:o mixta para apresentar na futura 
sessl!.o um projecto de lei sobre a reforma 
judiciaria, requer se consulte a Casa ai de-
lega á Mesa a faculdade de nomear os 
membros da referida commissiio por parte 
desta Camara. 

Com assentimento da Camara elto nomea-
dos os ara.: Nunes Pinheiro, V11lerio de Re-
zende. Raposo de Almeida, Julio T11.vares• 
Carvalho : Britto, Olymplo Mourl!.l) e Joio 
Lu•z.-Commun1quo-se ao Senado. 

0 SR . IONAC!O MURTA envia á Mesa Um 
requer imanto em que o cidadão Raphael de 
M1attos Paixão, proressor de io~trucçl!.o prt· 
maria em Arassuahy, pede mais um anuo 
de licença visto continuarem os seu s In· 
commodos de saude.-A' commi8siio de Pe· 
tu;õea. 

SEGUNDA LEITURA 

Têm segunda leitura e fie m aobre a mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres na. 
tl3 e 84 e os p rojectos ns. 52 e 53, e sendo 
estes julg~ dos objecto de deliberação. 
APRESB.\TAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕBS 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da com-
missl!.o de Petições, apresenta o seguinte : 

Pm·ecer para 2 . • rliscuwfo sobt'l o projecto 
"· 46, cü f900 

A commisslio de ReprePentações, Requeri-
mentos e Petiçõe~, a que foi presente o pro-
j ~ cto D. 46, 8pprOV8dO em J.a dldOUSFítO, G 
de parecer que seja submettido á 2.•discus-
são com a mesma redacção e approvado. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1000. 
-Silva Fortes - Vasco Azev<do.- A im-
primir-se. 

0 SR . RO DRIGUES CIIAVES, pela commissl(o 
de Redacção de Leis, envia A Mesa os seguin-
tes : 

Parecsr e redacçí!.o {lnal sobre a indicaçao n. 
5, de f900 

A commlsfil:o de Redacç!l:o de L'e' s, a que 
f,li presente a indicaçR.o n. fi. é de parecer 
que s · ja approvada como final a segumte 
redacçã o: 

Indico que, por iotermedio do ~roverno do 
EstHdo, se faça sentir e o da Uoil\o a con-
venlencia de aer mantida a tabella que, 
para o transporte de café, vig. rava na 
Estrarl11 de Ferro Cen tral do Bra~il até a data 
do ul timo contracto de trafego mutuo, entre 
a mesma estrada e a Leopoldloa G que foi 



IUbatituida pela de 1.• de maio do anno cor-
rente. 

Sala das commissnea, 17 de julho de 1900. 
-Rodrigues Chaves.- Nunes Pinheiro. 

Parecer 10bre a in.:ficaçll.o "· 6, de 1900 

A. commisslo da Redacçlo de Leis, a que 
foi pre~ente a indieaçlo n. ~. deste anno, e 
de pareeet' que seja adopbda eomo final e. 
mesma redacçlo çom que foi approvada. 

Sala das commiss!Ses, 17 de julho de 19JO. 
- Rodrigues Cba..,es .- Nunes Pinheiro.-A. 
lmprlmit-ae. 

0 SR. CARVALHO DE BRITTO, pela commi118l0 
de Constltuiçlio e Legislaçlo, manda á Mesa 
o seguinte 
Parecer para 2 . • discu&l/10 10br11 o projecto n. 

37, dll 1900 

A. commissão de ConstitÜiçAo e Legisla-
ção, ~ que foi presente o projecto n. 37, 
desta Camara, é de parecer que o mesmo 
passe á 2.• discussão e seja approvado nos 
termos em que se acha redigido. 

Sala das commiss!Ses, 17 de julho de 1900 . 
-Carvalho Britto. - Porto Primo . -Del-
fim Moreira.-A Imprimir-se. 

0 SR. lGNACIO MORTA, por parte da com-
misslio de Agricultura, manda á Mesa o se -
guinte 
Parecer sobre o p rojecto n . 108 , do Senado de 

1898 ' 

A commissão de Agricultura, a que foi 
presente a proposiçlo n. 108, do Senado, ore-
ando em S. José d'Além Parahyha um In-
stituto Agronomico, jâ approvado em I.• dls-
cuss!o: 

Considerando que, embora se trate de um 
estabelecimento de incontestavel utilidade e 
digno de todo o amparo dos poderes publi-
cos, ainda não foram installados todos os 
campos praticos creados por lei · 

Considerando que o pessoal dos que ti-
nham sido installados foi dispensado em 
vista das condiç!Ses financeiras do Estado 
e finalmente: ' 

Considerando que ainda suh~istem as mes-
mas causas que deram Jogar â suspensão 
de taes estabelecimentos, e que se deve adiar 
a creação de Institutos da ordem do de que 
trata. a proposição n. 108, é a commisslio de 
parecer que o mesmo entre em 2.• discusslio 
e seja rejeitado. 

Sala das commissnes, 17 de julho de 1900. 
- Ignacio Murta.- Arthur Pimenta.-A Im-
primir-se. 

Não hlli projectos, requerimentos, indica-
coes e moç!Ses a serem apresentadas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1. • di&cu&são do projecto n. 51 

Lido e posto em 1. · discusslo encerra-se 
esta sem debate, é approvado e vae â com-
missão de Força Publica o projecto n. 51, 
:fixando a força. publica l>ara o futuro exer-
olclo de 190 l. 

1. · dúcuntfo d? projtlcto n. 41 

Em seguida approv~He egualmente sem 
debate em I.· discussão e volta á commis-
slio de Justiça Civil e Criminal o projaoto n. 
41 perdoando, o réo Virginio Horaoio de No-
ronha Luz o resto das penas que lbe Coram 
impostas pelo jury do Carmo do Rio CUro. 

1. · discusstfo do prujecto "· 50 

Finalmenta é lido e entra em 1. • discus-
são o proj ecto n . 50, sobre imposto territo-
rial, sendo encerrada sem debate. ' 

O SR. Joio PIO (pela o1·tlem) fazendo ver 
á Camara tratar-Ee de mataria de summa 
relevancia e de alta monta para o Estado 
requer e é approvado qu., sej a. nominal a 
votação do projecto. 

o:sR . JQLIO TAVARES (pela ordem) declara 
â Ca.mara que a commisslio de Orçamento 
formulou e apre&entou o projecto cuja pri-
meira discussão acaba de ser encerrada . 

O orador declara que dá o teu voto e 
eatá de pleno accordo com o requerimento 
de votação nominal, porque está convencido 
de que a manifestação da Cua é e:treotiva-
mente necessaria afim ·de que neste mo-
mento;;o assumpto se rectifique de que Jado 
estó. a maiori a . 

O SR. PR&i>I DENTB declara que na fórma 
do vencido na Casa vae mandar proceder á 
chamada, devendo responder «sim» os se-
nhores que approvam o prlljecto e «não» os 
que o rejeitam . . 

Respondem «sim» os senhores : Celestino 
Soares, Abeilard, Nunes Pinheiro, João Val-
Ioso, ::iilva Fortes, Valerio de Resende, AJJ-
tolpho Pinto, Juvenal Penna, Delfim Moreira, 
Brand!o Filho, Alves de Lemos, Joaquim 
Calixto, Julio Tavares, Jayme Gomes, 
Franklln Botelho, Vasco Azevedo, Arthur 
Pimenta, Olympio Mourão, Epaminondas 
Ottoni e Porto Primo (20) e <<não» os senho-
res : Tavares de Mello, Ferreira e Mello, 
Xavier Rolim, Carvalho Britto, João Pio, 
lgnacio Murta e Rodrigues Chaves (7) . 

E', pois, approvado o projecto por 20 
votos contra 7. 

Remetta-se â commissão de Orçamento. 
O sr. Alltolpho Ploto (pela ordem):- Sr. 

Presidente, pedi a palavra. para vir explicar 
meu voto na presente occasilio. O anno pas-
sado evitei, quanto me foi possível, discu-
tir esta questão que, iniciada aqui na Cama-
ra, tanto barulho e tanto echo fez em todo 
o Estado de Minas-a questão do imposto 
territorial. 

E quando alia appareceu de novo nesta 
casa, com o augmento da taxação sobre bem-
feitorias feito pelo Senado, pareceu-me que 
ella viria causar extraordinario prejuizo 
ao Estado de Minas e fui eu qnem declarou, 
(a primeira voz talvez, que veiu pedir aqui 
a rejeição da emenda), que eJJa. sacrificava 
os interesses do Estado e, principalmente, 
da zona que represento. 

A taxação das bemfeitorias, parecia·me, 
além de tudo, illegal, e eu pedi mesmo que 
nem ao menos fosse votada a emenda envia· 
da pelo Snnado. Hoje tenho o prazer ex-
traordinario de vér, pedida pela commisalo 



de Orçamento, a rejeiçlo deaa mesma emen-
da apresentada o anno pauadot maa noto 
que foi demuiadamente reduzlaa a taxa do 
impoato, de modo que dlmiuutiuima aeri. a 
renda que elle posaa ofterecer. 

Por isao, sr. Presidente, n~o podendo .r~ 
jeitar o projeeto,venho fazer minha de!llara· 
çlo, para que nlo pareça lncoberencia de 
minha parte, em 2. • disr.usslo, ou em outra 
opportunidade, approvar a elevaçlo da taxa 
do Imposto, o que é uma neceuidade im-
prescindível para o Estado, que nlo pode 
ficar guiando aeu1 orçamentos por eua unl-
ca taxa diminutíssima. 

E é, além disso, uma Injustiça extraordi· 
narla fazermos recahir sobre uma unlca pro· 
ducçlo (apoiatfo&), a producçlo do café, toda 
taxaçlo do Estado. 

0 IR. VAIOO AZBVBDO : -Essa vantagem 
do Imposto territorial é que esté. s~ndo ne. 
gada. 

0 IR. ASTOLPHO PINTo : - Essa vantagem 
é, exaetamente, a que deve subsistir, porque 
o café esti sujeito áa vacillaç!!es do tempo 
e o Estado não pode ficar á mercê de factos 
que se succedam com anormalidade comple-
ta e nem ainda fazer recahlr todos os onus 
sobre R unlca zona propriamente producto-
ra e que é exactamente a que mais softre 
com as moditlcaç!!es do cambio, porquanto 
é aquella que mais .relações tem com os 
paizes da Europa. 

0 S.R. EPAMINONDAS Üt'TONJ :-Foi eua zona 
mesmo que reclamou contra o Imposto. 

O sR. Joio Pio : -Foi essa mesma z~na 
que tomou armu contra o projecto votado 
aqui e que ameaçou o Estado de uma revo-
luçlo. 

UM SR. DBPUTADO : - Apenai reclamou 
contra a lnclualo das bem!eitorias. 

0 SR. ABTOLPRO PINTC :-Foi a incluslto 
das bemfeitorias que fez todo o barulho e a 
reunilto de 20 de outubro, realizada em Juiz 
de Fóra, reunilto composta dos representan-
tes da lavoura, nlo originou-se de elemen-
tos politicos, foi sabida dos elementos popu-
lares. 

Os la,vradores, sr. Presidente, pediram 
para que fosse retirada a taxaçllo que reea-
hlrla •obre as bemfeitoriaa e para que se 
tornasse o imposto mais justo e equitativo, 
evitando-se os males que poderiam abrir. 

No proprlo orçamento votado no anno 
passado, nota se que numa renda de vinte 
mil o duzentos contos, doze mil e seiscontos 
seriam produzldes pela exportaçlio, desta 
cabendo ao café uns nove mil. 

O IR. Joio Pio : -Si o projecto estáj em 
discussão peço a palavra. 

0 IR. ASTOLPRO PINTO :- Estou dando a 
expllcaçlo do meu voto e peço {1, v. exc . 
me permltta .... 

O SR. Jo.Io Fio : - Nlo me dirijo a v. exc. 
e sim á Mesai si o projecto está em discua-
slo peço a pB..lavra. 

0 IR. AsTOLPHO PINTO : - Eu tambem sei 
que nlto devo dirigir-me a deputado algum e 
si o fiz á v. exc. foi por delicadeza, que ne&· 
te momento retiro. 

Estou, ar. Presidente, dando eltpllcaçlo do 
meu vow porque tambem repreeento uma 
paroella d.o povo e venho fuel-o..... · 

O aR. JoXo Pio: -Eu aqui cumpro o meu 
dever e nio ~enho delicadeu com deputado 
algum. 

0 IR. AsTOLPBO PINTO ••. para que elle ft . 
que inteiramente aclente do meu procedi-
mento. 

O IR JuvENAL P.BNNA. :- Muito bem. 
0 IB. . A8TOLPBO PINTO : - Votando hoje em 

favor do projtl()to apreaentado pela commia . 
sl.o de Orçamento, conservo-me, entretanto, 
no direito de acceitar a modificaçlo da iua, 
afim de ver si é poasivel aer augment.ada, vir 
substituindo o de exportação e tornar aqool-
le mais conveniente aoa intereues do ]Sst.a-
do. Tenho concluído (Mmto bem-muito b1m) 

O SR. Joio Pio:- Isto é grave, tem quelqus 
ch011J au d~<~ns. 

Nada mala havendo 'tratar.se o sr. Presi-
dente designa para manhl a seguinte -~ ... -.e:--.:l 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTB 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlto da acta. 
Expediente. 
S!Sgunda leitura dos pareceres de commls-

aoea e doa projetos depois de impressos e d1a· 
tribuldos. 

Apreaentaçlo e pareceres das oommia~ .. 
Apresentaçlo de projectos, requerimentos, 

lndicaçne~, lnterpellaç!!ea ou moçO e•. · 
Diacuaall.o de requerimentos, lndicaçnea, 

interpellaç!!es e moç!!e~. 
Approvaçlo de redacçnes ftnaes. 

II!IGUNOA PARTE 
Ate 4 horas da tarde : 

1.• dlscusslo do projecto n. 47, approvan-
do as despesas do ex,rcicio de 1898. 

1 . • do de n. 49, creando no Estado a Asais-
tencla de Alienados. 

Levanta-se a sesslo. 

24.• SESSÃO ORDINARIA AOS 18 DE JULHO 
DE 1900 

PRESlDBNCIA. DO SR. AOO!TINHO PEREIRA 
(f.· Secr~ario) 

SÚMMARJO: - Prlmelra- parte da ordem do dla.-
Acta.-Exped iente.-~bservaçOes dos srs. Jolto 
venoso e cartos Toledo.-Apreaentação do pare-
cer para 8egonda discussão do projecto n. 4').-
Idem tto projecto n . 5t. -Approvaçlo das relfa-
cçO~s tlnae' dM lndlo,~çOes ns. 5 e 6.- Segun!fa 
parte.- Prlmelra dlscusslto do projeoto n. 4'7 .-
Idem do projecto n . 49.-Discurso do ar. Joio 
VeJioso.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs.: Agostinho Pereira, Ceies· 
tino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho Brit-
to, Delfim Moreira, Alves de Lemos, Carlos 
Toledo, Tavares de Mello, Julio Tavares, 
Jolo Pio, Abeilard, Artbur Pimenta, Jayme 
Gomes, Silva Fortes, Brandlo Filha, Jolto 
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Velloso, Astolpbo Pinto, Juvenal Penna, 
Epaminondas Ottont, Valerio Rezende, Xa-
vier Rolim, Jo11quim C~tlixto, Ferreira e 
Mello, Olymplo Mourão, Vasco Azevedo, 
Rodrigues Chaves, Ignacio Murta, Porto 
Primo, Luiz Cassiano e Franklm Botelho, 
faltando com cau~a particlp11da os ara.: 
Olympio R1·rg•s, Gaspar Lopes, F. Peixoto, 
Astolpho Dutra, Lindolpho CampoP, Luiz 
Rennõ, FrettRs Castro, Ribeiro Junqueira, 
DePiderio de Mello, João Luir., Bernardes de 
Faria, Raposo de Almeida, Leopoldo Cor-
rêa e Simeão Stylita, e sem ella os mais se· 
nbores. 

Abre· se a sesPão. 
Lida a acta da antecedente e nll'o haven-

do quem ~obre ella faça observa~ões o sr. 
Presidente a dú por approvada. 

EXPE DIE,I;TB 

0 SR. I.' SECRETARIO da conta do Stl· 
guinte: 

OlficiOI 

Do sr. I.· Secretario do Sen2do devolven-
do acompanhada de emendas a proposição 
de lai emanada desta Camara sob n. 23.-
A imprtmircm se as emendas. 

Do mesmo ar. I.· Secretario communi-
oando que por parte do Senado for11m no-
mec~.dos par a a commissllo mixta. incumbida 
de el11borar o projeoto sobre a nova orga-
niza~ão judici11ria os srs. !enadores Affonso 
Penna, Levmdo Lopes e Agostinho Côrtes e 
outrosim que pelo mesmo Senado foi 
rejeitada a proposição de lei n. • 19, ema-
nada desta (;amara, relevando o collector do 
Pomba do pag11mento do alcance veritlcado 
em suas cout»s .-A Cama r/\ tlca inteirada. 

O SR. JoÃo VELLoso, fazendo ver ochar-se 
des!alcadu a commiFsáo de Saude Publica 
pela aubencia de dois de seus membros, pe-
de a nomeação de quem preencha interi-
namente as v~gas. 
~ Com o assentimento da Camara sll'o no· 
meados os srs. Nunes Prnbeiro e Abeilard. 
;: O sr. Carlus Toledo:-Sr. Presidente, 
ausente desta Casa por motivo justo, nno 
tive orcbs ão de assistir· á memoravel sessão 
de hont· m, em que se discutiu na Camara 
dos Depu1 a~ o~ o projecto n. 50, oiTerecido 
pela digna coDJmissão de Orçamento, acerca 
do imposto territorial. 

Eu ,.e11ho declarar a v. exc . que si esti-
vesse presente negaria meu voto ao projccto 
nos t .. rmos em que elle se acha concebido. 

Aguardo, porê •n, a 2. · discus~ão de mate-
ria tão impllrhnte, para não EOm ente dis-
cutil-a, cou•o tambem otrerccer emendas a 
um~pr·ojecto que ha tanto tempo occupa a 
attenç!lo du Camara dos eenhores Deputados 
e impressiona a populnção deste Estado. 

Nilo h a materius disti'J IJUidas para 2. · lei-
tura. 

APREE&NTAÇÃO I.>E PARECE REi DAS COMM!S· 
SÕt:B. 

~"- 0 SR. FERR BIRA. B MELLO, por parte da 
commissão de Estatística, apresenta o se· 
guinte 

Pat·ecet· pat·a 2.· discus&4o •obre o projecto 
n. 40de 1.900. 

A commissll:o de Commerolo, E•tatiatica, 
!ndustri11s e Arte,., a que foi presente o pro-
.J .. ctcto n. 40, que dá a denomtnaçllo de «Bello 
Horizonte» á Capital do Estado, já approvado 
em 1. • d1scus•ão, é de parecer que seja o 
mesmo submettido á 2.· e approvado tal 
qu~l está.. 
S~Ja das Be&s!!e~, 18 de julho de 1900.-

Ferreira e Mello.-Padre JOIIQUlm Caliito.-
Juvenal Penna. A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DB PROJECTOS, INDICA.Ç!!ES B 

MOç!!BI. 

O sr. BraadAo Fllho:-Sr. Presidente, 
por parte du commlseüo de Camara~ Municl-
paeP, vou remelter á v. exc. um projecto de 
lei por ella formulado e concebido noa ae· 
guintes termos (Lt-) 

Como v. ex c. v é, sr . Presidente. nlro se 
trate de uma idéa nova, mas tão pouco não 
é uma Jdéa m<·rta que a commi~são venha 
fbzer a resuscitar no seio dest~ casa. 

Ao contra1 i o. rt>presE>ntante necesParia de 
intereses legrtimt•S que desde ha D1Uito se 
f. zem s• ntrr na administração municipal, 
ainda o anno pass11do essa idéa se encanou 
em um projecto de lei que, si mereceu, é 
certo, a censura e a impugnação de al~un11 
!Ilustres e oistinctos collegas, teve, em com-
peoPa~ão, o amparo, a defePa e o apoio de 
out!'os nlto mt~noa illustres e nlio menos 
uist.inctos membros desta casa. 

E, sr. Pre~idente, apreciando-Po devida-
mente o ePpir1to que presidiu ao debate 
que eotão sa travou, vê -se clarAmente que 
semelhante divergencia de opini!!es se ma-
nifestou antes em relação a pontos accesso-
rios e a matarias alheias incorporadas no 
projecto do que em torno a idéa principal 
nelle contida. 

A utilidade e a conveniencla da medida, 
for11m sempre mais ou menos reconhecidas 
e acceitas; quer.am-se, apenatr, al~umas 
restric~ões, notadamente na parte em que 
o pr• jacto se referia aos cargos de agente 
executivo municipal e de presidente da 
camarc.. 

Pois bem, sr. Presidente, a commissll:o ao 
elabor11r o projecto que ora apresenta, at-
tendeu a e~sas restr1cções:-e, por isso, 
acredrta que a Camara dos senhores Deputa-
dos appro\'al o ha. convertend<> em lei essa 
medida cuja uttlidade tem sido, por vezes, 
brilhante e soht>jamente demonstrada. 

O sn. JoXo P10 : - Muitas vezes. Infeliz-
mente essa idéa jú foi ~ejeitada cinco vezes 
pela Camara. 

O SR. Rn.umxo Fu11o: -Assim, portanto, 
sr. PrePidente, não preciPo fuzer mais am-
plas con~iderações par a justificar a utilida-
de do projecto e lio.ito mP, apenas, a tem. 
brar. <'Omo o fez o meu illustrado collega, 
residente em Ouro Pt eto, o sr. C11rlos Tola· 
do, que, apesar de vivermos em uma demo-
cracia iotelligeote, a ctfra da noFsa popula-
ção intellsctual é baixa e por toda parte es-
CII~F ês. pes~OHI 1doneo e habilitado para oc· 
cupar os cargos publicas; e que, portanto, 



nllo devemos restringir ainda mais esse pes-
eoal, com a lncompatiblllzaçlo da numero-
sa clesse doa professores do maglaterio su-
perior, tanto mais ainda quando é certo 
que essa classe, pela disoiplin<A do seu espl 
rito, pelo cultivo de sua intelllgenc·a e pela 
boa orientaçlto da sua vontade, é preciS&-
mente squella que ml>iB competencia tem e 
que mais habilitada se acha para com.pre -
hender perfttitamente as necessidades pub 'i 
oas e ae111m avaliar tambem das meditfas que 
devem de ser decre tadas para aatiafazel-as. 
(Muito bem; mui/() biJm.) 

Vem á Mesa, é lido apoiado e vae a im-
primir ae OHeguinte 

Projecto n. 54 

(Terceira legislatura) 
Art. J.o As incompatibilidades estatnidaa 

na legislacllo vigente - para elegibilidade 
aos cargos de vereadores, conselheiros dis 
trictaes e juizes de paz- nlio comprehen-
dem os lfmtea e professores do ensino supe-
rior, s~cundario e normal. 

Art. 2. • Revogam· se as disposiç1Ses em 
contrario. 

(S. R.) -Sala das commies1Ses, 18 de 
j ulho de i900. - Brandito Filho. - Olympio 
Mourllo. 

Approt~açtlo diJ 1·edacpões finaes 

Lidas e postas em discussão successiva-
mente, >iÍ ' l sem debato approvadns as re-
dacções tloaes das indicações ns. 5 e 6 e o 
sr. Pres1de <1te manda que quanto ao ot1ecto 
da prirne1ra officie-se ao governo e quanto 
ao da segunda dê-se conhecimento ao Se-
nado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

f. • di&cus1llo do projecto n. 47 

Lido e posto em J.a discussão encerra-se 
esta •em debate, é approvado e vae á. com-
misano de Or~;amento o projeoto n. 47, ap-
provando as deapesas do exerci cio de 1898. 

f.a discussllo do projecto n. 49 

E' lido e posto em J.a discussão o proje-
cto n. 49, creando no Estado a Assistencia 
de Alienados. 

O sr. .JoAo Vell011o : - Sr. PreBidente, 
na det'~isa do projecto em discnl!sllo, com 
ret'erencla á sua utilidade, conveniencia e 
opportunid- de de sua adopção, não preciso 
dePpeoder muitos e longos argv.o:entoP, por-
quanto, basttt considffar que é grande o 
nume!'o d1t vlctimas da alienaçllo mentttl, 
enclao•urad11s umas nas cadelas dus cidades, 
outras e rrantes pelas roas e pelas estradiiP, 
para piHntar-se em nosso esp1rito essa con-
vlcçl\o. 

Entretanto, a par dos motivos poderosvs 
que m•litem em f11vor deue projecto, veobo 
re'p~ito ' ~tmente offllrecer á esclarfcida t-pre-
cillçilo de vossa exo. e de meus illustr.dos 
cc.lle~ss algum~a ponderações que me aug-
gerlu o assumpto em debate. 

SI 

Outr'ora, ar. Presidente, ainda ba um se-
cu lo, deanta da intell1gencia povoada de 
concepç1S~s delirantes, a razão em completo 
deaequihbrio, e senso moral pervertido, a 
conelllencia agitada de allucinações ou 
qna~i extincta, dnnte, emtlm, do naufraglo 
d.a. mentl!l1d•de humana, deante deaaea gran-
doe inCortuntos que, por assim dizer, diri-
mem a personalidade, porque o eu pensante 
torna-se alh~io a si proprio, o eS{!Irit. o pu-
blico vaclllava na interpretação que devia 
attribuir ao determinismo de tlio assombro-
sos J-hfnomenos ! Ora considerados como 
~erea peculiarmente gratos á divindade, ora 
tidos como victlmas da colera desta, ora, 
finalmente, encara<tos como posses;os da 
malignidade satanica, os alienados foram I alvo, successivamente, de piedoso respeito, 
votados ao menospreso publico ou cercados 
de supersticioso terror. 

Atorment.tdos por fiagello incomprehensi-
vel, errantes por toda a parte ou atir<ldos, 
como animaes ferozes, pulsos algemados 
com pesad11s cadeias, ao fundo de estreitas, 
escurn e lnfttctas masmorras, os alienados 
encontrdram em Pinel o seu libertador, que 
mo,tran-lo-os á sociedade como doentes, mas 
capazes de recuperarem a lucidez de aeo 
espirito agora otruscado pelo eclipse da ra-
zllo, quebrou -lhes os, grilhões e ple•taou os 
seus dire ttos de homens, que no dia de 
amanhã poderiam voltar a tomar assento no 
banquete da vida. Pinel rebabilitou-os e os 
carceres converteram-se <lm asylos e a calma 
não tardou em restabelecer-se no espírito 
dos maia B!Cit.ados, que, em gran .te maioria, 
alo restituidos {\ sociedade e á fdmilia. 

Recolher um alienado ao hospicio, sr. 
Presidente. nlio leva somente o 10tuito de 
separHI-o dr. s homens e abrigar a sociedade 
contra os per•gos com que a ameaça a sua 
loucura, ma~, visa tambem pensai-o e cu-
rlll-o, si po•sivel for. Pois que o louco é 
um doente, cumpre actuar sobre seu espiri-
to, dirigir-se á sua sensibilidade multts ve-
zes exaltada, outras vezes entorpecida, re-
colher cuidadosamente os destroços que 
ainda restem do sinistro da rl>zão ou da 
vontade, reger aua imaginação, soltoitar, 
aproveitar o poder secreto que exeroem os 
pnenC>menos moraes sobre o estado dos or-
gltoe, p11ra acalmar o delirio, dar-lhe curso 
conveniente, restabelecer lenta e progressi-
vamente a ordem e a saude na economia, 
conduzindo o l~>uco á attençlio, pela atten-
ção à r. flaxn:o, pela reflexlio á proprill ra-
zão e aa.im reintegrar o espir ito na posse 
do bom ssnao e fia ltberdade moral. Mas 
como conseguil-o 7 Como escalar essa mu-
ralba de inJiff~:rença, de descontl~ nça, de 
obsJin~tção e in•rc1a ou de mobilidaull com 
que o louco se def.-nde contra a nos~a inter-
venção 7 Pela l!ensibilidade, que é o unlco 
poder capnz tle grandes atreitos sobre seus 
orgãos. Si o ePpirito do louco é r~ibelde ou 
inc>~paz, difficll de fbar-se, si a sua razlio 
é aln.Ja m>~is dilltcil de convencer-se ; si a 
sua vontade é inerte ou fug~tz, obst1011da 
ou adormecida e não podemos abordul a di-
reotamente, peht sensibilidade teremos ao-
cesso ao seu ei!plrito e o possuiremol!, pqia 



por essa faculdade o louco sempre deixa o 
flanco á nossa intervenção. 
li Pondo-se em jogo as palxõeP, os senti-
mentos os sentidos, os appetltes, é sempre 
poaslvei impressionar o alienado pelo prazer 
ou pela dor, pela doçura ou pelo terror. 

Quem domina um homen, ainda mesmo 
um homem sensato pelas paix!Ses ou pelo• 
sentidos, o possue todo inteiro e o move a 
seu talante, porque é a sensibilidade que 
fornece a màteria prima de seus penPamen· 
tos, que lhe assegura frequentemente seus 
juizos e lhe Inspira o ardor da fé ; é ella 
que propõe á vontade e escapa de suas de-
terminações, que a estimula e lhe commu-
nica a força e a coragem para etrectual-as. 

Por isso é que as fortes emoçOes agitam 
e abalam todo o corpo, modificam no até aeu11 
fundamentos, affirmam-no e o abatem, exci-
tam-no e o e.ultam. T<!,dos estes phenomenos 
correm por conta dos laços estreitos que 
prendem o pensamento ao cerebro, que é 
seu instrumemo e o cerebro, aseentado na 
culminancia da hierarchia organica, por in-
termedio dos cordnes nervosos disseminados 
por toda a parte até aos mais afastados 
confins do organismo, como si fôra uma 
riquíssima rede telegraphica que lhe per-
mitte colher incessantemente informaçOes 
do que se passa fóra e expedir em todas as 
direcções as determinações da vontade, re-
cebe as impreseões, transforma-as em sen -
saçoes e as registra como documentos ne-
ceasarios para o eu apoderar-se de seus ca-
racteres por meio da percepção e poder for-
mular juizos e raciocinlos, e assentar sue.8 
determinações volitivas. Essa correlação, 
essa solidariedade permanece a mesma no 
estado de saude ou no estado de molestia . 

Mas, ar. Presidente, para preencher tão 
positivas e valiosas indicações, para dar 
cumprimento a esse estupendo programma, 
formulado em nosso seculo, cumpre Isolar 
o alienado, afastai-o dos seus, interromper 
completamente todos os habitos de sua vida 
anterior, arrancai-o ao meio onde se origi-
nou a sua loucura, pois a sua permanencia 
nesse meio habitual, essas mesmas impres-
sões que em principio trabalharam com a 
sua molestia, avigoram-na dia a dia, fortifi· 
cam o erro em que elle elabora, aggravam 
a sua loucura; esses cuidados minuciosos 
da familia o cançam, essa vigilancia con -
stante, por parte dos que lhe eram mais 
caros, o embaraço, as contradições o exas-
peram e as complacencias aggravam o seu 
delírio. 

Ao passo que, o hospício, pGi a calma ex-
terior, que elli reina, pela disciplina sabia-
mente conduzida, pelos exercícios corporaes 
que descançam o cerebro e derivam para 
outros orgltos uma porção de energia mor-
bidamente àccumulada nesse orpão, por 
todos esses meios associados ás diversões, 
ás conversações sematas, á vigilancia bene-
volente, constitue como uma ntmosphera 
pura e salubre que lhe envolve o espírito e 
quebrando o curso vicioso de suas idàas o 
mantém em condições de llygiene moral as 
mais favoraveis ao restabelecimento da sau-
de da alma, o isolamento desperta no espi-

rito do louco subit& admlraçlo e tlxa-lhe a 
attenção pela novida:le du impreasões. 

Maa, ar. Presidente, ai o alienado fosse um 
Individuo atrectado de mol.estia commum a 
sua condiçll.o aocial seria estabelecida na 
eaphera dos doentes em geral e não ae lhe 
procuraria proporcionar aniatencla especial, 
regulada por lei, mas, é que a sua molesUa 
mental pode acarretai-o á pratica de aotoa 
prejudiciaes a ai proprio, á sua família e á. so-
ciedade. O poder publico o reconhece como 
doente, mu, de sua moleatia o que, lhe Im-
porta Ngistrar e o seu estado mental, em 
attenção aos perigos com que a loucura 
ameaça o proprio alienado, a familia e a 
sociedad~. para 9-ue elle, o _poder publico, 
se habili te previamente com providencias 
que salvaguarJem a ordem, a moral e se-
gurança publicas. Mas, não pára ahi a 
missão do poder publico. A loucura tendo 
mudado a situação do alienado em face da 
familia e da sociedade, modificou necessa-
riamente as relaçoes que elle mantinha na-
turalmente com estas duas entidades mo-
raes . Em virtude da catastrophe da menta-
lidade, a lei, reconhecendo que não à re-
sponsavel por seus actos quem não é livre 
e que não pode conduzir-se e agir livremen-
te quem não gosa da luz da razllo e da in-
tegridade do senso moral, quem não é cam-
pos sui, finalmente, conferiu á sociedade o 
poder de intervir na vida. do alienado, prin-
cipalmente do alienado perigoso, com o in-
tuito de garantir seus direitos e interesses, 
bem como os direitos e interesses da propria 
sociedade, sequestrando-o e submettendo-o 
a um regimen de excepção, pronunciando 
a sua incapacidade civil e a sua irresponsa-
bilidade legal perante os tribunaes. o regi-
meu especial de excepção, a lei pena l desar-
mou a sociedade e, por-tanto, a sequestraçlio 
do alienado se impõe como garantia de tran-
quillidade e de ordem publicae . Ainda mais: 
premunida com o recur~o coercitivo da se-
questraçlto, a sociedade a exercita tambem 
em beneficio do proprio doente, que embora 
des tituidiJ de liberdade moral, conserva 
ainda o poder de acção de que pode abusar 
em detrimento de si proprio. Por isso se 
legitima a sequestração, que no recesso do 
hospício, por meio de incessanttl e incança-
vel vigilancia def.mdo o paciente contra 
suas proprias impulsões. Mas, não é esta a 
sequestraçl!.o como se praticava outl-'ora, 
enclausurando-se os infelizes louco~ em lu· 
gubres e infectas masmorras, mais detesta· 
veis do que todas as Bastilhas; onde eram 
manietados com pesad;; s algemas, torturados 
com indisivel selvageria, como si foram 
animaes ferozeP, não sr. Presidente; a se-
questraçll.o que a lei offerece ou impõe ao 
11lienado é o isolamento asylar, prestigiado 
pela sciencia e preconizado por l:'mel e por 
todos os psychiatristas de nosso se~ulo, enca-
rando no louco um homem innocente, onde 
reside uma. alma immortal, um doente ca-
paz de restituir se á posse da razão e da 
liberdade moral. 

Para se defender, portanto, contra oa pe-
rigos com Q.ue a ameaça a loucura de um 
dos seus mombro1, a sociedade instituiu o 
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asylo de alienados, coll". que ella acena a çlio dos legistas e dos psychiatristas, e versa 
esses infelize •, não como carcere, mas como sobre ..1. insufficiencia, direi mesmo, sobre a 
promessa de cur11. ás desordens da mentali· incorrecção de nossa legislaç!lo penal em 
dade. (Muito b•m!) rererencia ás ult imas conquistas da psycbla~ 

E' verdade que muitas vezes, a ramilia, tria, especialmenta no que d1z respeito á 
inspirHda nos mais nobres e respeitaveis gen- loucura purdal, à loucura moral, fórma de 
timentos do coraçl\o humano opp!le e~tor,· os alienaç!lo que atrecta tantas apparencias do 
á execução desta providencia salutar dictada vicio ou do crime, subtrahindo frequenteme n-
pela ju•tiça e pela caridade social e institui- te mui tas de suas victimas ao hospício p ara 
da pel a sciencia. Afastar-se de um ente que- arr"stal-as às consequencias penaes de seus 
rido, ju•tamente q~:~ando o seu esta1o recla- erros; desordem de espírito, sem deilrio, sem 
ma cuidados os ma1s minuciosos e os ma1s illu ões, ssm allucinaç!les, cujos symptomas 
atrec tuosos, conflal ·o a extranhos, longe do consistem principalmente na perversão das 
doce aconchego do lar, ter o coração tres- (aculda·les activas e moraes, ser:t1mentos, 
passado do tr1ste presenti mento de que, tal- &1!<1 c!les, incliuaç1l3s, caracter, costumes e 
vez muito breve, tenha esse ente de tran~por cond ucta. 
os humhraos da vida e aos. seus n!l.o seja j A vida affectiva do individuo é profunda-
possível recebe.r o seu ul .. mo susp1ro, en- mente desarranjada e esse de~arranjo versa 
xugar-lhe a ultima lagr11.na, são pont.leraç!lea sobre a maneira do sentir, do querer e do 
estas que Impõem ,1lenc10. agir , Esta e outras fórmas do desequi-

At:crescentae ainda as a pprehen. ões que ilbrio mental podem tanto mais facilmente 
em tal emerl(e nc1a repassam o espmto, que HCarretarerrosjud1ciarios,quanto em seu cor-
se deb11.te sob o pe.so de vert.ladlltra pr_ocella tejo symptomado pode nli.o se revelarodelirio, 
mot•al, os preconceitos que se nutrem acer.ca que ruu1tos legistas tôm como pedra de to-
da loucura ; a suppos1ção de que uru d1a, que da loucura. Com prehende v. exc. que 
quan do o desventurado louco despertar-se um estudo critico dessa mater1a interessa 
de seu delil'io e se vir rodeado de extra nhos, summamente ao poder publico, a quem curo-
envolto em uma atmosphera de ~vucura, a pr·e defender o louco contra as severidades 
pouca razão que lhe resta desabara pol' com· inju ~titlcadas e injustiflcave1s do seu cod1go 
pleto .. r stes e outros. argum entos, romenta- penal, como importa defendei- o contra as 
dos, v1vameute coloridos pela sellSibl lldade 1njurias e as offensas que outrem possa ln-
superexcit .. da pela desventura. de cont .. r fl 1gir·lhe. 
entre o~ seu~ um desnorteavdo da raz!l.o ou Entretanto, sr. Presidente, como di F se ha 
do ~en .o moral, ~oem suble ar barreiras a~ pouco, de1xarei de parte esse a~pecto do pro-
Jsolau.'ento prescrtpto pela lei 8 pela BCien blema, ainda porque, tratando-se de assum-
CJ a, , amt.la mesmo no Interesse do proprw pto que transcende á nossa competencia es-
pacl o;nt~ · , .1d t tadoal, em cou u alguma nos é f .cultado 

Mas, 1m porta reconhecer, SI. Pres . en e, remediar aos inconven ientes e mesmu aos re-
q~e a permanencl~ do louco no s~,u melo ha· sultddos lamentaveis que decorrllm desse 
b1tual, ont.le elle e o alvo dos cat nbos e dos estado de cousas. Passarei a breves cunsi-
culda tos os mais , ternos da fa~rulla e do.s derações tambem concernentes á ma teria do 
am1gos, CUJa Vl glia?cm e:xaspe.ra 0 seu dell - projo;cto e que sobre proporcionarem appli-
rJO, onde a curwstdade ext.ranha e apprehen~ caçoe~ proveitosa~. tamhem comprovam a 
SI v a dos seus o canç~ 8 ID~plra lho; susp.el opportunidade deste projecto. Opportunida-
tas, essa permanene1a bal~a todos e for..,os de sim, ar. Pres idente, porquanto já era 
empre~ados ~ara a c~r~, e for?oso convi~ tempo de dotarmos, no Estado, esse ramo do 
em. que o lso.lamento e a ?0 ~dlção de cura serviço publico e quotldulnamente vemos 
bl11dade. A calma,, a diSCiplina que remam cre:<cer o uumero de alienados que VHgam 
no hosp ac1o: 8 novl~ade das lm?ressões, dos pelas estradas, e pelas povoações, muatas 
hab Jtos e da linguagem produz~m sobre .0 vezes em detrimento da tranqu1lltdade e da 
esp1r1to do louco surpresa sal utar e cons~l · ordem publica, outras vezes são recolhidos 
tuem u~ benetlc10 que de~e . mflulr podero,a ás cadelas em deploravel prom1scuid•de com 
.e etflcazmente sobre. sua razão. os condemnados· flagrante injustiça I (Apoia-

Demal, sr. Presidente, releva lembrar lo ·) · ' 
ainda que, restituído ao pleno goso de suas c • · . . 
faculdades mentaes, voltan •io par" o seio de O fa cto observa~o e verificado da c1fra 
sua familia o ex -alienado n!lo se sentirtl crescente das v1ct1mas da alienação mental 
a;;uilhoado pelo pesar de se lhe depar~rem , prende-se ~ ~uas c•rcumstanCJas capita.ed: á 
entre oR seus, testemunhas iuev•t .. vels de berança e a Intemperança. 
sua !oucura pas~ada, o pae n!l.o se senti!·á M: ,tn useando-se c.J m cuidado as etiologia&, 
humllha,Jo dellute dos tllhos pela recordaç!l.o escrutando se o valor das causas ruoraes in· 
rie seus desvario~ e nem as tlluas ver se bào tellectuaes, medicas ou cirurgicas, dlsse~an
forçadas a e.xercer,, sobre seu pae .enfermo, do-se os factot•es da civd1zaç!lo,ver se -baque 
uma auctor1d .de mdeb1ta, llldgltlma, mas todas as causu se reduzem a esses doi11 fdcto-
rec!Hmada pela força das circumstancias. res. A herança é a tran missli.o dos ascen..tentes 

E s, sr. Pres1de!lte, as p und.e r·açõos que a á sua ti Ilação, nll.o ó de uma " 'esma moles-
matar ia deste p~oJecto suggerm-n:e em de· tia assestada no meswo systema co;rebro-
fes~~: de sua ut1llt.lade, convdn1enc1a e oppor- espinal, como tambem, na ma10ria dos ca-
tumaJade, tenllo deixado de parte uma o .• tra 808 a t ·ansmissli.o de uma pred 1 spos1~ão a 
.face do assumpto, a qual hoJe attrae a atten apr~deutar qualquer perturbaç!lo do sys1.ema 

c.-•1. uervoso; qualquer perturb11ção, qualquer des-



ordem nervosa pode, de geraçlo em geração, 
transformar-se em psycbose e vice versa. 

Os cerebros mal equilibrados são os mais 
promptos em euccumhir sob o influxo de 
perturbações organicas,ao choque das paixões 
violentas e das emoções, ao estampido das 
tempestades moraes; os cerebros bem dotados 
resistem. 

As differentes .nevroses, desde o que se 
cb~ma exaggero do temperamento nervoso, 
excitabilibade nervosa, até a loucura propria-
mente dita, constituem uma familia, cujos 
diversos productos patbologicos têm relações 
directas e afflnidades intimas com sua~ camas 
p;erttdoraP. E têm se demonstrado os estreitos 
laços que ligam á loucura as convul:;ões, a 
bydteria, a epilepsia, a idiotia, o estrabismo, 
a excentricidade, a paralysia agitante e mui -
tas outras atrecções que IJ6 manifestam na 
espbera da innervação. 

Não sómente estas, mas, o estudo biolo -
gico das familias nevropatbicas tem demon-
strado que existe relaçll.o estreita entre as 
nevroses e as molestias chronicas heredita-
rias; existem verdadeiros parentescos mor-
bldos : alienados, escrofulosoP, racbiticos, 
tuberculosos, etc . , em Yirtude de sua ori-
gem commum, de certos caracteres phydi-
cos e moraes, devem ser considera~oil como 
tllhos da mesma família, ramos diversos de 
um mesmo tronco. Eis a influencia da he-
rança. Ao nascer, o homem recebe o des-
tino que lhe legaram os seus antepassados. 

Não està no poder do microscopio, nem da 
cbimica nem de sciencia. alguma á no88a 
disposiçll.o, diz Maudsley , fazer nos distinguir 
o ovo humano do ovo de um quadrupede. 

Entretanto, é bem certo que a natureza 
do primeiro deve á herança alguma cousa 
por onde se desenvolve, nas condições re-
queridas, a fórma humana; do segundo tam. 
bem tem herdado alguma cousa por onde 
se tlesenvolve, nas condio;ões convenientes, 
a fórma de quadr·upede. N!io aómente o ovo 
humano acha na sua natureza esse destino 
especrtlco, maP, em cada ovo em particular, 
a uerttnça individual prepara o destino pro-
prio do individuo. Ora. esta lei que se ap-
plica a todos os Feres vivos, preside á nossa 
econ(lm ra tanto no estado de saude como no 
estado de molesti11. Por isso vemos frequen-
temente a influencia da transmissão heredi-
taria prendendo, no mesmo circulo evolutivo, 
os escrofulosoP, rachiticos, hystericos, epile-
pticos, lunaticos, gottoso~, impulsivos, 
excentricos, neurastbenicos, etc. 

Para corrigir as disposições viciosas que a 
heran ça implanta no systema nervoso, di s · 
posição geradora dessa numerosa família 
nevropathica, dentre os diverws meios acon-
selharlos resalta o desenvolvimento harmo-
nico de todas as faculdades do homem, a 
cultura da intelligencia, a formação do ca-
racter, o avigoramento do organismo, tlnal-
mentu, a educação. E esse poder maravi-
lhnso da educação em corrigir, em rectiflcar 
certa clasee de anormalidades e em alcan-
çar successivamente productcs de notoria 
superioridade @obre os antecessores, esten-
de se a todo o reino ortrnnico, como se veri · 
tlca diariamente em horticultura, etc. 

Mas, sr. Presidente, interessa-nos sobre· 
maneira averiguar a acç!io da segunda con-
dição etiologica da alienação, isto é, a in-
temperança, de que cumpre destacar o abuso 
das bebid~s alcoolicu e pricipalmeute das 
bebidas fal:;itlcadaa ou confeitadas com al-
cooes vulgarmente conhecidos sob a deDO· 
roi nação de alcooes artitloiaes. De cerca de 
tO annos a esta parte tem ganho dilatadas 
proporções o consumo desses liquldos espi-
rituosos e o envenamento que elles produ-
zem, ainda mesmo ingeridos em dozes mo-
deradas e repetidas, tem se propagado como 
verdadeira epidemia, augmentando a cifra 
da mortalidade, da crimlnalidade, do pau-
perismo e principalmente da loucura; e o al-
cool o provisor dos h< spitaes geraes, dos hos-
pitaes de alienados, de incuraveis, de epi-
lepticos, de idiotas, etc . 

E como não ser este o resultado positiva-
mente verificado, sr. Presidente, si esse to-
xico estende sua nefasta influencia a todos 
os tecidos do organismo, desde o mais nobre 
na bierarchia organica, o systema nervoso, 
cujas cellulas e fibras dotadas de extrema 
sensibilidade, já exhaustas, esgotadas pela 
prodigiosa activldade a que as condemna o 
alcool, tornam-se impotentes para preencher 
sua missll.o na economia, até aos elementos, 
aos tecidos de protecção, os quaes, prolife-
rando em excesso, hypertrophiando ~e ao 
influxo do alcool, recalcam e abafam os te-
cidos activos ; tudo fenece sob o imperio 
desse invasor. 

Quando se prolonga a intoxicação pelo al-
cool, a intelligencia se enfraquece, a roemo -
ria se empobrece, a imaginação se extin~rue 
e o senso moral se embota. Apathico, indif-
ferente a tudo 1ue o rc.deia, estupido, o al-
cooiista torna-se impotente para os luctas da 
vida social e em pouco desce á profunda 
decadencia psychica. onde se manifestam 
accessos de melancholia , de mania, preoccu-
pações hypocondriscas, impulsões su icidas 
ou homicidas, dellrio de perseguição, e final-
mente a demencia . 

Bem deploraveis já seriam, sr. Presiden-
te, estas gravíssimas consequencias dePse 
flagello, si ellas ee circumscrevessem á Pua 
victima, mas, o que é mais para lamentar-
se é que ellas passam á sua descendeocia 
imprimindo-lhe alterações e desorden~ para 
o lado da innervação principalmPnte, e le-
gando lhe esse caracter de decadencia orga-
nica e mental e prepara, para as lucras do 
futuro, gerações de notoria inferioridade. 

Tudo isto é muito grave, sr. Presidente, e 
corre por conta do abuso do alcool, mas, 
principalmente do alcool de procedencia 
outra que não o caldo ou mosto de uva, 
porque, como já tive occasião de demons· 
trai-o, discutindo aqui outro pr<>jecto, alo 
toxicoP, muito toxicos os alcooes produz idos 
pela fermentação de mosto de beterrabas, 
batatas, celluloses, grãos, e te., e o alcoolis-
mo em todos os seus horrores só Bfl tem pro· 
pagado com extranha rapidez, depois que 
os alcooes superiores invadiram o commer 
elo, sendo offõrecidos Insidiosamente ao con-
sumidor 60b a fórma de vinho, cognao, etc. 
Chamo a esclart~oida attençiio de v. ex o. 
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para o que levo dito, ar. Presidente, porque 
deante deasu conclusoeainconteataveis, que 
a aciencia tom poaitivamente aasentado, 
nlio nos é licito cruzar os braços e nlio cogitar 
de eatorvar, com med1de.a lel!islativ .. , o 
desenvolvimento de tllo medonha situaçlio, 
pois fl!:o do maia elevado alca ce, para os 
poderes publlcos, os problemas que versam 
sobre a vida e a a~ude publica. 

Si tal é a influencia tlo alcoolismo sobre a 
genesis d& alienação ruenbl, cumpre oircum-
acrevel-o tanto quanto possivel, primeira-
mente, para cercear o mal, restringindo, 
coaretand.J a induatria f11lsit!cadora de be-
bidas alcoollcaa e, depois, promovendo a re-
generaçlio do alcooliata 

A primeira indicaçllo se preenche cabal-
manta pela adopçllo de um projecto sub-
mettido aotualmente ao nosso eatudo. 

A aegunda por meio da abstinencia, da 
mudança de meio, do Isolamento. Mas isto 
116 se con•eguh á pela Eoquestraçlio do ai 
coohsta, pois elle nlio se resignará á absti-
nencia, si nlo se afastar completamente de 
sua roda habitual, ai nllo se ausentar de~se 
melo aocial, onde a alcoolizaçl!.o tornou ae 
quasi obrlgatoria. 

Medida preservadora da sociednde, que 
aaaim se defende contra os actos perigosos 
do alcooli!lta delirante, o isolamonto e acon-
llelhado no interesse da reforma moral do 
alcoolista. 

Fo11e prospera a no!lsa aituaçlio eoonoml -
co-tlnanceira e poderiamoa instituir, a par 
da Assistencia a alienados, Aasistencia a 
alcoollatu, como se encontra em Inglaterra, 
Eatadoa Unidos do Norte, Suiasa, Russia, Al-
lemanha e Fr3nça. 

Em institutos de11e genero, onde reinam o 
regimen de temperança e a influencia mo · 
ralizadora de asaistentes de reconhecida 
competencia e dedicação, ahi o isolamento 
ó a therapeutica mais efficaz para a recon-
atituição da personalidade do alcoolista, 
gravemente lesada pelo eft'eito da intoxi-
cação dos centros nervosos. 

E' bem de ver-se que depois da abst.inen-
cia, o trabalho muscular é o factor mais 
importante para a regeneraçl!:o physica e 
mental do alcoolista. 
O~ trabalhos agricolaa que se praticam ao 

ar livre e exigem uma despesa continua de 
força muscular, nas melhores condi~ões by-
gienicas, são os maia favoraveis, facilitam 
u trocas nutritivas, activam os pbenome-
nos de desassimilaçlio o n eliminaçlio do 
alcool. 

E ia , sr. Presidente, as ponderaçoes que 
sugg<lriu ·me o pro.:ecto em discusslio, as 
quaes eu venho submett or â sabia modita-
çlio de v. exc. e de meus i Ilustrados colle-
gaa e po~sam ellas calar em vosso espírito 
e pleitear a adopçlto deste projecto e de to · 
das as diaposiçOes legislativas que attenuem, 
reduzam, eliminem, de nosso meio social, 
aa condiçOea etiologicu, geradoras da ali· 
enaçlio m · ntal, que, em proporções a nus · 
tadnr •• B, vae ferindo tantas victlmaa. (Mu to 
bem! Muito bem)! 

Nlio havendo mai s quem peça a palavra 
encerra·ae a dtacusilo. sendo approvarJo o 

projecto.-A' commiBFlto de Saude Publica. 
Nada maia havendo a tratar-se o •r. Pre-

sidente duigna para amanbiL a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMIURA. PAR"tB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçll:o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de commts-

EOes e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 
Apresenta~llo de pareceres daa commis-

sões . 
Apreaenta~ão de projectos, requerimentos, 

indtcac;ões, interpellaç03s ou moções. 
Discussã.o de r equerimentoJ, indicaçOea, 

interpell.çõos e mo~õea. 
Approva~llo de redacçoes ftnaes. 

SEGUNDA PAR"tR 

Até 4 horas da tarde : 
1.• dipcnssl!:o do projecto n. 43, que dia-

pile sobre condueçlio aos avaliadores. 
2.• do de n. 46, sobre licenoa ao enge-

nheiro Antero Pereira de Maga.thl\es, func-
cionario na Estrada. de Fc!rro Oeste de Minas. 

Discusello dos parecerei' ns. i9, 80, 81, 83 
e 84. 

Levanta·se a sesal!:o. 

25• . SESSÃO ORDINARIA AOS 19 DE JULHO 
DE 1900 

PR8Sl;)ENCIA DO ER. AGOB-r!NHO PEREIRA 

(1. • &cretario) 
SUMM \1\10:-1.· 8~rte da ordem llo d•a -Act&. 

- Expediente.- b3'rnções dos srs . Julio Ta-
vares e Deslderlo de Mello.-2.• IPitura .-Apre-
~entaçAo do parecer para ~ .· discussão do p•o-
jec·o n. ~7 .- Jde:n do proj•cto n. f>5.-2. • 
parte .-1. • cllscus!lio dos projertos ns. 43 e 46, 
- DIFcuss:lo dos jJarecere~ ns. :9 a 81. - 0rdem 
do dia. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-ee 

presentes 01 senhores: Agostinho Pereira, 
Celestino Soares, Nunes Pmheiro, Julio Ta-
vares, Abeilard, Delfim Moreira, Brautll[o 
Filho, Alves de Lemos, Tavares de Mello, Va-
lerio de Rezende, Astolpho Pinto, Xavier 
Rolim, Olympto Mourão, Carlos Toledo, Luiz 
Cassiano, Silva Fortes, Carvalho Britto, 
Fl'ltnklin Botelho, Jayme Gomes, Vasco Aze-
vt>do, Epaminondas Ottnni . O •~ lde rio tle 
Mello, Joaquim Calixto, Arthur Pimenta, Jole 
Valioso, Ferre•r11. e Mello, Juvenal !:'Rrma, 
Ignscio Murta, Rodrigues Chaves e Porto 
Primo, talt~tndo com Cdusa parttcipada 01 
senhores: Olympio Borges, Gaspar Lopes, 
F. Peixoto, Astolpbo Dutra, Lindolpho Cam · 
pos, Luiz Renn ó, Freitas Caatro, Ribeiro 
Junqueira, João Luiz, Bernardes de Faria, 
Raposo de Almeida, Leopoldo Corrêa e SI· 
mell.o Stylita e sem ella 01 maia senhoro,, 



· Abro-se a sessil:o. 
Lida a acta da antecedente e nil:o havendo 

quem sobre e lia f11ça observações o sr. Pre-
aidente a dá por approvada. 

EXPEDifN1"E 
0 SR. I . · SBCRETAJÜO dá conta do seguinte 

Requerimento 

De Joaquim TPixei ra de Andrade e outros 
pedindo verba para pagamento dos premios 
& que fizeram jUA em 1896 e 1897 COmO Vi 
ticultores e venicultores .-A' commissil:o de 
Orçamento. 

0 SR. JULIO TAVARES, f"zendo ver acha-
rem-se ausentes os tres. membros da com -
missil:o de Justiça Civil e Crimin~ l e ter na 
referida pasto. diversos papeis aJiectos ao 
estudo d~ssa commissão, requer a nomeação 
de tres membros para a citada comminl!o . 

Com o assentimento da C11mara são no-
meados os senhores: Julio Tavares, Carvai!Jo 
Britto e B•·andilo Filho. 

0 SR. DEEIDERJO I >F. MRLLO envia á Mesa 
para ter o destino regimental um telegram-
ma de criadores, inveru istas e boiadeiros do 
municip:o do Sacramento, solicitando a res-

1 cisão do contracto de abastecimento de 
carnes verdes .-A' commitsão de Commercio 
e Industrias. 

2.• LEITURA 
Tem 2.• lei tura e fica sobre a mesa para 

or1e m dos trabalhos o proj ecto n . 54. 
APR1!!8RNTACÃO DE PAR~:CERES OAB COMMISSÕES 

O sr. Silva Fortes : - (Não temos o seu 
discurso). · 

Vem á Mosa, é lido e vae a imprimir-se 
o seguinte 

Projecto n. 55 

(Terceira Legislatura) 
A commiss!lo de Repre~Pntações, Requeri-

mentos e Pet i çõ~•, á qunl foi junto o do nor-
malista R ph- el de Matto~ Paixão, professor 
da 2. • cadeira de instruc~;ão primaria da ci -
dade de Arassuahy, pPdin<lo um a nno de li-
cença pnra tratamento de s ~ ude, é de pa-
recer que se adnpte o seguinte proj ecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Gera es decreta : 

Art. un•co. Fica o Presidente do Estado 
de Minas Geraes a udori z~do a prorol!ar por 
mais um anno , ~em vencimPnto•, a licença 
concedida ao cidadilo Raphael de Mattos Pai-
xão, p1 ofe~sor da 2 .• carteiro. de instr ucção 
primaria ria cidade de Arassuahy ; revoga-
das as d•sposições em contrario. 

S»la das ses>õeP, 19 de julho de 1900. -
Silva Fortes. - YaPco Azeve~o. 

O sr. Dl!LPH 'M MoREIRA, poht com missão 
de Orçamento, mAnda á Mesa o seguinte 

Pa•·ecer para 2. · disc••s>t'!r> .<o/Ju o projecto 
n. 47, rle 1900 

(Terceira Legi>latura) 
A commissllo de Orç• mento e Contas, a 

que fui presente, para consultar de novo 
com seu pa! ecer, o pl'Ojecto n . 47, da 

Camara, approvando o balanço e contas do• 
exercício de 1898, é de p&rlloer - · que o 
mesmo projecto ~eja aubmettido á 2. • dis-
cusslo e approvado. 

Sala ·das commiseões, 19 de julho de 1900. 
- Delfim Moreira. - Julio Tavares. - Va-
lerio de Rezende.-A i mprimir-se. 

Nil:o ha projectos, indicações e moções a 
serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
f.· discussão do pmjecto n. 43 

Lido e posto em I.· discu~são encerra-se 
est a sem O< bate, é approvado e vae a coru-
misslio de Justiça Civil e Criminal o pr~je 
cto n. 43, que dispõe sobre conduçlio aos 
avaliadores. 

1. · discussão do projecto n. 46 

Em seguida encerra-se sem debate a 2. · 
discussão tlo at·tigo uni co do projecto n _ 4i, 
s bre licença ao engenheiro Antero Pereira 
de Mbgalhães, p • ojec1o és te que é approvado 
e volta á coo1missão de Petições por consen-
tir a Camara que soffra elle 3. · discussão. 

Di.~cussão dot ]X!receres ns. 79 a 84 

Finelment<J lidos e postos em discussão 
successivamenle são sem debate approva.dos 
os pareceres ns. 79, 80, 8 1, 83 e 84, que vão 
para a secretaria aMm de fazer se o expedi-
ente relat1vo 1tOS mesmos. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia 
o sr. Presidente designa para amanh ã a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMKIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e rtos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 

Apresentação de pareceres das commissoes. 
Apresentaçilo de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos , indicações, in-

te rpellações e moções. · 
Approvaçãe de redações tlnaes. 

SEGUISDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

2. · discusFã' do projecto n. 272, de 1897, 
sobre exposição para os productos manufa-
cturados agrícolas e pa~toris. 

2. · do de n. 40, dando nova denominação 
á. Capital do Estado. 

I.· do de n. 44, concedendo auxilio para a 
construcçl!o de uma egreja matriz na Capi-
tal. 

Levanta-se a sessão. 



26.• SESSÃO ORDINARIA AOS 20 DE JULHO 
DE 1900 

'pftJI:SIDFNCI" DO SR. AGOSTll"HO PEREIRA 

( I. · Secreta rio) 
SUMM.\1110:- 1.· part~ da ordem rln rlia- Acta . 

- Exp-rlhntt e. Declaraç.~o de vn tn dos H~. 
Braml ilo Filho e Al ve de Lo mn~ . Ohs•rvacões 
dos sr~. l'errr" ra e Mello e Alvps de Lemus.-
2. • !eitu ra.- Apr~>en taçln ri o parecer para 3. • 
dl!cn<•àn do proj· c to n. 4(i. IIPquerimento rlo 
~r. Va~co Azeverlo. Arrese nt•çào da rerlacç;io 
final el a ln r1ic;tçl • n. 7. Idem rlos pa·~rer•~ 
p. ra 2 . • d rscu s~l\o dos project·•s n<. 41. 43 . •8 
~ 4!l. - 2 .• parle. - 2. • discus•iln rlo projecto 
n-. 27?. rle IRQ7 . Discu rso e reqn .•rimcrtlo do 
sr. ' ilva !<'artes . Emend1 do sr . Jnlio Ta v•r•~. 
Di ~cn r>o do sr l g n ~rio Mnrta.- 2.• d • sc uss~o 
do projeclo n. 40 . D-scurso dn sr Br•ndllo 
~'ilho . ll equeri m ~ nlo dn sr . l'errelra e M•llo. 
Discurso 110 sr. Juvenal Pcnna . Ob •n ·a(ües do 
Sl' . !li unes Pinheiro.- I • rl •scu •~ao rio projPclo 
n. 44 lli ~r nrS•l~ rln• >rs. Va•co Azevedo. Jtllio 
Tava ·e~ ; Carl ~s Tol!l(lo. Valeria de R c~enrl e , 
Epa u·tuo11das Olloni e João Pio. D•c • araç~•~ rio• 
sr· . r:ar l s T•>IPdo. ll r· rld~n ~s Char ~s. Juvenal 
Penna c Pre~ ld e 11L~.- Ord t m do rli a. 
Ao me io dia, feita a chamado.. acham-se 

presente~ os srs .: Ago~tinho Pereira, C.e-
Jestino Son res. Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, Abei lard, Brandão Filho, Astolpho 
Pin to, Ah·e rle Lemos, Xavier Rolim, .l u-
ven al Penn a.. Silva ForteP, EpAminonrlu Ot-
ton i, Va leri a rle Re~ende, Vasco Azevedo, 
DePiderio de 1\lello, Julio Tava re•, Joaquim 
Cal ixt.o, Lniz Ca•~inno, Olympio \lourão, 
João Pio. JAyme Gomes, Carlos Toledo, .~r
thur Pimenta, Jofio Velloso, FPrreir.-\ e Mello, 
Tavares r!e Me llo, FrAnklin Botelho, Rodri-
gues ChnvPs, Porto Primo e lgnacio Murta, 

·faltando com cansa participada os srs. 
Olympio Bo r~Zes, Ga~par Lopes, F . Peixoto. 
Ast• ·lpho Ontra, Lindolpho Campos, Luiz 
Renn ó, Froitas Castro, Ribeiro Junqueira, 
Desiderio rle l\l e llo, Jollo Luiz, Bern • rdes de 
Faria, Rapo. o de Almeida. L'opoldo Corrêa, 
e Sime!\o tylita e sem ella aR mais senho-
res. 

Abre se a sessão 
Lirla a Reta rlfl a ntecerlen t e e nl[o havPndo 

quem sobre e li a fa ça ob~ervaç!les o sr. Pre-
sidente a di\ por approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR . J.· SECRETAP. IO dá conta do seguinte= 

Q{ficio 

Do Presiden te da Camara Mnnicipal de 
Abro Carnpo ~ubm elle o do á consiUeraçi\o ~ 
Con 11 rePso uma representaçl'io em qu e os 
habit~ ntAs do úis tr1cto de S. Vicente do 
Grama pedt~m sua passagem do município 
da Viçosa para o de Abre Campo.- A' com-
miPP1io rle Est.• tist.ica. 

0 SR. BRAN ÃO Fi LHO envia á Mesa a 
se~uinte rlaclHraçl'ío de voto, que o sr. Pre-
sldAnte manrlo. que se nsira lna ach: 

DeclaramoP quA, si estivesssmos presentes 
A sessllo de hontem, á hora m que se vo-
tou o parecer n. 84 , que concluiu pelo In· 
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deferimento da petiçl!o do Conselho dlstri-
ctal de Cambuquira, requisih ndo auxilio 
para. canalizaç o dagua potavel na referida 
povoaçllo, votariamo3 <'outra o mesmo pa-
recer. 

Sala das ses~!les, 20 de julho de 1900.-
Brand!o F1lho .- Alves de Lemos . 

0 SR. FRRRE!RA E MELL'> envia â 1\Jesa 
uma representaçlio do directorio do partido 
republicano do Serro pedindo o restabel'lci-
mento da subvenção que o Estado dava á. 
Escola Norm al dR referida cidade . - A' com-
missão de Petiç!les. 

0 SR. ALVR~ DE LIMOS participa e a Cama-
ra fic a inteirada que o sr. Delfim Moreira 
faltou hoje á sessllo por motivo de molestià. 

SEGUNDA LBITURA 

Tem sel(unrla leitura e fica sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos o projPcto n 55. 
APRESENTAÇÃO OR PARECERES DAB CO~IM !S l'!l88 

O sR. SJL'f A FoRTES, por parte da commis-
Pllo de Petiç!le~ , apresenta parA tH~eira 
discussão com a mesma red acçlio o proJecto 
n. 46 Pobre licPnça ao enl(onh eiro Antero 
Perei ra rl e MAgalhlles .-A imprimir-se. 

0 SR V•SCO AZEV ~ DO, obtendo a pa lavra, 
r•quer e obtem rli11pensa de impressl'ío e in-
terstício regimentql afim da que o refe r1do 
projecto n . 411 figure na ordem d" di a de 
amanbã.-Na fórma requeri 1a constará da 
ordem do dia o pr~iecto . 

O &R . RoDRI GUEs CHAVES, pela commiss11o 
de Redacçlio, a presenta o seguinte 

Par ece1· p ara 1·edacçllo fi~al s~ l>re a indicaçilo 
n. 7, ele f 9DO 

A commissão de Redacçllo de Leis. a que 
foi presente a indicação n. 7, ó de parecer 
(j ue sPja adoptada como fin al a mesm a re-
dacçlic com que foi approvada . 

Sala das commiPsões, 20 de julho de 1900. 
- RndrilruPs Ch Aves - Luiz CasPiano.- Nu-
nes PinhAiro.-A' imprimir se. 

0 SR . J ULIO TAVARES, pela commissl!O de 
Justiça Civil e Criminal, manda á Mesa os 
seguintes : 

Parec" · para s•gunda rliscu ssifo sobre o p1·o · 
j~cto n . 4f, de 1900 

A commi slto ele Justiça Civil e Criminal, 
a que foi pr~sente o projecto D. 41. do cor-
r entA anno, é da parecer que sPja elle sub-
mettido á 2.• dtscussi'io e approvado. 

Sala das c~mmiss!les, 20 de julho de 1900. 
- Julio Tavares.- Brandlio Filbo.-Carvalho 
Britto. 

Parecei' para sP-gu n da d iscusslto sobre o pro 
jecto n . .J3, de 1900 

A commissã o de Justiça Civil e Criminal, 
a que (rl i presente o projecto n. 43. do 
corrente anno, é de pa•ecer que s~ia elle 
submettido á. 2. • discussão e approvado. 

SAla das commiss!les, 20 de julho de 1900. 
-Julio Tavhres.- Bra ndão Filho.- Carva-
lho Britto .-A imprimirem-sa. 
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0 IR. JOÃO V&I.LOIO, por pr.rte da (Om-
missão de Saude Publica envia á Mesa os 
aeguintea : 

Parecer e emendas para 1egunda discussi%a 
sobt e o projccto n. 49, de 1900 

A commisslio de Saude Publica, a que foi 
presente o project.o n. 49, approvado . em 
J.A discussão,- é de parecer que seJa o 
mesmo submettido á 2.• discussão e app~o
Tado com as seguintes emendas : 

1.• Ao art. 3.• accrescente se: 
Paragt·apho. Fica o governo auctori!-ado a 

aproveitar um proprio esta doai para mstnl-
laçlio do hospício. 

2.• Substitua -~e o art. 4• pelo seguinte: 
Artigo. :\ a~sistencia de,allenados terá. um 

director profissional, cujos vencimentos não 
deverão exceder aos dos diractores de Secre-
tarias do Estado e ter.._ os auxiliares que o 
governo julgar conveniente~, com vencimen-
\os por elle marcados. 

Sala das commissões, 20 de julho de 
1900.- João Velioso.-Nunes Pinheiro.- Dr. 
.A.beylard Rodrigues Pereira 
Pat·ectt· e emmdas para segunda. disc ussijo 

sobre o p rojecto n. 4 8, de 1900 

,\ commisslio de Saude Publica, a que roi 
presente o projecto n. 48, appro~ado em 1.• 
discussão, -é de parecer que SeJa o mesmo 
projecto submettido á 2.• diacus!ão e appro-
vado com as seguintes emendas : 

J . a Ao art. 1. • accrescente-se: 
Paragrapho. Egual prohibiçlio se estende 

á venda de outras substancias alimentares 
facticias ou falsitlcadas ; 

2.A Ao art. 2.• -depois da palavra- fal-
sitlcadas- accrescente -se:- ou das substan-
cias alimentares racticias ou falsificadas ; 

3 .• Ao art. 2.•- linha 4.•- accrescente-
le depois da palavra- falsificadas : -e das 
substancias allment.ares fact'cias ou falsifi-
cadas; 

4 .• Accrescente se onde for conveniente: 
Artigo. Fica o governo auctorizado a mon-

tar um laboratorio de analyses, que terá um 
diractor com vencimentos eguaes aos de di-
rector da ecretaria de Estado e mais o pes-
soal auxiliar que o governo julgar conveni-
ente com vencimentos marcados por elle. 

5. ' Paragrapho. Fica o governo aucto-
rizado a regulamentar todos os serviços do 
laboratorio de analyses. 

Sala das commlssões, 20 de julho de 1900 . 
-João Velloso.-Abeyiard Rodrigues Pereira. 
- Nunes Pinheiro. -A imprimirem-se. 

Não ha projectos, indicações e moções a 
serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA OHDF~M DO DIA 

SWUN IH DIECUS~ÃO DO PRC'.IE<.: rO :". 272, DI-: 
1897 

E' lido e entra em eegunda. discussão, por 
artigos. o projecto n. 272, de 1897, sobre 
exposição dos prr.ductos manufacturados, 
agrícolas e pastoris. 

Em ciiscu!slio o artigo 1. · 
O 11r. 811Ta Fortea-(Niio devolveu o reu 

discurso). 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra em 

discussão o seguinte 
Requet·imento 

Requeiro que seja adiada a discussão do 
projecto n. 272, de 1897, por 48 horas. 

Sala das commissOet, 20 de julho de -1900. 
-Silva Fortes. 

O sr . .Julio TaTareM :-Sr. Presider.te, 
não venho discutir o requerimento que 
acaba de ser oft'erecido á consideração da 
Casa pelo meu illustrado collega, repre$en-
tante di I.· circumacripçlio eleitoral, assim 
como não me animava o pensament' de 
analyzar o projecto n. 272, cujo fim pricipal 
é estabelecei' no Estado uma exposição doa 
nossos productos agrícolas, · idéa e$Sa que 
merece, por certo, franco apoio de todos 
aquelles que se interessam eft'dctivamente 
pelo pro~tresso e pelo desenvolvimento das 
forças vivas do Estado de Minas. (Apoiado 
do SI'. Ignacio Mw·ta). 

V. ex c. sabe. ar. Presidente, e h a pouco 
o sffirmou o auctor do requerimento, que 
o honrado prefeito da Capitul, que tanto~ e 
tlio assignalados serviços vae prestando à 
causa do desenvolvimento desta grande ci-
dade, graças á sua indisputavel competen-
cia e á sua prodigiosa actividade, tem esbo-
çado um magnífico plano de exposiçlio dos 
productos do Kstado, com o apoio e o con · 
curso das muoicipalida1es e com o applauso 
geral dos mineiros. Sua idéa ganha terreno 
<.lia a dia, e eu tenbo fundad as esperanças 
de vél·a traduzida em facto. 

Nessas condições, e tratando o projecto 
n. 272 de assumpto identico, pensei, ~r. Pre- · 
aidente, que seria razoavel requertr á Casa 
para que vá o mesmo á commissllo de Com-
mareio, Estatística, lndustria e Artes, afim 
de que esta o estude convenientemente, 
oft'erecendo, si posslvel, emendas que te-
nham por tlm harmonizai-o com o plano da 
Prefeitura, vindo nó•, dest'arte, concorrer 
para que este grande certamen s.>ja maie fa· 
cilmente traduzido em brilhante reahdade. 

Portanto, submetto á consideração do Ca· 
sa a ~eguinte emenda ao requerimento do 
ar . Silva Fortes (Le). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra em 
discussão conjunctamente com o requeri-
mento a seguinte 

Emenda 
Requeiro que o projecto n. 272 vá á com-

mi~são de Commercio, lodostrlas e Artea 
artm de que o estude e veritlque ~i ha con-
veniencia em harmonizai -o com o plano de 
exposição em estudos na Prefeitura. 

Sala das Eessüe,, 20 de julho de 1900.-Ju-
lio Tavares. 

0 SR. IG:oiACIO MUN.TA :-Como a Casa aca-
ba de ouvir foi o projecto longat!'ante dis-
cutido pelo honrado deputado restdente em 
Barbact>na, o sr·. Silva Fortes. ~. ex c. de -
monstrou a saciedade <!Ue o pr~Jecto trata 



de mataria de maxima importancla para o 
nosso Estado. 

A exposiçlio doa variados e ricos productos 
do Estado de Minas Oeraea constitue por 
aem duvida assumpto digno da attençl!.o do 
Congresso Mineiro. (Apoiado&). 

O illustre e di " nO Prefeito da Capital 
do Estado, que com tanto zelo e dedicação 
tem impulsionado o seu engrandecimento, 
como v. exc. nlio ignora, tem em vista fun-
dar nesta cidade uma expo!içlio permanen-
te desses productos; nestas condiç~es, ar. 
Presidente, a commissl!.o d' Agricullura, Ter-
ras e Colonização, de que sou o obscuro re-
lator ..• 

VozEs :-Nlio apoiado, muito competente. 
0 SR. IONACIO MURTA . .. concorda com a 

emenda substitutiva do meu !Ilustre colle · 
ga, o sr. Julio Tavares, para que esse pro · 
jecto Yá á. commissl!.o de lndustria e Com· 
mercio, atlm de que ella o estude e formule 
outro barmonico com a idéa. hoje triom · 
phante da creação dessa exposiçlio perma-
nente na Capital, em que todo3 os munici-
pios tenham o seu pavilhlio e posmm expor 
os seus productos e as amostras das varia-
das riquezas com que tlio prodigamente a 
Providencia dotou o abençoado Eolo de Mi -
nas Ger&es ( llfuito bem; muito bem). 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra -se a discUS@liO e procedendo-se a 
votação ó approvada a em enda e prej udi-
cado o requerimento .- Remetta-se á com-
missão de E•tatistica, lndustrla e Artes na 
fôrma requerida. 

:! • • di!cusuio do prruecto 11. .JO 

Em seguida é annunciada a 2 . · discus~fí.o 
do pr~jecto n. 40, dando nova donominaçlio 
ã Capital do Estado. 

Em discussão o artigo I.· 
O ao r. Brnndiio Filho :-Sr. Presidente, 

nlio venho combater, nem discutir mesmo 
o projecto que se acha em debate: -o meu 
intuito é apena~ levantar uma observação 
que me veiu agora ao espírito . 

Como v. exc. sabe, H. Presidente, este 
prC>jecto é uma reproducçiio de outro que, 
tendo sido approvado na sesslio passad11 
desta Casa e havendo sido remettido ao tia-
nado, foi por este re je1tado in limine em 
sua I.· discussão, considerado, entlio, como 
contendo uma propo ta de reforma constitu-
cional. 

Nll.o sei, sr. Presidente, (os annaes do Se-
nado não o diztJm), com que apoio, funda-
mentado em que principio, essa corpora-
cão proferiu semelhante decisão. Fal-o·hin 
fundado na diaposiçlio do art. 8. ·, da lei 
addic!onal n. 3, de 17 do dezembro de 
1893 1 

0 SR. JUVIlNAL PENNA :-Naturalmente. 
0 Bit. BRANDÃO Fll,IIO :-Pois, (\1 quero 

crêr que não, ou, antes, nlio pos~o acreditar 
que sim, muito embora por maiores esforços, 
que faça, de minha intelligencla e memorin 
nllo possa atinar a que outro principio 
poderia o Senado subordinar a sua deci-
alio. 

Parece-me, sr. Presidente, que em qual-
quer hypotheae, este projecto nllo pede tran-
sitar e ser julgado por esta Casa sem que 
previamente se tenha demonstrado de modo 
claro e preciso que elle não ê inconstitucio· 
na! e que -assim- a Camara o apresenta 
e approva como projecto de lei ordinaria. 

0 SR. JOÃO PIO :-Muito bem. 
0 SR. CARVALHO BRITTO :-E que seja util. 
O SR. BRANDÃO FJLliO :-Estou certo, ar. 

Presidente, que, si o tneu illuatre collega, 
residente em Jacutinga, auctor do projecto, 
estivesse presente, viria ministrar á Casa 
de modo brilhante esses esclarecimentos. 

O FR. JoÃo Pio :-Por isso não, porque 
não faltam talento e illustraçll.o i" v. exc. 
(Apoiadu geraes). 

0 SR. BRANDÃO F11.110 :-Obrigado á V. ex c. 
Mas , em sua aueencia, ac:edito que a illus-
tre commissll.o de Industria e Estatística, que 
foi incumbida de estudar o p rojecto e of-
!eraceu ao mesmo parecer favoravel, saberá 
substituir digna e satiaf~>ctoriamento áquelle 
nosso illustrado collega (Muito bem). 

UMA Yoz :-V . exc. mesmo pode incum-
bir-se disso. 

0 SR. BRANDÃO F! LHO :-Não, sr. Presi-
dente, ou nlio quero absolutamente tomar li. 
commiaslio de Estatística essa missão que 
lhe pertence exclusivamente, tanto mala 
quanto é certo que ella melhor do que eu 
poderá offerecer esclarecimentos mata dea-
envolvidC>s pelo estudo profundo que natu-
ralmente fez da materia. ( Muito bem, mui · 
to bem) . 

O sr . Ferreira e Mdlo :-(Não devolveu 
o seu discurso). 

Vem á Mesa, é lido, apoiaio e po>to em 
discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a 2. • discussão do pr(ljeoto 
n. 40 tique adiada por oito dtas. 

Sala das ae~s~ett, 20 de julho de 1900. -
Ferrelra e Mello. 

O .. r . .JnTeoal Peooa :-Sr. Presidente, 
signatario do parecer da commiaslio sobre o 
projecto n. 40, ora em debate, discordo in-
felizmente, por completo, do relator dessa 
mesma commlsslio. 

Vozss :-Isso é grave. 
0 SR. JUVINAL PRNNA :-Seja como for, 

penso assim e assim me enuncio perante a 
Camarn dos ars. Deputados. 

Pelo nosso regimento, er. Presidente, na 
I.• discussão é que compete ao auctor de 
um projecto justificar a sua vantagem e a 
sua constitucionalidade ; desde, porém, que 
a. commisslio respectiva apresenta e !Irma 
um parecer pedindo a approvnçilo de uma 
medida, ella tem obrig11çilo de sustentai-a 
perante a Ca,a, expondo os motivos de seu 
procedimento e esta tea: a liberdade de re-
Jeita! o sem haver nisso, absolutamente, 
quebra de dignidade da commissllo. 

Entretanto, sinto nlio estar de accordo 
com o lllustre cotlej!a e amigo que me pre-
cedeu na tribuna. Quando s . exc . apresen-
tou·me o parecer parn assignar reluctei um 
pouco ; mas, cedi atinai. H~j e sou solida-



rio com os termos desse puecer, isto e, 
j ulgo que o projecto deve ser approvado 
nesta. 2.• discussllo. 

Justificarei, ar . Pr<:~sidente, este meu mo -
do de pen~ar. Sou inteir .. mente incompe-
tente (nil~ ap?iados gerae•) para tratar de 
mataria cons dtucional, porq uanto não sou 
formado em dtreito. 

Parece me, porém, que o Senado não teve 
rar.l\o quando, o anuo pa.sado, rejeitou este 
p r ojecto. • 

o sR. BP.ANoÃo F•LHO:-Muito bem; estou 
de p leno accordo cvm v. exc. ; o que eu 
quena e que ISSO ficasse bem esclarecido. 

O sR. JvXo Pro :- Mas, não tlca esclareci-
do dizendo-~e apenas. 

0 SIL i::IRANCÃO FILHO :-Foi exaétamente 
por 1sso que eu invoquei a opinrilo da com -
mrssào. 

0 SR. JU\"ENAL PENNA :-Recorrendo aos 
annac11 do nosso par1amento pode se verifi -
car que projecto identico ao que esté. em 
debate n ~ste instante, foi apresentado o 
anno passado pelo então deputado pelo 3. · 
distr iCLO deste Estado, o sr. c .. rneiro de Re -
zende, hoje representante de Mrnas na Ca-
mara Federal, e passou nesta Ca.n, nus tres 
turno,; regtmentaes, sem uma só pahvra 
pró ou contra. ::lendo elle enviado ao Sena-
tlo, o tllustrado senador sr. Carnillo Prates 
perguUlou ao presidente daquella Casa si 
conohler ava ta l prujecto como reforma da 
Con. trtuiçilo. O Prestdente re~ponueu atflr-
matrvbw ente e o projecto baqut>ou sem mais 
n enh um argumento. 

O ~R. JoÃo Pro :-A inconstitucionalidade 
é tão clara que o Senado admitttU a hem 
mais nada . 

o sR. JuvENAI, P;;;NNA. :-Não estou de ac-
cordo com v. ex c. Constituc .onal, na minha 
humilde opinião, é tudo aqui llo que rores-
senctul a Constituição e o nvme de «MlDaS» 
dado a C .. pitill tlo Estutlo, tunto uão o é que 
està srurplu~mente 10ciutdo no artigo 8 .· da 
lei addic!On<JI n. 3. 

(Trncum -se n.uitos apartes que intel·.-om-
rem o orac.tor por algunj momenlos . 

Si tudo o que està escl"ipto na Constitui -
çito é constttuc ro nal e si partirmos desse 
prrneipro ri!(Or osr~srmo, chegaremos á con 
clusào de que todos aque ltes congressistas 
que uss rgn.ram a Constituição nilo poderão 
mu•lar o nome, porque euta 1:\. escripto e nilo 
pode seralterodo . 

v..,zEs : - Perfeitamente. 
o t> .. JuvENAt. PE~N •:-Ao redór de que, 

sr. Pres id en te, girou a idea poli ti c a tla m u-
dança da Ca pita l 1 Otrou em torno, unica-
mente, dv no.ue «Helio Horrzonte». Foi com 
esse nome que se tez toda pl'opaganda para 
a mudança da C!tpit.al ; é cow o nome de 
<<BLI IL 1-lvrizonte» que esta ciJade é conheci -
da uu iuterior e no extel"ior. Portanto, abi 
esui provada a vantagem da su bstituição 
du SStl IIUllle. 

E' btJrll possivel quo eu esteja em erro e 
ta lv ~ z ~m um erro cr·asso; mas aintla nllo 
furam avr eHe 11 tadas razoes que po;sam me 
dete rminur a votar contra o projecto que se 
debate. 

A propria. lei na. 3, em sen art. I .· diz: 
«fica mu -Jada a Capttal do EHtado para o 
Bello Horizonte>> e su.mente no 11rtigo 8. · é 
que declara que essa. C11pitalde nomin<Jr-se-ha 
<sMinas». 

0 SR . TA VARES DK MELLO: - E a comarca 
chama-se Helio Horizonte. 

0 SR . JUV.KNAL PENNA:-Não sei porque, 
no sy.tew .. dewocrauco em que vtvemos, 
temos sempre considerado como sendo mate 
r1a constituciona l todas as palavrus qoe se 
acham escrtptas na Constituição . 

No anttgo.l regimen, sr. Presidente, não se 
f11zra ass1111 . Citaret um exemplo: No lm· 
perio fez-se a ltJi elettoral, <dai SaraiV<~>>, que 
emeritos estadtstas julg~>vam que ó pode-
ria ser elabor .. da por uma Assembtéa Con· 
stituinte E st a maroria da Cam<Jra e do 
Senado de então, j u lgou que, indo;pendente 
da Constituinte, poder-sa-bia tratar de mate-
r•a tão tmpvn11nte como e aqudla que diz 
respeito au uiretto do voto, e " loi se fdZ a 
conteuto de todos os brastleiros, por-1ue não 
podemos nós hoje, sr. Presidente , mudar o 
nome da IJopttat de Minasi ão vejo motiVo 
algum que nos inbiba de assim p roceder . 

Po1 tdnto, lamentando profuudaruente. es-
tar em desuccurtlv neste ponto com o illus-
trado rL~h,tvr da cvmwtssào ti.; E~tu ttstica, de 
q ue tawbem fao,;o parte, declaro ainda uma 
VtlZ que vvlo pela approva,.ão do projecto. 
(Mu110 bem; m -ito bem) . 

0 SR . NUNE~ Pll'OIIRIRO, tendo obtido a pa-
lavra, dtsse que vvtava contra o requeri -
IJ.Jento do sr. r·erreit•a e l\lello porque n!io 
v1a razào.l para que a Cam11ra tle1.xasse de 
votar v p ruJecto tmmediatawente porq uanto 
s i o pr·o)"'-'w lostie constitucional cowo pen-
Ham murtos senuLres deputatlos, não havta 
mott 1 o para autar-se a ~.u~cuss::to, e SI elle 
fvsse incL nstituctonal estando subscripto por 
22 deputado~, potJeria 11er con~itlerado cvmo 
propus ta de rervrma da lei udd .c rooal n. 3, 
cvwo dtspõe o art. 121 § I.· da Constitui-
ção . 

Que, poi s, votava contra o adiamento. 
Na., bavtJnJo mais quem peça a palavra 

encerra se a discussão procellondo-se a vo-
tação é apprvvadu o req uerimento, pelo que 
à adtada. a discussão do projecto. 

1.• OISCUSSÃO DO PllOJECTO N. 44 

E' lido e po~to em I .• discussll.o o proJecto 
n. 44, concetltJndo auxtlio para a construcç ll.o 
de uma EKr·.-j ~ Matriz nesta Gapttal. 

O sr. Vn11co Azevedo:- Sr. Presidente , 
ausente cte.ta Capital na occas rilo em que 
foi apr-esentado v projecto n. 44, venho sub-
screver com o meu voto e apoio a tdéa Justa 
contida no medmo projecto . 

0 Srt. C.\RVALIIO BKITTO:-Justa e constitu -
cional. 

0 SR. VASCO AZEVEDO:-E constitucional, 
como bem drz a nosso illustrado collega, 
potque a idéa contida no projecto é a sa-
tisfa,ão de U •u co urpromi~so de honra con --
tr .. bido pelo E~t .. du, quando se cogitou da 
mudunça da Capital para aqui. 



' 0 IR . EPAMINONDA~ 0TTONI:-Por eaori-
ptura publica9 

O aR. V.t.eco Az&VBoo:-0 governo do Et· 
tado assumiu o compromisso de dotar a ci-
dade nascente com um templo digno da gran-
deza da mesma cidade, digno tambem doe 
sentimentos religiosos do povo mineiro. 

Sr. Presidente, trazendo o apolo de meu 
voto e meus sinceros applausos á idéa con-
tida no "{>rojeoto, nllo venho discutir a ma-
teria cuJa lmportauci& está mais que de-
monstrada, e cuja utilidade representa a 
aatlsfaçã? de um compromisso não só para 
com a nossa palavra empenhada; como 
tamb11m para com os sentimentos religiosos 
do povo mineiro; porque felizmente o Estado 
de Minas é compoato na quasi totalidade de 
a cus habitantes de catholicos. 

Dou o meu voto ao proj ecto porque reco-
nheço a medida util e constitucional e ainda 
mais porque é preciso que nesta cidade, que 
se levantou como modelo de perfeiçll.o, de 
arte, de hyglene, de todas as bellezas que re-
velam o progrerso da sciencla moderna, 
dessa cidade que vae aer o exemplo de ade-
antamento de todas as aciencias, se erga 
tam bem um monumento que represente o que 
ba de mais caro para nossos corações, que 
represente a ldéa de Deut~, porque na frente 

1 da nossa Conetitulçllo eatá. incluida a invo-
cação sublime- em nome de Deus todo po· 
deroso-, o que quer dizer que o Estado poz 
sua vida constitucional sob a protecc;ão de 
Deus. 

Espero, sr. Presidente, que a Camara dos 
srs. Deput~tdos, dando tambem o seu voto 
em favor do projecto, proceda com a cor-
recçllo de sempre e mostre ao povo mineiro 
que ella sabe cumprir o seu dever . (lduito 
bem; mu to bem). 

O •r . .JaUo Tavare11:- Sr. Presidente, 
venho á tribuna para justificar em breves 
palavras o meu voto a favor do projecto 
que ora se discute. 

Quando se tratou da fundaç!o da Capital 
de Minas, como bem alludiu o illuatre oollega 
que me precedeu na tribuna, o Poder Exe-
cutivo, 1 armado da faculdade de fazer des-
apropriar !JS predios do antigo arraial de 
Bello Horizonte, expediu instrucç!!es em or-
dem a que a nova Capital foue delineada e 
levantada sem embargo dos embaraços que 
lhe pudessem oppor aa construcçõea aqui 
existentes. 

Nos termos desta faculdade, como a Casa 
deve saber, o chefe do Poder Executivo assu 
miu perante o Bispo diocesano o compro-
mllllo de mandar construir uma nova ma-
triz em aubstituiçlo da antiga, cuja collo· 
caçlo vinha prejudicar profundamente o 
plano da nova Capital. 

Si bem que retardado, ai bem que adiado, 
o que é verdade, o que é facto, é que o com -
promleso existe e o Eatado terá de desem-
penhai-o. 

Por estae razões, e julgando, ar. 
dente, que o projeoto em ditcusalo 
ser opportunamente emendado no 
de facilitar o cumprimento daquell._ 

c.-u . 

Presl-
poderá 
eentldo 
obrita 

ç5o contrabida em nome do Estado, eu ie-
claro que TO to pela sua adopçlo. 

De outra sorte, ar. Presidente, lato é, para 
que o projecto fosse approvado noa termo• 
em que está formulado, eu nlo poderia sut-
fr&gal-o, eu lbe negaria o meu voto, porque 
quando ao Estado nllo fosse vedado prote-
ger, subvencionar cultos ou egrejas, a li-
beralidade contida no projecto nlo aejnstUI.-
caria em face das actuaed condições tlnan-
ceir~as do Estado. (Muito bem.) 

o •r. Carl011 Toled•:- (Nilo temoa o aeu 
discurso) . ' 

O sr . .Joao Pio: - (Não temos o seu diJ. 
curao) . 

O sr. Valerlo de Re&ende.:-(Nilo devol-
veu o s&n discurso). 

O sr. Epamln-tlall Ou.ai:-(Não temo• 
o aeu discurso). 

O sr . .!oao PI•:-(Não tamo1 o seu dil-
curso). 

Não havendo mala quem peça a palavra 
encerra -se a dlscuseão .e procedendo ae a 
votação á approvado o projecto, que vae f. 
commiesão de Orçamento. 

0 IR. RoDR GO.U CHAVBS (pela ordem) 
pede que ae consigne na acta ter votado 
contra o projecto.-Serà. attendido. 

0 BR. CARLOS TOLI:OO {pela ordem) requer 
egualmente que se conaigne na acta ter vo. 
tado contra o projecto mas nllo negar! en-
tretanto aeu 'foto ao auxilio para a oonll-
truoção do templo.-Seri egualmente atten-
dido. 

0 SR. JUVKNAL PENNA (pela ordem) de-
cltra que se achando em divergencia com o 
relator da commiullo de Eatattatlca, vem 
pedir dlapensa de memtro da referida com-
mlsa!o. 

O sa. PRBBIDB~TE declara que nlo haven. 
do numero submettert. i conaideraçlo da 
Camara o pedido do nobre deputado na 
sesslo seguinte. 

Esgotada& as ma terias da ordem do dia o 
sr Presidente designa para amanhll a ae. 
gulnte 

ORDEM DO DIA 
PRI:IIBIRA PARTI!i 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 
Segunda Jeitur& doa pareceres de commi1 

s!!ea e dos projectoa depois de impressos e 
dlatrlbuidoa. 

Apresentação de pareceres das commia-
s!!es. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, lnterpellaçoes ou moções . 

Dlacualiio de requer\ mental, lndlcaç!!ea, in-
terpellações e moç!!ea . 

Approvaçllo de redacçoes tlnaea. 
3.• discuaaão dn projecto ·n. ·46, sobre li-

cença ao engenheiro Antero Pereira de Ma-
galhães. 

IIIGUNDA PAB.T. 

Até • horu da tarcte : 
2.• diacualo do projeoto n. 47, approvan-

do o balanço e contas do exercicto .de J~. 
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1. • do de n. 52, auctorizando a constru-
oçl!.o de uma estrada ·de ferro que partindo de 
Dures do Guaxupé vá ás divisas do Estado 
de S. Paulo. 

2.• do de n. 37, mandando comprehender 
na probibiçlio do art. 1117, da lei n. 20, os 
agentes executivos e seus substitutos que 
tendo sido collectores se achem alcançados. 

Levanta-se a seaalio. 

27 .• SESSÃO ORDINARIA AOS 21 DE JULHO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO BR. AG OSTINHO PEREIRA 

(1. • Sec1'etario) 
SUMMAI\10:-1.· parte da ordem do dia. - Acta. 

-Expediente. -Observações do H. Juveual 
Pen ua.-Apreaeutação da redacçào final da Indi-
cação o. 10.-D~Scusslio da redacçao llnal da in· 
dlc~çào o. 7 .-3.· drscussli.Ú do projeclo n 1.6.-
2.• parte. - 2.• di sc us~lio do projecto D. 47.-
Discurso do sr. Silva Fortes. - J.• discus!li.O do 
pro -jeclo n. 52.- 2.· do de n. S7. - Discurso e 
emenda do sr. Brand!!.o Fllbo.-llequerimeulu de 
urgencia. - Apre~entaçao da reoacção Dual do 
projecto n . 46. - Discussão da mesma. - Ordem 
do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara. : Agostinho Pereira, 
Celestino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, Vasco Azevedo, Luiz Cabiuno, Silva 
Fortes, Alves de Lemos, João Pio, Jayme 
6omes, Epaminondas Ottoni, Astolpho Pmto, 
Abellard, Juvenal Penna, Tavares de Mello, 
Ferreira e Mello, Olympio Mourlio, Carlos 
Toledo, Rodrigues Cbave@, Frankhn Botelho, 
Xaxter Rolim, Brandão .Filho, Arthur Pi-
menta, Valerto de Resende, Desiderio de 
Mello, Joaquim Culixto, Julio Tavares, Jolio 
Velioao e Jgna.cio Murta, faltando com causa 
partlc pada os ara. : Olympio Borges, 
U11spar Lopes, F. Peixoto, Aatolpho Dutra, 
Lin.Jolpho Campos, Luaz kennó, Freitas 
Castro, Rtbeiro Junqueira, João Luiz, Ber· 
nardes de Faria, Raposo de Almeida, Leo-
poldo Corrêa, Simeil.o Stylita e Delfim Mo-
reira e sem ella os mala senhores. 

Abre-se a aenil.o. 
Lida a acta d<t antecedente e não havendo 

quem aobre ella faça observações o ar. Pre-
sidente a dá por approvada. 

lUPEDl&NTE 

0 SR. J.' SECRETARIO dá conta do Seguin-
te : 

Officio 

Do ar. 1 . · Secretario do Senado devolven-
do com uma emenda a proposição de lei n. 
22, desta Cumara, creando o logar de admi-
nistrador da cadeia da CapitaL-A' impri-
mir-se a emenda. 

Requerimento 

Do ar. deputado F. Peixoto, pedindo licen-
ça por trinta dias, visto não poder compa-
recer ás senoea por motivo de moleatla em 
peasoa de sua familla.-A' commiasão de 
Petlçoea. 

O sr . .luyeoal'Pe•- :-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para pedir a v. exc. que &t>ja 
rectificado o resumo do que eu disse hontem, 
qua ndo ae discutia neata casa o projecto n. 
40. 

Por esse re;rumo publicado no Minas Ge-
raes de hoje, verifica-se que eu <laffirmei» 
que o Senado não tlnlla razão. 

Entretanto o que consta das notas tachy-
graphicae que venho de receber, iato é, 
aquillo que eu di@ae foi o seguinte :parece· 
me que o Senado nllo teve ra•llo quando o 
anno paiSado ?'ejeitou o pr~jecto. E' isso o 
que consta das notas tachygraphicaa, que 
são a expressão da verdade. 

Eu nll.o seria capaz de affirmar que o Se· 
nado não teve razlio e acredito que houve 
esse engano em virtude do acceao da dis-
cussão que Bll t.ravou naquelle momento, 
mas, para nlio ficar desvirtuado o meu pen-
samento, requeiro a v. exc., sr. Presidsnte, 
essa rectiflcuçil.o. 

O SR. PRESIDEN tE declara que será satis· 
feito o nobre deputado. 

O sR. PREsio~NTE em seguida aubmette á. 
consideraçlio da Camara o pedido de dispen-
sa feito hontem pelo ar. Juvenal Penna de 
membro da commiasão de Estatística, sendo 
a dispensa negada unanimemente. 

Não ha mataria para segunda Jei \.ura. 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE COMllltSrõES 

0 SR. HO DIUGU EB CHAVES , pela commissãO 
de Redacçl\o, envia á Mesa o seguinte 

Parecer p ara redacção final sobre a indicaçllo 
n. 10, de 1900 

A commisaão de Redacção de Lei!!, a que 
foi presente a indicação n. 10, é de parecer 
que seja adoptada como final a mesma re-
dacçllo que foi approvada. 

Sala d11a commiuões, 21 de j ulho de IQOO . 
-Rodrigues Chaves.-Nunes Pmheiro.-Luiz 
Cassiano .-A Imprimir-se. 

Nlio ha projectos, indicaçllell e moções a 
serem apreaentados. 

DI8CU88ÃO DA REDACÇÃO FINAL DA IN DICAÇÃO 
N. 7 

Lida e pos ta em discussão encerra-se esta 
sem debate e é approvada a redacçlio tlnal 
da indicação n . 7, pedindo a decretaçlio de 
uma lei sobre Jocaçlio de serviços.-Officie-
ae ao Congresso Federal. 

3.• DI8CU8@Ã0 DO PROIKCTO N. 46 

Em seguida é lido, posto em 3.• discussão 
e sem debate approvado o project o n. 46, so-
bre licença ao engenheiro Antero Pereira 
de Magalhães.-Remetta-ae á commisalio de 
Redacçll.o. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2 a DISCUSSÃO DO l'ROJKCTO N. 47 

E' annunciada a 2.• discussão do projecto 
n. 47, approvando o balanço e contas do exer· 
oicio de 1898. 

Em discuasli'> o artigo I. ·. 
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O ar. Silva Fortes : - (Niio devolveu o 

seu d1scurso). 
Nil.o havendo mais quem peça a palavra 

encerra se ~A discusslio, sendo approvado o 
artigo. 

Em seguida encerra-se sem debate a dis-
ouesilo dos artigos 2.·, 3.·, 4.·, 5 .·, 6. · e 
7. ·, que sll.o approvados. 

Consentindo a Casa que o projecto passe à 
3.· discusslio é elle remettido á commisell.o 
de Orçam .. nto. 

Suspende se a sesslo por dez minutos, 
aendo esta reaberta ftndo este prazo. 

1.• discmslto do projt!cto n. 52 

E' lido e posto em 1.• discussão o projecto 
n. 52, sobre Estrada de Ferro de Dores do 
Ouaxupé. projecto este que é approvado sem 
debate e vae á. commissão de Obras Pu 
blica@. 

2.• d iscuss'io ch projecto tl . 37 

Finalmente, é annunciada a 2.• discnsslio 
do projecto o. 37, sobre incompatibilidades 
eleitoraes. 

Em di@cussão o art. 1.• . 
O Nr. Braudiio Filho:- Sr. Presidente, 

ape~ar de nll.o me achar inteiramente de 
accordo com o pensamen to contido no pro-
jacto que se acha em debate, porque enten · 
do que essas ampliações das incompatibili-
dades eleitoraes jamais attinl{irl!o ao escopo 
a que se destinam, da moralizar;ilo admiois· 
trativa, emquanto nã'> se praticar uma re· 
!orma radical no uosso regimen eleitoral ; 
apesar disso, n:lo quero me coll ooar em di-
vergencia com o parecer que sobre o mesmo 
projecto foi dado pela illustre commiss!Lo de 
Legisl8ção e Poderes e, por isso, limito me 
a apresentar e submetter á. consideração da 
Casa um a emenda concebida nos seguintes 
termos <Le). 

Como vê a Casa, sr. Presidente, o intuito da 
emenda é exclusi vamente de retirar ao pro-
jacto certas apparencias de medida excepcio-
"nal r eferentemente a uma classe exclusiva 
de func cionarlos publicas, para estendel-a a 
to doe, indistinctllmente. 

As razões que j ustitlcarem o projecto quan-
to aos agentes executivos e aos seus sub · 
stitutos legaes, estou certo, justitloarll.o tam · 
bem quanto a todos os funccionarios pu · 
blicos . 

Por isso, sr. Presidente, dispenso me de 
fazer mais amplas con siderações e espero 
que a Casa, bem como a nobre commissll.o, 
acceitarll.o a emenda que tenho a honra de 
otl'erecer. (Muitn bem). 

Vem á Mesa, é lida e estando apoiada pelo 
numero de assi gnaturas entra em tlisoussll.o 
com o art. I.· a seguinte 

Emenda 

Ao § I.· do art. I.· do projeoto n. 37 
lubstítu~-se pelo seguinte : 
<< Todo cidatill." que se achar alcançado 

para com os cofres publlcos - federaes, es-
tadoaes, munlcipaes e districtaeP .» 

Sala das se88tles, 21 de j ulho de 1900. -

Brandlio Filho.- Jayme Gomes. -Alves de 
Lemos. -Julio Tavares.- Padre Jo!Lo Pio. 

Encerrada a disouaslio aem mala debate 
silo approvados o art1go e a emenda. 

Sem debate alo spprovados 011 arts. 2. • e 
3. • e consentindo a Cafa que o projeoto 
p:l.lse á 3.• discusslo vae elle á commlsslio 
de Constltuiçlio e Legislaçlio. 

REQOERIMINTOS DE URGBNCIA. 

O IR. Lt: tz CAS&IANO, pela commlss!Lo de 
Redacçll.o, obtendo urgencia, envia á Mesa 
a redacçl!.o final do p rojecto n . 46, sobre li-
cença ao engenheiro Antero Pereira de Ma-
galhles. 

0 Sll. VMCO AZEVEDO (pela ordem) requer 
e obtem dispensa d~s fo rmalidades reglmen-
taes atlm de que seja discutida e votada 
immediatamente a redacçllo final apresen-
tada. 

Lida e posta em discussão a redacçllo, na 
fórma requerida, e ella sem debate appro-
vada.- Envie se uo SeDI•dO. 

Esgotada!' as matarias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa para o dia 23 a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIM EIRA PARTE 

Ate I hora da tarde : 
Leitura e approvação da seta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de CC\mmls-

sões e do11 projeotos depois de impressos e 
dtstdbnid os. 

Apresentação de pareceres das oommisstlee. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicaçOes, interpelluções ou moçOes. 
Discussllo de requerimentos, lndicaçtlea, 

interpellações e moções. 
Approvaçlio de redacções finaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.• discussão do projecto n. 55, conceden-

do licença ao professor d!!. 2.• cadeira de 
Arassuah y ; 

1.• do de n. 53, creando escolas mirlu 
nocturnas em fabricas de tecidos ; 

2.• do de n. 48, prohibindo a venda de vi-
nhos falsificados : 

2.• do de o. 49, creando a assistenola de 
alienados ·no Estado. 

Levanta-se a sessll.o. 

28.• SESSÃO ORDINARIA AOS 23 DE JULHO 
DE 1900 

PR - Sl ~ I!NCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 

f. o Secretario 
SUMMAIIIO: - I . • par lo da ordem do itla .-,cta.-

Expedlentc.-Observações dus srs. : Astolpbo l'ln-
t> , DeiOro Moreira e Joao Pio.-ApresentaçAo 
dos parecPrPs ns. 8!'1, 8-1 e Si e do projecto n. 
56.-Appronçll.o da reda~:çlo final da lndtcaçlo 

n. 10 . -:·.· pa r i~.- 1.• tl s ·;u ss~o ctus pn>j~cto~ 
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na. 55 e 53.-1'.· do de n. 48.-Requerlmento do 
ar. Joio Velloso.-DIIcursoe dos srs.: Vasco Aze-

. vetlo, Juveoal Penna, Jclo Velloso Carlos Tolelo. 
-Requerimento de adiamento do sr. Julio Velloao, 
por parte da commlsslio de Saude Publlca.-Dis-
cursp do sr. Silva ~·ortes.- 2.· dlscusalo do pro· 
Jecto o. 49.-Emenda da commlaElo ao art. 2•-
0rdem do dia 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes-
tino Soares, Alves de Lemos, Epaminondas 
Ottoni. Silva Fortes, Olympio Mourão, Abei-
lard, Vasco Azevedo, Deltlm Moreira, Tava · 
ree de Mello, Franklin Botelho, Carlos Tola-
do, Xavier Rolim, Brandlio Filho. Aatolpho 
Pinto, Joaquim Calixto, Carvalho Brito, Jol!.o 
Velloso, Jollo Pio, lgnaclo Murta, Rodrigues 
Chaves, Jnvenal Penna, Jayme Gomes, Desi· 
derio de Mello, Arthur Pimen ta, Porto Primo 
e Vu.lerio de Rezende, faitando com causa 
participada os sra. : Olympio Borges, Gaspar 
Lopes, F. Peixoto, Astolpho Dutra, Lindol· 
pbo Campos, Luiz Rennó, Freitas Castro, Ri-
beiro Junqueira. João Luiz, Bernardes de Fa-
ria, Raposo de Almeida, Leopoldo Corrêa e 
Simel\o Stylita e sem e lia os mais sen l..tores. 

Abre-se a aesallo. 
Lida a Beta da antecedente e não havendo 

quem sobre e lia faça observações o sr. Pre-
llidente a di por approvada . 

EXPEDIENTE 
0 SR. 1.• SECRETARIO dá. conta do seguinte: 

Requerimento 

De Manoel Joaquim tlc Carvalho Costa e 
outros pedindo inclusão de verbas no orça-
mento para pagamento de premio& conferi · 
doa aos mesmos em concurso agricola de 
1897 a 1898 como viticultores e vinicultores. 
-A' co'llmissão de Orçamento. 

0 SR. APTOLPIIO PINTO communica e a Ca-
mara tlca inteirada que o sr. Nunes Pinheiro 
deixa de comparecer á. sessão por motivo de 
força maior. 

Identica communicaçlio fez o sr. Deltlm Mo-
reira com relaçlio ao sr. Julio Tavares.-In-
telrada. 

O SR. JoXo PIO participa á Camara que 
o ar. Freitas Castro continúa. a faltar ás 
sessoes por motivo de molestia grave em 
pessoa de sua familia.-A Camara tlca in· 
teirada. 

Nilo ha segunda leitura. 
APRESENTAÇÃO DE PAR~ CERIB DAS COMMISSÕJ':S 

O SR. SILVA FoRTES, por parte da commis· 
sl!.o de Petições, envia á .Mesa os seguintes : 

Parecer n. 85 

(3 .• Legislatura) 

o regimento da Camara dos Deput&doa, t21-t~i 
do art. 14 da Constituição ; 

Considerando que o pedido de licença nlo 
se refere a vencimentos de subsidio, e que 
esta questão se acha subordinaola ao art. 19, 
paragrapho unico da Conatituiçllo e ao n. 
11, do artigo 34, do regimento interno da Ca-
mara; 

Considerando finalmente que differentea 
praxes têm sido estabelecidas a este resp,eito, 
e por força das mesmas não se pode negar 
a licença requerida, e que á. commissão de 
Policia compete regular a licença, é pois 
de parecer : 

Que seja deferido o pedido de licença ao 
deputado Francisco Peixoto, pelo prazo de 
trinta dias na fórma do requerido. 

Sala das commissões, 23 de julho de 1900. 
Silva Fortes. - Vasco Azevedo. 

Parecer n. 86 

(3.• Legislatura) 
A commissl!.o de Representações, Requeri-

mentos e Petições, á qual foi presente o da 
professora publica de Ouro Branco, muuicipio 
de Ouro Preto, d. Maria de Assumpçllo Costa 
e Silva, pedindo dois annos de licença para 
tratamento de saude ; 

Considerando que a requerente não se re-
fere á. licença com ou sem vencimentos ; 

Considerando que póde dar-se a hJ pothese 
de já. ter a requerente esgotado o prazo 
maximo que a Constituição estabelece para 
licenças remuneradaa ; 

Considerando que a requerente não se re-
fere á. prorogaçlio da licença, o que induz a 
commisslio a crer que pode obter ainda li-
cença por parte do Poder Executivo, à pois 
de parecer e requer : 

Que do g.>verno do Estado sejam solicita-
das com urgencla as informações neoessa-
rias para esclarecer a commissão. 

Sala das sessões, 23 J·ulho de 1900.- Silva 
Fortes. -Vasco Azeve o. 

Projecto n. 56 

(Terceira legislatura) 
A commisslio de Representaçoes, Reque-

rimentos e Petições, á qual foi presente o 
do escrivlo do 2. • officio e otflcial do regis-
tro geral de hypothecas, da comarca de Sa-
bará, Silverio Augusto de Lima, pedindo 
dois annos de licença em prorogaç!o da em 
cujo goso se acha : 

Considerando que o requerente apresenta 
attestado medico provando ~eu estado de 
suude i 

Constderando que as licenças a estes tun · 
cclonarios não acarretam onus para o 

A commissllo de Representações, Reque- Estado; mos podem prejudicar a boa mar-
rimentos e PetiçOes, á qual roi presente a cba da administração judiciaria, e pois de 
do deputado Francisco Peixoto, pedindo trin- parecer que se adopte o seguinte proje-
ta dias de licença por motivos de força c to : 
maior: O Congresso Legislativo do Estado de M!-

Considerando que a mataria a que se nas Geraes decreta : 
prende o requerimento do referido cida- Artigo unlco. Fica o Presidente do Es-
dlo se acha regulada pelo art. 61 §§ 3.•, tado auctorizado a prorogar a licença em 
4. • e 5 . • da resoluçll:o n . I, que es abelece 1 cujo goso se acha o escrivllo do 2. · officio e 



oftlciall!o registro geral de hypothecu, da 
comarca de Sabará, Silverio Augu.ato de 
Lima, até dois annoa e sem prejuizo do ser-
viço administrativo judiciario; revogadas 
u disposiçOes em contrario. 

Sala du commiss!les, 23 de j ulho de 1000. 
-Silva Fortes.- Vaaco Azevedo. - impri-
mirem-se. 

0 SR. 0LYMPI() MOURÃO, pala commilllO 
de Camaras Municipae~, manda á Mesa o se-
guinte 

Par1cer n. 87 

(Terceira legialaturn) 
A commias!io de Camaras Municipaes, a 

que roram presentes trea reclamaç!les de 
contribuintes do município do Espírito San-
to do Ouarará., apresentadas á respectiva 
Assembléa Municipal: 

A primeira, contra o imposto taxado pela 
lei n. 12, de 1. • de outubro de 1898, sobre 
casas de negocio que vendem aguardente no 
municlpio · 

A segunda, em que pedem reducçlo nos 
impoatos munlcipaes; 

A terceira, pedindo a revogaçl[o da lei 
que estabeleceu a multa de 10,5000 sobre 
animaes que vagarem pelas ruas. 

Considerando que, além de inl'undadaa 
as rereridas reclamaçOes, o Congreaso nl!.o 
se pronunciou sobre ellu, annullando-as 
ou nl!.o, em sua primeira reunill.o, depois 
de aubmettidu ao seu conhecimento ; 

Considerando que esse ailencio Importa 
approvaçllo das resoluç!les da Camara (Const. 
do Est. art. 75, 3.· , 2.• parte) ; é ue 
parecer que sejam ellas archivadas. 

Sala das commlss!les, 23 de julho de 
1901L - Olymplo Mour!io. - Brandllo Filho. 
-A imprimir-se . 

A pprovaçllo de redacçõe1 finaes 

Passando-se a approvaçilo de redacç!las 
ftnaes, é lida, posta em discusslo, e sem 
debate approvada a da indicaç!io n. 10. -
Oftlcie-se ao governo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

f.· disc..ssc%' do projeclo n. 55 

Lido e posto em 1.· dlscuss!io, é sem de 
bate approvado e vae á commlsslo de Pe-
tiç!les o projecto n. 55, concedendo licen-
ça ao uroressor da 2. · cadeira de Aras-
eually. -

f.· di1cussl1o do projeclo n. 53 

Em seguida encerra re egualmente sem 
debate a I . · dlscusslo, é approvado e vae 
._ commiull:o de lnstrucçllo Publica o proje-
cto n . 53, creando cadeiras primarias no -
oturnas em rabricas de tecidos. 

2. · discussllo do projeclo n. 48 

E' annunciada a 2. · diaouaslo, por ar-
tigos, do projeoto n. 48, prohibindo a venda 
de vinhos artiftciaea e ralsiftcadoa. 

O m. JoÃo VKLI.OIO requer e obtem que 
se faça a dlacuu!io em globo visto trata-
rem 01 artigos de materia.s correlatas. 

Em vista da deeiulo aftlrmativa da C& · 
mara o sr. Presidente declara se achar 
em discuaelo o proleeto conjunctamente 
com as cinco emendas ao mesmo otrereci-
daa pela commisal!.o de Saude Publica. 

O •r. VaMO AJ&eye41o : - Sr. Presiden-
te, pedindo a palavre para diaeutir um pro-
jacto de tanta imporLancia, sem competen-
cia (nllo apoiado•) para apreciar devidamen-
te a questão sob o seu aspecto propriamente 
scientiftco,é meu intuito, unicamente, tornar 
bem claro o voto favoravel que vou dar a 
essa medida, cuja utilidade está patente e 
mais que demonstrada, e que, de novo, 
volta a preoccuyar o. attençlio do Congresso, 
uma vez que to rejeitad o anno passado 
-pelo Senado Mineiro a proposiçlo de lei so · 
bre esse assumpto. 

Essa medida importantíssima deve mere-
cer de nossa parte os mais francos applau-
sos pelos benellcios immeosos que para a 
saude publica advirão dA sua approvaçllo. 

(Entre os srs . Brandão Filho e Ju11enal 
P4!nna, João Pio e Jocfo Velloso, trntla se 
longo dialogo que interrompe o orador p or 
alguns instantes.). 

0 SR. VASCO AZEVEDO :- ri i'!.o discuto, como 
disse, a importancia do projecto e a sua 
relevancia porque isso já o fez o illustrado 
relator da commisslo de Saud11 Publica com 
a competencia que lhe é peculiar e que es-
tamos acostumados a acatar. 

O SR. JoÃo Pio dá. um aparte. 
O SR. JoÃo VKLL?so :-N!I.o pode haver lei 

que seja contraria aos interc~ues da saude 
publica. 

0 SR. V ASCO AZEVBDO : - E' unicamente 
sob o ponto de vista constitueional, sr. Pre-
sidente, que vou justificar meu voto rela-
tivamente ao projecto em discussão. 

O anno passado essa medida mereceu a 
approvaçilo quasi unanime dos illustres 
membros desta Casa . O projecto transitou 
sem que roue aoo1mado de inconstitueio-
nal e por essa razi\o nlo foi devidamente 
apreciado pelas commiss!les competentes, 
pois, era reputado por todos perfeitamente 
constit.ucional. 

0 SR. BRANDÃO FILHO: -Como O é hoje e 
será sempre. 

o SR. JoJ.o P1o : - Isso e um erro de me-
moria de v. ex c . . O anno paeaado levantou-
se aqui essa questlo. 

0 SR. BRANDÃO FILHO : -Nll.o houve prova. 
O SR. JoÃo Pio: -Não houve Pl'f''"'a , por-

que nós, geralmente, falamos muito . ., pro-
vamos pouco (riso). 

0 SR. VA SCO AZBVBD:> : -Creio que por 
occatilio da 1.• discusalo do projecto não 
estava presente ne tA casa, e, por iuo, n!io 
me recordo des1e facto. 

Remettido ao Senado, ar. Pre3ldente, deu 
entrada o projecto naquella casa em 9 de 
setembro e a commlsslio de Agricultura. a 
que !oi aubmettldo, nesse mesmo dia deu 
parecer opinando para que o me mo fos!e 
aubmettido á discusel\o e approvado. 



· Ene parecer tem a assignatura dos senho-
res senadores Costa Sana e Avaliar . 

Na ses•lio de 11 de setembro, o projecto 
foi submettido à I. • discussão sem que fosse 
allegada a questão de inconstitucionalidade 
e approvado sem debate, tendo assim a con-
firmaçllo de sua constitucionalidade. 

Obtida urgenciA, a commissão apresentou 
para 2.• discussão, no mesmo dia li, o se-
guinte parecer, que peço permisslio para ler 
a Casa (Lé) I . 

Parecer 

«A commlsslio de Agricultura, a que foi 
presente o projecto n. 24, da Camara, do 
corrente anuo, probibindo a venda de vinhos 
artiflciaes no territorio do Fstado, j á appro -
vado em 1.• discusslio, é de parecer: que 
S(\ja submettido á 2.•. 

Sala das commi~sõeP, li de setembro de 
1899. -Costa Sena.-J. Avaliar•. 

Com es!e parecer, sr. Presidente, f()i o 
projecto . .. 

0 SR. CARVALHO BRITO :- DegoJlado. 
0 ER. VASCO AZ EVEDO : - ... submettldo â 

2.• discussão em li de setembro. Por essa 
occasião o ar. senador Mello Franco proferiu 
o eep:uinte discurso (Lé): 

« 0 SR. MELLO FRANCO :- S·. Presidente, 
dese java que a illustre commissão a que foi 
submettido este projecto me dé~se alguns 
esclarecimentos a respeito. Nós temos uma 
disposição constitucional que garante a li · 
berdade de profisEão. 

Ora, o commercio é . sem duvida, uma 
profi ssão livre ; a venda u& um vinho artifi-
cial só poderá ser irr.pedida depois de se 
verificar que elle é nocivo a saude pu-
blica ... 

UM ~H. SB~ADOR: -E para isso h a le i. 
0 SR. MELLO FRANCO : - .. . porque O 

facto de ser artificial não importa a probibi-
çll.o (Apo ia dos) . 

Assim, não vejo razlio para que de prohiba. 
a venrJa de um preparado antes de se veri-
ficar que alie contém mataria nociva à 
saude,>. 

A esse discurso respondeu o relator da 
com missão. 

Não tendo, porém, devolvido o discurso, 
suas palavras não conrtam elos annaes. 

E depois dessas ligeiras ponderações foi o 
projecto rejeitado e archivado. 

Ora, sr. Presidente, em virtude ele; hiato-
rico da qu estão, quero fun<lamentar meu 
voto ralativamente a este projecto que re-
puto constitucional e vou dar na razões 
que, penso, justificam meu modo de pro-
ceder. 

A Constituição Federal, trata ndo do reco-
nhecimento de dil'eitos, estabelece no seu 
art. 72. § 24, o direito do livre exe rcício de 
qualquer profi ssão moral, intellectual e in · 
duRtrial. 

Esta disposição acha-se reproduzida textu-
almente no at t. 3. · § 22 da Constituição do 
Estado. 

Entendo, sr. Presidente, que a libei·dade 
de direito concedida na disposição cousti · 
tucional citada não é um a liberdade tão 
ampla . .. 

Ú IR. JAYMB 00MBS: - Tem limites. 
0 SR. VASCO AZEVEDO ... tlio dilatada como 

se pretende firmar . 
0 BR. BRANDÃO FILHO: - E' liberdade para 

escolher a protls!llo, que o individuo quer 
exercer. 

0 SR. VASCO AZEVEDO:- Comprehendo a 
liberdade com aquella restricçll:o .. . • ( Apar-
tes). 

O m JoAo Pio :-A liberdade não tem li -
mites ; só quando começa o direito de um 
terceiro. · 

0 8R. VASCO AZEVEDO:-S r. Presidente, SÓ 
comprehendo o. liberdade com aquella res-
tricçllo nobre e elevada que o espírito de 
um dos mais adeantado~ estadi . tas deste 
seculo Garcia Moreno, ex-presidente da &e-
publica do Equador, reconhecia e procla-
mava : «liberda~e para tudo e para todos, 
menos para o mal e para os malfeitores» . 

0 SR. JoÃO VBLI,OSO:-Muito bem. 
0 SH. VASCJ AZEVKDO:- Esta. liberdade de 

exercício de profissão deve encontrar bar-
reira natura l nos direitos que podem ser 
levaelos, não só direitos indJviduaes como 
direitos da collectividade, porque a liber· 
dHde não pode attentar contra os direitos do 
cidaelão e muito menos da collectividade 
(Muilo bem). 

Admittindo-se essa liberdade absoluta, sem 
pei us, essa liberdade illimitada que se quer 
acceitar, nós teríamos necessidade de rasgar 
as Constituições e as leis porque ellas são a 
restricção dessa mesma liberdade .. . 

O SI{. JoÃo PIO:-Nun ca ! (Apr11"l•s ). 
0 SR. VASCO AZBVEDO:-Votando pelo pro-

jecto o faço convicto de guiar, de dirigir a 
liberdade de commercio porque entendo que 
nós estamos traçando o limite conveniente 
o. ella, determinando aos nussos concidadãos 
que ninguem tem o direito de propina1· um 
meio de damnitlcacão á saude pu blica, um 
meio nocivo de perturbar a boa. ordem e a 
marcha da sociedade. 

Si nós consentimos que o commercio possa 
usar desta liberdade t ão ampla de entrar nos 
mercados com productos falsificados e no-
civo~ á saude publica. t!Stamos fal seando a 
liberdade contra a saude publica, contra os 
direitos, portHnto, dos indivíduos. 

Eu penso que comprehender-sa a liberdade 
em sentido tão am plo será desconhecer as 
necessidades publicas, sera attentar contra 
ellas ... 

0 SR. PORTO PRJMO:-Contrn a competen-
cia do Esta<to de intervir em matada de 
saude publica . 

0 SR. VASCO AZEVEDO: - Nós vemoR, por 
parte d•s administrações , medidas de by· 
giene de grande energia, como nos cafos de 
epidemia em que ellas não se revestem de 
grandes solemnidades e silo tomadas por 
sin: ples decretos do Governo. Nós vemos 
prohibição imperiosa ni!.o par<~. um produoto, 
mas para todos os productos de transacç!o 
commercial, e isto a bem da 8alvação pu-
blica. 

Portanto, si vemos que o projecto fecha 
a valvula á e~peculação; si verillcamos que 
o qeu fim é evitar no mercado a lntroducção 
de productos de má qualidade e o1Tensivos á 



saude publica, penso que respeitamos a Con· 
stituição desde que garantimos a liberdade 
pari\ um commercio justo e honesto, e o 
uancamos para o immoral, como o da venda 
de vinhos falsificados, de que trata o pre-
sente prejecto. (Apoiados) . 

E' por entender llBSim, ar. PrePidente, e 
por entender que a liberdade reconhecida na 
Ccnstituiçl!.o nl!.o pode ter sido creada para 
o mal e para a immoralidade, que nilo acho 
razão, nem fundamento pa1 a se rejeitar o 
projecto, e eu, sr. Presidente, votando por 
elle me con,·enço de estar procedendo de 
accordo com a Constituiçllo e de que, por 
esta forma, cumpro o meu dever de repre· 
sent~tnte do povo, cujos direitos e cujo bem 
eshr tenho necessidade e obrigaçllo de de· 
fender sempre. (Mu•to bem; mwto bem) . 

o l!lr . .Jnveoal Penna:-(Nilo devolveu 
o seu discurso) . 

O •r· .JoAo Vello8o:-Sr. Presidente, eu 
n!io vim mais uma vez perante v. ex c. e 
meus illustrados collegas pleitear a causa 
que se encerrA no projecto em discussl!.o, 
porque a Camara doa srs. Deputados já no 
anno paesado, já este anno, por occa sia.o da 
1.• discussão revelou-se bem convencida da 
constitucionalidade, utilidade e opportuni-
dade do projecto que prob1be no territorio 
do Eat. do a venda de vinhos artitlciaes e 
fa lsitlcados, por serem todos reconhecida · 
mente noc1vos á saude. E ainda agora eu 
vejo que a grande maioria de meus nobres 
collegaa sposa as aspirações condensadas 
no projecto. 

Mas, H. Presidente, não só a impugnação 
que acaba de formu111r-lhe o meu illustr~tdo 
collega, representante pelo 2. · d1str1cto, 
como tambem, tendo eu oft'erecido, por parte 
da commiPsllo de Saude Publica, algl;mas 
emendas ampliativas, corre ·me o dever de 
vir defender todas essas medidas ahi propos-
tas,que vêem em soccorro da vida e da saude 
do povo mine1ro, cujos interesses e direitos 
somos chamados a salvaguardar, nesta Casa. 

Os argumentvs que abonam essas emendas 
sito os mesmos que determinam a adopçllo 
do projecto, po rque, el1118 versam ~obre 
aubatancias todas prejud1ciaes á aaude e 
por isso, ar. Presidente, eu me dispenaaria 
de voltar ao assumpto, arreceiando me de 
cançar a preciosa attençllo de meus collegas, 
(néio apo•ado&), mas, f11lando desta tribunH, 
eu venho tambem prestar ao povo mineiro 
contas dJs esforços, da solicitude 6le11l.Jade 
com que procuro servil-o, na meditla de 
minbaa apoucadas forças e advogHr com 
denodo e ardor a causa sact'Osanta da vida 
e do bem-estar do povo. 

Nilo bastava que o homem, collocado no 
vasto scenario do mundo, entre conflictos e 
combat~s que se ferem a cada momento, 
tivesse de luctar peito a peito contra nume 
rosos inimigos que lhe disputam o goao da 
exlatencia. No solo, no ar, nas agoas elle 
encontra myriades de adversarlos e intangi-
veia pela pequenez e pelo numero, os quaes 
dift'undem em volta delle o veneno. 

Ma.t,nesse duello que se trava entre a vida 
e a morte, o homem, armado tle inatinctos 
e 1ntelligeno1a, . defende a propria existencia 

e hoje graças aos numerosos recursos de 
que dispõe, muitas vezes levanta se victo-
rioso d11 lucta, e na maioria dos eaeos pre-
mune-se contra o assalto pela observancia 
das prescripçoes hygienicas. Mas, ultima-
mente, novoa perigos o ameaçam, vindo o 
toxico penetrar no organismo insidiosamen-
te e de envolta com os alimentos que sedes-
tinam a entreter a vida. 

Aqui e que a indust ria falaitlcadora desen-
volve toda sua sciencia e toda sua perver-
slto . 

E' o vinho fabricado com alcool venenoso; 
com matarias corantes toxicaa derivadas de 
alcatrão, da bulha; com eulfato de calc1o em 
excesso, pedra hume, nitro, hthargirio; é o 
vinagre preparado com acido sulfurico, 
cblorhydtlco, n1trico, pyrolenho•o; a man-
teiga, o queijo, as conservas, falsificadas ou 
conse!vadas á custa de antiacepticos vene· 
nosoa e ate o chá, depois de usado, já esgo· 
tado é recompost~ com at.ul da Prussia e 
outras drogaa. 

Mas, nii.o é necessario ir muito longe; 
basta lembrar vos as odiosas falsificaçOes 
que soft're a farinha de trigo . Para dissi-
mular uma fraude commum que cons1ate 
na addiçl\o de farinha de inferior so rte 6. 
boa far10ba de trigo, ajuntam-lbe pedra-hu-
me, ajuntam-lhe tambem sulfato de cobre, 
oxydo de zinco, etc. 

Ha a1nda as aguardentes, genebra, rhum, 
kirsch; o absinthio que encerra cinco ou 
seis substancias toxicas, deve sua baila cor 
verde ao v1triolo azul ou suHato de cobre. 

Taes slio, ar. Presidente, os assaltos que 
a cada momento se fazem á. saude e á v1da 
do povo, unicamente com o fito em copiosos 
lucros . 

Em defesa da saude publica, ar. Presi-
dente, as leis prescrevem medidas verdadei-
ramente excepciooaes que parecem lesar 
ainda mesmo o direito de propriedade ; a 
leg1slaçllo aanitaria em toda parte como en-
tre nós, ordena a destruiçlio de tudo quanto 
for nocivo á vida do cidadllo ; a propria li·· 
berdade de profissoes é coarctada quando 
se trata do exercício da medicina e tambem 
do da pharmacia, que tem uma face scien-
titlca e outra commercial ; porque, pois, 
esse escrupulo, quando ae trata de refrear 
uma especulação manifestamente illicita e 
lesiva do summo interesse da collectivida-
de 1 E' certo que o interesse individual con-
trariado ha de bradar bem alto, mas, si for-
moa a consultar interesses bastardos, que 
em nada nobilltam o commercio probo, que 
nllo tem com este nem um ponto de conLa· 
cto, melhor será. que não dotemos nenhum 
ramo do serv1ço publico, que nllo empreben · 
damos melhoramento de qualquer ordem, 
porque sempre havemos de contrariar aos 
interesses indivlduaes. 

Cumpre lembrarmo-nos de que a nossa 
missll.o é velar pelo bem publico, incorrerá 
na sancçl.l.o da lei quem attentar contra os 
elevados interesses da collectividade. 

o sR. DEU' IM MoREIRA :-V. ex c. dá li-
cença para um aparte 1 O projecto e gene-
rico e quando se tratar de vinhos artificiaes 
medloinaea, ~mbem ficam prohibidos 1 



0 IIB.. JOÃO VBLLOSO :-<Jertamente. 
0 SR. DBLFIM MORIIRA :-Mesmo 08 me · 

-dicinaea approvados pelo laboratorio de hy-
glene 1 

O 11-<. JoÃo VELLoso :-E' a mesma couaa; 
silo drogas nocivas e de que nenhum protle · 
atonal lançar& mão ; silo imprest&veia. 

0 SR . EPAM1NONDA8 0TTONI :-Si todos OI 
vinhos artitlci aes e até os medicinaea são 
nocivos, nilo ha necessids.de do p ojecto 
(Apoiado). • 

O sa. JoÃo VELLoso :-Quanto aos vinhos 
artitlciaes e ainda qua se digam medicinaes, 
hoje nao ha mais contestação seria ; já pas · 
sou em JDI@ado ... 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONJ :-0 nobre re · 
!ator catla vez nos convence mais de que o 
projecto nllo é necessario . 

0 IR. JOÃO VELLOSO :-Pelo contrario, es· 
tou demonstrando que é necessario ; por 
termos lei ... 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTON1 :-Pois ai te· 
mcs lei, peçamos ao governo que a execute . 

0 SR. JOÃO VBLLOSO :-Não apoiado, n!!O à 
essa a nossa missão ; incumbe-nos ir ao en· 
contro da Adminiatraçilo, dotando-a com 
todas as medidas reclamadas pela causa pu-
blica, maxime quando reconhecermos que se 
levantam difficuldades á execução da lei, 
ditflculdades derivadas da propria lei. 

Sr. Presidente, temos lei que probibe expo-
rem· se ao consumo tubstancias alimentícias 
no c i v as ou. deterioradas,o que é a mesma cousa; 
a nossa legislaç ~o sanltaria prescreve ter-
minantem ente que se inutilizem as referidas 
substancias e seja dito de passagem, não 
estipula indemnização alguma ao proprieta-
rio, pelo contrario, commina lhe penas pelas 
reincidencias. Ninguem até hoje viu nessas 
disposiçoes da lei desacato á. liberdade que a 
constituição contere á.s industrlas e às pro-
tlssOes. 

Mas, apesar de tão claras e terminantes 
prescrip ões da lei, até hoje e agora mais do 
que dantes, os vinhos nocivos, alimentos 
falsificados, substanoiu verdadeiramente to-
xioas invadiram o commercio e o povo vae-
se envenenando lentamente, vae cami-
nhando para a decadencia pbysica e men· 
tal. E' a esse estado de cousaa, sobrema-
neira deploravel, que o projecto vem obviar. 
(Mu ito bem; mutto oera I) 

O sr. Carlo• Toledo ·-(Não devolveu o 
seu discurso). 

O ar • .JoAo Vello•o (pela ordem):-Sr. 
Presidente, em vista da discuasllo travada 
nesta casa. sobre o projecto em discussllo, 
vejo que se suscitam objecções sobre a con· 
stitucionahdade do projecto, portanto, para. 
melhor exclarecer o espírito da Casa a res-
peito , requeiro á. v . exc. que o projecto seja 
remett1do á. comm issiio de Cons~ituiçil.o, Le 
gislaçlio e Poderes para dar seu parecer. 

Como v. exc. sabe, trata-se de matoria im· 
portantissima; e eu desejo mesmo que se t'aça 
toda a luz sobre ella (Muito bem 1). 

Vem à Mesa, e lido e entra em diiCUPBilO 
o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n . 48 vá. á com· 

missão de Conatituioão e Legisla.çlo para ao· 
bre elle emittir parecer, 

Sala das sessões, 23 de julho de 1900.-Dr, 
Abeilard Rodriguea Pereira .-Jollo Velloso. 

O 81'. Silva Forte• : - Sr. Presidente, 
tinba o intuito de vir á. tribuna discutir o 
projecto qne os meus illustres collegas de 
districto, que nella me precederam, têm 
feito com todo o brilhantismo, entretanto, 
sr. Presidente, pelo requerimento aprelen-
tado pelo illus~re relator da commissllo de 
Sa.ude Publica sou forçado a não C!Jzel-o. AI 
objecçõea que Coram apresentadas ao projG· 
cto versaram sobre tua inconstitucionalida-
de e não podendo nenhum dos meus illu•-
tres collegas duvidar da utilidade das me-
dldaa .de r igorosa hygiene nelle eatabelecl· 
dos deixarei de tratar deste ponto. 

0 SR. DBLFIM MOREIRA:- A utilidade foi 
discutida em 1. · . 

0 SR. SILVA FORTES: - Sr. Presidente, si 
o meu illustre collega não apresentasse o 
seu requerimento para que fosse ouvida a 
commiaaão de Constituição, eu da.ria o meu 
voto contra o projecto, porque, sr. Presiden-
te, t!l.nto a Constituiçll.o Federal como a Es-
tado&! estabelecem o livre exercicio de pro· 
tlssão. 

Mas, sr. Presidente, si a Constituição Fe· 
deral estabelece uma tlisposição tão ampla 
poderíamos interpretar essa disposição con· 
stituciooa.l, pela praxe seguida perante 01 
tribunaea brasileiros e pelos actos adminis-
trativos emanados do governo federal; e até 
mesmo da. legislação e regulamento do go-
verno do Estado. 

De sorte que, ar. Presidente, a questão de 
liberdade prCJIIssional depende ainda de in· 
terpretação por parte do governo federal, 
idéa essa que já. foi suggerida ao parlamento 
barsileiro pelo representante do Estado de 
Silo Paulo, dr. Alfredo ElliiJ. 

Mas, eu votaria contra o projecto, em vir-
tude da disposição expressa da Constituição 
e não porqu9 a medida viesse restringir a 
liberdade 'do commercio, porque a lei é aem· 
pre feita obedecendo aos principios de mo-
ralidade publica e á garantia doa direitos 
de propriedade e de segurança da collecti-
vidade. 

Voto contra, sr. Presidente, porque a Con-
atituiçllo Federal tem artigo expresso que, 
a. mau modo de ver, prohibe a decretação de 
leia por parte dos Estados que tenham por 
intuito regular o oommercio internacional e 
entre os dift'.:rentes Estados. 

E' essa uma mataria da exclueiva compe· 
tencia do Congresso Nacional; e que se pren-
de ao direito substantivo. 

Vou lêr á Casa o artigo da Constituição, 
que trouxe ao meu espírito a convicçll:o de 
que o projecto actual, embora consagrando 
princípios muito salutares, não pode ser 
approvado. 

o a a Jo.io PIO:- V. exc. entllo é contra-
rio ao requerimeoto1 

O PR. SILVA FoRTEs:- Estou discutindo o 
requerimento e juatiflcando o voto que vou 
da.r ao mesmo. 

· O artigo 34, numoro 5 da Conatituiçlo Fe· 
dera! determina «ctue oompete prlvativamen· 



te ao Congreuo Nacional regular o commer-
oto internacional, bem como o doa Estados 
entre ai e com o Districto Federal, atrande-
gar portos, crear ou supprimir imposto~~. 

Por isso, sr. Pr..:sldente, aguardo opintito 
mais e;clarecida e competente qual a a 
commissiio de Conetituiçll.o e Poderes . Assim 
pensando, voto a favor do requerimen~o 
apresentado pelo íllastrado collega, relator 
da commissiio de Saude Publica, afim de que 
essa commissiio venha nos esclarecer conve -
nientemente a respeito de mataria tão im-
portante como é esta. Tenho concluído. 
(Mu i to bem; muito bem.) 

Nã'J havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussiio e procedendo se a 
vott:çiio é approvado o requerimento. 

Remetta-se o projecto iL commissiio de 
Constituição, na fórma requerida . 

Suspende se a sess!o por lO minutos, e sen-
do ella reaberta dndo este prazo. 

2 • DISCUSSÃO DO PRC'JECTO N. 49 

E' annunciada a segunda discussiio, p_or 
artigos, do projecto n. 49, creando a Assis-
tencia de Alienados no Estado . 

Em discussão o artigo I.·, é e lia sem de-
bate encerrad11, flcanc!o a votação adiada 
por falta de numero legal. 

Em discu~sl!.o o artigo 2 . · 
o f R. JoÃo VELLoso, obtendo a palavra en-

via á Mesa, por parte da comrr.issiio de 
Saude Pu lica, a seguinte 

Emenda 
N. 3 

Ao art. 2.o Depois da palavra- estabele-
cimentos- accrescente-se : que venham a 
ser auxiliados pelo Estado, etc. 

Sala daa sessões, 23 de j ulho de 1900.-João 
Valioso. - Abeilard Pereira. 

Em discussão a emenda conj unctamente 
com o artigo encerra-se ella sem debate e 
fica adiada a votação. 

Sem debate encerra se a discussiio do art. 
3. · conjunctamente com a emenda n. I, fi . 
cando a votaçll'J adiada. 

Em discussão o artigo 4. · com a emenda 
substituitiva n · 2 da commissão encerra-se 
aquella sem debate e fica adiada a votação. 

Sem debate encerra-se a discussão e Oca 
adiada a votação dos art igos 5. ·, 6. · e 7 . · 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
ar. Presidente designa para amanhii a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTI!: 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
diatribuido ~ . 
Apresenta~ão de pareceres das commia-

soes. 
Apresentação de projecto1, requerimentos, 

indicações, interpellaçnes ou moções . 
C-13. 

Diecuss!o de requerimentos, indicac;nes, 
interpellaç!!es e moçnes. 

Approvaçll:o de redacções ftnaes. 
Votação da mataria cuja discussllo ficou 

encerrada. 
SEGUNDA PAB.TB: 

Até 4 horas da tarde : 
Segunda discussllo do projecto n. 41, per-

dúando o réo Virginio Horacio de Noronha 
Luz do resto das penas que lhe foram im-
postas pelo jury do Carmo do Rio Claro. 

Segunda do de n. 43, dispondo sobre oon-
ducçlio aos avaliadores. 

Discusslto unica da emenda do Senado ot-
ferecida á proposiçlio de lei n. 22, desta Ca-
mara, creando o logar de admi istrador da 
cadeia da Capital. 

Levanta-se a se11slto. 

29 a SESSÃO ORDlNARIA AOS 24 DE JULHO 
DE 1900 

PRES!Di.NCIA 08 SR. RI BEIRO DE OLIVEIRA 

UM MARIO : - 1. • par le da ordem do dia.-Acla 
-- Expediente. Observações do~ rs. Ju.~o Pio e 
Carvalho Britto. --~- · leitura. - Apreoen laçlf.o de 
pat eet res para 2 .· discussão dos projecto ns. 
:>5 e !i2.-laem para 3.· do de n. ~7 .- Idem do 
projecto 11. 57.- YotaçOes adiadas. -~. · parte.-
~- · alscus~llO do projecto 11 41.- 2 · do de 11. 
43 -Discurso e eme11t1a do sr. Bran &o Filho. 
- Discuroos d s srs: Porto Primo, JuvenaJ Pen-
na, Vasco Azevedo, ~·errem1 e Mello, Rodrigues 
Cbavee e Carvalho Brltto.-Discussão da emenda 
do Senado ao projecto n. 22,da Camara.- Decla-
raçào dtl voto do ~ r. Va!co Azevedo.- Ordem do 
dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Carvalho 
Britto, João Pio, Alves de Lemos, Delphim 
Moreira, Jayme Gomes, Brandllo Filho, Abei-
lard, Xavier Rolim, Olympio Mor!to, Astol-
pho Pinto, Joaquim Calixto, Juvenal Penna, 
Tavares de Mello, Silva Fortes, Vasco Aze-
vedo, Julio Tavare11, Carlos Toledo, Ferreira 
e Mello, lgnacio Murta, Epaminondas Ottoni, 
Rodrigues Chaves, Porto Primo, Luiz Cas-
siano, Jo!o Velloso e Valeria de Rezende, 
fa ltando com oausa participada os srs. : 
Olympio Borges, Gaspar Lopes, F. Peixoto, 
Astolpho Dutra, Lindolpho Campos, Luiz 
Rennó, Freitas Castro, Ribeiro Junque1ra, 
Jollo Luiz, Bernardes de Faria, Raposo de 
Almeida, Leopoldo Corrêa e Simeiio Stylíta e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sesslio . 
Lida a acta da antecedente e n&:o havendo 

que sobre ella faça observações o ar. Pre-
sidente a dá por approvada. 

EXPB:DI~NTB 

0 8R. 1. · SBOR:&T.&.RJO dá conta do se-
guinte: 

Requerimento 

De José Calixto Fonseca. de Calazane,esori-
vlio de orphiioe do comarca do Rio Branco, 
solicitando quatro annos de licença em pro-
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;•ogaçlo da que lhe foi concedidà pela lei n. O IR. Juuo TAVARES, por parte da oom-
247 para tratar de saude.-A' commiaslto de mi111o de Orçamento, manda A Mesa o se-
Petições. guinte 

Officios 

Do presidente da Camara Municipal do 
Caratinga enviando uma reclamação de con-
tribuiintes seus contra impostos creados 
pela Camara respectiva.- A' commissão de 
Camaras Municipaes. 

Do Presidente do Clu b «Floriano Peixoto» 
communicando que em data de 15 do cor-
rente teve Jogar a posse da nova directoria 
desse Club.-A Camara fica inteirada. 

o sr . .Jollo Pio :- E' de summf\ impor-
tancia, sr . President e, o documento que te · 
nho a honra de passar á~ mãos de v. exc. e 
no qual diversos professores publicos do 
Estado, em numero de 20 e àe localidades 
ditferentes, dirigem-se respeitosamente ao 
Congresso Mineiro, reclamando contra dis-
posições da lei de instrucção publica votada 
o anno passado. 

Tem t anta importancia osEe documento, 
dictado pela pratica , que peço li cença á Ca-
mara, para resumir um dos seus topicos. 

Pela lei do anno passado foi supprimida a 
aula. de gymnastica e de evol uções milita-
res, entretanto, o professor publico ainda. 
tem obrigação de ensinar essa R ma terias. 

0 SR. L. CASSIANO :- 0 que é um absur-
do. 

O SR . JoXo Pio :- Obrigamos o profes sor 
a ensinar ma teria que elle não estudou. 

Esse documento contém diversas reclama· 
ções e de todas ella resumbra a justiça, re -
clamações feitas por homens que não sabem 
como cumprir o dever, com uma lei quelhea 
tolhe os movimentos, collocando-os dentro de 
um circulo apertado, prej udicial ao ensino. 

Espero, pois , que a com missão de intru-
cção Publica, tão -::autelosa nas suas deci-
sões, inspirada sempre pelo bem publico, 
dará toda attenção a esse officio, cujos ter-
mos merecem meditada leitura. -A' com-
missl!o de Instrucção Publica . 

0 SR. CARVALHO BRITTO envia á Mesa um 
requerimento em que o engenheiro Gabriel 
Corrêa Rabello pede a verba necessaria para 
cumprimento da lei n. 237, de 1898, que man-
da construir para si um predio nesta Capi · 
tal. - A' commissão de Orçamento. 

2 .· LEITURA 
Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os pareceres n s. 85, 
86 e 87 e o projecto n. 56 . 
APRESENTA ÇÃO DE PARECERES DF. COMM ISSílES 

0 !IR. SILVA F'ORTE9, pela commissllo de 
Representações, envia à Mesa o seguinte 
Parecer p ara 2. · discussllo sobre o p rojecto n. 

55, de 1900 
A commissão de Representações, Reque · 

rimentos e Petições, á. qual foi presen te o 
projecto n . 55, ~est,e anno, approvado_ em 
1. • discussão, - e de parecer que seJa o 
mesmo projecto submettido ú 2. · discussão 
e approvado. 

Sala das commissões, 24 de j ulho de 1900. 
-Silva Fortes.-Vasco Azevt~do.-A impri -
mir-se. 

Projuto n. 57 

Terceira · Legislatura 
Orçamento do E1tado para o e.cercicio de 

1901 
A Commiulto de Orçamento e Contas, ten-

do examinado a proposta do poder executi-
vo, referente ao orçamento da receita e des-
pesa do Estado, para o futuro exercício de 
HIOI, elaborou o projecto que a este acom-
panha, no qual deixou de incluir o calculo 
relativo &.o Imposto territorial, porque, sus-
pensa como se acha e por mottvo conheci-
do da camara a arrecadação desse imposto, 
o orçamento desse titulo de receita eó po-
derá ser feito opportunamente, isto ó, de-
pois que o Congresso se pronunciar sobre a 
proj ectada modificação da lei n. 271 ; e pois, 
é a commissão de parecer, que se adopte o 
seguinte projecto de lei, reservando-se á fa-
culda1e de offerecer emendas na segunda 
discussão : 

J•rojecto o . ~7 d e 1900 

FIXA A DESPESA E ORÇA A RECE ITA DO ESTADO 
PARA O ANNO FINANCEIRO DE 1901 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 

DA DE SPB SA 
A1·t . l.o Durante o exercicio fi nanceiro 

de 190 1, fica o Presidente do Estado auctori-
zado a despender a quantia de 20.560:000$, 
pelas t res Secretarias de Estado, conforme 
os serviços especificados nos paragraphos 
seguintes : 

§ ),o SECRETARIA DO INTERIOR 
I. Subsidio ao Presidente 

do Estado ... . ..... ... . 
2. Custeio do Palacio e 

suas dependencias ... . 
3. Pessoal da Secretaria do 

Interior, inclusive o 
addicional da lei n. 90, 
146:849.;000 e 10:0003 
para expedien te .... . . 

4. Subsidio aos senadores. 
5. Pessoal e expediente da 

Secretari a do Senado .. 
6. Subsidio aos deputados. 
7. Pessoal e expediente da 

Secretuia da Camara 
dos Deputados . .. .... . 

8. Ajuda de custo aos se-
nadores e deputados .. 

9. Ap3nbamento de deba-

10. 
tes .......... .. ....... . 

Aluguel do predlo para 
a Camara dos Deputa-
dos •.. .. • . •.. . .....••• 

30:000$000 

10:460$000 

156:849$000 
88:320$000 

37:564$000 
176:640$000 

44:905$ 000 

36:000$000 

12:000$000 



11. Magiatratut•a e justiça 
do Estado, inclusivé o 
addlcional da lei n. 00 

12. Pessoal da Secretaria. de 
Policia, lnolusivé o ad-
diciooal da lei n. go, 
48:387$000 e 2:000$000 
pat·a o expediente .. . •. 

13. Carcereiros das cadeias 
do Estado e pessoal da 
de Ouro Preto .. . .. .. •. 

14. Sustento, vestoario e 
curativo de presos po· 
brea ... ......•.••.•..•.• 

15. Diligencias pollclaes .... 
16. Colonia correccional do 

Bom Destino .•....•..•.• 
17. Força Public!l : 

a) Pessoal 
da Briga-
da,inclo-
si v é o ad-
di cio nal 
da lei n. 
go para 
os o m-
claes. . • . 1. 168:440$000 

li) Etapa 
para mil 
e qui -
nhen tas 
praças a 
11300 na 
média . . • 711 :750$000 

c) Farda-
meu to 
para mil 
e q o i-
nhenta s 
praças a 
130$0000. }g5:000$000 

d) Ajuda 
de custo 
aofficiaes 
em dili-
gencia... 8:~000 

e) Gratifi-
cação a 
re en ga-
jados a 
200 réi s .. I1>1000.;ooo n Forra-
gem e 
ferragem 70.000$000 

g) Compra 
de a n I · 
maes, ar-
mamento 
e equi-
pamento 

h) Aquar-
tella-
m en to, 
enterra-
m e n to, 
ex pe dl -
ente e 
luz ••.•.. 

i) En gaja-
menta de 
320 ho-

58:000 000 

70:000$000 

1 .1}20:000$000 

50:387$000 

52:504tOOO 

300:000$000 
20:000$000 

17:760 oon 

IOI 

mens a 
2!500dia-
rios.. . • • 292:000 000 

18. Soccorros poblicos .•••.. 
19. Auxilias : 

o) Aos hospitaes de Ouro 
Preto, Grll.o fogo!, Jta-
bira, Diamantina, Pi-
tanguy, Sabará, Santa 
Luzia do Rio das Ye · 
lha~, Sete LagõM, Bar -
bacena, S. Joll.o d'EI -
Rey, Lavru, Caldas, 
Marianna,Passos, ras-
suahy, Serro, Curvei -
lo, Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bomtim, 
Rio Preto, Campanha, 
Ponte Nova, Formiga, 
Laopoldina, Juiz de 
Fóra , Dores da Boa Es-
perança, Dores do Ln-
dayá, Mme.s Novas, 
Uberaba, S. Gonçalo 
do Sspucahy, Olivei · 
ra, Itapecerica, Mon-
tes Claro11, Catagua-
zes, Theophilo Ottoni, 
Ouro Fino, Muzambi-
nho e Pouso Alegre, 
40 a 2:000$ ... .... . .. . 

iJ) A' Santa Casa de Ca-
ridade da Capital ...•• 

c) Aaaistencia de aliena-
doa ...••••.•.••....•.• 

20. Instrucç!l:o primaria, in-
clusive o addioional 
da lei n. 00 ••••••••••• 

21. Escolas Normaes - Pes-
soal e custeio ••.••.•• 

22. Internato do Gymnasio 
Mineiro: 

23. 

a) Peasoal 96:360 000 
'') Custeio 

de gabi-
nete e 1a-
boratorio I :000$000 

c) Expedi-
ente.. .. . . 2:000$000 

cl) Susten-
to de atu-
m nos e 
do p e s-
s o a I do 
a e r v Iço 
interno . . 40:000 000 

e) r. ra tift· 
caçl!.o ao 
delegado 
ftecal. . . . 2:400 000 

Externato do Gymnasio 
Mineiro, inclusivé ...•. 
2:0003 para expedien-
te, custeio de gabine · 
tss e laboratorios e 
2:4003 de gratificação 
ao delegado ftscal ..•. . 

2.588:100 000 
34:000$000 

80:000 000 

12:000$000 

SO:OüOeOOO 

2. 528:300 000 

416:850$000 

141:760 000 

84:980 000 



24. Escola de Pharmacia:-
Pessool, expediente e 
custeio de gabinetes e 
laboratorios .......••.. 

25 . Subvenções : 
a) A' Fa-
eul da de 
Livre de 
lllireito . .. 70:0008000 

b) Asylos 
de o r-
phãos de 
Diaman-
tina, Ma-
ri an na, 
Barbace-
na, Juiz 
de Fóra e 
S. Fran-
cisco, em 
São João 
d'E l-Rey, 
a 2:0003 . 10:000$ 00 

c) R e c o-
Ihimento 
de o r-
phil.s ·em 
São João 
d'El-Rey. 2:000$000 

d) Asylos 
de Maca-
hubas e 
de S. Luiz 
em Cae-
thé, a ... 
5:000$000 
cada um 10:000$000 

e) Lyceus 
de artes 
e officios 
em Ouro 
Preto e 
Diaman -
ti na a 
5:0005000 
cada um 10:000$000 

26 . Archivo Publico Minei-
ro - Pessoal e expe -
diente, inclusivé o ad-
dicional da lei 90 ... .. 

27. Passagens em estradas 
de ferro e telegram-
mas ...•.. ... . .. ... . .. 

28 . Impressões e publica-
ções na Imprensa Offi -
cial . . ..... •...••... . . 

29. Expediente com eleições 
estadoaes •.... ... ..... 

30 . Sellos postaes para a 
cor respon den cia offi-
cial . . . ... . .. . . .. .. . . . 

31 . Custas em processos cri-
mes e causas da fazen-
da .... .... ... .. ... . . .• 

32. Expediente do j ury e 
tribunaes corre c c i o-

1ea 

§ 2. · SRCRBTARU. DAS FINANÇAS 

99:048$000 
I. Peuoal da Secretaria .. 
2. Expediente da mesma •. 
3. Recebedo-

riadeMi-
n as no 
R i o de 
Janeiro: 

a) P e s-
soal. . . . . 146:4001000 

b) Exp e 
diente e 
colla bo-

176:6201000 
24:2001000 

radores. 23:000$000 169.400$000 

4 . Ser vi co 
da divi -
da doEs-
tado : 
Juros ... 3 .347:430$755 
Amorti-
zação ... 1.170:079$245 4.517:51 0$000 

5. Gratificação e porcen -
tagem a collectores e 
escrivães .......... . .. . 

6 . Fiscalização especial das 
rendas internas e ex-
ternas ....... ....... . . 

7. Pessoal das Recebedo-
rias e dos pontos fis-
caes ..... ... .•...•.•.• 

8. Porcentagens ás estra-
das de fe rro e Recebe-
daria de Santos ...... . 

9. Expediente e aluguel de 
casas para Recebado -
rias e pontos tlscaes . . 

lO. Juros de emprestimos de 
orpbãos, caixas econo-
micas e de fi anças de 
exactores ... ..... .... . 

102:000$000 11. Passagens em estradas 
de ferro e telegram-
mas .. ..... . . . 

12. Imprensa Official - Pes -
soal e material ... . .. . 

13. Restituições e reposi-
33: 180SQOO ções ..... . . . . ..... ... . 

14. Aposentados e reforma-
dos . . . ....... .. ... . . . . 

30:0008000 15. Impressões de estampi-
lhas . . .. . . .....•.• . ... 

16 . Exercicios findos .. . ..•. 
80:0008000 17. Publi cações e impressões 

na Imprensa Official.. 
5:0008000 18 . Gratificação addicional 

da lei n. 90 ...•.. . .. . 
19 . Eventuaes . ........... . . 

15:000$000 

299:6608000 

77:400$000 

266:3608000 

413:050$000 

33:400$000 

80:000$000 

20:000$000 

260:0008000 

10:000$000 

249: 137$000 

6:000$000 
60:0008000 

40:000$000 

85:341$000 
10:0008000 

6 o 798:078$000 

144:000$00 § 3.· SECRETARIA IJA AGRICUTTURA, COMMER · 

CIO R OBRAS PUBLICAS : 

naes. . . . . . . . . . . • . . . . . • 19:720$000 I . Pessoal da Secretaria .. . 149:420$000 
15:0008000 33. Eventuaes .. ... ....... , . 16:000$000 

9.499:4178000 

2. Expediente da mesma . . 
3 . Pessoa' da repartiçlto de 

terras e colonizaçl1o . . 49:900$000 



4. Expediente da mesma 
repartição .. .•........ 

5. Colonlas indlgenas ... .. • 
6. Immigração e coloniza-

ção ...... .. . ........ . . 
7. Medi cão e demarcação 

de terras . . .....•.. .. . 
8. Obras Publicas ... .... .. 
9. Junta Commerclal: pes-

soal - 8:4803, expe · 
dlente - 3:000$ ..• . ... 

10 . Compra de vacclna ante-
carbunculosa ........ . 

11 . Estabelecimento hydro · 
balneo tberaplco e sua 
fiscalização .... . . .. . .. 

12. Impressões e publicações 
na Iruprensa Officia1 .. 

13 . Planhs e sementes ... .. 
14. Reforma do ensino agri· 

cola .................. . 
15. Auxilio á publicação da 

Reoista In du&triat .. .. 
16. Passa~ens nas estradas 

de ferro e telegram-
mas ..•..............• 

17. Reforma do material da 
Bahia de Minaa ...... . 

18 . Garant;a de juros a di-
versas estradas de 
ferro ...... . ....... . . . 

19 . Fiscalizaçlio das mesmas 
20. Expediente deste serviço 
2 . Gratificação addicional 

da lei n. 911 .. ... . ... . 
22. Eventuo.es ......... . .. . . 

toa 

RBNDA ORDINAIUA 
5:000 000 25:000$000 I . • Imposto sobre generos 

de exp '>rtação . ....... . 
600:000t!OOO 2. o Idem sobre generos de 

conaumo de fóra do 
·OOOt!OOO Estado ........ . .. .... . 

900·000$000 3. 0 Taxa de sello, inclusive 
: daa custas judiciarlaa, 

loterias e emolumen-
tos das Secretarias ... 11 

=
4801000 4. o Novos e velhos direitos, 

9:600 000 

109:000$000 

extensivos ao contra-
ctoa commerciaea .... 

G. • Passagena em estradas 
de !erro particula-
res .. . ......... . ..... . 

20:000$000 6 .0 Ta:ns de heranças e le-
50:000 000 gados, inclusivé trans-

missã'> em linha recta 
200:00 $000 7. • Cobrança de. di v i da 

activa .. ....... . ..... .. 
4:000$000 8 .0 Imposto de aferição do 

sal .... • . . ..• . . ....... 
9 . o Renda da Imprensa Off!-

28:000 000 10 _ oial. · · · · · · · · · · · · • · · · • Producto da venda de 
300 000 000 terras de\·olutas ...••. 

: 11. Juros de quatro apolices 

1. 6 1 ~:6858000 
108:200'000 

1:000'000 

12. Taxaa de matricula e an-
nuidades nos estabe-
lecimentos de instru-
cçlio ... . ...... ....•.. 

13. Renda dos terrenos dia-
29:220'00n mantinos ......... . .. . 
1o:OOO'OOO 14. Imposto de 3 1/2 o • so-

bre a exportação do 
4 .262:5053000 15 . Q~~~~-~~·~·q~~·~õ~~~~: 

Art. 2. • Fica o Presidente do Estado au- rem varias empresas 
ctorizado a abrir creditas supp1ementares, para o serviço de fia -
com as form11lidades prescriptas pela lei, calizaçii.o ....• ..•. • . .• • 
para o accrescimo de despeRas que se der 16. Taxa addicional. ..... .. 
nas seguintes rubricas deste orçamento : 17. Imposto territorial. . .. . . 

Art. I. • § !. •, ns. 14, 18, 19 lettra c, 22 ( o orçamento do titulo 
lettra D e 27: § 2. •, ns. 4, 5, R, 10, 11 e 17 - depende da mo-
16 ; § 3. · , n. 16 . dificaçlio proposta ao 

Art. 3. • Caso a renda ordínaria e extraor- Congresso sobre a lei 
dinaria não bastem para fazer face á despesa n. 271 ; sem o calculo 
orçada , poderá o Presidente do Estado fazer desse titulo o desiqui-
operações de credito para cobrir o defici t librio entre a receita 
que se verificar . e a despesa é de ) . .. 

14. 500:0003000 

1.260:000'000 

850:0003000 

400:000 000 

250:000!000 

600.0003000 

20:0005000 

300:0003()00 

220:000 000 

35:000$000 
200$000 

60:000 

20: 000 

550:000$000 

125:200~000. 
200:000$000 

1 .122:500 000 
Art. 4 .• Continuam em vigor as disposi· 

ções contidas nos arts. 10. 11 , 13, 14 , 1-, 16, 
17, I e 19, da lei n . 19, de 26 de novembro 

R ENDA BX TRA.OR DINARI A 

de I 91, o. do art. 6 da lei n. 39, de 21 de 1.• 
julho de 1892 ; as dos arts. 6, 7 e 15 da lei 

Receita eventual compre-
bandidas as multas por 
in fc o.cções de leis e re-
gulamentos . .... . ...•• 

n. 107, de 26 de julho de IR94 ; a do art. 24 
da lei n . 264, de 20 de setembro de 189 e as 50:0003000 
do art. 2 . · da lei n. 282, de 18 de set~mbro 2.· 
de 1899 . 

Reposições e restituições 
e :productos dos pro-
prws do Estado por 
venda ou arrendamen-CAPITULO li 

DA RBCBITA. 

Art. 5 .• O Presidente do Estado, na fórma 
das leis e regulamentos, !ará arrecad11r no 
anno financeiro de !. o de janeiro a 31 de 
dezembro de 1901, a quantia de , 
proveniente dos seguintes impostos e tltu · 
los de receita : 

to ......... . ......... . 
3.· Producto das fianças crl-

minaes . . ....... .•. ... 

3:000'000 

500"'000 
Art . 6.° Fica creada a taxa addiclonal de 

lO ·f. sobre os impostos mencionados nos tí-
tulos 2·., 5 · . e 6· . da renda ordinaria. 

Art. 7·. Os bilhetes ou fracçlles de bilhe-
tes de loterias, cuja venda n!o é prohibída 
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no Estado. ficam sujeitos, desde já., ao im-
posto de 300 u., que será. cobrado por meio 
de estampilha. 

Art. 8·. As loterias que se extrahirem 
no Eitado rtcam, desde jã., e sem prejuizo 
do di$posto no artigo antecedente, sujei-
hs ao imposto de 15 ·t. sobre o capital de 
cada extracção . 

Art. 9·. A taxa de aferição de que trata 
o decreto n . 590, de 27 da agosto de 1892, 
aerá cobt·ada ·a razãiJ de 10 rs. por kilo-
gramma, ficando assim modificado o art . 
4· . da lei n . 107, de 26 de julho de 1894. 

Art. 10. Fica o governo auctorizado a 
reformar, desde j á. o @erviço fiscal do Ell· 
tado e o da Imprensa Official, modificando, 
no que for nocessario, os respectivos regula· 
menlos, bem como a crear uma secçlio de 
eatatistica, annexa a uma das Secretarias, 
sem augm•mto de pessojll. 

Art. li . Fica o Presidente do Estado au-
ctorizacto a alienar ou arrendar a estrada de 
!erro Bahia e Minas, ou a fazer quaesquer 
operações de credito, que tenham por base a 
mesma est rada. 

Art. 12. O pagamento aos aposentados e 
reformados só fe etrectuará mediante certi-
dllo de vida . 

Art . 13. A verba destinada ao pagamen-
to de custas judiciarias, ~erà di stribuída por 
comarcas e não poderá caber mais de 
2:400$000 pa1 a as de 4.•, I :600SOOO, para as 
de 3.•, I :300$ 000 para as de 2.• e I :000$000 
para as de 1.• entrancia. 

Art. 14. Continuam em vigor as disposi-
çtles de leis de orçamentos anteriores, de ca-
racter permanente, que nlle tenham sido ex-
pressamente revogadas e que implicita ou 
explicitamente não forem contrarias ás dia· 
posições desta. 

Art. 15. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 24 de julho de 1900. 
-Julio Tavares. - Delfim Moreira. - Va-
leria de Rezende.- A imprimir-se. 

0 BR. DELFIM MORBIRA, pela commissão 
de Orçamento, manda á Mesa o seguinte 
P(wrcer p ~•·a 3. · discussão sobre o 1Jrflj tcto ·~ . 

. f7 , de 1900 

A C•>mmisEílo de Orçamento e Contas, a 
que foi presente o projeclo n. 47, é de 
parecer : 

Que o mesmo pr~j ec to seja s .1bmettido a 
3.• discussll.o e approvado corn as Eeguintes 
emendas : 

1.• 

Ao art. 1. ·· - 1. • linha - Supprimo.m-se 
as palavras - « do orçamento» . 

!l. ll 

Ao ?rt. 2. • - 1.• linha - onde se diz 
«orçamento » - diga se « exercício ». 

Sala das commü sões, 24 de julho de 1900. 
-Delfim Moreira. - Valerio de Rezende. -
Julio Tavaree.-A imprimir-se. 

O SR. JAYMit GoMEs, por parte da commis-
são d 1 Or;;amento,envi1 á Meu o se11uinte 

Parecer p w a 2 . • rliscusli%o, sobr6 o projecto 
n . 5 2, de 1900 

A commlseão de Obras Publicas, a que 
foi presente o projecto n. 52, deste anno, 
approvado em 1.• discussão : 

Considerando que, o presente projecto de 
Estrada de Ferro nllo traz onus algum ao 
Estado, e não otro~nde direitos adquiridos 
por outrem, ó de parecer que seja elle sub · 
mettido á 2.• discusslb e approvado. 

Sala das commiesõe~ , 2! de julho de 19CO, 
-E. Ottoni. -Jayme Gomes. -A impri-
mir se. 

Não ha projectos, reque.rimentos, indica-
ções e moções a serem apresentados . 
Votação das m ateriJs cuja ducusstlo se acha 

encerrada 

E' approvado em 2. · discussão o projecto 
n. 49, creando a Assistencia de Alienados 
e bem assim ns tres emendas ao mesmo o!-
ferecidas pela ccmmissão de Saude Publi-
ca, ficando prejudicado o art. 4. • e a ta bel-
la pela approvação do. emenda n. 2. 

Consentindo a Camara que o projecto pas-
se à 3. · discussllo, é elle remettido á com-
miseão de Saude Publica. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2 . • discussão do projecto n . 41 

E' annunciada a 2. • discussão do proje-
cto n. 41, sobre perdão ao ré o Virgin1o H o· 
racio de Noronha Luz, sendo sem debate ap 
provados ambos os artigos do referido pro-
Jeoio que volta á commissão de Justiça, visto 
consentir a Casa que soffra elle 3. · dis-
cussão. 

Comparece o sr. Arthur Pimenta. 

2. · discusslto do projtcto n. 43 

E' lido e entra em 2. • dlscuuão o proje-
cto n. 43, que dispõe sobre conducção aos 
avaliadores. 

Em discussão o art. 1. • 
O sr. Braudiio Filho : - (Não temos o 

Eeu discurso) . 
Vem á. Mesa, é lida e ostando apoiada pelo 

numero do aEsignaturas entra conjuncta-
mente em discussll.o com o art. 1. · a emen-
da do sr . Brandão Filho, extendendo aos 
promotores de justi~a a disposição do art. 
42, da lei n. 105. 

O sr. Por1o Primo :-(Não devolveu o 
seu discurso). 

O sr. .Juveoal Pel! na :-(Não devolveu 
o seu discurso). 

O sr. Vasco Azevedo :-Sr. Presidente, 
tendo de dar meu voto ao projecto desejaria 
que seu illustre auctor viesse esclarecer 
meu espírito, porque, como v. exc. e a Casa 
sabem, não sou competente na mataria 
(Não apoiado• ). 

VozEs :-Isso é modestia de v. exc. 
0 SR. VASCO AZEVEDO :-Acho justo O pro-

jecto, mas, todos nós conhecemos o facto, 
officialmente constatado, de que o Senado 
cogita de egu~ l medida. 
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O SR. Jol.o Pro : - Officialmente é uma 
convera&: n!o recebemos officlo. 

0 ar. VASCO AZEVEDO :-Mas, foi publicado 
no jornal official e é para isso que a Secre-
taria nos remette todos os exemplares do 
Jlínas Geraes . 

O sa. Joio P10 :-Isso é um novo regi· 
manto. 

0 SR. VASCO AZEVEDO :-Para. não estar-
mos, pois, diariamente votando leis comple· 
montares de outras que já existem; para 
não aetarmos alterando, revogando e ~r.odl · 
ficando, seria conveniente aguardar o pro· 
jecto do Senado. 

Em todo caso des~jo ouvir o n lbro depu· 
tado apreseiltante da. medida nesta Casa, 
que virá esclarecer meu espírito e então, 
com pleno conhecimento de causa, poderei 
dar meu voto, conscients da conveniencia e 
da opportunidade da questã? (Mu ito bem). 

O sr. Ferreira e Mello :- r. Presidente, 
j.\ esperava que o nobre deputado qus me 
precedeu na tribuna suscitasse duvidM 
acerca do projecto em discussão; mas, a 
despeito disso, eu não deixaria de tomar a 
palavra para expor i~ Casa os motivos quo 
me levaram a apresentai-o, os quae , uma 
vez conhecidos, farão dissipar ~e todas as 
duvidas e que o 'Pr~jecto conqu i!te as sym 
pathias dos membros desta Ca~a. 

O flicto, sr. Presidente, de IJawr sido apre· 
sentado ao enado um projecto mais com-
pleto sobra custas j udici aes, não deve servir 
de razão para que seja este rejeitado (apoia· 
do•), porquanto tem a Camara a mesma ini-
ciativa que o Senado, tendo-a até privativa 
em algumas matarias. 

0 SR. DBLFIM MOREIRA :-A preferoncia da 
Camara é só sobre o orçamento. 

0 SR. FERREIRA E MELLO :-Impostos e OU-
tros assumptos. fas, sr. Presidente, o pro-
jacto apresentado e sujeito á deliberação do 
Senado é muito amplo e abrange toda a ma -
teria de custas; portanto pode occupar uma 
sessão inteira do Congresso e mesmo mais; 
e, nestas condições, sendo urgente a medida 
contida no projecto em debato, n1lo devemos 
esperar quo o Senado conclúa as suas dis-
cussões e mande para esta Casa o seu pro-
jacto atlm de então satisfazermos a esta ne-
cessidade. 

0 SR. PORTO PRIMO ·- Qual a necessidade 
urgente desta mataria V 

0 SR. FERREIRA E MELLO:-Eu VOU dizer a 
v. exc. 

Sr. Presidente, o illustro collega residente 
em Theophílo Ottoni , di@cutindo a mataria, 
disse que com o projecto o Congresso legis -
lava a retalho, e eu facilmente combaterei 
a sua asserção, declarando que a propria ro · 
dacçl[o do projecto denunch a idàa de que 
a medida faz parte do corpo de uma lei que 
foi por nós, o anno passado, mutilada. 

0 SR. BRANDÃO FILHO:-Apoiado; a lei é que 
foi mutilada. 

0 SR. PORTO PRIMO :-Pelo regimento uo 
1874 os avaliadores nilo tinham conllucçllo e 
nl[o ha razão ... 

0 IR. BRANDÃO FtLHO:-Tanto que foi VO-
tado, 

0 SR. FBlUUURA B MELLO:-Respondendo O 
aparte do nobre deputado residente em Theo-
philo Ottoni, affirmo a s . e:xc. que nlLo só no 
regimento de 1874 como ainda no de 1855 
era concedida a conducç!o aos avaliadores, 
da me<~ma sorte que na lei n. 105 que no 
anno passado foi derogada nessa parte. 

Assim, o regimento de 1874, no seu artigo 
185, diz: «Aos avaliadores 88 dará conducçilo 
sendo fóra da legua da uidade ou villa e 
lhes e applicavo1 o que está determinado 
para os escrivães uo civel quanto a este 
objocto .» 

ldentica. disposiçll.o é a do art. 177 do Re-
gimento de 1855. 

O quo dahi devemos concluir é que em 
todos os tempos o legislador tem reputado 
util essa medida, tanto quo a tem empre 
decretado como neco~saria. 

0 SR. VASCO AZEVEDO: as essa lei já. foi 
revogada. 

0 ~a. fERRBIR.\ E MELLO :-De sorte que Si 
ha desvio ou inconveniente a respeito da 
mataria, provém exactamonte da disposição 
do at·t. 6. · da lei n. 251 do anno pas>ado 
que, revogando em globo o ca; itulo li do 
tit. 2 . · da lei n. 105, deixou do exceptuar o 
ar t . 138, quo detet minava 88 contasse li con -
ducção aos avaliadoreP , o ou me lembro, sr. 
Presidente, do que quando no anno passado 
se discutia a lei n. 25 1 n ll.o se fez a mais 
ligeira referancia á mataria de conducçilo 
aos avaliadoreP, passando em silencio qual-
quer impugnaç!lo á medida do art. 13 da 
lei n. 105. 

0 SR. BRANDÃO FJLIIO :-Perfeitamente. 
0 SR. FERREIRA E MELLO:-A m!m me pa-

rece, sr. Presidente, que a revogação desse 
artigo se deu por uma destas tres razoes: ou 
por erro de impressão, ou por inadvertencla 
do legislador ou, tlnalmente, por descuido 
da commissão de Redacçlio do anno passado, 
a qual, alliás competentissima como era, 
merecia então inteira confiança da Camara, 
que sempre homologou todos reus trabalhos 
(Apoiados ). 

Quero orar, ar. Presidente, que desfiz jê. 
todas as duvid11s apresentadas pelos meus 
nobres collegas .. . 

0 @R. EPAMINONDAS 0TTONI:-Em SUa CO · 
marca houve demora de algum feito por 
falta do avaliadores 1 

0 SR. FERREIRA E MBLLO:- Houve, como 
tambem na de v. ex c. e em muitas outras. 

O que é certo, sr. Pre~idente, é que por 
qualquer das circumstancins a que me referi 
ficou revogado o art. 138 da lei n. 105 e que 
dahi têm provindo grandes inconvenientes e 
ditnculdades para o bom e regular andamen-
to das causas que dependem de avaliadores. 

Remover es@os inconvenientes e pô r termo 
a essas difficuldades é que me fizeram a~re . 
sentar o projeoto quo ora merece a conatde . 
ração da Camara. 

Sob o regimen da lei actual, em que de tll:o 
reduzidos ficaram quasi supprimidos os emo-
lumentos dos avaliadores, é diffioillimo en-
contrar-se quem se preste a servir de lou . 
vndo; e, em geral, aó acceita. esse encugo 
algum amigo dos interess dos que entl\o 
trabalha por favor ... 
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O sa. JAYMB GoKBB:-Ou então mediante 
um contracto prévio. 

0 SR. FBilREIRA B MBLLO:-Ora, nem todas 
u pessoas estão em condiçOes de poderem 
fazer desses favores, e do mesmo modo tam-
bem as partes, muitas vezes, nlio podem fa-
zer contraotos prévios com os avaliadores 
·por nã.o disporem de recurdos. 

Demais, sr. Presidente, para o cargo de 
louvado exige-se criterio, probidade e, em 
certos casos, até conhecimentos protlssionaes. 
A i1loneidade, pois, para o exercicio dessa 
!uncção depende de muitos requisitos; e por 
isso em mà.10r embaraço se vêem os interes-
sados para aescolba de pessoas idoneas,accre-
scendo ainda que ou estas negam-se a accei-
tar o cargo ou então só o acce1tam mediante 
prévio contracto de honorarios, nem sempre 
modicos. 

Si , pois, a lei n. 251, revogando o art. 138 da 
de n. 105 que determinava conducção aos 
avaliadores, teve em vista diminuir os emo -
lumentos destes, foi .cahir no extremo exacta-
mente opposto, que é o de fazer com que os 
louvados se julguem com direito de marcar 
preço para seu trabalho, visto como de 
graça não se pode exigir que trabalhem. 

Assim, pois, sr. Presidente . si não está 
justificado o projecto com estas poucas pa-
lavras . . • 

0 SR. 8RAN I>ÃO FILHO:- V. eXC. justifi-
COU-O brilhantemente. 

0 SR. F E aREIA E MELLO:- Pelo me no~ es-
tão dados os motivos que me levaram a 
apresentai -o á casa. 

E a medida do projecto tem tido tal ac-
ceitaçlio no Estado .... 

UM &R. DEPUTADO:- :::>ó traz vantagens 
para os avaliadores. 

0 SR. fERR EIRA E ~fELLO:- Trsz vanta-
gem para as partes que só assim poderão 
ver suas causas andarem. 

Mas, es. a medida tem tido tal acceitação 
que tenbo recebido cartas de mui tas co-
marcas do Estado applaudindo esse projecto 
e pedindo para me esforçar por sua con-
versão em lei neste anno. 

Entre essas cartas tenho uma do illustre 
homem de lettras dr. Anlonic• Carlos Ribeiro 
de And rade, advogado em Juiz de Fóra, a 
qual eu peço licença para ler á Camara (Lê): 

«Meu caro collega . Venho certificar-te do 
apoio rte todo este fuso pela apre. entação 
do proj ecto restabelecido a conducçll.o nos 
avaliadores. E' uma medida necessaria e ur-
gente. Faz com que o projecto s~ia approva-
do sem demora, de modo a se transrormar 
em iei este anno mesmo, etc». 

Ante auctoridades de tal ordem ... 
O SR. JoA:o Pro:- Não precisamos de au-

ctoridade de ninguem para legislar. 
0 SR. FERREIRA. E MELLO:- Mas, ante as 

manifes tações de todos os competentes, creio 
que o projecto deve merecer nosso apoio e 
nossa approvaçlio. Tenho concluido (Muito 
bem.) 

O sr. Rodrigues ChaveOJ:- (Não devol-
veu o seu discurw .) 

O 11r . t 'arvallto Britto:- Sr. Presidente, 
surgiu triumpllante pelo prestigio de seu 
auctor e daquelles que a uslgnaram uma 

emenda ao projecto em debate. mandando 
que fosse paga conJucção aos promotos que 
tenham de asaiatir ás diligencias judiciaes 
e administrativas. 

Eu não vejo, sr. Presidente, onde esteja 
a procedencta dessa emenda apresentada 
pelo nosso illustrado collega, residente na 
Campanha. 

0 SR. DBLFIM MOREIRA:- V. exc. ac-
cei ta o proj ecto1 

0 SR. CARVALHO BRITTO:- iU me refiro 
á emenda. Quanto ao projecto .• . 

0 @R . ASTOLPKO PI NTo: - Eu não a.cceito O 
projecto e acceito a emenda, isto é, acceito 
a emenda. si o projecto passar. 

0 SR. CARVALHO BRITTO:- Quanto ao pro-
jacto, para evitar duvid~s, voto logo contra 
elle. Si é verdade que o promotor é intimado 
para a l si~tir ás avaliaçoes, tambem é ver-
dade que seu comparecimento é accidental, 
não é necessarlo, e tanto nil.o é necessario 
que o feito não se annulla em virtude do 
seu não comparecimento (Ha algun1 opm· 
tes.) 

Por conseguinte, H . Presidente, não tem 
nenhum fundamento a emenda do nobre col-
lega, porquanto, es@a medida reclama uma 
outra:- a de se dar conducçl!.o aos curado-
aos in li tem. Si ba necessidade de uma 
medida em virtude da qual o promotor 
perceba conducçll.o, com prejuízo dos meno-
res e orphãos, então, pela meoma razão, é 
logico, é curial que alguem apresenta uma 
emenda dando conducçll.o tambem ao cura-
dor in ti tem, ao collector, estadoal etc. e to., 
(Apartes). 

Mas, como tudo isso é absurdo e apenas 
dâ. prejuízo aos interessados que são os 
menores, na hypotheses, eu voto contra a 
emenda porque não vejo nenhuma necessi-
dade de ordem publica que esteja recla-
mando um a disposição que nunca existiu 
em nossa legislação, e que não é possivel 
se exija nesta epocha em que a crise 
universal. 

Tenho concluído. (Muit J bem; mui to bem! 
Não havendo mais quem peça a palavra 

encerra-se a discussão e procedendo-se a 
votação é rejeitado o artigo, ficando preju-
dicada a emenda bem como o art. 2.• . -
Archive -se. 

Suspende-se a sessão por 10 minutos, sen-
do ella reaberta. findo este prazo. 

DISCUSSÃO UNICA DE El\I EN DAS DO SE:-IADO 
E' lida e posta em discussão unica a se-

guinte 
Emenda offerccida e approoad -. pelo Senado 

á proposiçllo n. 22 , da Cama1·o, (iniciada 
sob n . 34, em 1899). 

Ao ar t. 1.• Em vez de- um conto quatro 
centos e quarenta m1l réis (I :440-iOOO), di-
ga-se : um conto de réis ( I :000-iOOO). 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Minas, 20 de julho de 1900.- Dr. Joaquim 
Antonio Dutra, presidente. - Dr. José Pedro 
Drumond, I.• secretario.-Dr. Agostinho Ce-
sario de Figueiredo IJortes, 2.• secretario. 
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Proposiçiio a que se: refere a emenda supra tinho Pereira, Celestino Soares, Olymplo 
Mourão, Vasco Azeve_do, Brandão Filho, 

O Congre~so do 
decreta: 

E~ta.do de Minas Geraes Xa.vier Rolim, Franklim Botelho, João Pio, 

Art. I.· FICa creado o Jogar de adminis-
trador da cadela da Capital, exercendo o 
tunccionario respectivo as runcções de car-
cereiro, com o ordenado de 1:4403000 an-
nuaes. 

§ 1.· o provimento deste logar se fará. 
nos termos da le i n. 30, de 16 de julho de 1892. 

Art. 2. · Rev ogam-se as disposiçOes em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Esta-
do de Minas Geraes, Mina.s, 5 de setembro 
de 1899 . - Francisco Ribeiro de Oliveira, 
presidente. - Agostinho Jose Pereira, 1.• se-
cretario. - Celestmo oares da Cruz, 2.• se-
cretario. 

Não havendo quem sob a emenda peça a 
palavra e e lia. sem debate a pprovada. - Re -
metta-se á comruisslio de Rt~dacção . 

0 SR. VASCO AZEVEOO (petÁ o•dem) requer 
que se cons igne na acta. ter votado contra a 
emenda.-Será attendido . 

Esgotadas as matarias da ordem do d1a o 
sr. Presidente designa para amanhã a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 

PR IMEIRA P.\ RT!o: 
,\tê uma hora da tarde : 

Le1tura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis · 

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commissoes . 

Apresentação de pt•ojectos, requerimentos, 
indicaçOes, interpellaç!les e moçoes . 

Discussã'l de req uerimentos , indicações, 
interpellaçoes e moçoes . 

Approvação de redacções tlnaes . 
SEGU NL>A PA.TITE 

Ate 4 horas da tarde: 
1. • discussão do projecto n . 54, desincom-

pati bilizando para cargos municipaes os 
lentes e professores de ensino superior, se -
cundario e normal. 

Discussão dos pareceres ns. 85, 86 e 87. 
Levanta se a sessão. 

30 . • SESSÃO ORDINARIA AOS 25 DE J t: LHO 
DE 1900 

PRKSlDE:"iCIA DO SR. RliJ EIRO DE OLIVEIRA. 
SUMMAIII0 : - 1.• parte da ordem do dia.-Acta. -

Expertlentc. Observação do sr. Ju veual Penna . 
- ·!. ' leitura. - Apresenlaçao d o~ pareceres para 
:• ." dls c u ss~o riu projecto n 41 e para 2." do de 
n cll. Idem fi o de o . ti~ e dos projectos ns. 5!:1 e 
~\t . - ll el] u erimeuto de urgeocia do sr . Joao Vel-
lo!o .-Ap resrnta çào do parecer para 3. • discus-
õllo do projeclo n 49. - 2. • p~rle- 1. • discm-
sllo do Pi'ujec to n. 54. -Di cur~os dos srs. PorlJ 
Primo e Utamlao Filbo. - Ortlem tio dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -be 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos -
c. -tL 

Silva Fortes, Juvenal Penna, Carvalho Britto, 
Jayme Gomes, Astolpho Pinto, Abeilard, 
Carlos Toledo, Joaqu1m C.tlixto, Arthur 
Pimenta, lgnacio Murta, Alves de Le.nos, 
Deltlm Moreira., Epaminondas Ottoni, Julio 
Tavares, Luiz Cassiano, Ferreira e Mello, 
Porto Primo, Rodrigues Chaves e Jollo Vel-
loso, faltando com causa participada. os 8r8. 
Olympio Borges, Gaspar Lopes, ~. Peixoto, 
Astol pbo Dutra, Lmdolpho Campos, Luiz; 
H.ennó, Freitas Castro, R1beiro Junqueira, 
João Luiz, Bernardes de Far1a, Raposo de 
Almeida, Leopoldo Corrêa, Simello Stylita e 
Nunes Pinheiro e sem ella os ma1s se-
nhores. 

Abre se a sesslio. 
Lida a acta da antecedente e nlio havendo 

quem sobre ella faça observaçoes o sr. Pre-
sidente a dá por approvada.. 

0 SR. 
guinte: 

1." 

EXPEDIENTE 
SECRETARIO dli conta do se-

Requerimentos 

Do escrivão de orphãos da comarca. do 
Sacramento pedindo qu~ttro annos de licença. 
para tratar de negocios .-A' comm issl\o de 
PetiçOes . 

Da directora do coilegio de N. S. daa 
Dores em S. João d'EI-Rey pedindo que 
seJam concedidos a esse estnbeJecimento as 
p rerogat1vas de que gosa o Instituto a.le-
Hiano da Ponte Nova ex-vi do art . 35 da 
lei n. 221 de 1897. - A' commisslio de ln-
strucção Publica. 

2 . • LEITURA. 
Tendo de proceder-se a. 2.• leitura das 

matari as distr1bmdas 1mpressas e esta dis· 
pensada, a requerimento do sr. Vasco Aze-
vedo, pelo que fica sobre a mesa para ordem 
dos trabalhos o projecto n. 57, sot:re orça-
mento. 

0 SR. JUVENAL PENNA communica 6 a Ca· 
mara rtca mteirada que o sr. Tavares de 
Mello faltara a algumas sessões por motivo 
de força maior. 

APRKSENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMIS-
SÕES 

0 SR. JULIO TAVARES, .por parte da COm· 
missão de Justiça Ctvil e Criminal, apre-
senta o seguinte 
Parecer para 3 .· discussão, sobt·e o pro~·

rto n. 41, .de 1900 

A commisslio de Justiça Civil e Criminal 
e de parecer que O projecto n. 41, do COI'-
rente a nno, sej11 submettido á. terceira dis-
cussão e approvado como está redigido. 

Sala das commiss!les, 25 de julho de 1900. 
-Julio Tavares.- Carvalho Br1tto. - Bran-
dão Filho. A imprimir-se. 

O MESMO senhor, pela commisslio de Força 
Publica, manda á Mesa o seguinte : 
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Parecer e emendaJ para 2·. discussllo sobre o 
projecto n. 51 , de 1900 

A commisslio de Força Publica, a que foi 
presente o projecto n. 51, do corrente an-
no, ad.:>ptado em 1.• discussão, é de parecer 
que s~ja elle submettido :i segunda, e ap-
provado com as seguintes emendas : 

I.• 

lhll:o e uma no terceiro, sem augmento do 
pessoal constante do quadro annexo. 

3.• 
Ao art. 2. · Substitua-se pelo seguinte : 
Fica o governo auctorizado a despender 

no futuro exercício, com o serviço da força 
publica, especificado na tabella annexa, a 
quantia de 2.588:0862500. 

4.• 
Ao art. I.· Substitua-se pelo seguinte : Artigo additivo : 
A força publica do Estado de Minas Geraes, Fica reduzido a tres annos o prazo de 

para o exercicio de 1901, constará dos offici- que trata o art. 6.· da lei n . 11 2, de 23 de 
aes dos tres batalhões da Brigada Policial, j ulho de 1894. 
dos otnciaes aggregados aos mesmos bata · 5 .• 
lbões,de 1.600 praças de pret e de 180 enga- h jados . S1;1bstitua-se a tabella que acompan ou o 

• proJecto pela que ora se offerece . 
. . . . 2 · . I Sala. das commissões, 25 .de j ulho de 1900. 

Arttgo addtttvo. Ftcam creadas mats tres - Julto Tavares. - Olympto Mou rão.- Por-
companhias, sendo duas no primeiro bata· to Primo. · 
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Tabella snbstntitiva a une se refere a emenda n. 5 

Tnbelln tle fixaçi\o ela Corça t)Ublica parn o e . ·ercicio de I 901 

... e 
"' 8 
::l z 

Classificação 

a) Pessoal da Brigada Policial : 

1 Coronel Com mandante da Bril-(ada . . ....... .. . 
3 Tenentes coroneis com mandantes de batalhões 
6 Moj ores tlscaes, sendo 3 3.1! gre~ados .. ... .... . 
3 Capitães cirurgiões .... .. .......... , ........ . 
3 Capitães a,j udantes . . .. ......... .. ... . ...... . 
3 Tenentes secretarios ..... . ... .... ... ....... . 
3 Alferes quarteis-mestres ....... •... ........ _. 

20 Capitães, sendo 5 aggregados ........ . ...... . 
~o Tenentes, sendo 5 aggregados ......... . ... . . . 
34 Alferes, sendo 4 aggregados . •... .•.......... 
3 Sargentos ajudantes ........................ . 
3 Sargentos quarteis-mestres . ..•....•......... 
I Sargento mestre de musica ................ .. 
3 Corneteiros m•'• res ...•...•.•• •••.•.....•••••. 

24 Musicos . .............••..••....•••••..•••... 
15 Primeiros sargentos .•••..•..•••••••...•. • ••. 
72 Segundos sargentos • • •..••..••.•••.•.•••.... 
15 Forrieis .•.. .•.. .• . .....•• •.•.•••...•.••..... 

180 Cabos de esquadra ......................... . 
30 Corneteiros . .........•...•..•.•.•.....•..••.• 

1.254 Soldados ..... ... .....•.. .. .....••...... •..... 
.\ddicional de 10, 15 e 20 •fo, inclusivé aos 

ot'tlciaes aggregados ...... , ......... . .... .. 
b) Etapa pa1·a 1.600 praças, a 1$300 na me -

dia .•. ... . . .......•..••.. ............. ... 
,.) Fardamento para 1.600 praças, a 130 000 
d) Ajuda de custo a offtciaes em diligencia. 
e) Gratificação a reengajados, a 200 réis ... 
t) Forragem e ferragem para os animaes 

da Brigada o forragem para os dos offi-
ciaes montados ....... . ..•... .. ....... .. . 

!I) Compra de an imaes, arreiamento e equi-
pamento .................. •. ....... ..... 

lt) Aquartelamento, onterramento, expe-
diente e luz ......... .... .............. .. 

·i) En gaja mento de 180 homens a 2. 500 •. 

Total .. . •....... ... . ....... 

"' o 
~.., 

~'~ ·-.,.., 
a ... ·-o gr=o. 
"' > 

28400 
28400 
~400 
1S800 
1S700 
28200 
25000 
1S900 
1 800 
Is7oo 
1 40') 

8:000 000 
5:300 000 
4:300 000 
4:200 000 
3:600 000 
3:000 ()()() 
2:4oo:ooo 
3:600 OOJ 
3:000· 000 
2:400$000 

Total 

8:000 000 
15:000 000 
25:800 000 
12:600(01000 
10: 00$000 
~:000"000 
7:200 000 

72:000 000 
60:000 000 
81:600 000 
2:62 coo 
2:628 000 

87G 000 
1:97\ o;OOO 

14: 92"000 
12:045 000 
52:560 00 
10:402,.500 

118:280 000 
18:615 000 

640:794'3000 

57:065 000 

759:200 000 
208:000 ... 000 

8:000 000 
15:0UO 000 

70:000~000 

58:000"000 

Sala da~ commiseões, 25 de julho de 1900.- Julio Tavares.- 01ympio Mouriio.-
Porto Primo.- A imprimir·se. 
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0 SR. 0LYMPIO MOURÃO, por parte da COm-
rni~Sil.O de Camaras Munici paes, manda a, 
Mesa o seguinte 

aPrecer n . 88 

( Terceira Legislatura) 

A commissão de C11maras Municipaes, a 
que foram presentes duas reclamações con-
trll; diversos impo~tos , assignadas por contri -
bumte~ dos municí pios de Baependy e S. 
João f\'e_pomoceno, e não attendi dae pelas 
respect tvas assemuléas municipaes : 

Considerando que o Congresso em s ua 
prim eira reunill.o, de pois de submettidas es-
sas reclamações HO seu conhecimento não 
se pronunciou sobre ellas, considera~do-se 
portanto approvadas as leis munici paes 
que fazem o seu oujecto (Constituição do 
Estado ar t: 75, 3 .", 2.• parte) ;- é de pare-
cer que SeJam ellas archivadas. 

Sala d a~ co mmissões, 25 de j ulho de 1900. 
- Olym p1 o Mourão. - Brandão Filho. - A 
imprimir-se . 

APRESI!NTAÇÃO DE PROJEC TOS, IN DICAÇÕES 
E MOÇÕES 

O sr. Vasco A.sen•clo:-Sr. Presidente, 
vou ter a honra de submetter á considera-
ção da Camara dos senhores Deputados dois 
projectos de lei; antes, porém, de fazel-o 
p1·ocurarei justificar as medidas nos mes~ 
mos consignAdas. Assim procedend o, esque -
ço-me. pOI' a lguns mom entos, de minha ob-
scuridade e de minha incompetencia (não 
apoiados geraes' , para cumprir o dever de re· 
presentante do povo mineiro. 

Os projectos que apresento estão concebi-
dOS nos seguintes term os ( l ê) 

0 SR . BRANDÃO FIT.HO:- Ha de ser difficil 
y . ex c . j ustificar qualquer desses dois pro -
Jectos. 

0 SR. VASCO AZEVEDto:-Sr. Presidente, O 
projecto que Bt:l refere á reducção do impos 
to sobre a exportação do café justifica-se 
nos alllari smos constantes dos documentos 
publ icos fornecidos ao nosso exame o á nossa 
considel'Rção . 

A :-aceita do exercício de 1899 foi nrça<ia 
pelo r.onjlresso Mineiro em 20 . 905:700~000, 
concorr t>ndo pAra es~" totA l n imposto de ex-
portacão, com 16 .000:0003000 ou saiam pouco 
m ais ou menos duas terças partes da receita 
prevista 

No ann o fi ndo, o balanço p rovisorio effe-
ct.uado pela Secretaria de l" inancas accusa 
um a arrecatl acllo de 18 .506:68 1- 492, entran-
do ne~Pa quantia o prod ucto da ex porta <,:a o 
com o vnli oso contingente de 13.82:!:799.;432, 
ou sejnm ainda dois terços da total idade or-
çamen taria. 

Na verba de expor tAção, 11 principAl arte-
ria qu e leva ao tbesouro os e lementos com 
qn e ell e attende àR d espe~ns publicas , o cale 
exclus ivamente o café, figura com um valor 
de 11. 3 17:565~088. 

Feita a deducção precisa, sr. Pre~idente. 
chegaremos ao seguinte resul tado: no ul timo 
exercício, sómente o cafó concor reu parA as 

despesas do Eetado, com dois terços do va-
lor da arrecadaç!o . 

Ora, esse producto, que representa o factor 
capital das rendas publicas deve merecer 
de todos os poderes do Estado a mais desve-
lada e solicita attenção. 

E" attendendo a estas considerações de or-
de~ superior, que eu venho apresentar esse 
pro.J eCt(• , e em poucas palavras, demonstra-
rei a sua u ti lidade e a sua conveniencia. 

O SR. JoÃo P10:-Esse projecto é tão u t il 
que não se deve apresentar o orçamento 
nesta casa . 
0 SR. VASCO AZ KVEDO: - Nos cal cu los Orçamen · 

tarios, o café representa dois te rco• da recai. 
ta o qu e, na realidade, é u m:t cifra respeita 
vel. Mas, esse producto estú sujeito a acci -
dentes diversos como seja m as perturbações 
atmosphericas, a tlesorganização do traba-
lho agríco la, a ditfi culdade de transportes, 
emtlm, u ma série de phenomenos variados e 
multiplos que podem ulterar profundamen te 
sua producção e seu desenvolvimento. Por-
tanto, n imposto sobJ'e a export;, ção do café 
não pode ser considerado como u m elemento 
fixo para garantir a verdade orçamenta-
ria . 

0 SR. ASTOLPIIO PINTO:- Si quer, vejamos 
este anno m{lsmo . 

O sR. JoXo P10:-0 pr(\jecto chega quasi a 
ser inconstitucional . 

0 SR. BRAi'(DÃO FILHO:- E' pelo me no inop-
portuno . 

0 SH. JULIO TAVARRS: - Si O projocto esta 
em discussão, peço a palavra . 

0 SR . \A SCO AZEVEDO:- Na l. a diSCUSSãO 
terei muito prazer om cuvir as oqjecçõea dos 
mous nobres collegas, aos quaes, pallidamen-
te embt'lra, tentarei responder . Por agora, 
JUstifico, apenas, a idóa contida no pro-
Jacto . 

O SR. JoÃo Pw: - Si não fosse o respeito 
que devo. á v . exc. diri a que isso e u m car-
tão eleitoral. ( I'rocaam-se outros apart~s). 

0 SR . VASCO AZRYEDO: - Para um a despesa 
que é certo, para u ma despesa que é infall i-
vel e inadiavel, temos um elemento orça-
mentario, por sua natureza su jeito a trans-
formações, por sua naturesa falho; e, para 
que se possa, com firmeza, enfrentat• os pro-
blemas respeitaveis das necessidades pu bli-
cas, é nosso dever fazer com que a verdade 
do orçamento seja um facto, gosando ass im 
do bem estar que gosam os povos cujas fi-
nanças são prosperas e bem encaminha-
das . 

0 SR . AETOLPIIO PII'\TO: - Este anno, por 
exempiC> , quero ver a exportação do cafó 
quanto vae dar . 

0 SR VASCO AZRVE IJO: - Além diSSO, sr. Pre-
sidente, nós devemos anim ar com c nosso 
apoio e levar, com medidas co mo e~ta, con-
forto ás classes la bor iosas que são, justa-
rr ente, aquell as que, em virtude do ~ou tra -
ba lho e dos seus esforços, mais concor rem 
para as rendas publicas . 

0 SR . BRANDÃO FILIIO:-Perdão, nesse caso 
v . exc . deveria com prehender todos os im-
po~tos de exportação e não sómente aquelles 
que vão recahir sobre o café . 
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0 IIR. VASCO AZEVEDO :-Em oecasião op-
portuna v. ex e . poderá apresentar emenda 
nesse @entido. 

Diminuindo a responsabilidade que pesa 
sobre o café, teremos prestado um auxilio, 
um alento valiosíssimo á lavoura do Es · 
tado . 

0 SR. CARVALHO DK BRITTo· :- V. exc. 
eleva ou abaixa o imposto do café 1 

0 SR. VASCO AZKVEDO :- Baixando O impos-
to do café estaremos pr., tegendo a lavoura. 

0 8R. BRADlo FILHO :- A lavoura. do ca-
fé. 

0 SR. PORTO PRIMO :- Mas, desorganiza · 
remos o orçamento da receita. 

0 SR. BRANDlO FILHO :- ISSO é uma me-
dida proteccionista á lavoura do café. 

0 BR . VASCO AZEVEDO :-V. ex c. poderá 
estender es a medida a outros generos de 
exportação. 

0 BR. BRANDÃO FiLHO :- Porque \'. ex c. 
n&:o apresentou desde já uma medida nes-
se sentido 1 

0 SR. VASCO AZEVEDO :- A idéa é de V. 
exc . . e compete ao nobre deputado pôl-a em 
prattca. Não quero antecipar o di8cusslio. 

Eu apresento o prc·jecto como base de es · 
tudo, podendo-se, depoi s, dar maior desen-
volvimento ao assumpto. 

O SR. JoÃo Pro :- leso não é assumpto 
dar&. se discutir. 

0 SR. ASTOI.PHO PINTO:- E' muito rBZO&· 
vel. 

0 SR. VASCO AZEVIWO :- Como está es-
gotada. a hora, sr. Presidente deixo de li -
j!eiram ontA ao me nos, ju~titlca~ o outro pro · 
J~Cto,u~uardando a 1.• discussão para addu -
ztr mats amplas considerações sobre as me· 
didas que apresento á Camara dos senhores 
Deputados. (llfuito bem.) 

Vét? ~ Mesa, são lidos, apoiados e vão a 
imprtmtrem· se os seguintes: 

P rojecto n. 58 

(Terceira. legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estaio de Mi· 
nas Geraes decr·eta : 

Art. 1. • Fica red uzi do a 7 °/0 ( sete por 
cen.to ) o imposto ~obre a exportação de 
cafe . 

Paragrapho unico. Essa reducção se fará 
eiTectiva em 1.• de janeiro de 190 1. 

Art. 2. · Revogam-se a disposições em 
contrario. 

(S. R. t - ala das sessões, 25 de julho de 
1900. - Vasco Azevedo. - Juvenal Penna. 

Projecto n . 59 

(Terceirn. legi slatura) 
O Congresso Legislativo do Estaio de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. 1.• O imposto de transmissll:o de 

propriedade lmmovel inter-vittos (antiga sisa) 
regulado pelo decreto n. 5.581, de 31 de mar-
ço de 1874, será cobrado na razão de 4•/.) 
quatro por cento), a partir de 1.• de janei-
ro de 1901. 

Art. 2. 0 Revogam-se aa disposições em 
contrario . 

( ~.R.) Sala das sessões, 25 de j ulho de 1900. 
-- Vasco Azevedo . 

Requer imento de ttigencia 
O SR , Joio VELior so, depoi s de obter ur-

gencia, manda á MaPa o seguinte: 
Parecc1· e redacção !'ar a 3. · discusslto, sobre 

o projecto n. 49, de 1900 

A CoD'missão de Saude Publica, a que foi 
pr_esente o projecto n. 49, é de parecer que 
Sf'Ja o mesmo submettido á 3.• discussão e 
approvado, redigtdo do seguin~ modo e de 
accordo com o vencido em segunda : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi -
nas Geraes decreta : 

Art. 1.• Fica creada no Estado de Minas 
Gera.es a Assistencia. de Alienados. 

Art. 2. • Ficam na dependencia. da As-
sistencia todos os estubelecimentos que ve-
nham a ser auxiliados pelo Estado . parare-
ceberem ali enados e portanto sujeitos ao 
mesmo regimen. 

Art. 3. • No predio que fór destinado ao 
hospicio haven\., além das accomn:odRções 
pr<cisas, um pavil b!lo para observação dos 
mdividuos suspeitos, um ga ~inete electro-
therapico e oftlcinas, quando necessarias e 
n juizo do governo. 

§ 1. Fica o governo auctorizado a apro -
veitar um proprio esta.doal para installaçllo 
do hospício. 

Art . 4 . .. A Assi~tencia de Alienados terá 
um director profissiona l, cujos vencimentos 
nl!.o deverl!.o exceder· aos dos directores de 
ecretarias do Estado e terá os auxiliares 

que o governo julgar necessarios com ven-
cimentos marcados por elle. 

Art. 5. O governo regulamen tará todos 
os serviços da Assistencia, bem como estabe· 
lecerá a competencia de cada funccionario. 

Art. 6. o Fica o governo auctorizado a 
abrir o necessa.rio credito para montagem e 
custeio da Assistencia. 

Art. 7. • Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das commissões, 2.'i de julho de 1900. 
- João Velloso.- Dr Abeylard Rodrigues 
Pereira.-A' imprimir-se 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
I. • DISCUSSlO DO PROJECTO N. 54 

E' lido e posto em primeira discusslio o 
projecto n. 54, desincompatibi lizando para 
cargos municipaes os lentes e professores 
de ensino superior, secundario e normal. 

O sr. Porto Primo :-(Não devolveu o 
Reu diP curso). 

O •r. BrandAo Filho :-Sr. Presidente, 
como relator, que rui. do projecto que se 
acha em debate, formulado pela commisslto 
de Ca.maras Monicipaes, cumpre me respon-
der á impugnação que Rcaba ,[e ser feita ao 
mesmo reJo meu illustre collega, residente 
em Tbeophilo Ottoni. 

Entretanto, ar. Presidente, eu devo come-
çar declarando â Casa que sinto grande dif-
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ftculdade nesta resposta-por falta absoluta 
de mataria a desenvolver ; porque, apesar 
da vastidão, da illustração, intelligencia e 
ta.lentos do nobre collega, a sua. impugna-
ção ao projecto foi fraquissima : elle não 
conseguiu, de leve sequer, sr . Presidente, 
leva nta r uma duvida unica em relat,;ão não 
só à u t ilidade senã o ainda á constitucioua-
lidade do projecto . 

0 SR. PORTO PRIMO; - Com rei11ÇãO á uti -
lidade provei . 

0 EH. BRAN DÃO F,LlJO:-Diz S. exc. que 
provou a inutilidade do pre>jecto, pergunto 
eu, como fez? Cit a ndo leis, sem m ostrar em 
que essas leis afl'ectava m ao projecto 1 
Demon~<trou s. exc., acaso, ~r . Pres iden-

te, que havi a repu(!'nancia ent re os fun · 
cções do cargo de ju iz de p az e as do cargo 
de lente e professor do eus ino superior 1 
Absolu ta men te-nllo ! Ao contJ•ari o, o que 
se vê e preci•a mente a conveniencia, senão 
necessid ade, de in t eressar os le ntes e pro-
fes sores n a administração municipal-nos 
neg .• ci os pu blicas , afim de qu e, compreben-
dend o e ll es, pero estudo e trato dos proble 
mas sociae e pol íticos, a imm en~a releva n-
cia e importa ntí ssim a mi ssão da i!lstrucçl!.o 
publica- base de todo desenvol vimento e 
progresso hum anos , apprendam a am ar o ma-
gisteri o com o elle deve ser a mado - por amor 
da socied ade. 

0 SR. I'ORTO PRI MO :-CODYém afas ta r O 
professor das a ggremiações polí t icas. 

taçiio e approvado o projecto.-A' commisslto 
de Camaras Municipaes . 

DISCUSSÃO DOS P.A.RECERBB :-;s. 85, 86 e 87 

Finalmente lidas e postas em diacussl!:o 
unica, successivamente, são sem debate ap-
provados os pareceres na. 85, 86 e 87. 
E~gotadas es matarias da ordem do dia o 

ar . Presidente designa p ara amanhl!. a se · 
guinte 

ORDEM DO DIA 

l.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitUI'a dos pareceres de commis-

sões e dos pre>jectos depois de impressos e 
di stribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
Eões . 

Apresentação de projectos , r equerimentos, 
indicaç ões, interpellaç õt~s ou moções. 

Discussão de requerimen tos, indicações, 
interpeJJações e moções. 

Approvaçlto de reda cções llnaes . 
Primeira discussão do projecto n. 57, que 

orça a receita e fixa a. desp esa do Estado 
para. o exercício de I 90 I . 

Seg unda discussã o do project0 n. 30, sobre 
estrada de ferro de Monlevade. 

0 SR. 0LHIPIO MO URÃO :-Convém, por-
que 1 2 .& PARTE 

0 SR •. JOÃO PIO :-0 professor, então, e Até 4 horas da tarde: 
um eunucho m~ral1 (.4partt~s). . Terceira discusslto do projecto n. 4i, so-
~ SR. BRA NDAO FILHO :-s:. Presidente, a bre balanço e contas de 1898. 

obJecção que acaba de ser fetta-~a n ecess1- Segunda do de n . 52 Eobre E. F. doOua -
dad~ de a:redar ~ professor. pubhco dos ~e- xupé . ' 
g~cws pohticos-e velha _e Improcedente.- Segunda do de n. 55, sobre li cença ao 
amda o anno passado fm lev~ntada nesta professor primaria de Arassuahy, Raphael 
Casn: e brilhantemente res~ond1da pelo nos- ~ de Mat tos Pai xão . 
~~et~lustrado collega, residente em Ouro Segunda do de n. 95, de 1895, sobre auxi-

A s~r ella procede t ~ d 1 . lios ás casas de caridade do Para e de Sete . n e , por orça e ogica, Lagoas 
dev ia-se negar ao professor tambem c direi- · _ 
to do voto que e a base do exercí cio de to- Ls vanta-se a sessao. 
dos os direitos político~ ! 

O s a. CARLOS TorJEilO :-Ne m devíamos es-
ta " aqu i no Con g r e~so . 

0 SR . BR AN DÃ O FILHO :-tle nccordo com 
a me~ma ohj ecçlío, devi am a inda os lentes e 
profeHores cons ti tuir uma c l a~~e compl eta- I 
mente segregada da foci edn•le! 

Por i ~~o. s r . Presid entE' . uno qu er end o ser 
mais longo , repi~»r a rj!um entos em favor 
do pr .. jecto. cuj a utilidad ·~ e tá gravada pro-
funda mente na conscie ncia dos meu s illus-
t res co ll e~as , sento-m e conven cido de que 
o projec to se r·á acceito nes ta primei ra dis-
cussão ( Mut to bem! ) . 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-Si não passar na 
Casa o proj ecto em discu sPão. votarei por 
qualquer outro que incompatibilize o profes-
sorado publico p ara todos os ca rgos electi-
vos . 

0 SR . BRANDÃn F:L!IO :-Pdra hay , r cohe -
renc ia , perfeita mente. 

Nilo havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discu ssão e pro cedendo-se a vo · 

11. " EESSÃO ORDINARIA AOS 26 DE , J ULHO 
DE 1900 

PRF:Sl ::IE NCIA IJO SR. RIIIE II{Q D~; Ol.I YEIRA. 
SUM~L\HI 0 :- 1. • pa rlc 11 .1 orrlem do rl ia. -Ac t~.

Ex p r tlient e. - Oit~crva(ties d "~ :< r ~.: lgoac10 Mur-
ta . C:t r v~ ll to llrilto. Agos tndto Pe reira c llr ~ udilo 
Filh o . -~ . · l e itu ra . - Aprc~c 11tação rtn parecer 11. 
89. - lrlcm para ~ - · di ~c n ss~ n 11 0 pn jecto 11 . 54. 
- 1. · t1i ~C 11 S>fto do t•rojed o 11 . :,; . - ~ - · do ri ~ 11 . 
~ O. de IS99 .-0isr.urso n• sr . Jollo P io.-Ohscr-
l aç;io tio sr. Frauki l•11 Ho i c lho . - ~ . · parte. -3.• 
lli> cu s~ão rio proj?c lo 11 47.-Di sc ursos do~ srs. : 
. l s l ol plt ~ Pinto. Jn vcoal l'r nna. DeiOm Morei-
ra e João l' io. - 2 • rll scn s~lln do projecto n. 52. 
2.• dos de m. 55 c 95. dr 1~9~ . -0rd em do dia. 
Ao meio dia , feita. a chamada, acham -se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereire, Celestino Soares. Carvalho 
Britto, Vasco Azevedo, Astolpho Pinto, Desi-
derio de Mello, Julio Tavares, Brandlto Filho, 
Jay me Gomes, .João Pio, Arthur Pimenta , Ju-
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venai Penna, Silva Fortes, Joaquim Calixto, I ses, estabelecendo, de accordo com essa 
lgnacio Murta, Olympio 1ourão, Abeilard, classificação, contribuições de 320"000, para 
Delfim Moreira, Alves de Lemos, Luiz Cassia- as de I.a classe ; de 240'000, para a;; de 
no, Valerio de Rezende, •ranklin Botelho, j2 .a e de 150 000, para as de 3.• ; depois 
Ferreira e Mello, Porto Primo e Rodrigues de estudar a questão : 
Chaves, faltando com causa participada os I Considerando que , ao Cong-resso Legisla-
sra.: Olympio Borges, Gaspar Lopes, F. Pei- tivo assiste competencia para conhecer da 
xoto, Astolpho Dutra, Lindolpho Campos, mater1a ; ruaP, 
Luiz Rennó. Freitas Castro, Ribeiro Junq ei- Considerando que a alludida reclamação 
ra, João Luiz, BernarJes de Faria, Raposo de não procede, de um lado porque a referida 
Almeida, Leopoldo Corrêa, Sime!lo Stylita e lei n. 87, da munic ipalidade de Caratinga, 
Nunes Pinheiro e sem ella os mais senhores. 1 outra cousa não e sinão o lançamento do 

Abre-se a sessi\o. I ímpo~to ~e industri.a e profissão que compe-
Lida a acta da antecedente e não havendo te pr1vat1vamente as camaras mumc1paes 

quem sobre e lia faça observações 0 sr. Pre- (Co nst. art. 75, n. VIII, e lei n. 2, de 14 de 
sidente a dá por approvada. I setembro de I 91, art. 52 e seu paragra-

1 
pho ), e de ou tro lado porque a taxa da ta-

EXPE UIENTE b~ lla A, da mesma lei, não e prohibitiva, 
. nem mesmo exaggerada ou vexatoria ; 

11 SR. !.• SECRETARIO diL con ta do seguinte: E' de parecer que a dita reclamaç!lo sej a 
Rcp1·escntoção 

Da Camara Municipal da Bagagem pedindo 

archivada. 
Sala das commissões, 25 de julho de 1900 . 

- Brand!!.o Filho. - Olympio Mourão. 
que se adopte pAra traçado da Estrada de Parecer pa 1·a segunda di scussão , sobre o p ro-
Ferro S. Paulo e Minas o que partir da ci- jecto n . . 54, de 1900 
dade de Araguary e passar pelo município e 
cidade da Bagagem .-A' commissll.o de Obras 
Publicas. 

0 SR. IONACIO MORTA envia li. Mesa para 
ter o destino regimental uma representação 
de commerciantes e industriaes do districto 
de Fortaleza, município de Salinas, e pe-
dindo que para os fins da cobrança de im-
posto seja reduzido ao preço normal o que 
foi fixado para o gado vaccum, muar e ca-
vallar. A' commissão de Orçamento. 

0 SR. AGOSTINHO PEREIRA (1. • ecretario) 
communica e a Camara fica inteirada que o 
ar. João Velloso faltará ás sessões por al-

A commissão de Camaras Municipaes, a 
que foi pre ente o projecto n. 54, por ella 
apresentado e já approvado em 1.• discuss1to, 
é de parecer e requer que seja elle submet-
tido a 2.a discussão e approvado com a mes-
ma redacção . 

. ala das commissões, 26 de julho de 1900. 
- Brandão Filho.-Olympio Mourão .-A im-
primirem-se. 

Não ha projectos, indicações e moções a 
serem apresentados. 

PRIMEIRA. DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 5i 
guns dias por motivo de força maior. E' lido e posto em primeira discussão e 

O SR. CARVALHO BRITTO communica e a sem debate approvado o projecto n. 57, que 
Camara fica egunlmente inteirada que o sr. orça a receita e fixa a despesa do Estado 
~avi~r Rolim faltou hoje á sessão por mo- para 0 futuro exercício de l gOI.-A' com-

0 Sl't. BRANDÃO FILHO participa á Camara 
tlvo .JUSto. I miasi!o de Orçamento. 
que O sr. Carlos ToledO faltará por alguns SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 30, DE 1899 
dias ás sessões por motivo justo.-Inteirada. E' lido 8 posto em segunda discussllo, por 

SEGUNDA T.EITURA artigoP, O seguinte 

Tem segunda leitura o parecer n. 88 e oa 
projectos ns. 58 e 59 que sendo j ulgados 
ol>jecto de deliberação ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos. 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE COMMISSÕI!S 

0 SR. BRANDÃO FILHO, pela commissão de 
Camaras Municipaes, manda á Mesa os se-
guintes: 

Parecer n . 8 !1 

(Terceira Legislatura) 
A commissão de Camaras Municipaes, a 

que foi presente uma reclamação de contri-
buintes do cofre municipal de Caratinga, 
encaminhada ao Congresso Legislativo pela 
respectiva assembléa municipal, reclamaçlo 
essa pela qual se pretende um abatimento 
de 30 °/o nas taxas da to.bella A da lei n. 
87, da municipalidade de Caratinga, que 
classificou aa casas commerciaes em 3 elas-

Projecto n . 30 , de 1899 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Oeraes decreta : 
Art. 1.• Fica o Presidente do Estado au-

ctorizado a conceder aos proprietarios da 
fabrica do ferro- Monlevade - privilegio 
por 50 annos para construcçlo, uso e goso 
de uma estrada de ferro que ligue a referida 

1 fabrica, no dist1·icto de S. Miguel do Piraci-
caba, á E. F. Leopoldina, no ponto mals 
conveniente. 

Art. 2. • No contraoto respectivo, poderá o 
Governo conceder os Javore• constantes do 
art. 8." da lei n . 148, de 26de julho de 1895, 
assim como il:cluir as clausulas geraes usa-
das em contractos de semelhante natureza. 

Art. 3. • Revogam-Ee as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1899. -
E. Ottoni. -Jayme Gomes. - Franklin Bo-
telho. 



Em discussão o artigo I. · 
o sr . .Joiio PJo:-(Nlio devolveu o seu 

di ~ curso). 
0 ~R. FIIANKLIN BOTBLHO diz que, por 

parte da commissão de Obras Pu blicas e 
attendendo ao pedido que lhe fez o dis-
tincto e immediato representante a que ia 
interessar o projecto em disc uss -io, vem de· 
clarar que a commissão deixava á. vontade 
da Camara o modo de proceder em relação 
á mataria do referido projecto. 

Nl!.o havendo mais quem peça a palavra 
sobre o art. I.· encerra se a discussão, sendo 
elle rejeitado, llcando p rej udicados os de-
mai ~.-Archive - se. · 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 47 

E' li do e entra em 3 ... discussão conj un-
ctameute com as emendas ns . I e 2 rla com-
missão, o proj~cto n. 47, sobre balanço e 
::ontas do e"tarcicio de 1898. 

O sr. Astolpho PJnto:-Sr. Presidente, 
o aimo paEsado qua w!o entrou em discussão 
o projecto de Orçamento que devia vigorar 
no presente exei·cicio eu pedindo a palavra, 
tive occasiao de explicar o meu voto e tive 
o immenso prazer de ver a Casa attender-me 
com um a delicadeza anorme. me parecendo, 
entretanto, que no pensamen to do algun~ 
collegas, segundo intimamente se me art -
guro u, pairavam duvidas, parecendo que eu 
tratasse naquella occasiào antes dos mte -
resses do mun icípio de Além Parahyba, 
onde actualmente resido, do que dos doEs-
tarln, como me cumpria fazer. 

Agora que trata-se de mataria, que affecto. 
mais ou menoa a questão, devo declarar 
que o municípiO de Além Parahyba pouco 
impo1 ta com este ou aq uelle procedimento 
por parte do ggtado na questão do empres-
timo contrahido; visto que a posição j urí-
dica daquelle município permanece a mesma, 
seja qual for o procedimento do Estado. 

0 Slt. BRANDÃO FILIIO:-Apesar de ser com 
prej uízo do Estado 1 

0 SR. AsTOLPIIO PINTO:- ãO COlllprehendo, 
sr . Presidente, o aparte do nobre collega 
antes que eu ao menos conclua o pensa-
men to. 

Tratando-se dos passos dados pelo poder 
exec utivo em 1· 98, eu tive occasião da ver 
no relatorio tio illustrado Secretario das 
Finanças, dr. David Campista, a declaração 
de que havia sido paga a quantia proveni-
ente do emprestimo contrahido pela muni-
cipalidade de Além Parabyba ... 

0 SR. BRANDÃO FJLHO: Eis a razi\o do meu 
apa rte. 

0 SR. ASTO LPII O PINTO:-Pois bem, tendo 
visto este ponto e sabendo que o governo 
tem dois cammhos, d01s modos de agir, 
ou fazer o pagame nto das qua nti as relativas 
ao emprest1mo e cobrar judicialmente da 
municipalidade de Além l'ara byba, que já. 
dbclarou nl!.o pagar essa quantia .. • . 

O m. JoÃO Pio:-Oh ! com ell'ei to ella de-
clarou que não paga 1 

0 SR. ASTOLPHO P!NTO:-Porque não era de-
Vedora ou deixar o Estado de satisfazer o 

pagamento e esperar como Réo a soluçllo, 
O sR . JoAo Pio:-Uma Camara que nlo 

paga suas dividas I (Trocam -3e muitos apar-
tes.) 

0 Blt. JUVENAL PENNA:-Felizmente ba jui-
zes em Berlim. 

0 Slt. VASCO AZEVEDO:-Essa quantia fo i OU 
não applicadl\ em obras do municí pio 7 

0 SR.A8TOLPIIO PINTO:-Nâo, senhor .(Apar-
tes . ) 
. 0 SR. JUVE'IAL PENNA (com {u1·ça):-Fol, 

sun , senhor. 
0 Bit . ASTOLPHO PINTO:-Sr. Presidente, eu 

peço mais uma vez a attenção da Casa para 
as declarações que faço nes~e momento, 
porque estou advogand o os mteresses do 
Estado e nlto os do município de Além Para-
byba a quem como disse nada o.deanta qual-
quer reso lução nossa. 

0 SR. JUVENAL PENNA:-dá um aparte. 
. 0 SR. ASTOLP IIO PINTO (com (o>·ça):-POUCO 
Im porta que o nobre deputado queira trazer 
para aqui quest ões de politicagem loca l, 
quando essas devem ser decididas no seio 
do município (Apoie~dos e apartes) . 

Continuando, sr. Presidente, _tenho a di-
zer que esto u advogando os interessea do 
Estado e procurando esclarecer o espírito 
dos meus uisti nctos collegas, v1sto como eu 
mesmo votarei pelo parecer da commissl!.o. 

O sr . JoAo P1u: - O dr.Campista esclareceu 
muito bem, elle di ijse que a 0amara deve e 
não quor p<tgar . Isto é grave. 

0 Slt . BRANOAO FILHO:-Apoiado, esta 6 a 
questão . 

0 SR. ASTOT.PIIO PINTO:-Sr. Presidente, as 
allegações feitas pela municipalidade da 
não exístencia do emprestimo . . . . . 

0 SR. BRANIJAO FILJIO:- Qual a vantagem 
que teve o Estado dando garantia a esije em-
prestimo. 

0 SR. ASTOl.PHO PINTO: . . . São as seguin-
tes: I.· incapacidade jurídica das partes 
contratantes; 2 . · impossibilidade legal de 
s~r contrabi~o pelo municipio mais empres-
timos; 3. · sim ulação de actos que serviram 
de base á solução; 4. · finalmente falta de 
observancia de formalidades essenciaes( Apat·-
tes. ) 

Nestas condições, allegando a municipall· 
dado para a falta do pagamento, não a falta 
de recurso pecuniario mas a não exi stencia 
do propr10 debito, questão alliás mais impor-
tante, 6 preci so que um dos I'epresentantes 
do Estado residentes alli viesse provocar 
nesta casa a declaração de que firme e posi-
tiva estava fe ita a posiçl!.o da municipalida-
de para que todos os passos legaes fossem 
dados para se desvendar a questão. 

0 SR. VASCO AZEVEDO: -Pergunto ainda 
uma vez a v. exc. , a municipalidade rece-
beu ou não a quanr,ía 1 

0 Slt. ASTOLPHO PINTO:- Já O disse, não 
recebeu. 

0 SR . BrtAN DIO FILUO:- Mesmo assim a 
municipalidade pode ter razilo jurídica, mas 
moralmente, nllo. 

O sR. JuVENAL PENN.&.: -Nem juridlea. 
0 Sr. A8TOLPHO PINTO:- Nem estOU tra-

zendo a questão j urídica para aqui, nem o 
Congresao e competente para conhecel·a, as 
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partes apresentariam excepçlo de incompe-
tencla si o poder legislativo quizesse Tir de· 
cidir a quest.Ao. 

Trata -se da approvação das contas do Ea· 
tado relativas ao anno de 1898 (Nufi'Uirosos 
apa1·tes; o orador nlto é ouoido. O sr . Pre&i· 
dente fa•endo soar os tympano$ reclama at-
tençllo). 

Pode111e eu desvendar aqui t) eu pediria á 
Camara que ne!fasse credito para o paga· 
mento, o que não posso fazer porque o po· 
der executivo que displ!e de esclarecimentos 
mais seguros promova do modo que lhe con· 
vier. 

0 IR. VASCO AZEVEDO:- E' isto mesmo que 
o projecto quer. 

UM SR. DEPUTADO :-Não Vale este argU· 
mento. 

0 SR. BRAND .~O FILHO : - 0 que a munici-
palidade devia fazer é p"gar ao Estado. 
(Trocam-se outrc s apart~~) . 

0 SR. ASTOLPRO PINTO : -Estou certo de 
que o proprlo Estado fo i enganado, e de que 
si vingarem as allegaçl!es da CamRra Muni · 
cipal, os interesses do monicipio, bem como 
os do Estado se acharlio inteiramente sal· 
vos. 

Si nós compararmos os orçamentos 
dos municipioR da matta na occasião a 
que se refAre esse emprestimo e veremos 
que de 1897 para 1898 Cataguazes dimi· 
nuiu na receita de seu orçamento 24 
contos, Ouarará diminuiu 6 contoP, Mar 
de Hespanha diminuiu 10 contos, Leopol· 
dina diminuiu mais de 100 contos; no 
entretanto . . José de Além Parahyba teve em 
1897 um orçamento de receita de 2~4:7293 
arrecadou 222:729$833, pois bem o orçamen-
to da receita para 1898 foi elevado para o 
tal emprestimo a 532:8203, dos quaes só ar-
renadou 186:957H 74. 

T<lo absurdo era tal orçamento, que fo i 
reformado em 1898. 

Eu quero simplesmente neste momento, 
sr. Presidente, fazer notar de leve, vagamen· 
te, as declaraçõ~s que foram feitas para se 
obter esse emprestimo, nl!.o estou discutin · 
do propriam ente o projecto, eu voto por 
elle, como voto pelo de orçamento que con· 
cede credito para pagamento dos debitos do 
Estado, mas ,sr . ?residente, este tem 2 meios 
de acção,ou como A. contra a municipalida-
de de Além Parnhyba, a acção directa, ou 
em acção indirecta (apartes) . Estou conven-
vencido tle que os interesses do município 
e os do Estado não silo contrarioP, tão com-
muna. 

Nestas condlçl!es, H. Presidente, fe ita a 
declaração de meu voto, declaração que tem 
por fim esclarecer o assumpto sobre a ques-
tão que tem uma importancia enorme, por-
que uma vez que o Estado achava-se sclen-
te de que a municipalidade negava se ao pa· 
gamento do emprestlmo, declaraçãn que tam· 
bem foi feita ao Banco da Republica nos 
primeiros dias, no inicio da presente admi-
nistração . . . ( Trocam-se innumero.r apar-
te~r ). 

Sr. Presidente, eu peço permiado para 
declarar que não eomprehendo o molivo de ,, 
o- "' · 

alguns apartea, pola eu apenas estou eiiOl&· 
recendo á Cua a respeito de alguns pontot, 
pola me pareceu que os nobres deputadoe 
nll o tinham con 1teclmento delles ..... 

Nestas oondlçOes, faço a minha declara· 
ção de voto e declaro parecer-me que oa 
no811oa puaos em nada modltlcam a poli· 
çlo jurldioa da Camara Municipal de S. 
José d' Além Parabyba, a qual tem lntereuee 
tlo ligados com o Estado que si prenle-
cerem as aiJegaçoea daquella o credito e os 
interesaea do Estado estarAo tambem salvos. 

O 8r. .Ja1'eaal Penaa :-Sr. Presidente, 
absolutamente nlo pretendia tomar parte na 
diacuas!o deste proJecto, ao qual, aliás, pre-
sto inteiro apolo. 

Entretanto, o nobre deputado, represen-
tante da 2.• circumscrlpçlo eleitoral e resi-
dente na mesma cidade em que eu resido, 
veiu trazer para o seio desta Camara uma 
questão que não deve ser decidida aqui e a. 
exc. meamo acabou dizendo que n!o é este 
o tribunal competente para julgar eaaea 
factos. 

O SR. A~TOLPHo Pit~~To :-Não levantei ques-
tão alguma; j ustitlquei meu voto. 

0 SR. JUVENAL PBNNA :-0 nobre deputa-
tado levantou esta questão no Congreuo 
Mineiro, mas s. ex c . terá a bondade de ou-
vir alguma cousa contrari.t ao que atllr-
mou. 

0 SR. A&TOLPIIO PINTO : Si é questllo lo-
cal, deixemos para o nosso munlcipio. Lá 
a decidirem o!. 

0 8R. JU VBNAL PENNA :-0 que está em 
discuss!to é o credito do Estado, é a honra 
do povo Mõneiro e não é politicagem local 1 
(Apoiados.) 

0 SR. VA SCO AZEVEDO : -E' O pagamen• 
to de uma divida que temos obrigação de 
aolver . 

O SR. JoXo P10 : - E' o credito de uma 
Camara que falta com sua palavra para com 
o Estado. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO :-N!I.o apoiado; prO· 
testl'. A municipalidade nllo paga porque 
pensa niio dever. 

0 SR. JUVBNAL P&NNA :-Deve, como VOU 
demonstrar e eu peço a attençilo dos nobre~~ 
deputados. H a seis annos que eu tenho a 
honra de occupar uma oadelra nesta casa .•• 

vozEs :-Muito dignamente. 
0 SR. JUVENAL PBNNA ... e, apesar da pO· 

siç§o que possam querer me empra.tar, 
nunca me levantei para tratar de uma 
questão politica, porquanto, sou Inteiramen-
te avesso a essas cousas. 

Si eu quisesse tratar de questl!es de poll-
tlca local, poderia todo os dias occup~ r, DO 
expediente, o tempo regimental, visto como 
a politica que se faz em São José de Além 
Parabyba é a politica do terror, do absurdo, e, ~r. Presidente, como v . ex c. e a Caaa 
véem, a polltica da municipalidade que n!to 
paga dividas que legalmente foram cou\rahi· 
das por outra C•mara,porque esta era com-
posta de adveraariol . 

0 SR. FRANKLIN BOTELHO : - (180 é grave. 
0 SR. JUVBNAL PBNNA : - Todos sabem qae 

a Camara Municipal de São José d& Além 
Parahyba, bem como aa de Juis de Fóra, 'Ja· 



rangol~~o e Cataguazes, precisando de dinhei-
ro para o saneamento doe respectivos mu-
niclpios, vieram pedir ao Congresso a decre-
taçl!.o de uma lei auctoriza.ndo o governo a 
abonar, par assim dizer, os municipio.a, para 
que elles pudeasen: contrallir emprestimos. 

Pois bem, foi no governo do digno e hon-
rado 11r. dr. Bias Fortes que a Camara Mu-
nicipal de S. Jose de Alem Parahyba preva-
leceu-se dos favores da lei apresentando to-
dos os documentos legaes. Depois de exami-
nados minuciosamente esses documentos o 
dr. Francisco Sallea firmou com seu nome, 
na qualidade de Secretario das Finanças do 
Estado, .garantia para o emprestimo âquella. 
mnnicipalidar.le. 

O SR. JoÃo PIO : - V. exc. permitte um 
aparte 1 

0 SR. JUVBNA.L PENNA.:- Pois não. 
O SR. JoA.o PIO : - Este dinheiro pelo qual 

o E~tado é responsavel foi emprejlado em 
obras na. cidade de São José de .\ lém Para-
hyba.Y 

O bR. JuvENAL PBNNA : - Sim. 
O SR. JoÃo PIO :- Pois então essa Camara 

faltou á fé dos contractos . 
0 SR. J UVENAL PENNA : -Perfeitamente. 
0 SR. ASTOLPHO PINTO : -Não foi nem um 

vintem. 
0 SR. JUVENAL PBNNA. :-V. exc. não deve 

dizer i~so. Eu posso provar á Camara como 
esse dinheiro foi empregado em obras na-
quella. cidade. 

UM SR . DEPUTADO :-Si não foi empregado 
deve estar no cofre. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO dá. um aparte. 
0 SR. JUVBNAL PENNA :- (diriginda-se ao 

n-. Astolpho Pinto)- Então cumpre a. v. 
exo. processar meus amigos políticos como 
delapidadores de dinheiros publico& e eu de· 
aat!o-o terminantemente para. provar que eu 
e os meus amigos políticos assim precede· 
mos ou somos capazes de tal procedimento. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO :-Não a.cceito O de-
8afio, nada. tenho com isso. 

0 SR. JUVENAL PENNA (com (orça) : -E' 
.POrque v. exc. não tem provas e nem o 
prestigio necessario para me derrotar nas 
urnas e nem aos meus amigos políticos. V. 
exc. sô pode nos derrotar com a fraude, o 
que já provámos multas vezes. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO : - Prot:Jsto. 
0 IR. JUVBNAL PENNP : -Não está. em dis -

CUSSãO a polltica loaal, mas é preciso que 
se diga a verdade: não defendo meus amigos 
políticos ; defendo neste momento a honra 
do municlplo de S. José de Além Parahyba., 
ligada. á honra. do povo mineiro e represen-
tada pelo governo, cuja. palavra deve ser 
cumprida em todos oa tempos. (Apoiados ; 
muito bem}. 

V. exc., ar . Presidente, e meus dist;nctos 
collegaa conhecem ·me de muitos annos ; sa-
bem como eu procedo com urbanidade para 
oom os meus collegas mas absolutamente 
não consentirei que a.lguem se levante aqui 
para. injuriar meus amigos que nunca tive-
ram receio de que sejam os seus actos dis 
cutidos. 

O dinheiro levantado pelo municlplo deS. 
Jose na praça do Rio de Janeiro foi digna e 
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honradamente e~pregado, como podemos 
verificar por uma escriptura. publica pas-
sada com a. firma Gierthe & Lavagnino no 
saneamento daquella. cidade e eu convido a 
qualquer dos senhores deputados a ir com-
migo examinar de visu si alli ha. ou não 
aguas canalizadas e si a rede d~ esgotos 
não está quasi termidada. 

Mas, a. administração do sr. Barão de s. 
Geraldo, por política mesquinha ... 

0 SR.. ASTOLPHO PINTO:-Não apoiado; pro · 
testo. 

\ l SR .. JuvE:-.AL PBNNA. (eom (o1·ça) : - Nã1 
retiro a palavra ; s1 for preciso, prevaleço-
me neste momento das immunidades parla-
mentares para repetir de novo - política 
mesquinha! 

0 sr . ASTOLPHO P1NTO (dirigildO ·Se ao sr. 
Presidente) :- Sr. Presidente. 'eu requeiro 
á v. ex c. fazer retirar essa. palavra que 
otrende aos membros do poder legislativo. 

0 SR. JUVENA.L PENNA :-V. exc. não pode 
me obrigar a. retira.l ·a, porque uso dos direi-
tos de representante do povo, faço prevale-
cer as immunidades de deputado e torno a 
declarar : não retiro a palavra. 

Para confirmar o que tenho dito, bypo· 
tbeco ao povo mineiro a. minha. palavra de 
homem pobre mas honrado e convido a. 
qualquer do~ senhores deputados o. ir com-
migo â cidade de Sll.o Joae de Além Para-
byba. 

Vozss :-Nós confiamos na palavra de v. 
exc. 

0 SR. JUVENAL PBNNA. :- Si não for ver-
dade o que eu atnrmo, considero-me um 
homem indigno de fazer parte deste Con-
gresso. 

Naquella cidade, sr. Presidente, jâ existe 
agua. em muitas casas e a rêde de esgotos 
está quasi terminada. 

0 SR. JOÃO PIO :-Agora e que V. exc. 
está chegando ao asanmpto. 

0 SR. JUVENAL PENNA :- 0 dinheiro foi 
empregado bonradamente, dou a minha pa-
lavra. de honra á Camara. 

0 Sa. ASSTOLPHO PINTO:-Não foi feito com 
esse dinheiro, foi feito com um emprestimo 
contrahido anteriormente . 

0 SR. JUVENAL PENNA :-(com energia):-
Foi entllo feito com o de v. exc. ou com o 
meu. 

A cidade de São José de Além Parahyba e 
frequentemente atacada. pela epidem1a, o 
que é sabido por todos, e, por isso, era pre-
ciso que a hygiene tivesse alli a maior in-
terrerencia. no serviço do saneamento. 

Pois bem, os tubos para a. rtide de esgo-
tos daquella cidade. nem ao menos foram 
comprados no Brasil, para que a qualidade 
rosae garantida ; esse encanamento veiu da 
Inglatdrra e foi pago, mas a. Cama.ra actual 
sustou as obras que estavam a terminar. 

De sorte que essa Ca.mara não só prejudi-
cou o município obstando, por politicagem, 
a conclusllo de serviço inadiavel, como pre · 
tende ainda. negar-se ao pagamento dos juros 
garantidos e já pagos pelos cofres do Estado. 

Dos calculos feitos resultava que aó o im-
posto das aguas devia produzir vinte e ci nco 
contos de ré ts annuaea, mais que sutncientes 



para o pagamento dos juros e amortizaçlo 
do capital. 

Pois bem, a actual Camara, a Camara .Mlua-
dora do município de S. ~José de Além Para-
byba,disse eimpleamente que não fez contra-
cto e que o contracto feito pela Camara tran -
sacta é nullo .. . 

0 SR . VASCO AzeVEDO : -~las O contracto 
exiete. 

0 SR. J OVENAL PB:iNA . .. quando todos sa-
bem que lã temos o encanamento de &!lUaP , 
que todos usamos della, sem pagar 0 3 direi-
tos que deveriam produzir, como já disse, 
25:1lLOSOOO para com esta quantia pa gar-se a 
amortização da divida que se extinguiri a no 
prazo de :!5 annos. 

No emtanto, unicamente pot• um capricho 
polltico, reRultou que a Camara Municipal 
faltou com a palavra. tendo o Estado de se 
ver forçado a pagar dividas que nilo contra 
bir. Vüu terminar, sr. Presidente, e lamento 
que a discusFão tenba sabido fóra de seus 
termos ; os meus a migos pol!ticos podem 
me incriminar por eu ter trazido ao conhe-
cimento do povo mineir o o que só deviamos 
saber lã. dentT o do muni::ip1o: entretanto, 
hoje a questão foi prvvocada e em hora tão 
innopportuna ; por isso peço desculpas a 
meus collegas pelo excesso de linguagem 
porventura empregado, mas todos sabem que 
nem sempre nos é possível dominar os nos-
sos nervos- para assistir impasslveis a cer-
tas provocações. ( Muito bem! Muito bem). 

O sr. Delfim Morelra::- (Não devolveu o 
seu disr.urso). 

O sr . .Joiio Pio :-Sr. Presidente, não ve-
nho tomar parte no debate, apenas pedi a 
palavr.t para levantar uma pbrase que o H-
lustre deputado, cu,io nome peço licença 
para declinar, o sr. Juvenal Penna, atirou 
contra o Barlio de S. Geraldo. 

O SR. JovENAL P&!"NA :-A sua admini-
stração . 

O sR . JoÃo P10 :-Sou &migo desse iUus-
tre cidadlio e queria dizer á s. exc. que 
elle jamais foi politiqueiro dirigindo, ao 
mesmo tempo, um appello ao nobre deputa-
do para vir deslinda r esta questilo. i\!as, isso 
foi feito com tanta protlciencia, criterio e 
tino pelo honrado re lator da commissão de 
Orçr. monto, que ou não quero diminuir o ef-
feito das pal :. • ." rn~ tio s. ex c. 

Ao ar . Barfl o tle ·. • •era! do eu levarei as 
pal avras do rll lntor· ti o. commissllo, o ap-
pello que fez li bonorahtli>lade, :i honestidade 
a toda prova da ca mara de S. José de Al ém 
Parahyba, para sah ir de uma posição an -
gustiosa ... 

@ SR. ASTOLPIIO I'INTO:-Angustiosissi ma . 
O sP.. JoÃo P10:- ... . em que e lia falta á 

fé dos contractos. 
0 SIL ASTOLPIIO P!!STJ :- Não apoiado, por-

que não houve contracto 
O sR . JoÃo P1o:-Falta á sua palavra de 

honra e desmoraliza completa mente os era -
ditos do Estado. Mas, como já disso, não 
quero augmentnr nem mais um a palavra ás 
judiciosas considerações do illustre relator 
da commissão, que falou resumindo a bo-
neRtidade inteira do mineiro, como s. exc. 
sempre sóe ser. (Muito bem ) 
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Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discuesllo, sendo approvadoe oe 
projectos o as duas emendas.- A' commissll:o 
de Redacção. 

O •r. Astolpho Pint-o (pe!a ordem) :-
Sr. Presidente, eu não desejo ccntinuar a 
questão levant ad a, apenas pedi a palavra 
pela ordem vis to terem sido feitas referen-
cias a amigos meus de Além Parabyba, 
squelles que actuaJmente dirtgem o muni-
cípio, e tendo essas palavras sido bastante 
censurosa !, eu não querendo para aqui uma 
di~cussilo que somente lá no município deve 
ser levantada e decidida, venho declarar que 
protesto contra as palavras contra elles aqui 
proferidas; e mais uma vez dizer que as de-
clarações por mim ha pouco feitas tiveram 
por tlm salientar o meu modo de ver, isto 
é, que o interesse rl o Estado e dos municípios 
são communs, inteiramente accordes, e que 
nll.o existindo contracto ... 

0 SR. JUVE NAL P ENNA : - Existe, v. e:rc , 
falta á verdade. 

0 SR. ASTOLPHO PlNTO: - Não re~pondo 80 
aparte de v. nc ...... poris~o que não exis· 
tindo contracto desapparece a responsabili -
dade da Camara e por1sso mesmo a do Es-
tado. ( T?·ocam-se apa1·tcs ). 

Sr. Presidente, eu termino e ta declara-
ção dizendo que protesto C(• ntra as phrases 
levi anamente atirada!< nos !l1eus amigos . . 

O SR. JuvENAL PENI"A: - Levianamente 
não . 

0 SR. AS10LPH O PINTO : -Embora me pa-
reçam ellas de pouco valor. 

Suspende-se a sessão por dez minuto~, 
sendo reaberta findo este prazo. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 52 
Entra em 2 . • discussão por artigos, o pro-

jacto n . 52, sobre E . F. de Ouaxupé. 
Sem debate encerra-se a discussão e são 

opprovados os artigos 1. · , 2. 0 e 3. · e con-
sentindo a Camara que o projecto passe a 
3.a discussão é elle remettido á commissão 
de Obras Publicas. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N . 55 
Em seguida ó lido, posto em 2. • discussão 

e se m debate approvado o artigo unico do 
projecto n. 55, prorogando por mais um 
an no a licença concedida ao professor de 
Arassuaby, cidadão Rapbael de Mattos Paixão. 
-Remetta·se á commissão de Petiçõe . 

2. · DI CUSSAO DO PRO.JE CTO N. 95, D& I P5 
Finalmente lido e posto om 2. · discussão é 

sem debate approvado o artigo unico do 
projecto n. g6, de 1895, concedendo auxílios 
às ca~as de caridade dll Pará e de Sete La-
goas. - Remetta·se á commissão de Orça-
mento. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia 
o ar. Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

ORDEi\1 DO DIA 
i'RIMEIRA. PARTE 

At e um a hora da tarde : 
Leitura e approvaç!lo da acta. 
Expediente. 
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Segunda leitura dos parecerei de commis-
allea e dos projectoa depois de impresso! e 
diatribnidos. 

Apresentaçlio de pareceres das commis · 
aões. 

Apreaentaçlio de projectos, requerimentos, 
indicaçoea, interpellaçoes ou moçoes. 

Díacussão de requerimentos, indicaçoes, 
interpel111ç0es e moções. 

Approva çll.o de redacçlles flnaes. 

IIWUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Segunda àiscussão do projecto n. 51, li -

xando a força publica do Estado para o fu -
turo exercício . 

Primeira do de n. 56, prorogando a licen -
ça em cuj o goso se ach a o serventuario 
Silverio Augusto de Limo.. 

Terceira do de n. 41, perdoando o réo 
Virginio Horacio de Noronha Luz do resto 
das p enas que lh e foram impostas pe lo jury 
do Carmo do Rio Claro. 

Levanta-se a sessão . 

32.• SESSÃO CRDINARIA AOS 27 DE JULHv 
DE 1900 

PREBI DENCIA DO SR . RIBR!ItO DE OLIVII:IRA 

SUMMARIO : - 1.• part 11 na ordem no dia - Adn.-
Ex pedienl fl . -Observaçõe~ rlc•s srs . Jayme Go-
me~. Astolpho Pi nto, Delfi m Moreira c Jul io Ta-
va res - 2. • leitura .- Apresentaç:!o da rcdarção 
final dn projecto n . 34. de IS!l!l. lrl•·m do~ pa-
recerP~ para 3.' lli scusfàn rio~ projectns ns 52 'l 
~~- ldPm para 2. • do ~ P 11 . ~ '. l ~•·rn rl o pare-
cer o. !l0. -2 .· p~ rte .-2 . • discussão do projc-
cto n . 5 1. - Di scurso~ dos H • . Jo:!n Pio c .Julio 
Tararc~ .- Emenrlas da commiss~o d • ns . 6 e 7. 
-1 .· discussll.n dn projecto u. 56 . - 1.' do de n . 
41.-0rdcm do dia. 
Ao meio-dia, fei ta a chamada, acham-se 

presentes os ara. : Ri beiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Brandão Fi · 
lho, Vasco Azevedo. João Luiz, Jayme Go-
mes, João Pio, Xavier Rolim , Astolpho P in -
to, Arthur Pim enta. Carvalho Britto. Alves 
de Lemos, De ltlm Morei ra, Silva Fortes, 
Joaquim Ca lixto, Luiz Cassia n o, Ju venal 
Penn a, Ferreir:~ e Mell o, Abeilarrl. Rod ri-
gues Chaves, Olympio Mourão, Porto Pri -
mo, hrnacio Murta, Julio Tavares, Franklin 
Botelho e Desiderio de Mello, fa ltanrlo com 
co usa pnr t ic i parla os srs. Olym pio Borges, 
Gaspar LopeP, F. Peixoto, As tolpbo Dutra, 
Lind olpl1o Cam pos, Luiz Renn ó. Fr eitafi Cn R 
tro. Ribeiro Jur.queira, Bern ardes de Fa r ia. 
Rap r>so rl e Alm eida, Leopoldo Corrêa. Si-
meão Sty lita, Nunes Pinheiro, Jolio Yelloso 
e Ca rlos Toled o e sem e!la os mais senh o -
res. 

Abre -Pe a sessão . 
Lid a o. acto do. a nt ecedente e n ão haven-

do quem sobre e !la faça observações o sr. 
Presidente a dá por approvada . 

EXPBDIENTK 
Nilo lia leitura de expediente. 
0 SR. JAYME GOMES envia á Mesa um re -

querimento em que o dr. Benjamin Targin y 

Moas, capitã o-oirurgi!O do I.· batalhAo da 
Brigada Policial, &olicita augmento de aeua 
vencimentos -A' commiasão de Petições. 

0 BR. ABTOLPHO PINTO participa á Camara 
que o sr. Valerio de Rezende faltará às aea-
sões por alguns dias, por motivo de força 
maior .-Inteirada. 

0 S R . DBLFIM MOREIRA pede a palavra e 
declara que no seu discurso pronunciado 
nesta Casa na sesslo de hontem não fez 
absolu tamente referencia á personalidade do 
seu i !I ustre amigo sr. Barl!.o de S. Geraldo; 
e que f11 z eua declaração, porque, pelo re-
sumo dos debates da sessão de hontem, não 
ficou declarado qual tenha sido o orador 
que fez e~sas r oferencias á persona lidade do 
i Ilustre mineiro. e que o H . deputado Joã o 
Pio tratou de r1· bater . 

0 SR. JULIO TA VARES envia á Mesa para 
ter o desti no regimental umo. r epresenta-
ção em que boiadeiJ·os e invernistas resi-
dentes ne~te Estado pedem a decretação de 
medid as que t ornem em effectivida de as 
feirHs de gado creadas em o anno passado. 

A' commissão de Commeroio, Industrias e 
Artes . 

2. • LEITURA 

Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 
o r derr. dos tra balbos o p arecer n . 89 . 
APRRS BNTA ÇÃO DE PARECERES DAS COb!MIBSÕKS 

0 SR . RODRIGUES CJIAVES, por parte da com-
missãO de Redacção, envia à Mesa o se -
guinte: 

Parecer e ,-edacção final sobre o projecto 
n. 31. , de 1899 (Proposirlto n . 22) df acco>·do 

com a emenda do Senado 

A com missã o de Redacção de Lei s , a 
qu e foi presente o pro,iecto creando o Jogar 
de admi nistrador da cadeia da Capital. é de 
parecer que sej a approvo.d a a seguinte 
redacçllo final : . 

O Congresso do Estado de Mi nas Goraes 
decreta: 

Art. ! . · Fica crendo o Jogar de adminis -
trador da cadeia da Capita l, cujas attrihu i-
ções comprehendem tambem as de carce-
rei ro, com o ordenado annunl de I :0008000 

Prragro.pho uni co. O provimento deste Jo-
l!a r · se f"ará nos termos da lei n . 30, de 16 
de jul ho de 1892. 

Art 2. • Revogam-s e as di sposições em 
con trari o. 

Sala das commissoas, 27 de julho de 1900. 
-Rodri gues Chaves .-Luiz Cassiano . - A 
imprimir- ~e . 

0 S R. FRANKLlN BOTELHO, peJa commissão 
de Obras Pu blicas, manda á Mesa o so-
guinte 

Parecer para 3 .• discwslto sobre o p>·ojecúJ 
n. ú2, de 1900 

A commissão ue Obras Publicas, a que 
foi presente o projecto n. 52, do corrente 
anno, já approvado em 2.• discussão, aucto -
r izando o governo a contractar, sem onus 
p ara os cofres publicas, a conslrucçlio de 
um ramnl ferreo que, partindo do arraial 



de Dores do Guaxupé, se dirija â divisa do 
Estado de S. Paulo a entroncar com o ramal 
que, partindo da linha Mogyana, tenha o 
mesmo objectivo ; - é de parecer que sPja 
o referido projecto, aubmettido á 3.• discus-
s!o e approvado . 

Sala das commiss!les, 27 de julho d 1~00. 
- Franklin Botelho.- Jayme Gomes.- A 
Imprimir-se. 

0 SR. JULIO TA VARES, por parte da commis· 
silo de Orçamento, envia á Mesa o seguinte 

Parecer t1 emendas para ugunda r!i.tcussão 
sobre o projecto n . 5 7, dtl 1900 

Orçamento 
A commissão de Orçamento, a que foi pre-

sente o projecto n. 57, do corrente anno, 
a.doptado em l . • discussllo, é de parecer que 
seja elle submettido á segunda e approvado 
com as seguintes emendas : 

I .• 

Ao art . 1. ·:-em vez de 20.560:000~ 000, 
diga-se :-20.559 896$500. 

2.• 

Ao mesmo art. § 1.·, n. 17-, substitua· se 
pelo seguinte : 

FOR ÇA PUBLICA 

a) Pessoa l da Brigada, in -
cl usive o addicional da 
lei n. 90 . para os officiaes 

b) Etapa para 1.600 praças a 
18800 na. media .. ..... .. . 

c) Fardamento para I .600 
praças a 1 30.~000 .. .. .... . 

d) Ajuda de custo a officiaes 
em dili gencia ...... . .. .. . 

e) Gratificação a reengaja-
dos a 200 rei .. .. ...... . 

() Forragem e ferragem .. . 
g) Compra de animaes . ar · 

rei amento e equipamento. 
h) Aquartelamento, enter· 

ramento, expediente e luz. 
i) Engajamento de I O pai-

zanos a 2~500 ...... ... .. 

3.• 

I . 235:63685')0 

759:200 000 

208:000 000 

8:0008000 

15:000 000 
70:000 000 

58:000 000 

70:00 0000 

164:2508000 

2.588:0868500 

Ao art. 5. 0 -depois das palavras,-quan-
tia de,-diga se :-20.563:900~000. 

4.• 

Ao mesmo art. 5.• e tabella da renda or-
dinaria: 

No titulo 16, - em vez de 200:000,5000, di· 
ga-se :- 240:000SOOO. 

No titulo 17, - inscreva·se: - 950:000 . 
Na renda extraordinaria- accrescente·se : 
4. • Saldo ou excesso entre os recebimen -

tos e restitu iç!las nos deposito& de diversas 
origens, 130:0003000. 

5.• 
Ao art. 6.• - Entre os titulos 2. • e fi. •, in-

tercale· e e : - 4. •• 
6. • 

Ao art. lO.- Em vez das palavras- sem 
augmento de pessoal, - diga-se : - sem 
augmento de despesa, podendo aproveitar o 
pessoal dispensa.vel de qualquer das Secre-
ta rias. 

i.• 
Emenda additiva : 
Colloque-se onde convier : - Art ... 
E' o governo auct.orizado a entrar em ac-

cordo com o Bispo Diocesano para regular a 
fórma do cumprimento da obr gaçllo contra-
hida. pelo poder e~ecutivo, de edificar na ta 
Capital uma egreja matriz. podendo de pen-
der ate a quantia de 200:ooo~. em orast. ç!les 
llnnuaes nunca maiores de 40:000<:000, para o 
que lhe fica. conced ido o necessario credito. 

Sala. das commlssOes, 27 de j ulho de 1900. 
-Julio Tavares.-Deldm Moreira .-A im-
primir-se. 

Ü SR. BRANDÃO FtLDO, pela commisPllO de 
CamaraP, manda á Me~a o seguinte 

Parecer n. 90 

(Terceira. Iegislatnra) 

A commiss!o de Ca.mara Manicipaes, a 
qne foi pre~ente uma. resoluçllo tomada pela 
as•e mb le:1 municip ·1l de Piumhy, remetten · 
do ao Congresso Le~islativo a reclamação 
que contribuintes do cofre muni ci pal apre-
sentaram contra a lei orça.mentaria do 
respectivo municipio, na parte em que easa 
lei el evou a 10 "/o os addiccionaes ao imposto 
de industria e protlsslio, depois de examinar 
a mataria: 

Considerando que semelhante reclamação 
é improcedente, de um lado, porque a lei 
orçamentaria municipal é o~jecto de livre 
deliberaçllo das camaras muni cipaes, sem 
dependencia. da approvação de outro qual· 
quer podar (Const. do Estado. 11rt. 75 § IV), 
e de outro lado, que os actos das cam~
ras municipAes, sómente podem ser conbect-
dos e a.nnu llados nelo Congresso Lel!'islati-
vo Estadoal. nas hypoth11ses do , VIl do 
citado art. (Lei n . 2, de 14 de setembro de 
1891, arts. 43 e 70). bypotheses essas, que 
nD.o se verificam no caso d11 que se trata: 

E' de narecer que a alludida. reclama-
ção e mais o11peis a. ella concernentes se-
jam archivados. 

SAla das commisslle~. 27 de j ulho de 1~. 
-Brandllo Filho. - Oiympio Mourão. -A tm-
prim i r · s~>. . 

0 SR. SILVA FORTBS, por parte da commt8-
S0es de Representaçõas,envia á 1esa o seguin 
te : 
Partcer para 3. · djscussão sobre o projtcto 

n. 55, de 1900 

A commisPão de Representao es, Requeri · 
mentos e PetiçOes . á qual foi prePente o pro · 



jecto n . 55, deste anno, approvado em 2.• 
dlacuseão, à de parecer que seja o mesmo 
submettido á 3.• discussão e approvado com 
a mesma redacçllo. 

Sala das commissl!es, 27 de julho de_ 1900_. 
- Silva Fortes.- Vasco Azevedo.-A rmpn-
mir·se. 

Não ba projectos, requerimentos, indica-
ções e moçl!es a serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2 .a DIECUSSÃO DO PROJECTO N. 51 
E' lido e posto em 2.• discussllo, por art! -

goa, o projecto n. 51 tlxando a f~r9a pubh 
ca do Estado para o futuro exercrcro. 

Em discussão o artigo I. · conjunctamente 
com a etnanda substitutiva n . li da com-
miuão. 

o •r . .João Pto : - O anno passado, sr. 
Presidente, quando vi na tela da _discus~ão 
o projecto de 11xaçll.o da força publica, addu-
zi divero as considerações contra o mesmo, e 
si bem m~ rt~cordo, frisei principalmen te 
que era um erro gravíssimo e prejudicial á 
disciplina supprimir sold~ dos par~> collocar 
engaj ados. Eu cla!j.ai fi quei isso_. _de accortlo 
com o relatorio do Chefe de Pohcra de entlio, 
com um termo adoptado entre o povo, que 
bem expressa, chamando-os - bate-paus. 

A commissl1o que funcci onava naquella 
epocba levantou-se e impugnou a idéa que 
eu aventára e âs minhas palavras, não ba 
o:xaggero de minha parte dizendo isso, foi 
dada interpretação muito diJTerente daquillo 
que eu tinha em mente. 

Hoje, ar . Presidente, levantei -me nllo para 
impugnar o projecto, antes para votal-o na 
integra, mas, apenas, para declarar que as 
idéas que expandi o anno passado sobre esse 
assumpto tinham sua razão de ser, por-
'1Uanto, fundavam -se em motivos justíssi-
mos, eu não fazia uma opposiçlio systema-
tica a quem quer que fosse, nlio fazia oppo-
sição a commisello, como se affirmou, pois, 
nunca tlz praça de dedicação a qualquer 
pesaoa, como não faço opposição syste-
matica. 

Só tenho dedicação á Republica e aos 
princípios repub licanos , procuro arredar do 
camiDlJO por onde elles devem passar, quam 
quer que seja que se lhe atravesse na frente; 
entretant? , estas minhas palavra s foram 
tomad as como opposir,;ão â. commissão de 
Força Pub li ca. 

Eu dou parabens a essa commissão _ que 
veiu collocar-se de accordo com as 1déas 
que expandi o anno paesado, tanto assim que 
adoptou no projecto a medida da serem 
diminuídos os enga_; ados e creados sol -
dados . 

O sn. JoÃo Lurz : - Mas, o. id éa de v. exc. 
parece que era da su ppressão dos enga-
jados. 

0 SR. DEL FDI MOREIRA :-Ainda perma-
necem os engajados . 

O SR. JoÃo Pro : - Permanecem em menor 
numero, porque talvez não seja possível 
supprimil -os de todo, é um meio que se tem 
para obter soldados, mas, a commisslio não 

Ih 

fez como o anno pauado que considerou 01 
engajados como uma instituiç!lo condemnada 
pelo Chefe de Policia . 

0 · SR. VASCO AZEVEDO:- Ficavam como 
um recurso. 

O sR. JoA:o Pro : - E" um recurso que 
abandonaram desta vez. 

0 SR. VASCO AZEVEDO:- N!io; ainda COD-
tinúa. 

O aR . Jo.;lo PIO:- Já dei a razão por que 
elle continúa, o aparte de v. exc. é o argu-
mento; o opio faz dormir porque tem vir-
tude dormitiva , tew virtude durmitiva por-
que faz dormir, isso chama-se circulo vi-
cioso. ( Risos). 

A outra idéa girava sobre a dispensa _ dada 
a offlciaes, não julguei j usta essa medrd~. e 
sobre isso apresentei razões que foram, ahas, 
batida~ no Senado com um discurso monu-
mental e applaudido! proferi:lo por um _H-
lustre mineiro que hC'Je occupa pma cadmra 
no Congresso Federal; meu distincto amigo 
sr. dr. Sabino Barroso, que esmagou com-
pletamente tudo o que eu allegâ.ra nesta 
Casa . 

O sR. Jolo LUIZ: - Esse discurso constitue 
uma peça de direito publico . 

O SR . JoÃo PIO :- E:ntr-etanto, volta a 
commissão e hoje reconhece que não se 
pode olhar sómente a theoria, ó preci so ada· 
ptal a á pratica, e, como diz Uustavo Le Bon, 
as melhores instituições não sllo as que tbeo · 

I ricamente silo as melhores, mas aquellas 
que melhor se adaptam, ao meio_, ao habitat 
e âs inclinações de um povo . VeJO, portanto, I com prazer, que a com missão adoptou tam-
bem essa idéa. 

A Camara talvez enxergue laivos de orgu-
lho nessa declaração que faço. Entretanto 
eu posso afflrmar que não te!lho o mrmmo 
sentimento de orgulho, explico, somente, 
meu procedimento quando o ano~ passado 
impugnei o projecto de força publtca . 

Agora, que, a meu vêr, a com missão volta 
ao bom caminho, encontra-me no logar que 
eu occupava o anno passado, não fazia op-
posição systematica a pessoa alguma . . . . 

Eu devia fazer essa declaração tlto rndrvl-
dual e tão pessoal, mas, muitos dos srs. d~
putados devem comprehender o valor poh-
tico que tem essa minha declaraçllo, com 
quanto e lia seja ind ividua l. (JIUtlo bem). 

o !'Ir . .Julio Tavares: - (Não devolveu o 
seu discurso) . 

Vem á Mesa,é lid a o entra coDjunctamente 
em discussão com o art. I. · a segumte 

A' emenda n . I, ao art . I.·, accrescente-se, 
antes da. palavra- engajado-a palavra -pai -
zanos . 

Sala das se~sl!es, 27 de ju lho de I 900. -:-
Jul io_Tavares.-Oiym pio Mourão.-Porto Pri-
mo. 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra -se a discuMsão e procedendo-se a 
votação sl!o approvadas as emendas, ficando 
prej udicado o artigo . 

Em discussão o art. 2. · com as emendas 
ns. 2, 3, 4 a 5 da co.nmissão. 



••• 
O IIR. JULIO TAVARIIS, pela commissão de 33.• SESSÃO ORDINARIA AOS 28 DE JUlHO 

Força Publica, envia á Mesa a seguinte DE 1900 

Emenda n . 7 

Na tabella substitutiva lettra- i -em vez 
da palavra-homens -diga-se paizanos. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1900.-
Jullo Tavares.-Olympio Mourão.-Porto Pri -
mo. 

Ninguem mais pedindo a palavra e enc~r
rada a discussão, sendo approvados o art1go 
e bem 8.llsim todas as emendas otrerecidas, 
ficando prejudicada a tabella primitiva pelo. 
approvação da emenda n. 5 . 

Sem debate approva-se o art. 3 . · e con-
sentindo a Camara que o proj ecto passe á 3.• 
discussão é elle remettido á commissão que 
o elaborou. 

1. a discussã9 do projecto n. 56 

Em seguida lido e posto em I. • discussão 
é approvado sem debate e vae á commissão 
que o elaborou o proiecto n. 56, sobre licen-
ça ao serventuario Si i vario Augusto de 
Lima. 

-1.• discussl1.o do p ro_ jecto n. -11 

Finalmente é lido, posto em 3. • discussão 
e sem debate appprovado o projecto n. 41, 
perdoando o réo Virginio Horacio de Noronha 
Luz do resto das penas que lhe foram im-
postas pelo jury do Carmo do Rio Claro.-
A' com missão de Redacção. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa para amanhã a se-
guinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIM&IRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commls-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações. interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções . 

Approvação de redacções tinaes . 

SEGUN DA PARTE 
Até 4 horas da tarde ~ 

Discussão unica das emendas ofl'erecidas 
pelo Senado á proposição n . 35, da Camarll, 
creando o cargo de escrivão privativo do 
crime na comarca da Capital. 

Discussão dos parecere~ DS. 88 e 89. 
Levanta-se a se81ão. 

PRBSIDBNCU. DO IR. RIBBIRO DE OLIVEI RA 
SüMMARIO: -Primeira parte da ordem do dia.-
Acta.-~xpedtente .-ObservaçOes dos srs. Va!ICO 
Azevedo, Brand~o Filho, Julio TanrPs, Rodri-
gues Chave~. João Lu iz e Delfim Morei ra.-Se-
I(Unda leitura. -ApreseolaçJ.o dn parecer o. 91.-
ldem das re•tacçoes O na e! do projectos ns. 41 e 
47.-Idem para stgunda discussão dos proj •cto~ 
os. 5t; e 42, e para terceird do de o . !> t - Dis-
cussão das redacçOes finaes do~ projectos o~ 4l 
e 3t.-Segunda parte. -Oiscus~ão de emendas do 
Senado ao projecto o. 35. da Cam~ra -Dtscus-
~ão do parecere! n~. 88 e 89. - II Pquerimento de 
urgencia .-Apre, entação d<> projecto o . 6,J. -0r-
de •u do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira , Celestino Soares, Vasco Aze-
vedo, Brandilo Filho, Delfim Moreira, Alves 
de Lemos, Raposo de Almeida, Juvenal 
Penna, Astolpho Pinto, José Gonçalves, 
João Luiz, Jayme Gomes. Arthur Pimonta, 
Desiderlo de Mello, Rodrigues Chaves, Olym-
pio Mourão, João Pio, Silva Fortes, Julio 
Tavares, Joaquim Calixto, Xavier Rolim, 
Ferreira e Mello, Abeilard, Frankl in Bote-
lhho e lgnacio Murta. fa ltando com causa 
participada os srs. : Olympio Borges, Gaspar 
Lopes, F . Peixoto , Astolpho Dutra, Lindol-
pho Campos, Luiz Rennó, Freitas Castro, 
Ribeiro Junqueira, Bernardes de Faria, Leo-
poldo Corrêa, Simeão Stylita, Nunes Pi· 
nheiro, João Valioso, Carlos Toledo e Vale-
rio de Rezende e sem ella os mais senho-
res. 

Abre-se a sesssão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações o sr. 
Presidente: a dá por approvada. 

EXPEDIENTE 
0 IR. I. ' SECRETARIO dá conta do se-

guinte : 
O( fi cio 

Do dr. Secretario do Interior, prestando 
a8 informações solicitadas pela Camara com 
relação ao pedido de licença feito pela pro-
fessora de Ouro Branco, município de Ouro 
Preto d. Maria de Assumpçlio Costa e Silva. 
-A' ~ommissll:o de Petições. 

0 SR. VASCO AZBVEDO envia à Mesa, para 
ter o destino regimental, um requerimento 
do cidadão Caetano Baeta Neves Junior pe · 
dindo para ser convertido em lei o projecto 
n. 433 de 1898 interpretativo das d'japosi · 
ções do art. 37 § 11 da lei n. 2 de 1891 .-
A' commiBião de Camaraa M.unicipaes. 

0 SR . BRANDÃO FILHO envia á Mesa um 
requerimento em que Joll.o Guilherme F. de 
Castro escrivão de $rpbãos da comarca de 
Pouso 'Alto, pede mais dois annos de licença 
para tratar de sua saude.-A' commissão 
de Petições. 

0 SR. JULIO TAVARES envia Íl Mesa uma re-
present ação de moradores do dlstricto de 
Campestre, comarca de C11ldaa, solicitando 
transferencia de suas fazendas para o dia-



tricto de S. José dos Botelhos.-A' commis-
são de Estatística. 

0 ~R. RODRIG UB9 CHAVES, favendo ver 
achar· se desfalcada a com missão de Redacçllo 
pela ret1rada de dois de seus membros, re-
quer a nomeação de quem preencha interi-
namente as vagas. 

Com o consentimento da Camara são no-
meados os srs. Arthur Pimenta e Silva For-
tes. 

O SR . .loÃo Luiz, tendo obtido a palavra, 
manda á Me·sa uma representaçllo de diver-
sos criadores, invernistas e boiadeiros pe-
dindo modificação da lei sobre feiras de 
gado. 

Dize. exc. que folgava deverque ain-
Jicaçl!.o que teve a honra de submetter á 
consideraçD.o da Casa e que se achava na 
pasta da commis~ão de Com!Dercio foi tã.o 
apoiada por sentimentos de JUsttça, tllo fun -
dal!lentada pelos legítimos interesses da rn-
dustria pastoril mineira que, dia a dia, che-
gam á Camara dos Deputados representaç~fS 
de todos os municipios criadores no sentido 
de se tornar uma realidade efficaz a ereaçllo 
das feiras para que a. p~bre e de~protegid_a 
industria pa11toril m1ne1ra se veJa habili-
tada a luct11r contra o escandaloso monopo-
lio de carnes verdes na Capital FederaL-A' 
commissão de Industrias . 

0 SR. DELFIM MOREIRA transmitte â. Mesa 
uma representação dos habitantes do bairro 
denominado liengó, do município de Po~so 
Alto, pedindo a cr~açl!.o de uma cadeira 
primarm.-A' commtssão de lnstrucçl!.o Pu· 
blica. 

SEGUNDA. LEITURA 
Tem segunda leitura e fi ca sobre a mesa 

p!ira ordem dos trabalhos o parecer n. 90. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 
0 SR. DELFIM MOREIRA, por parte da COm-

missãO de Orçamento, envia á Mesa o se-
guinte 

Partcer n . 9 f 

(Terceira legislatura) 
A commissllo de Orçamento e Contas, a que 

foram presentes dois requerimentos de di-
versos viticultores e vinicultores do Estado, 
pedindo a inclusão de verba no orçamento do 
futuro exercício, para o pagamento de pre-
mias agrícolas, a que se j ulgam com direito 
ex-vi da lei n . 42, de 13 de maio de 1893; t en · 
dó examinado attentamente o assumpto e de-
sejando sobre o mesmo obter seguras infor-
mações, 

E' de parecer e requer : 
Que os respectivos papeis sejam encami-

nhados á. Secretaria da Agricul tura, Commer-
cio e Obras PublicaP, para informar em prazo 
breve. 

Sala das commissões, 28 de julho de lOCO-
Julio Tavares.-Delfim Moreira.-A impri-
mir-se. 

••• 
0 SR. RODRIGUBS CHA.VBS, pela commisalo de 

Redacçllo de Leis, manda à. Mesa a redacçlo 
tlnal do projecto n. 41 e mais o seguinte : 
Parecer e r edacçí%o final $obre o projecto n. 47, 

tU 1900 

A commissão de Redacçiio de Leis, a que 
flli presente o p~iecto n. 47, deate anno, é 
de parecer que seja approvada a seguinte 
redacção tlnal : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· As despe8as do exercício de 1898, 
constantes das contas veritlcadas na ~ecre
taria das Finança~, segundo as tabellas 
aprePentadas ao Congresso, @ão lixadas em 
33.647:248$628 - inclnsivé a quantia de 
5.226:1383148, de supprimento que este ex-
ercício fez ao de 1897. 

Art. 2.· Os creditas do mesmo exercício 
sl!.o detlnitivamente fixados em 33.647:2483fo28, 
eguaes aos pagamentos realizados pelas di-
versas rubricas do orçamento e serviços es-
peciaeH, constantes do balanço e tabellas re-
feridas. 

Art. 3.· Ficam approvados os creditas 
supplementares constantes dos decretos do 
poder executivc-ns. 1.219, de 19 de novem-
bro d., 1898, 1.225, a e 3 de dezembro e 1.226, 
de 2 de dezembro do mesmo anno, 1.250, de 
30 de janeiro e 1.253 de 7 de fevereiro de 
1899, abertos para supprir a _deficiencia de 
creditas ordinarlos, e os cred1tos extraordi-
narios-1.14'2, de 30 de julho de 1898 e 1.164, 
de 16 de agogto do mesmo anno, o primeiro 
para despesas com o traçado da estrada de 
ferro de Minas á estação de Gonçalves Fer-
reira na Estrada de Ferro Oeste, e o segun-
do p~ra o serviço de desinfecção e installa-
çlio de hospitaes barracas. 

Art. 4. · A receita e recursos do exercício, 
incluído o saldo que passou do exercício 
de i897, sll.o fixados detlnitivamente em 
34 .056:5703926- incluída a quantia que este 
exercício recebeu como supprimento do de 
1899, na fórma do respectivo balanço. 

Dessa ~omma total é transportado para o 
exercício de i899 o "aldo de 409:322~98. 

Art. 5. · A receita do exercício nlio arre-
cadada f~trá parte da divida activa do Esta-
do, e será. escripturada no exercício em que 
se etrect.uar a cobrança. 

Art. 6.· Os serviços não pagos no exerci-
cio constituirão divida activa e a despesa 
será escripturada no exercício em que se eC-
fectuar o pagamento. 

Art. 7. · Revogam-se as disposições em 
contrario . 

ala das commissões, 28 de julho de 1900. 
-Rodrigues Chaves.- Artbur Pimenta.-Sil-
va Fortes .-A tmprimir se. 

0 SR. SILVA. FORTBS,pela commisslio de Re-
presentações, manda á Mesa o seguinte 
Pa1·ecer pa1·a 2.· discusslto, $Obre o projecto 

n. 56, de 1900 

A commissão de Representações, Requeri-
mentos e Petiçl!es, á qual foi presente o pro-



jeoto n. SG~ dNk llllllo, approvàdo em 1. • 
diacuailo,- é de parecer que pa11e á 2. • 
oom a mNma redacç!o com que foi approva-
do em 1. •• 

a.1a du commlN.n.a, .28 d.e jnlho .de 1900. 
-silva Fortes.-Yuco Azendo. A "imprimir-
IA. 

0 SR .JtlLIO TAV.t.RES,por parte da commis-
1!0 de Força Publica,envia á Mesa o seguinte 

Partctr 1 r•dacçlt.o para 3. • dilotu1lt.o, sob ri! 
o prqji!CIO "~ 61, cU 1900 

A commisalo de Foro& Publica, a que foi 
presente o projecto n. "51, do corrente anno, 
a_p_provado com emendas em 2. • discuaa!o, 
o:tl'erece·o para 3. · discusalo, com a seguinte 
redacç!o, de accordo com o vencido : 

O Congreaao Legislativo do Estado de M.i-
naa Geraea decreta : 
. <C _, • • 

Mt. 11.. ~ A foJ:O& íPUbliaa ilo Beta4o 4.e1ii-
nas Geraea...1 para o exercicio de 1001, con-
atará de omciaea do• tres batalhOea da Bri-
gada Policial, doe otlloiaes aggregados aoa 
meamoa batalhnea, de 1.600 pra,oaa de _pn~t ~ 
<de 180 PiuDOI eDRadel. 

Art. 2. · Ficam creadaa mala trea com_pa-
1ffilas, sendo duas no primeiro l>atalblote 11Dl& 
no terceiro, sem augmento do p881oal con-
stante do quadro annexo. 

Art. 3. · Fica o governo auctor!zado .a dita-
pender no tu.turo exeroiclo1 com o aenfço 
da força publica, eapecincado na tabélla 
annexa, a quantia de 2.588:086$500. 

A:'t. "· · Fica reduzido a trea annoa o pruo 
de 9.ue trata o art. 6. · da lei n . 112, de 23 
-d• JUlho de 1~. 

Art. 5. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala du commiaaõea, 28 de julho de UIOO.-
Julio Tavarea.-Olympio Mour!o • 



lU; 

Taoolla annexa a qne se refere o art. 3.· do vrojecto n 51, de 19 u 

Tabella de fixaçAo da Corça publica pana o exerci elo de ·190 l_ 

.. •o • S., S~:~ o == "' CD Classificação =- ã .. Total a CD"I;I 

::I Eis.. ·-.... ·-o <>o z gp, ~Po 
CD :> :> --

a) Pessoal da Brigada Policial : 

1 Coronel Commandante da Brigada ... ••....... - 8:000$000 8:000$000 
3 Tenentes coroneis com mandantes de batalhõds - 5:300$000 15:!!00$000 
6 Majores fiscaes, sendo 3 aggregados .......... - 4:300$000 25:800$000 
3 Capitães cirurgiões .... . .................... . - 4:200$000 12:600$000 
3 Capitl.i.es ajudantes...................... • ..• - 3:600$000 10:800$000 
3 Tenentes secretar! os .. ......... . ...... . ..... - 3:000$000 \1:000$000 
3 Alferes quarteis-mestres ...... . ..•........... - 2:400$00o 7:200$000 

20 Capitães, sendo 5 aggregados ... . .•.......... - 3:600$000 72:000$000 
20 Tenentes, sendo 5 aggregados..... . . • . . . . • • • - 3:000$000 60:000$000 
34 Alferes, sendo 4 aggregados ................. - 2:400$000 81:600$000 
3 Sargentos aj udantes ....... .................. 2$400 - 2:628$000 
3 Sargentos quarteis-mestres .•.•.•.••......... 2$400 - 2:628$000 
I Sargento mestre de musica ....• • .....•.•.... 23400 - 876$000 
3 Corneteiros móres •.. • ...•••.......•• . ......• 1$800 - 1:971 8000 

24 Musicos ............••...•....••..••..•...•.. 1$700 - 14:8928000 
15 Primeiros sargentos ..................... • ... 28200 - 12:045$000 
72 Segu_n~os sargentos •. • .•.•..••••...• .••••.•. 2$000 - 52:560$000 
15 ForrJeJs .•.•........•••... •••.•••••.•.•••..•• 1$900 - 10:402$500 

180 Cabos de esquadra .•.•...••••••.•••••••.•.•• 15800 - 118:260$000 
30 Corneteiros .................................. 1S700 - 18:615$000 

1.254 Soldados ...... ............. .. .. ..... . ........ 1$400 - 640:7948000 
Addicional de 10, 15 e 20 •/o, inclusivé aos 

officiaes aggregados ....................... - - 57:065$000 
b) Etapa para 1.600 praças, a 1$300 na me-

759:200$000 dia .•.••.•• .• •...••••.•. . ..••......•..... - -
c) Fardamento para 1.600 praças, a 1308000 - - 208:000$000 
d) Ajuda de custo a ofllciaes em diligenoia. - - 8:000$000 
e) Gratificação a reengajados, a 200 réis ... - - 15:000$000 
t ) Forragem e ferragem para os animaes 

da Brigada e forragem para os dos offi-
70:000$000 ciaes montados ..•... ....• •...•..•....•.. - -g) Compra de anlmaes, arretamento e aqui-
58:000$000 pamento .....•... . ........•.. . ... .. ..•.. - -

h) Aquartelamento, enterramento, expe-
70:'l008000 diante e luz . .... ...... . .• •.. ..•• .... . . .. -

i) Engajamento de 180 paisanos a 2$500 .. - - 164:2508000 

Total ...•..•• •....•. . .... . . - - 2 .588:0868500 

Sala das commisPões , 28 de julho de 1900.- Julio Tavares.- Olympio Mourl!.o.-
A imprimir-se. 



o MUKO IENnor 'requer e obtem dispensa 
de lmpreaalo e interaticio afim de que possa 
ó referido projecto figurar na ordem do dia 
da proxima sessllo.-lnclua-ee na ordem do 
dia o proieto. 

O PR. JoXo LUIZ (pela ordem) requer e 
obtem dispensa de impressM e intentic'o 
afim de que seja discutida na presente ses-
alo a redacçllo final do projecto n. 41, hoje 
apresentada. 

O KEnro SENHOR, por parte da commlss!o 
de Justiça Civil e Criminal, apresenta o se-
guinte: 
Parecer 11 emendas para 2. • discuJSll.n, sobre 

o projecto n. 42 

A commiss!o de Justiça Civil e Criminal 
é de parecer que o projecto n. 42, deste 
anno, seja approvado em 2.• diecuselo com 
as seguintes emendas: 

I.• 
Ao art. 1.• Accrescente-se: 
Paragrapho unico. A vaga, para o atreito 

do concurso, verillcar-se-ha, si no prazo de 
30 dias nilo ror a comarca provida, mediante 
remoç!\o de juiz de direito de outra co· 
marca, nos termos em que a permittem a 
Constituiçli.o do Estado e leis em vigor. 

2.' 

Ao art . 2. • § I. •, lettra- a -. Accrescen-
te-se-ou certtdlio do registro da carta na 
secretaria do Tribunal da Relaçlio. 

3.· 
Ao art. 2. • § 1. •, lettra- b -, depois das pa-

lavras- prorrwtor da justiça - accrescentem-
se as ssguintes :-« de ter exercido effecti-
vamente e por 11, uatro 1 annoa o cargo de 
se cretario do Tribunal da Relação - ». 

4.' 
Accrescente·se onde convier : 
Artlg :>. SerA computado na antiguidade 

dos magistrados o tempo de eft'eotivo exer-
cicio dos cargüs de chefe de policia e de sub-
Procurador geral do Estado, nos termos do 
art. I.· da lei n. 119, de 11 de junho de 
1895. 

Sala das sesslles, 28 de julho de 1900. -
João Luiz, relator. -Julio Tavares .-Car-
valho Britto.-A Imprimir-se. 

Não ba projectos e indicaç!les a serem 
apresentados. 

DISCUSSAO DE REDACÇllES FIN E8 

De accordo com o requerimento do sr. 
João Luiz, 9 lida, posta em discussiio e sem 
debate approvada a redacção final do pro-
jacto n. 41, perdoando o réo Virginio Ho-
racio Noronha Luz. 

Remetta-se ao Senado. 
Em seguida entra em disousslio, depois de 

lida, a redacçiio final do prejecto n. 34, do 
anno passado, de aooordo com a emenda do 
Senado approvada pela Camara. 

Approvada a redacçllo vae ella A Secretaria 
para ee passar em autographo afim de aer 
remettidaá sancçl!.o communicando, se ao Se-
nado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

DI8CUISAQ DE BMENOA8 DO IBN.lDO 
Sli.o lidas e post11s em discusaiio as seguill-

tes: 
Emendai offerecid.M e approt~adas pelo Se"ado 

ao projecto n. 23, ,:fa Cam-2ra, iniciado' -rob 
n. 35, em 1899. 

1 •• 
Ao art. 1.· Em vez de-na comarca da 

Capital-dlga-se:-em todas as comarcas do 
Estado. 

2.· 
Ao art. 2.· Supprima-se. 

3.· 

Ao art. 3.· Supprlma-se o paragrapbo 
unioo. 

4.· 
Accrescente-se: 
Artigo. Emquanto não for provido defini· 

tivamente o officio creado por essa lei, será 
provisoriamente exercido por um dos escri-
vães do civel, que o juiz de direito da co-
marca designar. 

Paragrapbo. Nas vagas ue occorrerem 
depois do provimento definitivoJ servirá do 
moamo modo, algum dos oscrivaes do c!vel 
até tres mezeP, findos os quaes, prolongan-
do-se a vaga por impedimento ou licença do 
serventuarlo, o juiz de direito fará a no-
meaçll.o interina do oldadiio que sirva sepa-
radamente o offtoio. 

Salvo o caso de nomeaçlio de successores 
dos serventuarios de justiça impossibilita-
dos de exercer pessoalmente o officio, oon-
siderar-se-ha vago o logar que nlo for exer-
cido durante dois annos pelo respectivo ser-
ventuario. 

Paragrapho. O provimento do officio se 
fará de conformidade com as regras da le-
gislaçll.o em vigor para os officios da escri-
vll.es do civel. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Minas, 17 de julho de 1900.-Joaqulm 
Antonio Dutra, presidente.-José Pedro 
Drumond.-Gomes da Silva. 

As emendas referem-se ao sogninte 
Projecto n. 35 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de 

Minas Geraes decreta : 
Art. 1. · Fica creado na comarca da Ca-

pital o cargo de escrivl!o privativo dos pro-
cessos e exeouçllea crlminaes. 

Art. 2. • Além das custas que pelas leis 
e.n vigor lhe competem, terá o referido rnn-
ocionario o ordenado annual de 1:800$000. 

Art. 3. • Slio extensivas ao mesmo fun-
ooionarlo a• disposiç!les em vigor sobre no-
meaçll.o, exercicio, incompatibilidades, penll.l 



... 
diaclpllnarea, vitaliciedade, incomP.atlblllda-
dea dos demais tuncclonarloa aUXJ.líarea da. 
]Uitiça. 

Paragrapho unioo. O governo f'aré. a pri-
meira nomeaç!Io independente de concurso. 

Art. .f. · Revogam-11111 a a dispoaiçiJea em 
contrario. (S. R). 

Sala daa aeuiJea, 26 d& agoato de. 1800.-
1ello" F.ulz. 

NIIo havendo quem peça a palavra encer-
:ra-ae a diacuaa!Io sem debate e procedendo-
18 a votaçlo allo approvadaa as emendas 
ns. I e 2 e rejeitadas as de· na. 3 e 4. -
Devolvam-se ao Senado. 

O aR. JosÉ GoNçALVBS (pela ,rdem) re-
quer. que se COJl&igne na acta ter votado 
contra a emenda n. 1 e a favor das de ns. 
2 e 3. 

Os SRS. VASC O AzEVEDO B DELFIM Mo-
REIRA pedem egualmente para se consignar 
na acta que votaram contra todas as 
emendas . · 

0 SR. JUVENAL PENNA requer que se faça 
constar da acta t.er votado a favor da emen-
da n. 3. 

Serlo attendidos os pedidos dos illustrea 
senhores deputados. 

DISOUSSÃO DE PAREC ERES NB. 88 E 89 

Finalmente, lidos e postos em discusaiio 
auccessivamente alio sem debate approva-
dos os pareceres na. 88 e 89. 

Requerimento de urgencia 
0 SR.FERREIRA B M'BLLO (pela ordem), ob-

tendo urgencla, envia â Mesa, por parte da 
commisslo de Commerclo, Industrlas e Artes 
a seguinte 

Projecto n. 60 
(Terceira Legislatura) 

Ao juizo da commisslo de Commercio, 
Eatatistica, Industria e Artes, foram sujei-
tas duas re,Preaentações solicitando modlfl-
oaçlo na lei e regulamentos relativos a fei-
ra• de gado. 

Essas repreEentações são :-uma dos con-
tractantes das feiras de :Hemfloa e Tres Co-
rações, e outra de diversos boiadeiros e in-
Ternistas deste Estado. 

Estudando a questlo e considerando : 
I.· Que a instituiç!Io das feiras teve uni-

camente em vista beneficiar a industria 
pastoril, deslocando e removendo do exterior 
para o Interior do Estado o mercado de 
venda do gado mineiro, de modo ao eonsu-
midor vir procurar essa mercadoria á porta 
do productor ; 

2. · Que, sem o estabelecimento de feiras, 
os boiadeiros e invernistu mineiroa conti-
nuam a solfrer na praça de Santa Cruz toda 
sorte de vexames e imposições por parte 
dos syndicatos monopolizadorea do abaate -· 
cimento de carnes verdes é. Capital Fede-
ral ; . 

3. · Que, podendo vender aeu gado eá. no 
Eatado, oa boiadeiros e- inverniatas ficavam 
t'm condições de esperar e exigir melhorea 
preçoa, já porque seu gado ae consertaria 

&adio e gordo noa putoa da~ felua, e jf. 
porque se vertam ene. libertos da irreme--
diavel alternativa de-ou venderem o tado 
por vil preço impoato peloe monopolizado-
res de Santa Cruz-ou o verem emmag-ce-
cer. e morrer alll em paatagena ruins e inaa-
lubrea; · 

4-· Que, porém, as feira• deixarlo de eub-
elatir si, em prol de eua manutenç!Io, n1o 
forem decretadas medidas energioaa, e 

5. · Que, attentos oa grandea benefici.oa que 
de sua exlatenoia advêm á industria pastoril 
e, pois, ao Estado, devem ellas ser coneerva-
das pelos meios que melhores parecerem : 

E' a commialllo de parecer que se adopte 
o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Legielativo do Estado de MI-
nas Geraea decreta :. 

Art. 1. · Ficam. modificadas pela• seguin-
tes disposições a lei n. 245, de 17 de setem-
bro de 1898 e seus respectivos regulamentos. 

Art. 2. • O concessionarlo tem direito a 
cobrar quinhentos réis de cada rez que en-
trar para as invernadas, qualquer que seja 
o tempo que ahi permaneça até ser vendida. 

Art. 3. • O gado que for e'lportado e nlo 
'transitar pelas feiras fica sujeito ao imposto 
de 12 ·r. ad 'llalorem. 

A:rt. 4. · Fica elevada a 16· •y. a multa d& 
qua trata o§ 7. • do art. 14 do regulamento• 
'n. 1.243, de 3 de janeiro de 1800. 

Art. 5. · Fica o goYerno auctorizado a re-
ver e modificar, de accordo com a presente 
lei, os contractos de arremataçlo das feiras 
de gado, podendo impor a clausula de re-
scis!Io sem indemnizaçlo, d81de que reeo· 
nheça que a exlstencia das feiras prejudica 

,o interesse publico e o da lndustria pas-
ltorll. 

Art. 6. • O govenro, attendendo á vanta-
lgem· do tnnccionamento das feiras, poderá 
1 transferir para outros pontos as sédes dae 
1duas feiras que niio foram ainda inatalladas, 
preferindo para isso logares de abundantes 
pastagens. 

Art. 7. · Esta lei eutrará em vigor desde 
ljâ. 
j Art. 8. · Ficam derogados os §§ I.· e 2. · 
do art. 2. · da lei n. 245, de 17 de setembro 
Ide 1898, o n. 2 do art. 9. · e o § 7. · do art. 
, 14 do regulamento n. 1.243, de 3 de janeiro 
de 1899 e todas as demais disposições em 
'contrario. 
, Sal~ das sesaões, 28 de julbo de 1900. -
Ferreira e Mello. - Juvenal Penna. - Pa-
,dre Joaquim Calixto.- A imprimir-se. 
' Nada maia havendo a tratar-se o ar. Pre-
sidente designa para o dia 30 a seguinte 

ORDEM DO lJIA 

PIUM'EIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaç!Io da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de commla-

sões e doe projeotoa depole de lmpreuoa e 
distribui doa. 

Apreaentaç!o de parecere• daa commle-
Eões. 



Apn~entaçl(o de projecto&, requerlmentol, I Uda a acta da .aaaalo. .utecedenta e Dlo 
lndfcaç!let, interp11llaç!les ou moç!le~. havendo quem sobre ena faça obaervaçtsei é 

DlacuiBID da requerimentos, indtoa.ç!lu, a meema dada por approvada. 
e lnterpellaçõea e moç!lel. l!lio ha lei\ura de espediente. 

Approvaçlo de redacç!lea flnaes. IEGUJ{DA Lm:Tmu. · 
3.• diaculdo. do projecto n. 51 • IObre for- Tem 2.• leitura e ficam eobre a mesa para 

ça publica. ordem doa trabalhos o parecer n. 91 e o 
IBGUNDA PARTE projecto n. 60. 

At& 4 horu da tarde: 
2.• dlacuaaio do projecto n . 

çamento. 

APRE9BNTAÇÃO DE PARECBB.EB DAl COKKIBS!lD 
O IR. BauDI.o FILHO, por parte da com-

Si, aobre or· misall.o de Camaru Muntcipaea, manda á 

Continuaçio da 2.• discuasllo do projeeto 
n. 40, que dá no"a denomln.açio é. Capital 
do Estado. 

Levant.a.-ee a aeaaão. 

34. • SESSÃO ORDlNARIA, AOS 30 DEJULHO 
DE 1900 

P&EBID&NCJA DO IR. RlBKIRO DB OLlVBIRA 

SUMMARJO: - 1. · p•rte da ordem do dia.- A ela 
-2.' leitora.- AtJresenta~lo doa pro)ectoa ns. 
6•, 6·! c 63 .- Dlacull8lo oo parecer o. 91, ter-
wlnaudo por um requerimento.- Approvaçlo 
da redac~o Onal do projecto o. 47. Emenda do 
~r. DeiOm Moreira - 3. · discussão do projecto 
n. 51. - 2 .· parte.- 2.· Dl ~cussào do projrcto 
n . 57 A r ligo 1 o Dl~cursos e emendas o1os ~rs. 
lgnaclo ~torta . Lnlz Cassiano, Olymplo Mourao, 
Jollo Velloan e Jnllo Tanrea. Artigos !! • o 3. • e 
4. • sem debate.- Requerimento de urgP.ncia. 
Apreaeotaçllo e dii!Cussào da r~dacç&o final do 
projecto o. 51.-Em dl!coMI.o. o Artigo 5. Dll-
curFos dos sr~ . Joaé Gonçalvea e Julio ravaret. 
Artigos 6. •. 1.·. 8 °, 9.•. 10 • e 11.• sem debate 
Artigo 12. Di>cnrso c e mentia do sr. Vasco Aze . 
vedo. Artigo 13 . Discurso e emenda do ar. Ju-
venal Penoa. Ob~ervaçOes dú sr. Julio Tavares. 
Artigo 14 sem debate. Artigo lá. Discurso e 
emenda do sr . Joio Lolz. Discursos do srs. Jollo 
Pio, Astolpbo Pinto, Julio Tavares e Silva For-
tes. Prorogaç~o de bora . Discurso do ar. Nunes 
Pinheiro. Emenda do mesmo sr. Declaraçllo de 
voto do sr. Jo ver.at Penna . Idem do ar. Carva-
lho Britto e outros.- Ordt!m do dia. 
Ao meio dia, telta a chamada, acham-a• 

presentes os ars. Ribeiro de Olivei-ra, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Abeilltrd, 
P'l'anklil' Botelho, Delfim Moreira, Juvenal 
Penna, Astolpho Pinto, Nunes Pinheiro, Joeé 
Gonçah·es, Brandllo Filho, Olympio Mourllo, 
Raposo de Almeida, Alves de Lemos, Ignacio 
Morta, Xavier Rolim, Joio Pio, Joio Luiz, 
Julio Tavares, Arthur Pimenta, Porto Pri-
mo, Luiz Caaaiano, Joaquim Calixto, Joiio 
Velloso, Vasco Azevedo, Silva Fort.es, Jayme 
Gomes e Deslderio de Mello, faltando com 
causa participada os sra. Olymplo Borges, 
Gaspar L~>pes, P. Peixoto, Astolpho Dutra, 
Llndolpho Campos, Luiz Renuó, Freitas Cu· 
tro, Ribeiro Junqueira, Bernardea de Faria, 
Leopoldo Corrêa, Simello Stylita, Carlos 
Toledo e Valerio de Rezende e sem ella os 
mala eenhores. 

. Abre-se " 11eulio. 
Tendo-se retirado por motivo de molestia 

o ar. Ag•>atinho Pereira, l. • secretario, passa 
a o ocupar o rogar deste o sr. Celestino 
Soares, 2. 0 secretario, e para este logar é 
convidado o sr. Nunes Pinheiro, supplente 
de Secretario. 

Mea. o aegutnte 
Prr.jecto ". 61. 

(Terceira legislatura) 
A commtasio de Camaraa Monlcipaes ., 

qua tol preaente um recurso interpoa.t.n 
pelo vereador Antonio Amancio Maciel, para. 
o Congresso Legialativo, .por intermedio da 
assemblêa municipal de Piranga- relat.iva-
mente lt. resoluçio n. 7, da. mesma aBBem-
blé.t, (de 17 de março de 1898) que pllr-
doou ao ex-agente executivo d.aquelle mu-
nicipio, Jó11quim Romuald-> da Silva; o aJ. 
cance de 2:454$524 réis, que na tomada da 
contas ao mesmo verificou contra elle ; -
nla o isentando, porem, da responsabili -
dade a que esteve suj,eito pelo desvio da 
quantia de 28:972$000 réis que ello recebeu, 
em dlvenas preltaçõetl, dos cofres do Ea ~ 
tado, para o~ serviços de canalizaçiio d'agua, 
na cidade do Piranga ;- depois de bem na-
minar a questio : 

Comlderando que, em virtude do art. 75 
§ VIl da Const. do Estado (Lei n . 2 de i4 
de setembro de· l 91, artt. 43 e 70 ) ao Con· 
greaso Legislativo assiste competencia para 
conhecer da materia de que se. trata, sendo 
legitimo o recurso usado ; - e 

Comiderando que a aaaembléa municipal 
nllo tem competencia para tomar directa-
mente contas ao agente executivo (Lei n. 
! cit., arts. 41 e 62 ), o qual deve preatal-
aa, na J.a quinzena de janeiro de cada anno, 
à respectiva camara muni:cipal, deverufo' 
esta proceder nos termos do § 8. • do arl. 
39 da cit. lei, promovendo perante a aueto-
ridade competente a responsabilidade dtr 
agente executivo, quando verificar desvios 
ou appltcaçiio não auctorizada da receita 
municipal e, fi ndo o prazo, que lhe mar-
car, não houver elle restituído ao cotre 
municipal a importancia do alcance verifi-
cado; 

E' de pareller que seja declarada nulfs 
a resoluçllo da aasemblea municipal de Pl-
ranga, para o que apresenta a seguinte re· 
soluç!o : 

O Congresso Legislativo do Estado de MI-
nas. Geraes resolve : 

Art. l. • E' declarada nulla a resoluQ!o' 
n. 7 de 17 de março de 1898, da aaaembléa 
municipal de Piranga, qae perdo:>n ao ex- · 
agente executivo, Joaquim Romualdo da Sil-
va, o alcance de 2:454!524. 

Art. 2. o Revogam-se as diaposiçõ'ea em 
contrario. 

(.S. R. ) . - Sala das com missões, 30 de 
julho de 1000. - Brand!o Filho . - Olym~JO' 
Mourão.- A Imprimir se. 



APRESENTAÇÃO . DE PROJJ:CTOII; IIWICAÇOBS B 
l\IOÇOBI 

0 SR. RAPOSO DB ALM&IOA, obtendo a pala-
vra, manda á Meaa o seguinta 

Parecer n. 62 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta: 
Art. 1.• Fica o Governo auctorizado a con-

tractar com quem mais vantagens o1fere-
cer, a construcçõo, uso e goso de uma es -
trada de ferro, com a bitola maxima. de 
um metro, que, partindo da Estaçllo de Ouro 
Finn, na Estrada de Ferro Sapucahy, và ter-
minar no. sàde do dietricto de Campo Mys-
tico. 

Art. 2 . • O privilegio de zona não e:rcederá 
o· prazo de 30 annos. 

Art. 3.• O Governo estipulará as condiçOes 
do contracto de accordo com os princípios 
que regem os previlegios congeneres. 

Art. 4. · Revogam-se as disposiçOes em con-
trario. 

Sala das sessões, 30 de iulho de 1900.-
Raposo de Almeida. - Brandão Filho. -
Jollo Luiz - Vasco Azevedo. - Delfim Mo-
reira. -Alves de Lemos.- Padre Joaquim 
Calixto. 
. Estando apoiado pelo numero de aasigna-
turas vae a imprimir se. 

0 SR. CELESTINO SOAREi manda ! Mesa. O 
seguinte: 

Projecto "· 69 
(Terceira legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. o Compete aos juizes de direito, nas 
comarcas, ordenar o registro de firmas ou 
razões commerc·aes. Dec. n. 916, de 24 de 
outubro de 1896. 

Art. 2. o A abertura, encerramento e rubri-
ca dos livros que são os negociantes obri-
gados a. terem, de que trata a lei n . 206, 
serão feitos alternadamente ror tres nego-
ciantes matriculados, residentes nas sédes 
das comarcas, nomeados pelo presidente da 
Junta Commercial da Capital do Estado. 

Paragrapho unico. Na falta de negocian-
tes matriculadns, serão nomeados os não 
matriculados que gosarem de conceito e cre-
dito ; designando o presidente da Junta um 
delles, para fazer a primeira distribuiçllo. 

Art. 3. 0 Pela abertura dos livros, encerra-
mento e numeração das suas folhas ,Perce-
berllo os negociantes, a quem tal serviço for 
distribuído, os emolumentos do dec. n. 658, 
de 4 de novembro de 1893. 

Art. 4. · Ficam revogados o art. I.·, ns. 
I e 2 e § 2. ·, e art. 2. ·, primeira parte da 
lei n. 266, de ~5 de agosto de 1899. 

Art. 5 .0 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art . 6. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 30 de j ulho de 1900.- Ce-
lestino Soares.- Vasco Azevedo.- Agosti-

nho Pereira.-· lgnacio Murta..-' Aatolpho 
Pinto. 

Estando apoiado pelo numero de usigna-
turas vae a imprimir -se. 

DISCUSSÃO DB RJ:QUERIMBNTOI! 
Tendo concluído por um requerimento o 

parecer n. 91 que teve segunda leitura na 
presente sesalio o ar. Presidente submette-o 
~ discnsallo na. forma do Regimento, aendo 
ella encerrada. sem debate e approva.do o 
parecer. 

Remettam-se ao Governo os papeis de 
que trata o referido parecer. 

APPROVAÇÃO DE RBDACÇÕBS FJNAEI 
Lida e posta em discussão a redacçlio fi-

nal do projecto n. 47 sobre balanço e con-
tas do exerc!icio de 1898, o ar. Delfim Mo-
reira envia á Mesa uma. emenda. que, apoia-
da, entra conjunctamente em dlscussllo man-
dando que no artigo 6.• onde se diz-di-
vida activa-diga.-se-dlvida passiva. 

Encerrada a discussão sem mais debate é 
approva.da. a redacçllo final com a. respe-
ctiva emenda.-Remetta-se ao Senado. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 51 

Em seguida., dispensada a leitura, a. re-
querimento do ar. Vasco Azevedo, entra 
em terceira. discussão, é sem debate appro-
va.do e vae · á commisslio de Redacção, o 
projecto n. 51, sobre Corça publica. 

Comparece o ar. Ferreira e Mello. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
2.• I>JSCUSSÃO DO PROJECTO N. 57 

Annuncia.da a. segunda discusslio, por ar-
tigos, do projecto n. 57, sobre orçamento, 
é lido e posto em discussão o arti go 1. • 
conjunctamente com as emendas na. I e 2 
da commisslio. 

O sr. Jguac:~lo MDJ'ta:-Pedi a. palavra., 
sr. Presidente1 para mandar á Mesa uma 
emenda ao proJecto de orçamento, afim de 
ser snbmettida á aprociação da. Camara dos 
srl!. Deputados, emenda. que justificarei 
perante a mesma Camara. Antes, porém, de 
fazel-o, cumpre-me felicitar a illustrada com-
missão de Orçamento pelo criterio e boa 
orientação que teve formulando, como fez, 
o importante projecto n. 57, fixando a des-
peza. e or,.ando a receita do E~tado para o 
anno financeiro do 1901. 

Em primeiro Jogar a illustrada commis-
slio tratou de fixar a despesa. com serviços 
já creados e indispensaveis ao regular fun-
ccionamento do mecbanismo administrativo, 
procurando depois dentro das fontes de 
renda. do Estado os recursos necessarios 
para fazer face dessas despesas . 

Penso, sr. Presidente, ser esta a pra-
tica mais regular e conveniente; porquanto 
a receita deve ser creada para fazer face 
ás despesas certas, conhecidas e imprescin-
díveis, ahm de se evitar que se exija do 
povo impostos que excedam as verbas das 
despesas. (Apo iados). 
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A honrada commias!o de Orçamento, con-

feccionando por esta !órma o projecto, es-
tabeleceu uma pratica altamente vanta-
joaa, e tornou-se digna de noesoe applau-
808 (Apoiados), correspondendo aasim á me-
recida confiança em ai depositada pel Ca-
mara doa are. Deputados. 

(Apoiado&; muito bem!) 
Feitu estu ligeiras conslderaçoes, paa-

ao, ar. Preaidente, a ler e a justificar a mi-
nha emenda, que está tambem apoiada 
com aa aaslgnaturaa doa dignoa e illnstra-
dos deputados da 6.• clrcnmscripçllo. E' a 
aegulnte (Le): 

Como a Camara acaba de ouvir, trata 
eata emenda de conaignar no orçamento 
uma verba, sem augmento de despesa, pois 
que .é tirada da ~e obru publicas, para a 
conttnuaç!o da hnha telegraphica até a ci-
dade de Arassuahy. 

N!o preciso, ar. Presidente, encarecer a 
importancia e as vantagens do telegrapho, 
tanto para a tJnillo e o Estado, como para 
o commercio e a lavoura, poia que fazendo, 
por assim dizer, desapparecer as distan-
cias, liga e poe em communicaçno rapida 
as sédes dos governos e oa grandes merca-
dos, com as zonas mais Iouginquas do paiz. 

E' por lsao que desde 1886, epocha em 
que, pela primeira vez, tive a honra de oc-
cupar uma cadeira na antiga Asaembléa 
Provincial, e que o nobre e generoso eleito-
rado do extremo norte de Minas1 esquecen-
do-se de minha ineompetencia ~NIIo apoia· 
dos gtraes), me conferiu o honroso mandato 
de representai-o, até hoje, ar. Presidente, 
como consta dos respectivos annaee, em 
todas as sess0e8, tenho-me batido pela rea-
lização de tl!.o util melhoramento, que o 
patriotico Congresao Mineiro tem procura-
do tornar e:trectivo. 

E' assim que tem sempre consignado nae 
leis de orçamento verbu para eate serviço, 
deixando aomente de fazel-o na seasllo do 
anuo proximo pl'.ásado, que votou o orça-
mento vigente, devido a ditDculdades tlnan-
ceiras de occaaillo, e porque restava ainda 
parte da ultima verba votada, e que depois 
foi gasta na construcç!o da Unha até Mi-
nas Novas, cidade onde já funcciona. 

Inaugurada a estaçno telegraphica em 
Minas Novas, com o Intuito de ser aprovei· 
tada a commiaslio de engenheiros encarre-
gada da construcção até aquella cidade, 
eu, na qualidade de presidente da Camara 
e agente executivo de A'rassuahy, diri gi -me, 
por telegramma e em ottlcio, ao exm. si'. 
MJnlatro da Viaçllo, pedindo, em nome da 
Camara Municipal,.o prolongamento do te-
legrapho até Araaauahy, compromettendo-ae 
a Camara a auxiliar a construcçllo. 

O disno Minjstro de ent!o, exm. u. dr. Se-
verino Vieira, teve a gentileza de responder, 
communicando que tinha determinado ao 
inepector da linha que proced~sse a estudos 
afim de ver ei com a aobra do donativo de 
Minu, podia-se conatrulr a linha. 

De facto, ar. Preaidente, o inepector di-
rigiu !le á cidade . de Araaauaby : tez um re· 
conhecimento . da zona e decl~rou que a ao , 

bra existentE! era inautDcients para a oon-
atrucçllo da linha. 

A commieell.o foi disaolvlda e nada 118 fes. 
A Camara- Municipal de Araaeuahy, embo-

ra podendo diepor de pequenos recuraos, 
mu desejando concorrer para que a zona 
seja benedclada com o telegrapho, patrioti-
camente votou a verba de 10:0003()00 para 
auxiliar a conetrucçllo. 

Segundo me disse peuoa fidedigna, o ar. 
Ministro da Viaç!o declarou que apenas for-
necerá o material, isto é, fios, iaoladorea, 
etc., para o funcclonamento da linha tele-
graphica. 

Nestas condiçOes, ar. Presidente, vê a Ca-
mara que a verba de 35:0003000, constante 
de minha emenJa, ainda talvez seJa inaur-
flciente pare, mesmo com a de lO:OOO,JOOO 
votada pAla Camara Municipal de Arasaua-
hy, se construir a linha até aquella cidade. 
Em todo o caso, com ella, a conatrucção d-
carâ. muito adeantada e maia facilmente ae 
poderá concluir. 

Da exposição que acabo de fazer, và-se, 
ar. Prestdente, que trata-se da conclua!o 
de um gr&llde serviço, já adeantado e que, 
concluído, i.rá concorrer, sem. duvida, para 
o impulsionamento do progresso de uma 
vasta e populosa zona, que ha 14 annoa a re· 
clama e espera. 

Faço, portanto, um : appello á. illustrada 
commissllo de Orçamento e á patriotica Ca-
mara doa sre. Deputados em favor de mi-
nha emenda, para que seja a mesma ac-
ceita e approv;ada, prestando aasim um as-
signalado aerviço áquella !uturosa zoua do 
nouo glorioao Estado • . (Muito bem; mwito 
bem). 

Vem á Mesa, e lida e eatando apoiada pe· 
lo numero de aaaignaturae entra em discus-
slio conjunctamente com o artigo 1. • a se-
guinte 

Emenda 

N. 8 

Ao artigo l . • § 3. · n . 8, depois das pala-
vras-Obras Publicas-accreacente-se : sen-
do 35:000$000 para o prolongamento da li-
nha telegraphicll de Minaa Novas á cidade de 
Arassuahy. Sala dae sessGes, 30 de julho de 
1900.-Ignacio Murta.-Rodrigues Chavea.-
Porto Primo.-Olympio Mourllo.-Celestino 
Soares.-Arthur ·Pimenta. 

O sr. OIJ'mplo Moudio:-(N!to devolveu 
o eeu discurso). · 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra em 
discussão conjunctamente com o artigo 1. · 
a seguinte 

Emmda 

N. 9 
Ao art. 1. · § 1. • n. 19, letra C, depoia da 

palavra-alienados-accrescente·se-incluai· 
ve 2:000$000, a cada um dos hoapicios d' 
allenadoa da cidade de lJlnmantlna e lia· 
blra. 

Sala daa ueeoes, 30 de julho .de 1900.-
0iympio Mour!o.-Padre João Pio, 
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• G ·•r. '·l..ah ~---:-'Sr. 'Prelldente, . V.em á Meu, 6 lida ,. •ntnt. ·em .4\~Mio 

pedindo a palavra ne!te •omanto i meu coajuctamente 100m o ~rtigo L · .a 11egldMe 
illtalto 'vnico ~tar • 11ma -eiHitda .ao 
-ar'tiigo ·1. • 8 1 . ~ n. 19 tdo l"'Oiecto •. 57. En·md" : 

.N.12 . Refere se estt m'Toha emeoda, 11'. · Pneal· , 
-len\e, i. conalgnaçlo de uma "'erlla no Of'\la- , 
-men\o para u~ ertabeleclmento le -cari~~ Sub-emenda é. emenda do ar. Jgnaélo 
e:dll'tellte na ilidade onde · _resido, eatabe,;.,.,.- Morta. 
manto este creado ~- mat~ de um &ecnllo, Bm vez de n. 35:000S!l00-dlp-ae 2G:t!OOS. 
em 1787, ~la benemer~cra, pelo eeplrlto Sala daa 'leeatlea, ~de jvlho 1!e 1000~-Ju-
]ibilantbroplco de Antonio íle Abreu «Jui- Uo Tavarea.-DelOm Moreira. 
marllo e eó in&t.altado ha. a1gumaa dezenaa Mio havendo mala ttnem peça & -palaTI'& 
de annos. . encerra-se a discuasllo aendo ·appl'OY&do -o 

Este estabelecimento, _que é um b011pltal artigo e bem assim todas aa · emendn ao 
de lazaros, desde _a sua mstallaç!W, 'DIW~e - mesmo o1f<trecidaa, t!cando pre;-udlcado <O ·n. 
Teceu quer do ant1go governo da provitlcta, 17, pela approv11çlo •da emendam. .• 2 .a& 
-quer do_ gov-erno do Batado, o menor fa'Vor.; Comml•ello. 
mu, hoJe, devido f.· precariedade de BetH re- o a a. v uco AzBVBDO (pela ,.rcüm ), req_. 
cvreos -e _nllo ~od.endo lançar ~lo de seu que se ·coneigoe na acta ter votado :a favor 
patrlmon1o e s1m •aóment~ doe JUI'OI que alo das emendas na . 9 e 11.-Sert. attendldo. 
butante oescassoe e n~c8Pattando o edtOcio ode S·lm debate alo approvados .oe al'tigoa !. · 

· reparos, de medidaa h Hgurança e de ou- 3 . e " . 
t~s _que alio necesaarlas e de , caraeter by- · s111p;nde 1e a seasllo por dez mlnll'iel, 
g~ent'CO como abastecimento d egoa, inatal- lendo reaberta Jiindo ...te praze. 
tao&o de water-clozeta, etc. vem _.1'8 pedir 
um 'AUxilio e é por -este motivo qu4 eu ve- Bequ.,..immto de urgenoia 
·nho apresentar & emenda ao art. L· do pro· 
jeeto. 0 .ea. LUIZ ·CAIIlANO t{pJltJ ordem), obtendo 

Espero que a Camara, e a commisello de urgencia, apreseota, pela commiuiio de ate-
Orçamento niio regatearão esforçoe aftm·de dacçlo, a redacçlo ftnal ,do pr,.jeoto n . .51, 
<qu~ seja coroada de f'CISU:ltaclos a emenda aobre força publica . 
tJDe tenho a honra de :apresentar á 110nalde- ) o aa~ V.A.eoo .A&EVKDO requer .e •obtem que 
raçiio da casa, pois que ·é •de palpavel neces- 1 aejam di1pensadu aa formr.Uda4.ee regiJDeG.o 
tíldacie o que venhl> pedir -ne1te ·momento. I taes a.Om ..de aer ·diBOUtida e votada i~D.J~w.-
~sílm, appellendo ])&r a a commil81o de diatamente a redacçlo .ftnal apnesen.tada. 

0rçamento e para ·a Utultrada Camara ·doe I Lida • 'JHI&ta rem discn11lo. é em dOMJ.e 
·senhores Deputados, e1peto :que .aja .acceita a,pprov: .. ada ,a redacçl.o .O.nal do p11ojecto a.. 
a minha emenda, que paaao áa mllos d.e •· 51, que D ar. PMSidote manda ~ue tJe..a-
eR. e é .a seguinte (l.e). 1 vi e ao Senado. 

V.•m á rMesa, é Jida,apoiada e entra<Ocmj•n- I Em eeguida ,é lldo ·e otra •m dilcuedo .o 
•mente em 1ilaouallo oom o IP1\tl,o L· '8 artigo 5. · conjunctamertta oom.aa-e.mendAIJ 
seguinte I na. 3 .e 4 da comm.i.llllo. · 

Emenda .O ar • ..losé Ge~.M:- ,CNil> devolv.au 
o a eu 4iac.uta.o ) • 

. o ar. ..J.Iillu 'l!avarea:- Sr. P.realaenl.e. 
me.mbro da ~o.mmiado de .Orç,am.enLo q.u 

Ao art. l. · § l. • N. 19, acQl•escente-ae:- rotmulo.u 0 projecto .que .ora se Mscu~ :v: .. 
( d) ao Hoa_ptta1 de Laz&Toa de 'Sabari- nho .ã tribuna nlo tanto por dev~r daq118lla 
.2 000! 000. poalç_l[o, c.o.mo, prlncipalmote~ por aeferen-

Sala .d.u•UBõel, 30 de julho .de a900.- cia ao honrado ile_putado gue acaba de pr .. 
Luiz!Caaliano.--V.uoo Aze\ledo. ceder-me .. .. o-· .;Je&e :VeP\ose~- (NID derolveu 10 o aB.. JoeÉ GoN,CAL'VBII •.• Multo obrt-gaao_ 

, ... u ·diacuuo). , O aa. Jur;ro'T.a.v.a.B.BII:-'OuvJ ·com a attençlio 
Vem á Mesa, é lida e .e~tandD a poiada peo que a. exo. me merece, as1lble'l'Vnçoea -que 

nume110 de ,aaai.g~UMB -entl:a .am dlac.uHIIo · a. exc. ae dignou fazer em relac;llo ao~ cal-
conjunctamente com o a.~lgo J. • a .ae-, I colos da recetta, consignados ·no -proJeoto; 
gulnte e, em resposta, devo -declarar -qu-e as-modt-

Emenda ! li caçOes propostas e contra aa.quaes 1. ·exc. 
se pronunCiou, tllt'am dftaaaa á. -comm111do 

N. 11 I pelas conillçt!ea ilnanoelrn ..Jo Esta~1 1J1le 
. ! nos imp·oe o alargamento 11~ fontes ae -re-

Ao art. I.· N. 19, dep01s da lettra c, ac- celta. 
crescente-se: A cada um dos recolhimentos · Começando 11elo •xame da "Verba mal• Im-
de orpbãs de Marlanna e de Diamantina- 1 portattte da -receita, ·O iimpono aobre ·gene-
! iOOOS(JOO. · : · roa de eJ,PortaçAo, ·a ·comllilsalo de •oro-men-

Sàla das aeuoea, 30''de JÜihl> de ·Jooo:-Jollo , to viu ·gue .era lndispenaavel Teduzlr a ·cl~ 
Velloso .-'Olym_pto lifourlo.-Abeflarll 'Perei- da propot~ do exe~utt~o á media ·do ltrreoa-
ra .-Nunes Pinheil'o.- A'Btolpho Pinto. -- 1 dado no tt'rennlo ailtel'lor; este ·proaeder nlo 
Silva Fortes. · ·1e6 obdecla ·a ·um p11eoeilo -da lei q.ue telltre o ~r. ;Jalle rm. ... ra~ .- (Nio de\'olveu o. nós .Instituiu o ll'&limen trlbutario, oomo 
seu discurso). . ~ · · · · tambem 1e impunha· 1J18la clroumnancla .de 



estar reduzido, desde o auno passado, de 11 
a 9 ·y., o imposto de e:r:portaçlo do café, 
principal elemento daquella vt~rba orçamen-
tarla; demais ainda-as estimativas bem ap-
proximadas da verdade, segundo a llcç!o doa 
tlnan~istas mais reputados, alo aa que se 
fundam no 8yatema da previslo, s!to ae que 
t êm po,r base a media dos trea ultimoa exer-
clcioa. 

Reduzida, por taes motivos, a mais consi 
deravel rubrica da receita, a commiuão te-
ria de estudar os outros títulos da rend·a or-
dinaria, para considerar aquelles que pu-
dessem ser 11rnpliadas no interesse de attin-
girmos a unidade orçamentaria. Foi entlo 
que a cornmisPão julgou deYer propor as 
modifloat Oes constantes do projecto: elevar 
a taxa de aferição e crear a add;cional de 
10 .,. sobro os titulos2. · , 4.·,5 · e6.· da 
renda ordinaria . O imposto sobre o sal é 
diminutissimo entre nós; razão, porém, te-
ria o nobre deputado de dizer que a sua 
elevaçl!o viria pesar demasiado sobre o povo 
si houvessemos proposto um accresclmo que 
o elev11 sse á altura da taxa cobrada em ou-
tro s Est!ldos, notadamente no da Bahia. 
onde esse irnpo to é de 156 por kilogramma! 

0 SR. VASCO AZRYE DO:- Com OS 30 reis 
da Un illo 1 

O SR. JuLIO TA.:VA.RE~ :- Reílro-me ao Im-
posto eatadoal ; e além deste é cobrado, 
neces arlamente, o imposto federal. 

Na imm inencia do defici t orçam ntario, a 
commisPlo julgou com bons fundamentos 
que esta font'l de receita podia resistir a pe· 
quena elevação de taxa que propo1.. Não 
obstante devo declarar que a commissão não 
tem ideas preconcebidas ; estudou as condi -
coes economicas e financeiras do Estado, e 
conclu iu pela apresentação do plano orça-
mentnrio que consta do projeoto em discus-
slio, tfl'e recido como base de estudos aos re-
presentantes do poYo mineiro : ao nobre de-
putado, que está em desaccordo com a com-
missão , não é vedado offerecer emendas, 
lembrar idéas, apresentar medidas que me-
lhor consultem os interesses do Estado ; nes-
tas condiçoes, eu garanto á a. exc . que a 
commissll.o nll.o lhe regateará o seu apoio e 
o seu voto. (Ap oiados). 

Em relação aos outros impostos jâ crea-
dos e sobre os quaes a commis~ão pediu a 
taxa nddicional de 10 •y. , ntto procedem , 
egualmente, os reparos do nobre deputado . 

O imposto de consumo, por exemplo, sup-
porta, com vantagem, esse diminuto au-
gmento ; e, além disso, obedece ao principio 
da justa di tribuição : o nobre deputado 
que, como a Casa sabe, é defensor de classes 
e de zonas, veri que essa taxa insignificante 
eguahnente distribuida -pelos consumidores, 
pouco virá sobrecarregai ·os. · 

O sa. Jost; GoNçAL'VBs : - Pesar~\ muito 
mnis no norte e centro do Estado porque 
alio as zonas mais .pastoris. 

O sR. Jur.ro TA VARE : - Por conseguinte, 
sr . Presidente , a commiuttu lançando mão 
da semelhante recurso; nll.o aggravou o con-
tribuinte e acuJiu á urgencla do equllibrio 
orÇamentario. 
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Quanto ao addlclonal sobre herançu e le-
gados, puaagena nu eatradaa de ferro e no-
voa e velhos direitoa, militam em favor da 
sua participação 011 mesmos conceitos e 'r-
gumentoll : é sempre preferiTel alargar aa 
fontes de resistencia, na previsão do deftcit 
a crear imposto novo. 

O ~R. Joi.o LUIZ : - Silo esses os lmpoatot 
que mais se justificam. 

0 SR. JULIO TAVARES:- Em taes eondi-
çOes, repito, sr. Presidente, a commiSIIlo 
nll.o tem aferro systematico ás suas idéat, 
não tem a velleidade de suppor que o 11eu 
juizo seja o melhor : dos seus estudos re-
suhou a proposta em discuasll.o ; é ella o 
seu modo de ver. Devo, por ultimo, deixar 
bem accentuado que a commissiio abra-
çaria com prazer qualquer al itre qne o no-
bre deputado apresenta~se para substituir 
aquellas contra as quaes se pronunciou, 
porquanto a commlssll.o tem em vista, ape-
nas, evitar o deficit, estabelecer a unid11.de, o 
equilíbrio orçameotario . Muito bem I muito 
hem) . 

Nilo havendo mais quem peça a palavra 
sobre o art. 5. · encerra-se a discuulo e 
procedendo-se a votação é o mesmo appro-
vado bem como as 2 emendas da commlssllo, 

Em discussão o art. 6. · conju:!ctamente 
com a emenda n . ·5 da com missão , são ap-
provados sem debate o artigo e a emenda. 

Sem debate approvam-se os arts. 7. ·,s. ··e9.· 
Em discussão o art. 10, conjunctamente 

com a emenda n. 6, da commis âo, encerra-
se ella sem debate, sendo approvados o ar-
tigo e a emenda. 

Sem debate approva-se o art. ll. 
Em discussi!o o art. 12. 
O sr. V11!!1eo Azevedo : -Sr. Presidente, 

pedj a palavra para submetter á considera-
çlo da Camara dos srs. Deputados uma 
emenda que, a meu ver, é indispensavel 
para maior clareza do art . 12, do projecto 
n. 57, em discussão. 

Por esse artigo dca estabelecido que o pa-
gamento aos aposentados e reformados só se 
etrectuarâ mediante certidll.o de v ida . A mi-
nha emenda diz o seguinte : em vez de cer-
tidão de vida, diga-se-attestado passado 
por qualquer auctorldade . Essse attestado 
substitue a certidão de vida e facilita aos 
aposentados e reformados a percepçlo de 
suas aposentadorias e reformas . 

O sR. JoÃo PIO : - Será muito facil arran-
j arem um attestado. Elles recebem esse di-
nheiro sem trabalhar e nem ao menos po-
dem ter certidão de vida Y 

'Q SR. VASCO AZEVBDO : - 0 attestado é 
mais fa cil, mais pratico e mais economico 
para esses aposentados, pois, muitos dellea 
recebem uma quantia tão insignificante que 
seria muito sobrecarregada pela certid!o 
exigida (Muito hem). 

Vem á Mes~. é lida e estando apoiada pelo 
numero de asaignaturas entra em diacuasiio 
oonjunctamente com o art. 12 a seguinte 

Emertda n. 13 

Ao art. 12 .-Em vez de certidlo de vida 
- dlga-ae : attestado de vida pauado por 
qualquer auctoridade. 
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S. S. 10 de julho de 1000.- Vaaco Azeve-

do.- Franklin Botelho.- Celeatino Soarea. 
Juvenal Penna.- Agostinho Pereira.-lgna-
cio Murta.- Luiz Caasiano. 

Nlo havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a dis.::ussão e procedendo-se a vo-
ta~;ã o alio approvados o art. e emenda a 
elle o:trerecida. 

Em discussll:o o art. 13. 
O •r • .Juw.,aal Peu- : - Sr. Presi-

dente, pedi a palavra para apresentar ao 
art. 13 do projecto em diacussl!o, uma 
emenda, que, espero, será bem recebida 
pela honrada commissll:o de Orçamento, por 
Isso que ella nlio vem alterar a verbo orça-
mentaria e sim mostrar o modo por que 
deve ser distribuída a quantia destinada ás 
custas judiciarias. . 

A commissão distribuiu essa verba do se-
guinte modo : para as comarcas de 4 .• en-
trancia, 2:4COS, para as de 3.a 1:6008, para 
as de 2 .•, 1:30Qj e para as de L •, 1:0003 . 

Eu penso que nessa distribuição não ha 
a equidade que seria para se desej ar por isso 
que, recorrendo aos relatorios dos Secreta-
rios de Estado, encontro o seguinte (Le). 

Vê, portanto, v . exc., sr. Pre.sidente, que 
nlo existe a equidade que a commissão tem 
em vista fazer e, por isso, apresento a 
emenda que virá satisfazer o espírito de jus-
tiça que tem a Camara . 

A commlsaão tem por intuito não exceder 
a verba destinada para isso ; alia feriu fundo 
nessa verba , mas as circumstancias do Es-
tado assim o exigem e nós não temos reme-
dio sinão acceder aos seus desejos. Em 1898, 
sr. Presidente, a verba destinada a custas 
judiciarias fo i de 144 contos e, entretanto, o 
governo gastou 239 contos 980 mil e 13 réis, 
havendo, portanto, uma grande di:trerença. 
E' isso, exactamente, o que a commissão 
procura. evitar ; ella quer um orçamento 
pNciso. E a minha emtlnda apenas modifica 
o modo desse pagamento. Ella é concebida 
nos seguintes termos (Le). 

Eu determino que a verba seja posta á 
disposição do escrivão no respectivo carto-
rio pelo motivo seguinte : Si eu determinasse 
que a verba ficasse na Secretaria das Fi-
nanças, os escrivlles teriam de gastar gran-
des sommas com procuratorios, etc. 

Poderia determinar que ella fosse entre-
gue á collectoria, mas, isso me pareceu inop-
portuno, porque o collector tem muitos 
a:trazeres e teri a de pagar 2$, 4S, 103, em-
11m, quantias insignificantes a todo o mo-
mento. 

Determinei que fosse entregue aos escri-
vães do primeiro offi cio, porque são esses os 
funccionarios que recebem da secretaria 
esse dinheiro e fazem esses pagamentos, 
mas, absolutamente não faço questão que 
eEsa quantia seja entregue a quaesquer ou-
tros funccionarios. 

Como sou escrivão do 1. · officio, apesar 
dll não estar funccionando, devo essa decla-
ração à Casa. 

Ainda mais, sr. Presidente, si as quantias 
fossem entregues aos escrivães, qualquer 
desses funccionarics que for, por acaso le-
aado, facilmente reclamará do juiz de direito 

a quem compete tomar as providencias ne-
ceasariv. 

Foi por isso tambem que determinei que 
essas quantias fossem entregues aos escri-
vães do 1. · otllcio e espero que a commia-
@llO de Orçamento, bem como os meut~ illus-
trados collegos. tomo.rlo esta emenda em 
consideraçl!.o. (Muitll bem!) 

Vêm á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discu~@ão conjunctamente com o art. a ee-
guinte 

Emenda 

N. 14 

Ao art. 13 . Substitua-se 'pelo seguinte : 
Art. 13 . A verba destinada ao pagamento 

de custas jud1ciarias serà distribuída pro-
porcionalmente por comarcii.P, de seis em 
seis mezes, na razão de 69:0003 por semes-
tre. 

Paragrapbo unico . Findo o semestre e 
reunid os os mappas de todas as comarcas, 
far-se-ha a proporção, e 11. importancia que 
couber a cada uma dellas será posta á dis-
posição do escrivão do I . · olllcio, na~ re-
spectivas collectorias, para que st>ja rateada 
entre os funccionarios a que pertencerem. 

Sola das sessões, 30 de julho de 1900. -
Juvenal Penna. 

O sr . .Julio Tawares :-Sr. Presidente, 
venho á tribuna declarar i v. exc. e á. 
Casa que a commissão de Orçamento está 
d'l pleno accordo com as idéas consignadas 
na emenda que acaba de ser offereoida pelo 
illustre deputado residente em S. José 
d'Além Parabyba. 

Parecia á commisslo, sr. Presidente, que 
a mataria da emenda deveria ser t ratada 
no regulamento que o governo tivesse de 
expedir para execução desse serviço; mas, 
uma vez que ella não fere a idéa capi tal, 
que é acautelar os interesses do tbesouro, a 
commissão declara que acceita a emenda do 
nobre deputado, emenda que, aliás, vem 
estabelecer, em termos mais expllcitos, a 
fórma, ou antes, o processo que deve ser 
empregado para solução doa compromiuos 
resultantes do serviço de custas judicia-
rias. 

São estas as declarações que tinha a fazer 
sobre a emenda. (Muito bem !) 

Não havendo mais quem peço. a palavra 
encerra-se a discussão sendo approvada a 
emenda n. 14, ficando prejudicado o ar-
tigo. 

Em discussão o art. 14 conjunctamente 
com a emenda additiva n. 7 da commlssão 
são approvados o art. e emenda. 

Comparece o sr. Carvalho Britto. 
Em discussão o art. 15. 
O sr . .Jolio Lu!z :-Oomeço, sr. Presiden-

te, por apresentar meus modestos louvores 
á illustrada commlssão de Orçamento, nllo 
tanto pelos seus patrioticos esforços e estu-
dos para resolver o grave problema finan-
ceiro do Estado, quanto pela reforma que 
noto no projecto que acaba de ser quasi In-
tegralmente approvadc. pela Camara, relati-
vamente á precedencla que deu ao orçamen-
to da despesa . 



A commiealtv inspirou se em auctorizados 
tratadistas de sciencla de finanças e rompen-
do com os antigos moldes, tratou prim11iro 
de fixar a despesa, estabelecendo anim 
prévlamente quaes eram as necessidades do 
Estado, para em seguida orçar a receita, isto 
é, para determinar, deante dessas necessida-
de•; quaes os aacrltlcios tributarios que lhe 
era licito exigir do povo mineiro . 

Em virtude do projecto de orçamento que 
acaba da ~er votado, sr . Presidente, verifica -
mos, computadas as modiflcaçOes resultantes 
das emen·tas approvadss, que a despesa e 
de 20.559:896!500; verificamos mais que a 
receita é, excluído o Imposto territorial, de 
19.6\3:9003000; de modo que, nlto computada 
a renda proveniente do imposto territorial, 
ha um deficit orçamentario de 950 contos, 
em cifra redonda. 

Foi flssa lmportancia que a Camara votou 
com eft'Aito para a rubrica. do n. 17 do art. 
5. · do projecto de orçamento, em virtude 
de emenda otrerecida pela commisslio que, 
primitivamente, deixara. em branco a cifra 
da renda do referido Imposto. 

A commiuão sr. Presidente, nlio teria 
necessidade de deixar em branco seme-
lhante rubrica, porque poderia, pela eata-
tistlca feita, orçar a renda do imposto terri-
torial, de accordo com a lei n. 271, si o mo-
vimento da opinião mineira, synthetizada 
no Congresso Agrícola de 20 de outubro e 
nas representaçOes de varias municipalida-
des, não houvesse determinado o adiamento 
da arrecadaçlio do imposto territorial até 
que o Congresso se pronunciasse a respeito 
do assumpto. 

Esse movimento da opinllio determinou a 
necessidade da moditlcaçõto da lei n. 271. 

Adiada a arrecadação do imposto para de-
pois da reunilio do Congresso, adiamento 
que o Poder Executivo fez dentro dos ter 
mos da citada lei, que lhe deixou a faculda -
de de determinar a epocha da cobrança do 
Imposto, tornava-se necessario, sr. Presi-
dente, o pronunciamento do Poder Legislati-
vo, e é a respeito desse assumpto que venho 
provocar a manifestaçlto da Camara dos srs. 
Deputados. 

Embora or~lios apaixonados de uma falsa 
opinilo publtca tivessem procurado tirar do 
acto do benemer1to presidente do Estado-
nlio uma licção de patriotismo e um exemplo 
de nítida comprehensão do regimon demo-
oratico em que vivemos, mas um pretexto 
para censurar o governo, é innegavel que 
a.quelle acto mereceu os applauuos das clas-
ses conservadoras, como o mais vivido attes-
tado que o mesmo governo podia dar do seu 
respeito á. opinião popular-justa., legal 
e constitucionalmente manifestada. 

E quando fosse necessario, sr. Presidente, 
justificativas para o acto do eminente Pre-
sidente do Estado, eu lembraria o seguinte 
facto histor1co : 

O ministro Walpole, cuja competencla de 
estadista nll.o se pode negar, fez da decreta 
çll.o dos impostos de consumo uma das medi-
das capitaea do seu programma de governo. 
Entretanto, depois de haver ottido do Parla-
mento lnglez a approvaçll.o do bilt que crea-

ua 

va aquellee Impostos e nll.o obstante achlll'-
se prestigiado por uma ~rrande maioria par-
lamentar, aquelle estadista suspendeu a 
execuçll.o da lei, deante das manifestaçlles 
da opinião publica. Commentando este acto, 
Foroeron, na sua «Histeria dos debates po-
liticos do Parlamento logleZ», nos diz que 
esta arte das concessOes legaes ás legitimas 
reclamaçOes da opini ll.o popular constitue a 
grande !orça dos estadista!l inglezes. 

Eu applico este conceito ao benemerito 
Presidente ue Minas . (Muito bem. ) 

Ent.·etanto, a~ manifestaçOes que chega-
ram, legal e constitucionalmente, ao conhe-
cimento do Poder Executivo lim1tavam-se á 
inclu.sllo das bem!eitorias na massa attingida 
pelo imposto territorial. 

Assumindo, embora, ar. Presidente, uma.po· 
aiçll.o que, momentaneamente a algnns se afi-
gurará. odiosa e impopular (momentaneamen-
te digo, porque espero que o povo mineiro 
me !ará. justiça) quando ella puder ser feita\ 
eu repito o que disse na ses~ll.o passada e é 
que nlio comp!'ehendo, debaixo do ponto de 
vista doutrin11rio e segundo o ensinamento da 
aciencia das finanças, salvo como enorme he-
resia, a existencia d11 imposto territorial que 
não incida sobre as bemfeitorias 

O sR. JoÃo Pxo : - Nllo admitte imposto 
territorial, sem bemfeitorias Y 

0 SR . ASTOLOHO PINTO :- 0 imposto terri-
torial recahe sómente sobre a terra. ( Ha d i-
v~r&os apartei). 

O SR . .To;;;o LUiz :-Estou manifestando 
a minha opin ião e peço aos meus nobres co!-
legas que me ouçam, reservando-se para 
combate! a da tribuna, como lhes é parmit -
tido. 

O SR. JoX.o Pto : -Apenas fiz uma per-
gunta para orientar-me, pois que v. exc . 
disse que considera heresia o imposto terri-
torial sem as bemfeitoria.s. 

O SR. JoÃo LUiz:- Disse e repito, ar. 
Presidente, com a responsabilidade de um 
diploma o!ficial que me obriga ao estudo da 
sciencia. das finanças que, sob o p onto de tl il ta 
sciento fico, e uma here:; ia querer excluir da 
incidoncla do imposto-as bemfeitoria.s. 

O sR . .roxo Pio :-Não estou negando isto, 
e, portanto, não precisa v. exc. appellar 
para o seu diploma. 

0 SR. JOÃO LUIZ; - Alé m diBSO, sr. Pre-
sidente, com a responsabilidade de homem 
publico .... 

O SR. JoÃo Pro : -Essa todos nós temos 
O SR. JoÃo LUiz : - Não o estou negan-

do ...• 
O SR. JoÃo P10:- V. exc. appellou para 

um diploma que eu não tenho. 
O sa. JoÃo Lurz : -V. exc. é doutor em 

theologia, o que muito o ennobrece. 
O sa . JoX.o Pio : --Tenho apenas o cur-

so de tbeologia, que muito me honra. 
( Trava-se aial >go entre o orodot· e o sr. 

João Pio). 
O BR - JoX.o Lurz : - V. ex o. parece que· 

rer brigar commigo ; permitta, pois, que nlio 
attenda mais aos seus apartes. 

O sR. JoÃo Pio : - Nll.o descerei a dal-os. 
O SR. JoXo Lutz : -Tão pouco descerei a 

respondel·os ; ou antes (desculpe-me e per-



)8<1 

dOe-me a Camara dos srs- Deputados) retiro 
a expresslio para dizer que não subirei para 
attendel-os. 

Sr. Presidente, illustre publiciata fran-
cez, tratando da questlio da renda da terra 
~ornece -me ~rg~mento para provar que ~ 
Imposto territorial nll.o pode deixar de com-
prehender as bemfeitorias . Trigant-Geneate 
no ~eu livro « Exame critico das diversa~ 
theorias sobre a renda territorial• pergun-
ta: · 

«Uma cousa tem valor diverso daquelle 
que o homem lhe commuJJica e pode se con-
sidera i-a de outro modo que nl!o em suas re-
lações com elle 1 Que é um hectare de ter-
renos situados em uma regilio inacces-
sivel e produzindo uma vegetaçlio luxuriante 
1e que ninguem pode aproveitar-Pe f». 

Separar o valor da terra do valor das 
bemft.itorias é ,. em doutrina, um a cousa im -
possivel . 

Tal é, sr. Presidente, a convicçli:o pro-
funda que nutro de que nenhum dos meus 
lllustres collegas será capez de citar um 
nnico publicista de nota em mataria fi-
nanceira que mande excluir as bemfeito -
rias, sobretudo as pla nta ç õe~, da incidencia 
do imposto territorial, que eu me di spenso 
para nli:o fatigar o espírito da Cam ara e nã~ 
fazer injuria á illustração dos srs. depu ta -
dos de discutir mais longamente esta que! -
tll.o. 

Entretanto, si esta é a verdade incontes-
tavei em materia doutrinari a e scientifica 
não é menos certo que os principio~ scientifi : 
cos, sobretudo em matari a economico -fi nan-
ceira,não podem deixar de ser attenuados ou 
modificados em seu rigor pelas necessidades 
da pratica. 

As condições do meio social, economico fi -
nanceiro ou político determinar li:o muitas 
vezes a necessidade de uma modificação. 

Não se trata, na bypotbese que discuto 
de reformar uma lei de scienci a financeira~ 
seria absurdo. Trata-se, apenas de a t te: 
nua r o ri gor da doutrina pelas 'necessida-
des do meio em que vivem os. 

Nós não poderemos decl arar sr. Presiden-
te, em econom ia política que 'fique revoga -
da a le i da ofl'e rta e da p~ocura, por que não 
podemo~ revogar u ma ler natura l demons-
trada pela_ s cr ~ nci a econ omica, u{as podere-
mos em screncra economica, como em scien -
ci a llnanceira , como na medecina e em ou -
tras scie ncias, modificar ou r.ttenunr o rigor 
d• s -princípios scient iftcos da accordo com as 
condições do meio a que e ll e~ ten l. am de 
ser· npplicados . 

Assim , r. Presidente. como theori sts não 
comprehendo o imposto territorial ~eca
b indo sobN a te r ra nua, excluídas as bem-
feitori as ; lll HS, como obFcuro representante 
( nrio 11poiados) do povo mineiro-tenho o de -
ver- de attender ao momento lii stor·ico ao 
m omento pol1ti co, economico e fi nanceiro e 
ás nossos condiçõe~ nesologicss e, pois, cor-
re-me o dever de estabelecer uma justa so -
luçl'io par a o problema, conciliando quanto 
poss i\·el a tbeoria e a pratica, a tbese e a 
bypctbese. E' essa solução , ar. Presidente 
que eu venho oll'erecer á consideraçlio da 

Camara. O Congresso Mineiro precisa resol-
ver a questão, que já està, ali ás, discutida 
e votada em I.· discussllo ; o Congresso pode 
resol vel-a na lei do Orçamento, visto como 
nllo se trata de revogar a lei n. 271 que 
creou o imposto territorial. 
. Este imposto existe e permansce, pois que 

a Ca~ara acaba de votar uma emenda que 
consrgnou ao n. 17 do art. 5. · do projecto 
de Orçamento a receita de 950 contos pro-
venientes do imposto territorial. 

Trata-se exclusivamente da taxa do im-
posto e do modo de sua iocidencia e é na lei 
de Orçamento que estas cousa·s poderllo ser 
og icameote resolvidas. ' 

A lei ordidaria ·permanent e crea o impos -
to ; mas a lei annu a do Orçamento pode au -
gmentar ou diminuir a respectiva taxa-por 
que o tmpo•to sú t~m por fim suppri r ás ne-
cessrdades do servrço publico e estas só se 
determinam na lei de meios . Eis ou tra ver-
dade que os meus illustres collegas não po-
derão contestar ... 

0 SR. PORTO PRDIO- Hoje mesmo vota-
mos medid aM dessa natureza . 

0 SR. JOAO LUIZ- Perfeitamente. 
0 SR. JOAQU,M CALI XTO- Medidas salva-

doras. 
O SR. JOAO Luiz-Nestas condições sr. Pre-

sideute, a. quest ão e restricta. Nã~ se tra-
ta mais de saber si o imposto terr itorial é 
ou não conveniente; a lei que o creou não 
fo i revogada, e a Camara acaba de approvar 
o art. 5.' n. 17, que orça. em 950 contos a 
renda do imposto territorial. Trat& se só-
mente de seber si convem ou não modificar 
a taxa estabelecida pela lei n . !!71 e si devem 
ou não ser attend idas as reclamações rela-
tivas as bem feitorias. Eis a questão co li o-
cada nos seus devidos termos. 

Penso, sr. Presidente, e desde ji o decla· 
ro, que a taxa pode ser reduzida no mo· 
mento ; quanto ás àemfeitorias, entendo 
que é conveniente e opportuno attender-se 
às recla mações populares , mas de modo que 
se evitem a fraude e a difficuldade do lan -
çamento, estabelecendo-se a certeza quanto 
á renda do imposto e r emovend o-se os so · 
phi smas !la o.va liação e da estat isticll , onde 
a dec linação de bemfeitor ias seria u m tra-
ba lho ,-erdadeiramonte cabo t i co. 

0 ER VASCO AZEVEIJO-Tornando assim O 
imposto mais pratico. 

O PH. JoAo L urz-E' o meu intuito. Mo.s 
sr . Pre~ i dente. o.ntes de apresentar o emen~ 
da que co n ~u bsto ncia as minha s i!léas,seja-
me li cit.o dirlj!i r me aos meus nobres co lle -
gas e fazer um apello ao seu patri c. tismo 
sempre demonstrado nas co ndi ções criticas 
em qu e, sob o pon to de v ista fin anceiro, se 
tem encontra do o nosso Estado. 

E, ass im , faço m i nh ~<' as pa la,·r ns de u m 
do~ mais insuspeitos democratas, repito os 
conceitos elevados de Hamilton, exaro.dos no 
« Feder~ li sta » : 

«Os:-princi pios republicanos não exigem 
qu e nos dei xemos arr!•star ;pelo menor 
sopr o das po.ix1les populares, nem que nos 
o.pressem os a obedecer a todos os i mpulsos 
momentaneos que a multidlio p ode receber 
pela m11o arti ficios a dos homens que lison-



jeia.m os seus preconceitos para. melhor tra-
hir os seus interesses . 

Quando os verdadeiros interesses do povo 
alo contrario& aos seus desejos, o dever de 
todos os que elle propoz á. guarda deaaes 
interesses é combater o erro de que elle 
é momentaneamente victima. 

Aconteceu mais de uma vez que um po-
vo, salvo assim das fataes consequencias 
dos seus proprios erros, elevou monumen-
tos do seu reconhecimento aos homens que 
tiveram a necessaria. coragem de ae expo-
rem a desagrlldsl-o para melhor servil-o.» 

E' reproduzindo esta opinill.o insuspeita 
à democraci a que eu invoco o patriotismo 
do Congresso Mineiro, dizendo, com Ernesto 
Renan, por occasião da recepção do gra n-
de Lesseps na Acad emi a Franceza: 

«Ha um patriotismo superior ao que o 
paiz recompensa.; c o patriotismo do ho-
mem que nll.o teme a impopularidade, que 
consagra toda a sua intelli~rencia ao bem 
publico; que diz a sua opini5o sem reservas 
e espera, sem diuo procurar tirar proveito, 
a realização de ~ nas prophecias .» 

Final ~r. ente, a intransigencia em uma 
questão vencedora só po1le prejudicar os 
altos in er-esses do Estado. 

Com etreito, sr . PreRidente, co mo bem diz 
Forneron,-depoi~ de haYer sustentaJo suas 
conv icções com tlrmez , comprehende-se 
que a obstinação só pode gerar a desor-
dem e nenhum partido pode ter interesse 
n11. desorganiz~ ç. o do governo. 

Si n0s re presentamos o povo mineiro; si 
a maiOria desta Camara ti favoravel no im-
posto territorial-segue-se que a op inião 
publica está comnosco. De modo que, sr. 
Presidente, essa vontade popular, de que 
se tem feito arma contra o imposto terri -
toria l, nl'io é mais , como diz Tocqueville, 
de que uma. expressão de que muitas vezes 
se servem os IDtrigantes para. perverterem 
a ordem social. 

O sa . JoÃo Pro-Peço a palavra. 
O FR . JoÃo Lurz Tenho me demorado por 

demais nesta tribuna, fatiga ndo a attenção 
dos meus ill ustres collegas (não apoia-
dos ) ... 
Vc.zE~: - V. ex. tem discutido brilhantemente. 
O S IL J.\ o LUJ7.- . . . sejn-me, porém, licito 

resum ir as rhzões que me levam a apre-
sentar as emendas a que rue tenho refe -
rirl o. 

Ha um deficit no orçamento de 950 contos 
(cifra redond a), a menos que não se esta-
beleça desde jô. a taxa do imposto +.errito-
rial e sua incidencia . 

Pois bem, a. estotiEti ca tE>rritorial, apu-
rada em 108 comarcas, importou em 495 
mil contos , cifra redonda; addi cionando a 
esse va lor de 35 mil contos, que constitue 
a media do valor territorial naR 8 com ar -
cas de que não consta a estat ística, temos 
a. qu antia de 530 mil contos para signitl rar 
o valor venal da propriedade terri torial no 
Estado . 

Propon ho que se dli a margem de 40 .J ' 
em benefi cio do proprietario, para as bem-
feitorias, ficando assim o valor t ributavel 
reduzido a 320 mil contos, que, sujeita á 

taxa de 0,3 ·I', produzir& uma renda a 
o imposto territorial de 960 contos. 

E, assim, satisfeitas nos limites do posai-
vai as reclamaçõea dos p roprietarios, con -
clliapo o interesse do contribu inte e o 
interess& do Estado, desapparecerá o deficil 
do orçamento. 

E, sr. Presidente, si não é essa a soluçao, 
si nll.o é este o meio de at tender á justas 
reclamações populares sem sacri ficar os 
~agrados mteresses do Estado, peç'l aos 
meus illustrados collegas, como o fez o no -
bre relator da commissão de Orçamento, 
que se dignem apresentar um substitutivo 
que resolva o problema, assegurand o a 
transformação do systema tributaria, satis-
fazendo a todas as opiniões e permittindo 
ao Estado a manutenção de todos os ser 
viços publl cos e, o que é mais, a manu-
tençlio do seu credito l (Muto bem) 

Termino, portanto ,ar. Pres idente, sub met-
tendo á cons ideração da Casa, e esperando 
sobre ellas o pronunciamento da commisslio 
de Orçamento, as minhas emendas, que, 
parece-me, satisfazem á futura so lução do 
problema e á. presente nece~sidade de pre-
encher o defic•t orçamentario, :~ ttendendo, 
pela reducçl'lo da taxa e pelo de~conto de 
4C .J' no valor venal, ás reclamações popu-
lares. 

Sento-me conv·cto de ter cumprido o meu 
dever de representante do Estado, cu:jos 
altos intere@ses temos obrigaçAo de defen-
der e espero que os meus nobres collega 
ap prov81'ão as seguintes emendas: 
(Lê) (Muíto bem; muito bem. O m·ador e cum-
primentado). 

Vem á Mesa, é lida e estando apoiada 
pelo numero de assignaturas, entra con-
jnnctamente em discussão com o artigo a'se-
guinte: 

Emenda 

N. 15 

Accrescente-se onde convier: 
Art . Fica reduzido a 0, 3, .J o imposto 

de que trata a lei n. 27 1, de I.· de retembro 
de i899, ded uzindo e da estati tica o valor 
das bem feitorias nella incluídas até o rua.xi-
mo de 40 . 1' . 

Art . Para a arrecadação do referido im-
posto, que será. iniciada a L· de j unho de 
1901, o governo mandará proceder a revisão 
da estatística ftita, si j ul gar conyenionte, 
podendo prorogar atà 30 de março do 
mesmo anno o prazo de que trata o art. 19 
da citada lei n. 271. 

Sala ti as sessões, 30 de julho de 1000. -
Joi\o Luiz.-Raposo de Almeida .- Jayme 
Gomes. -Brandl\o Filho .- Aives de Lemos.-
Oiympio Mourão.-Vasco Azevedo. -Deside-
rio de Mello .- Padre Joaquim Calixto . 

O l!lr . .JoAo Pio :-Antes de começar devo 
explicar á Garoara o incidente havido entre 
mim e o illustre deputado . 

Perguntei, como viu a Camara , porque 
desej~tva tlcaue bem clara. a ntllrmaç!lo de 
s. exc., pois pretendia tomar notas do que 
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11. exc. dizia; a resposta não esteve de accor-
do, ao menos no tom, á minha pergunta, 
por isso dei-lhe resposta no mesmo diapasão, 
como costumo fazer. 

Preciso pedir á Camara toda benevolencia 
para commigo, pois sou apanhado de sur-
presa pela emenda apresentada pelo depu-
tado J·esidente na Campanha, accrescendo 
ainda a ~urpre~a causada pelo discurso de 
s. exc . . que me obrigaria a sahir do recinto 
si não fosse o cumprimento do dever, por-
que• s. exc . dirigiu insulto~ áquelles que 
são contrarias ao imposto territorial. 

O ~R. JoAo Lmz :-Não apoiado, não in-
sultei. 

0 SR. VASCO AZEVKIJO:-Não foi essa a in-
tenção do nobre deputado (Ap9iados). 

O BR. JoAO P10:- E' verdade. Vv . excs. 
que apoiaram os insultos devem •.. 

O SR. JoAo Lmz:-Quanto aos outros de-
pntadc.s não levanto a luva. 

O SR . JoAo ' Pio:-Agradeço a declaração 
sou eu o insultado. ' 

0 SR. JOAO LUIZ:-Não tive intenção de fa-
zel-0. 

O sR. JoAo Pro:-0 nobre deputado citando 
Hamilton, di.;se : «que nós procuramos agra-
tlar ao povo procuramos popularidade e 
que os favoraveis desagradam para melhor 
servirem ao povo.» 

S. ex c . declarou ainda que aquelles que 
votavam a favor do imposto nenhum pro-
veito queriam tirar do voto e nós procura-
mos esse proveito. Soou tão mal essa pbrase 
que o !Ilustre relator da commissão de Or-
çamento se sentiu mal na cadeira ao ouvil-a. 
Disse ainda que nós os contrarias somos in-
trigantes, (não ouvi bem de que especie) 
accrescentando ainda que procuravamos mo: 
tivo para falar na Camara. Agora a resposta 
sr. Presidente . ' 

Respeito muito a illustração e o talento 
do illustre orador, mais de uma vez tenho 
rendido preito ao modo porque s. exc. levan-
ta as nossas discussões; quero crer que, le-
vado pelo calor do debate, se tenha deixado 
I'e.svalar, mais .cabiu~me a alma aos pés e 
foi extraord1nar1a a mmbn surpresa ao ouvir 
essas pa: :..vras . 

Não procuramos essa popularidade a quo 
se refenu o orador e individualmente decla-
ro que só me norteio pelo cumprimento do 
dever de representanta do Estado (Apoiados). 
Quantas e quantas vezes tenho sido obrigado 
n. votar contra a opinião expressa do illustre 
PresH.lente do Estado, de quem sou amigo 
politico e r a · ti cu lar, esquecendo por certo 
a voz da politica para ouvir a voz da con-
sciencia (Muito bem !) 

0 SR. FRANKJ.1N BOTELHO :-E' ella que julga 
os nossos actoR. 

O SR. JoAo PJo:-E' po~sivel se tenha des-
vairado o meu espírito nessa questão de im-
posto territorial, e possível estejamos erra-
dos, mas . affirmar que temos em vista agra-
dar o eleitorado, é uma injuria que não está 
nos hab1tos de delicadeza do illustre depu-
tado . .. 

0 SR. IGNACIO MURTA:-E' uma grave in-
justiça feita a nós. 

O sR. JoAo Lurz:-Mas saiba v. exc. que 
nll.o me rt>feri á Camara dos srs. Deputados. 

O sR. JoAo Pio ... não corresponde ao ta-
lento de s. exc., que deve saber que ao cum-
primento do dever não attendemos a outro 
movei senll.o a dedicação á Republica. 

E' mais grave ainda dizer que tiramos pro-
veito do nosso voto e essa atflrmaçno é uma 
grosseria sem nome. 

O SR. JoAo Luiz:-Já disse que nll.o me re-
feria á Camara dos Deputados. 

O SR. JoAo P10:-Na lncta da palavra ha 
insultos que se voltam contra quem os atira. 
A sociedade antiga se debruçava nas varan -
das do ampbitheatro para assistir á lucta da 
fera coru a fera, o povo nas democracias se 
debruça nas galerias para assistir á lucta 
incruenta da palavra. 

De\'O crer que o nobre deputado nll.o mediu 
~em o alcance de suas palavras, porque 
JUlgo s. exc. incapaz de nos ofl'ender em 
ponto tão melindroso .. . 

O ER. JoAo Lmz:-Follitur questio. 
O SR. JoAo PIO • . . mas levado pelo calor 

com que defende o imposto territorial, nos 
otfendeu p:ravemente. 

O SR. JoAo LUiz:-Mas já di sse ao meu 
nobre collega que estas palavras não foram 
dirigidas á Camara. 

O SR. JoAo Pio:-Mas, então a quem foram 
dirigidas 1 quaes sll.o esses que votam e~pe· 
rando proveito? quem procura popularidade? 

O SR. JoAo Lmz:-V. exc. não sabe que 
com esse rotulo de imposto territorial se 
fez o congresso de 29 para subverter a ordem 
publica? 

O SR. JoAo Pio:-0 congresso de 29 se 
compoz de cidadãos pacíficos que, usando do 
direito de reunião garantido pela Constitui-
ção, queriam reclamar contra o imposto ter-
ritorial. Si lá appareceu a ambição vilã e a 
ambição política, appareceram tambem pa-
trícios nossos que legalmente reclamaram 
contra uma lei. Insultar englobadamente os 
mineiros que Já estiveram na melhor inten· 
ção é uma injustiça gravíssima, é acerado 
vilipendio, e a Camara se doTe collocar 
acima de paixões pequeninas .. . 

O SR. JoAo Lmz:-Foi v. ex c. quem me 
arrastou para esse terreno. 

O SR. JoAo PIO ... collocar-se no céo sereno 
onde pode haver a discussão franca e o 
respeito á opinião dos outros; tamo o con-
gresso de 211 como o de 20 merecem a con· 
sideração da Camara, portanto as palavras 
do illustre deputado não se devem applicar 
aos cidadãos que Já se reuniram. 

O SR. JoAo Lmz:-Cabem a quem quizer 
botar tt carapuça na cabeça . 

O SR. JoAo Pio:-Estava satisfeito com a 
explicação tlada pelo nobre deputado, entre-
tanto pelo aparte com que me honra, segue-
se que puz a carapuça e portanto sou um 
intrigante commum porque nãu votei um 
imposto que julgava inopportuno, passarei 
por um homem que tira proveito do seu 
voto, unicamente porque n1io quiz votar essa 
medida. 

O SR. JoAo Lmz:-V. exc . permitte um 
aparte 1 
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o aR. JoA.o P10:-Penso que seria melhor I O &R. F. B MBLLo:-Velu para 1er corrigida. 
v. exc. n!o dar apartas. . . O BR •. JoÃo Pto:-Sendo assim como votar 

o SR. JoAo Lmz:-Não darei. essa 1~1 ~uma emenda no oro&meD:to 1 Como o IR. JoAo PIO ... porque v. exc. oll'en- sup~r1m1r a dlscuss!o de uma le1 que ne-
deu-me e nl!.o pode concertar o que disse. ceas11a retoquea1 

O SR . JoAo Lmz;-N!io concérto cousa al- O SR. F. B MBLLo:-Uma lei que alterara-
guma, o que eu disse vae ser publicado in- dlcalmente o syatema economico do Estado. 
tegralmente. . 0 SR. JULIO TAVARBS:-Nio apoiaJ.o. 

o aa. JoA.o Pio:-P.,de provocar um mel- o sR. JoAo PJo:-Eatou ao lado do Presi-
dente desagradavel para v. exc. e para a dente do Estado que deseja que Fe abra 
Camara. longa discussão sobre o aeaumpto, e a apre-

0 BR . JoAo Lu1z:-En sei manter· me. Hentaçil.o desea emenda é para mim uma 
O aR. JoA.o Pto:-Eu me mantenho tambem surpreza. Porque n!o discutir o projecto 

em todas as poslçOes, como v- ex c. sabe. já approvado em p:-imeira diiCUFsl{o1 
O Bll. JoAo LUJz dá. um aparte. Temer a discussão 1 N!to é possivel. Em 
O SR. JoAo P1o:-Eu es~va satisfeito com favor do imposto falaria o nobre deputado 

a explicaç!io que v. exc. tinha dad?, porque auctor da emenda e todos nós conhecemos 
T. exc. declarou que nll.o se refer1a a m1m a illustraçlio de s. exc. Na ma1oria está o 
v. exc. , depois, atflrma novamente. . relator da commisslio de Orçamento, que 

O IR : JoAo Lorz:-V. exc. tambem qu1z sabe dar a phrase um tom que vee. pouco 
aproveitar meu ~pa~te em relação a? con- e pouco destillando a convicção no esp1r1to de 
gresso de 29; QUI~ d1zer que en refer.1-me .a todos (a.;;oiados); o illnstre deputado reei-
todos os congressistas. V. exc. tem mtelh- dente em Jacutinga poderia tam bem, si fosse 
gencia bastante para. comprehender a quem necessario, elevar com sua palavra respeitada 
eu me refiro. esempre altaneira elevar, a discusslio a uma 
.o SR. JuAO P10:- Acho melhor . e conve- altura em que poucos o poderillm acompa· 

mente, talvez, que v. exc. não me mterrom- nbar (Muito bem). 
pesae. 0 SR. RAP(ISO DB ALlrEIDA:-Muito agrade-O sR. JoA.o Luiz:-Serâ. satisfeito. cido. 

O FR. JoAo PIO:-Deixo o incidente, sr. o SR. JoÃo Pio:-Para esmagr.r aquelles 
Presidente. e passo á segunda parte da sur- que sli.o contraries ao imposto tem a 
presa . maioria outro membro da commissão de Or-

Como v. ex c. sabe, o pro)ecto do imposto çamento o meu amigo sr. Delft ~u Moreira 
territorial correu todas as ~1scussoes o anno que tem o segredo da prudencia na pbras.e, 
passado e, nlio obstante 1.sso, a 1mp~en~a precisão no dizer, tudo servido por uma 11-
miaeira disse que esse pr(lJ.ecto nlio fo1 d1s- lustração pouco commum . 
cutido; nli.o houve um só Jornal no Estado Que teme a Camara da discussão si a vi-
que não dissesse isso. ctoria é certa 1 Porque essa surpreza de 

O SR. BRAN DAO FILHO:-Pelo contrario. V. uma emenda no orçamento sobre mataria tão 
exc .. fe~ um bonit? discurBo s~bre o lmpost~ importante ? ( Muito bem}. 
t~rrtto.r~al; n!o se1 como o proJecto n!a fm o SR. PoRTO PruMo:-Mas a emenda não 
d1sout1do. . prejudica a discussli.o do projecto . . o sR. JoAo PJO:-De fac~o, pronunciei um 0 SR. JoÃo Pio:-Ora, v. exc. quasl inven-
dlsourso sobre essa mater1a. tou a polvora (Risos) . 

0 SR. BRAl'IDAO FILHO:-E outros falaram. C ã d d pro· to . . om a approvaç1 o a emen a o ~ec 
O SR. JoA.o P10:-Mas, a_lmprensa mmelra nlio serâ discutido mas sim archivado como 

afftrmou qus ~ão houv? d1s~ussão. inutil; apesar da illust~aç!o de v. e':c. fal-
O SR.. BRANDAO FILHO.-!OJUSta~ente. ta-lhe a pratica do regimento, por ISSO O 
O sa. JoÃo P1o:-Não estou d1zendo que aparte nll.o tem razão de ser. 

foi justa ou injustamente, estou dizendo Sr. Presidente, eu quizera que o projecto 
que reclamou. sobre o imposto territorial fosse atirado como 

O sa. BRANDÃo FJLHO:-Mas, é que eu está á téla d!i discussão; em preferiria votar 
percebo desde já a força do argumento de a favor deste projecto e ficaria satisfeito 
v. exc. e eu gosto de adeantar expediente. dando o meu voto do que votar lei t<io im · 

o sa. JoÃo Pm:-·E eu gosto de andar atra- portante apresentada de surpreza, porque 
zado. (Riso) E' que v. exc. me toma, tal- nenhum de nós sabia. Eu que estou occu-
vez, por al~um pallhyderi_De duro e I>esado pando a tribuna com sacrillcio nll.o sabill 
e quer me puxar multo; e prec1so cu.dado . que esta medida tinha que apparecer. 
(Rilos) . 0 SR. BaANDlO FILHO:-Perdlio, não 8~ vae 

O SR. BRANDÃO FILHo:-Nllo apOiado. votar uma lei, vae-1e votar uma modifica-
O sR. JoÃo Pxo:-Continuando, sr. Pre~i - çl!.o á lei que oreou o imposto territorial. 

dente, a Imprensa mineira reclamou .contra .o SR. JoÃo P1o:-Sr. Presidente, o que 
o silencio que se fez em derredor do 1mpos· d1rá o povo qu~ n.os aoomp~nba, . sabendo 
to territorial e talvez tivesse razão porque I qu~ h.a uma mmor1a contraria ao Imposto, 
o Presidente do Estado devolveu áe Con- a qual deixou de t.liscutlr porque foi votada. 
gresso essa lei, que nlio pode ser executada, a lei numa emen~a. 
por conseguinte nós commettemos um erro Vamos além thsso, ar. Preaid~nte, e~tab~
devldo á pressa, á falta de diecussllo, ~an - ~lece~ um precedente perigosisatmo . ~~ h(\18 
dando à sancç!o do Presidente uma le1 que dommamos que sabe o que acontecera ama-
nlio foi devolvida. nh!i 1 
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·Que profunda medftaçlo deve ·trner · ao approv&do em 1.• discusa!lo disse .em um 
nouo espirito essa palavra- amanhã -no considerando .: tributar as bem(.:itorias ~ 
meio das vicissitudes porque passa a poli · desvi • tuar o impost' territorial . Portanto a 
tlca! Amanhã será um governo desbonesto, cómmissão de Orçamento elogiada pelo no-
um Presidente do Estado que se esqueceu bre orador escreveu um absurdo nesse con-
doa seus deveres, o qual, aproveitando o siderando. 
precedente, virá 1mpor á Camara dos Depu- O SR. JuLIO TAVARE~:-Nilo. O anno pali-
tados com uma maioria formada em eleições sado a comm is~ão sustentou essa opinião. 
fraudulentas, a su~~o vontade soberana, pri O SR. JoXo Pw:-Mu eua opinião é uma 
vando-nos talvez do direito de protestar e heresia ~egundo o orador. 
de denunciar ao povo os actos criminosos. O SR . Jt:L tO TAVARE3:-São modos de ver 

J>reliro, sr. Presidente, votar o imposto a e a commissito pensa ditrerentemente. 
firm ar e~se precedente que fere fundo os O sR. Jo&o 1'10:-Muito bem. V. exc. cbe-
pri oci pios republicanos . Nós os contrarias gou onde eu queria. 
cruzaremos os braços como vencidos, acom - O nobre deputado residente na Campanha. 
pan harem os os triumphadores pelas runs sob affirmou com todos os t ratadistas que é uma 
os arcos de triump bo, mas pedimos uão nos heresia o imposto territo'rial sem bemfeito-
obriguem ao t: ce vict!s , não ponham na concha ri!J,, e a com missão affirma que a bem feito-
da balança a espada de Bren11, não nos ti· ria rlesvirtua o imposto. 
rem por surpresa o direito de di scutir (Muito E' palpavel a contrat.liçilo. 
bem) uma lei de tanta importancia(Apoiados). O sR . CARVAJ,no BRIT-ro:-Muito bem. 

O Sll . BR.o.NDÃ.O FILHo.-Não se trata da O sa. JoA.o Pro:-~m que ficamos 1 Està 
votação da lei, é apenas uma modificação da evidente a contradição. 
taxa porque a lei já existe . Tudo isso prova, sr. Presit.lente, que n!lo 

O oR. JoÃo P10:-Esse argumento não pro- temos idéas assentadas sobr-e o assumpto, 
cede porque si e questão de simples emen- que devemos de par em par abrir as portas 
da, porq ue foi devolvida 1), lei pelo di ~no para larga ciscussão . 
Pres1dente do Estado e porque ap:-esentou Si formo s vencidos, como certamente o 
a commissllo de Orçamento pr~jecto espe· saremo ' , comnosco serão vencidos aq uelles 
cial. já approvado em primeira discussão 1 que se manifestaram contra o imposto mas ao 
V. ex c. responda. menos o povo terá. certeza de que seu modo 

O FR. BRAN I.>ÃO FILHO: - Este argumento de pensar foi ouvido na Ca mara . (Apoiudos). 
não colhe, porque já existe u ma lei, trata- Vencidos e vencedores nós nos encontra-
mos de modificai-a. remos no futuro saúsfeitos por te~mos sal-

O SR. JoAo P10:-Perdllo. V. exc . não res- vado as finanças do Estado com esfe imposto 
pondeu ú minha pergunta. (Mu ito úem ) e nós os vencidos lá estaremos 

O SR. BRANDÃO FJ LHo:-Existe ou nlio a arrependidos e batendo no pe1to porque nos 
lei 1 oppuzemos a um a medida, que salvou o 

O sR. JoAo Pro:-Mas existe tambem um nosso credito financeiro. 
proj ecto de lei apresentado pela com missão. Para isso basta discutir longamente o pro-
Porque esse projecto 1 Venho ai nda u. Pre- jecto, mas não intromettei' nas fl li gra nHs do 
siden te levantar uma pbrase do illustre depu- orçamen to uma emenda, que escapa aos tra· 
tado que mo precedeu na. tribuna. Disse s. mites regimentaes. 
exc . que segundo todos os tratadistas ó um Appello, sr . Presidente, para o nobre de-
absurdo, uma heresi a o irr:posto territorial putado auctor da emenda, cuja educaç!lo 
sem !Jemreitorias. Si bem affirmasse essa politica de vido ao seu talento de pr1me1ra 
propos ição quasi de cadeira, e appellando agua é desproporcional á pouca prat1ca que 
para o ti'.ul o scientifir.o que obteve na aca- tem no "parlamento; appello paro. os senti-
demia, eu peço licença para concordar com mentos de bom republ icano pedindo as. exc. 
s. exc., eu que não tenho titulo, mns que a não estabelecer esse precedente peri ~oso. 
golpes de tmbalhv mourejo dia e noite sobre S. exc. não tem o direito de temer discus-
os li nos para Rer pouco mais do que são . Appello para a Camara. dos. Deputados, 
um ignorante (Nllc apoiadoJ). De facto, que antes de tudo desculpara a •.mpugnação 
sr. Presidente, estudando-se a historia desse I descorada que liz da emenda, po1s não aspa-
imposto na França, vê·se que o art. 82 da ravo. fosse apresentada, appello em nome da 
lei de 3 de março do VIl da republica tri - Republlca, em nome do actual Presidente do 
but:. as beml'eitorias, e essa disposição está ERtado a quem vamos comprometter com a 
cont ida na legislação franceza no art. 5 da votação dessa emenda, o qual tantas rospon-
lei tle 8 de agosto de 1890. que estabelece sabi hdades tem assumido por causa da pres-
uma deduccllo de 0,25 no valor das casas ru - sa. com que temos pautado as nossas reso-
raes ou urbanas; d1sposiçllo essa contida no luç~es . . 
art . 34 da lei de 8 de agosto de 1885. Na Si comtudo passar, aht licam essas p~la
lnglaterra o imposto recahe sobre a bemfei- vras como VIVO protesto quo a Camara JUI-
torl a como sobre a terra. gará com benevolencia. (Muito bem). 

Trigant Geoeste, citado pelo nobre orador, (O ~ rador é cumpriment.ado. P~·tem d~s 
traz longo capitulo mostrando 0 que s~ja gatersas p " tmas a o orador '. o sr. resaden ~ 
renda da terra e estabelece a tbeoria. do fa• so~r o• tympanoJ e . declara qu~ aa gole 
imposto n1'io sobre o territorio cowo sobre a r•as na-J podem se man•(estar ). . 
bemfeitoria. Vou portanto concordar com o O •n•. Astolpho l'lnto :-Sr. Presidente, 
nobre deputado, mas ba uma. difflcoldade. A incol:erente ser1a meu procedimento si viesse 
com missão apresentando o projecto que está hoje approvar a ement.la apresentada. 
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O anuo pauado, quando veiu do Senado a 
emenda tributando as bemfeitorias, pedi que 
ella não entrasse em discussão por ser in-
constitucional. 

Parecia-me que a taxação feita sobre as 
bemfeitorias prediaes rusticas competia, an -
tes, ás municipalidades do que ao .t<.;stado. 

Hoje, a minha posição é a mesma, vejo a 
emenda ora em diacnsalo como que des• 
truindo quasl inteiramente o proJecto ba 
poucos d1as apresentado, o qual isentava 
inteiramente de imposto as bemfeitorias. 

Pelo projecto votei ; pela emenda não 
posso faze! o. O imposto territorial, deveria 
recahir não ad llalorem; mas sobre as pro-
priaa terras. Tendo sido lançado act tJalorem , 
pelas difficuldades occasionaes de zonas, não 
pode no emtanto ir recahir sobre as bemfei-
torias, - sobre o verdadeiro predio rustico. 

Parece-me. além disso, que essa emenda 
nem podia ser acoe1ta pela Casa, pois que 
significa idéa restrictiva a um projecto mais 
lato que se acha dependente de segunda dis-
cussão. 

Eu julgava impossível, sr. Presidente, que 
ossa emenda fosse apresentada e espero que 
seja rejeitada, porque é anti-regimental, 
anti-constitucional, fere direitos pre-esta-
belecidos. 

Si a taxa estabelecida no projecto é in-
significante, deveríamos augmental-a mas, 
não det9rminar o mnximo que deve ser di-
minuído em referencla a bemfeitarias, por-
que isso viria prejudicar di1Terentes zonas. 
(Apartes) . 

Eu e~perava que não eu, mas, outro re-
presentante da zona que eu tambem repre -
sento, o que faz parte da commissi'ío de Or-
çamento vie~se coadjuvar as manifestaçõas 
da opin iào publica daquella parte do territo-
rio mineiro. 

In felizmente, factos inteiramente occasio-
naes, motivos de força maior de que a Casa 
tem conhecimento, tlzeram com que esse H-
lustrado collega não se achasse aqui pre-
sente hoje. 

E' portanto inconveniente, segundo nosso 
modo de ver. a approvação dessa emenda ; 
eu proto to e voto contra ella, como da ou-
tra vez o tlz contra a emenda que o Senado 
enviou no ano o passado. 

Espero que seja posta em segunda discus-
são a proposta de modificação do imposto 
terr itorial, apresentada ha poucos dias, a 
qual não tributava bemfeitorias, para que, 
então, possa votar de accordo com minha 
consciencia e com os Interesses que penso 
representar. (Muito bem !) 

O ar . .Julio Tavare1:- Sr. Pi'esidente, 
acudindo ao appello feito á commissão de 
Or~amento pelo illustrado deputado auctor 
da. emenda, que ora se discute, pedi a pala-
vra para fazer sobre esta ligeira oonslde-
raçlio. 

Sob dois aspectos poder-se-ba considerar 
essa emenda : primeiro em relação á fôrma, 
ao meio escolhido para sua decretação ; se· 
gundo -em face das circumstanciaa finan-
ceiras do Estado, concretizadas no projecto 
de orçamento. 

c.-u. 

Eu penao que a materia contida na emen ... 
da de que se trata pode por este meio · ser 
inciuida no orçamento, quer se attenda i 
praxe uniformemente seguida nesta Caaa de 
se moditl.carem as leia tributarias no corpo 
do orçamento, quer se attentla á. dispoaiçlo 
consagrada em lei do regimen tributaria, 
que instituiu e recommendou esse alvitre. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO:- Mesmo sabendo-
se que ha nm projecto mais lato Y 

0 8R, JULIO TA VAREi I- Não se trata de 
discutir o imposto territorial em si. (Apoia-
dos). E' preciso q,ue a Camara não faça ab· 
stracçlio de que o imposto territorial é uma 
lei do Estado- · que transitou nesta Casa em 
tantas discussões quantas teve no Senado ; 
que alcançou o voto de oonsideravel maio-
ria dos representantes do povo mineiro, e 
que mereceu a sancção constitucional do 
Presidente do Estado. 

o SR. Joi.o Pio:- Mas é uma lei que 
não poude ser cumprida porque o povo não 
quiz. 

0 SR . JULIO TAVARES:- Em parte estou 
de accordo : o povo reclamou contra a sua 
fôrma. e o Poder Executivo suspendeu a ar-
recadação do imposto, até que o Congresso, 
como ore. o faz, considerasse a procedencia 
ou improcedencia da reclamaçlio. 

O sR. Joi.o Pio:- E o Presidente do Es-
tado procedeu patrioticamente . 

0 SR. JULIO TAVARES : - Sr. Presidente, 
como disse, as leis de creaçl!.o de impostotl 
têm sido uniformemente modificadas no cor-
po das leis orçamentarias. 

O SR. Joi.o Pio:- Mas a razão não pro-
cede : sn:o leis contra as quaes a opinião 
publica não se levantou. 

0 SR. JULIO TAVARES: - Nlio ha razilO 
para o reparo do nobre deputado : estou 
JUstificando o meu modo de ver 13m relaçllo 
aos dois unicos aspectos sob os quaes pode 
este assumpto ser encarado no momento. 

Como fórma de adopçlio, de retoque da 
lei n. 271, en penso que a emenda mandada 
ao orçamento satisfaz plenamente aos nossos 
intuitos e justifica-se irrecusavelmente dean-
te da disposição do art. 17 da lei do regi-
meu tributaria, que diz: « Os impostos a4o 
consignados exp!·essamente nesta lei s que 
não forem proh•bidos peta Constituirão Feds-
•·al, pode1·ão ser consignados na lei de orça· 
mento, q11e será considerada complemen ar 
desta. » Ora, si se pode crear impo tos na 
lei do orçamento, com maior força de razão 
se poderá abi modificai-os. 

Portanto, sr. Presidente, sob este aspecto 
entendo que a emenda do nobre deputado 
residente na Campanha pode e deve ser 
acceita pela Cusa. 

Quanto á segunda face da questlio, que 
ma. ia de perto interessa ao plano orçamen-
tario, julgo que a emenda e egualmente 
acoeitavel. 

A Camara acaba de approvar a lnclus!o do 
imposto territorial entre os tituloa de re-
ceita de renda ordinaria, como capas de 
produzir o neoes&ario para o equillbrlo do 
orçamento. A emenda é um corollario dana 
t\iaposiolo. 
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O valor das terras inclnidas na estatiatloa 
lllvantada como medida preparatoria para a 
decretação do imposto territorial, monta, 
ar. Presidente, segundo oa dados apurados 
na Secretaria das Finanças á cifra de 497 
mil contos de réis, faltando, segundo affir-
mação da Secretaria, sete municípios que 
não mandaram as est.atisticas ; mas, ai ad-
mittirmos para estes a medida tomada dos 
primeiros, teremos que o valor das proprie-
dades territor1aes no Est.ado deve repru-
sent;~r a somma de 530 mil contos, approxi-
madamente . 

Ora, admittlndo se a reducção de 40 · 1. 
desta. cifra, attribuidos ás bemfeitorias, te-
remos, afinal, que o valor d~s t o; ras sobre 
que deverá racahir o imposto será de 318 
mil contos ; e, nesta~ condições, a taxa de 
O, 3 ., . sobre esta cifra attingirá á quantia 
de 954 contos de réis, isto ó, o necessario 
para estabelecer o equilibrio orçamentario, 
porquanto a Çamara acaba de votar o cal-
culo de 950 para o imposto terr itorial. 

Estudada assim a emenda, não vejo r azão 
para que sej a recusada. 

A commissão, pois, a acceita como parte 
complementar do orçamento. 

Incidentemente, sr. Presidente, peco licen-
ça para declarar que não vejo razão no re· 
paro do nobre deputado residente em Barba· 
cena, relativamente á !alta de discussão, 
tratando-se de mataria tllo importante . 

Sabem v. exc. e a Camara, quo este as-
sumpto, imposto territorial tem sido am-
plamente discutido em todo o Estado de Mi-
nas ... 

O sR. JoÃo Pio;-N1to foi, entretanto, aqui 
na Camara. 

0 SR . JULIO TAVARES:-Todos sabem que O 
imposto territorial já ó uma lei do Estado ... 

o SR. JoÃo Pro:- E nós rolha na bocca 
(R iso ) . 

0 BR. BRANDÃO FILHO:-Então porque não 
discutem a emenda 1 

0 SR. CARVALHO BRTTTO:-Porque é uma 
surpresa para todos nós . 

O SR. JoÃo Lurz:-Surpresa 11 Ningnem 
pode me negar o direito de apresentar emen-
das aos projectos em discussão. 

0 SR . JULIO TAVAREi:-Sr. Presidente, jul-
go nllo dever proseguir, tanto mais que, com 
a ligeira consideração, que venho de fazer, 
entendo ter JUstificado o parecer da commis · 
sllo que opina pela approvação da emenda 
do nobre collega residente na Campanha, e 
o f., z, sr. Presidente, porque essa emenda 
está lançada nos moldes do interesse publi co, 
aferido pelas necessidades do Estado e pela 
convsniencia dos contribuintes (Muito bem ! 
Muito bem!) 

O sr. Silva Fortes : - (Não devolveu o 
seu di8curso). 

O SR. JoÃo LUIZ (pela ordem) requer pro · 
rogação da hora até que seja discutido e vo· 
tado o artigo e a emenda em discussão. 

Consultada a Casa. sobre o requerimento 
do sr. Joll.o Luiz, resolve ella. affirmativa-
mente. 

Continúa, pois, a. discussão <!o art . 15. 
O sr. Nuues PJnheJro, indo á tribuna,de-

clara. que n:io vem discutir a. emenda, prin-

cipalmente em hora tão adeantada e achan-
do-se a Camara jl\ fatigada. depois de tlo. 
longa discussão, em que se fizeram ouvir tlo. 
eloquentea oradores. 

Apresenta uma sub-emenda, mandando 
supprimir as pa.lavras-deduzindo·se do va-
lor das bem!eitorias até o maximo de 
40 'l· - Aos diversos apartes que di-
ziam que nestas condições permanecia todo 
valor das bemfeitorias, responde que é con-
trario ao imposto sobre bemfeitorias, ce.usa 
da enorme celeuma que se levantou no Es-
tado contra a lei do imposto territorial e do 
protesto dos lavradores, reunidos em Juiz de 
Fóra. .-Lê diversos trechos da mensagem em 
que o Presidente do Estado pede a exclusll.o 
das bemfeitoriaa e affirma qUe sua sub-emen · 
da. está de accordo com o proj ecto que transi-
ta nesta casa em que o imposto é só lança-
do sobre o terreno; e que pela. propria emen· 
da em discussão é o governo auctorizado a 
rever a estatística territorial, podendo ex-
cluir nessa occasião o valor das bemfeitorias, 
devendo, portanto, desapparecer esta pala-
vra, que sua sub-emenda. manda suppri-
mir. 

Vota somente pelos 3 decimos com exclu-
são das bemfeitorias, sendo sua sub-emenda 
simplesmente suppressiva de palavra e não 
tendo por intuito senão diminuir o im-
posto. 

Acceita a lei n. 271 sem a emenda que 
lhe foi apresentada pelo Senado, devendo, 
portanto, ser ella modificada neste sentido 
ou revogada pelo projecto de lei , que ainda 
transita nesta Camara . Do mesmo modo 
deve ser modificada a renda total do impos-
to. Submette a sua sub-emendo. á conaide· 
ração da Casa que a julgará conforme en-
tender. 

Vem â Mesa, é lida, apoiada e entra em 
discussll.o conjunctamente com o art. 15 a 
seguinte 

EMENDA 
N. 16 

Sub-emenda ti emenda n. 15 

Supprimam se as palavras:-deduzindo-se 
da estatística o valor das bemfeitorias nella 
incluídas até o maximo de 40 ' l• 

Sala das sessões, 30 de julho de 1900.-Nu-
nas Pinheiro. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a di scussão e procedendo-se á vo-
tação é approvado o artigo e bem assim a 
emenda additiva n . 15 em ambas as suas 
partes, sendo rejeitada a sub emenda n. 16 . 

Consentindo a Casa que o projecto passe a 
terceira discussão vae elle conjunctamente 
com as emendas á commissão de Orçamento. 

0 SR. JUVBNAL PENNA (pela Ol'dem ) requer 
que se consigne na acta ter votado a favor 
da emenda n. 15, do sr. João Luiz, porque 
reduz ella de 40 'l· o valor das bemfeitorias 
e, si nii.o fosse approvada essa emenda en-
traria em vigor a lei n. 271 que não foi re· 
Yogada e portanto dos males o menor . -
Será attendido o nobre deputado . 
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0 IR. CARVALHO BRITTO e outros enviam 
á. Mesa a seguinte declaraçll.o de voto que o 
ar. Presidente manda que se insira na acta. 

O orador declara que elle e seus eompa· 
nheiros não se retiraram negando numero, 
nlo só para nllo ficar estabelecido esse mau 
precedente como por tratar-se do orç&mento 
do Estado a que não deviam negar o seu 
voto para não crear difficuldades ao go-
verno. 

Declaração de voto 

Declaram os que votamoí!l contra a emenda 
que Inclue no orçamento a lei do imposto 
territorial, alem de outros motivos, porque 
foi apresentada de surpresa, havendo na Ca · 
mara um projecto no sentido de modificar a 
mesma. 

Sala das seseões, 30 de julho de 1900.-Ro-
drigues Chaves.-lgnacio Murta.-Frank~in 
Botelho.-Joeó Gonçalves.- Padre Xavier 
Rolim.-João Pio .-Carvo lho Britto.-Ferrei-
ra e Mello.-Porto Primo. 

Tendo-se concluído a votaçll.o da materia 
para que houve prorogação de hora o_ sr. 
Presidente designa para amanhã a segumte: 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA. PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvaçll.o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

Eões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos• 
indicações, interpellações ou moções . 

Discussll.o de requerimentos, indicações, in-
terpellações e moções. 

Approvação de redacções finaes. 
Terceira discuss~o do projecto n. 52, sobre 

estrada de ferro do Guaxupé. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Primeira discussll.o do projecto n. 60 , que 

modifica a lei n. 245, que nreou as feiras 
de gado. 

Segunda do de n. 42, sobre CO';}CI!rso para 
o provimento dos c~trgos de magistrados. 

Terceira do de n. 49, creando a Assisten 
ela de Alienados no Estado. 

Continuação da segunda discuseão do pro-
jacto n. 40, que dá nova denominação á. Ca-
pital do Estado . 

Levanta·s·e a sesslio. 

35.• SE SÃO ORDINARIA, AOS 31 DE JULHO 
DE 1900 

PRESIDKNCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVBIRA 
SUMMARIO :-1.• parte da ordem do dia . -Acta.-

Expedlente.-Discursos dos srs. Silva Forte~, 
Jo~o Pio e João Luiz.-Ob ervacões C:o srs. 
Vasco Azevedo, J sé Gonç1lves e Xavier Rolim. 
2 . • lei tura.-3 .• d iscus~lill do proj cto n. !12.-
2. • partc.-t. • discussão do pn·j~cto n W -
Discu1 so do sr . João Luiz -Requerimento de 
urgencla - Apresentação e discu. :l.o da rf dacçlo 
linal do projecto n. 52. - 2.· di, cnssil.o do pro-
jecto n 42 - Art. 1. • Oh~ervaçõe do sr . João 
L:Jiz .- Ar t. 2 • Ob;crv~ções do u . João Luiz. -
Art. 3 · sem debate -Artigo addltivo . Dhcurso 
do sr. C1rvalho Uritto.-Art . 4. • EmeM~s dos 
srs . Astolpho Pinto c Brandão Filho. -Discur-
~os dos Hs. Jo~o Lu iz e João Pio .-S.• discm-
são do projeclo n. 49.-~. • cto de n . 40 .- Dif -
cur o do sr. Rap~ o de Almeida. - Ordem do 
dia. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-~e 

presentes os 8~8. : Ribeiro de Oliveira, Agos · 
tinho Pereira, Celestino oares, Nunes Pi-
nheiro, Alves de Lemos, Vasco Azevedo, Del 
fim Moreira, Brandão Filho, Silva Fortes, 
Arthur Pimenta, Jayme Gomes, João Luiz, 
Raposo de Almeida, Abeilard, José Gonçal· 
ves, Joaquim Calixto, Ferreira e Mello, Desi-
derio de Mello, João Pio, Lui z Ca8siano, 
Xavier Rolim, Astolpho Pinto, Julio Tava-
res, Jgnacio Murta, Porto Primo, Franklin 
Botelho, Rodrigues Chaves, Luiz Rennó e 
Julio Yelloso, faltando com causa participada 
os srs. : Olympio Borges, Gaspar Lopes, F. 
Peixoto, Astolpho Dutra, Lindolpho Campos, 
Freitas Castro, Ribeiro Junqueira, Bernar-
des de Faria, Leopoldo Corrêa, Simeão Sty-
lita, Carlos Toledo e Yalerio de Rezende, e 
sem e lia os mais senhores. 

Abre se a seseão. 
Lida a acta da antecedente e n!lo havendo 

quem sobre ella faça observações é a. mesma 
dada por approvada. 

EXPEDlBNTE 
0 SR. l.' SECRETARIO dá. conta do Seguinte ; 

Requerimento 
Do administrador e aj udante da cadeia de 

Ouro Preto pedindo augmento de vencimen-
tos. - A' commissão de Petições. 

O !fie i o 
Do dr . ecretario das Finanças enviando 

informado o requerimento em que o colle-
ctor do munl<:iplo de Queluz pede isenção 
de responsabilidade pela quantia roubada 
effi estampilhas dos cofres estadoaes a seu 
cargo.-A' mesma commissão. 

O 11r. Silva Fo.-tes :-Sr. Presidente , 
bontem, ao terminarmos os nossos traba-
lhos, trouxe ·nos o telegrapho a triste noti-
cia de que o rei Humberto I, voltando da 
.:idade de Mouza onde tinha ido assiatir a 
distribuição dos premios no concurso de 
gymnastica, fóra victimado pelo braço de 
um anarcb ista, Angelo Bressi. 

A patria Brasileira, naturalmente resente -
se desse lugubre acontecimento que fez tles -
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apparecer um dos soberanoe do velho conti· tei, além de outros motivos, pela surpresa 
nente, que se deixava dominar pelos prlnci- de sua apresentaçllo. Tornava se necessarlo, 
pios liberaes e que, na quadra actual, pro· ar. Presidente, para que tal allegaçllo pro-
curava dar á sua nacionalidade uma feição , cedesse, que meus illustrados collegas pro· 
política mais democratica, com a solução puzesaem a reforma do regimento interno 
dos grandes problemas que fazem com que desta Camara ("'uito bem) e obrigassem a 
a Europa se ache sob a paz armada. cada um dos membros desta Casa 1\ nllo 

Quando, ar. Presidente, o Imperialismo apresentar emenda a projecto algum de lei, 
Europeu procura absorver no Oriente o sem préviamente ouvir, nos corredores, a 
gran ie Imperio Chinez, quando vemos a todos os srs. deputados. 
lucta que a Inglaterra mantem contra as Tornava-se ainda neces~ario, ar. Presi-
republicaa sul-africanas, nós, povos que dente, que houvesse uma disposição de lei 
vivemos sob o regimen democratico, temos que me constrangesse e obrigasse a vir, pré-
toda esperança de que a pol itica feita pelas viamente. pedir o p lacet de meus collegas 
grandes potencias do Velho Mundo ba de para fa7.er a defesa daquil lo que reputo, 
pôr pelas á essa tendencia absorvente de al- ainda que seja erroneame~te, conveniente 
gumas nacionalidades. aos legítimos in• eresses do ~atado. 

Sr. Presi,lente, sem procurarmos discutir Nestas condi çO~s. a censura d<' meus dis-
a evolução social que se du na Europa , sem linctos collegas, não pode, absolutamente, 
procurarmos entrar na analyse detida do ter procedencia. 
socialismo austero de R?usst~au, sem que O SR. JoÃo P1o:- Nós não censuramos . 
entremos na discussão do socialismo, na O SR. JoÃo Lt: IZ : - E, para evitar que ella 
expressão viva 'de Collins, Reclus e outros, possa calar e echoar Já fóra, suppondo-se 
comtudo, nós, povos civilizados, que tive- que procura mos surprehendor o espírito da 
mos a mesma origem commum, não pode- Camara, aproveitando por ventura uma 
mos deixar de partilhar da magua. que pun m11ioria occasional para passagem dessa 
ge o coração da Halia. com o desappareci - questlio, venho solicit!l.t, em primeiro logar, 
manto tio grande monarcba que se chamou que não houve surpresa e em eegundo, que 
Humberto 1. a convicção da maioria da Camara era e é 

Um só f!lcto, srs., basta para justificar o que hc. ntem, hoje ou amanhã, a idéa tlnba 
tino diplomatico desse soberano que desap- de triumphar, porque tem triumphad o sem-
parece sob a arma homicida: s~u pae, Vi- pro em muitas discussões successivas . (Mui-
ctor Emanuela 11 legou-lhe a luota entre o to &em) . 
poder espiritual e o poder temporal e Hum- A declaração que vou env iar á Mesa e que 
berto I, espírito prat ico, conciliador e pru- peço a v. exc. se digne fazer publicar nos 
dente, conseguiu dar uma solução harmoni- annaes, é a seguinte (Le ) . 
ca a tão magno problema social, arredando Esta ma teria já foi diecutida nu m projocto 
de seu governo, os odios nascentes que po- que se acha no seio da commissão de Orça-
diam impopularizal o. manto ; foi discutida hontem e ainda temos 

Sr. Presidente, ão entrarei em longas a terceira discussão, onde está, pois, a sur-
considoraçõas exam inando as causas desse presa 1 
gugubre facto; apenas trarei as demonstra - o sR. JoÃo PIO:- Peço a palavra. 
ções do pezar quo esta Camara sente, á na- o SR. JoÃo LUiz:- Vae a min ha declara-
cionalidade Italiano. ção para constar dos annaes (Muito bem) . 

Sr. Presidente, a nação Brasileira, que 
tem em seu seio grande numero de mem-
bros daquelle paiz, que tem vindo cooperar 
para o progresso e engrandec imento de nos-
sa patria, não poje ficar indilferente ao ru-
de golpe que soffre a ltalia, n es~e momento . 

Portanto, em homenagem á Nação Italia-
na e á sua co lonia eu, julgando intrepretar 
o senti men to unanime desta Cam aro, re-
queiro a v . ex c. que mande consignar na 
acta um voto de profundo pezar pelo passa-
mento do N i Humberto I. 

( Mui to bem ! Muito bem!) 
O sR. PRESIDKNlE declara que o nobre de-

putado será atten rl ido. 
o sr. João Lufz:- Sr. Presidente, no 

encerrar-se a sessão de bontem, foi apresen-
tada nesta Casa uma declaração de voto as-
slgnada por aJ1rruns distinctos collegas, a 
respei to da qua tenho necessidade de dar 
uma li geira explicação e de fazer um pro-
testo que resalve o que possa haver nessa 
declaraçlio do censura. no meu procedimento, 
sanccionado, felizmente para mim, pela 
maiori a da Camara dos srs. Deputados. 

Os meus !Ilustrados collegas declararam 
haver votado contra a emenda que arresen-

Declm·açllo de voto 

« Auctor e defensor da emenda hontem 
apresentada ao projecto de orçamento, rela -
tivamente ao Imposto t-erritori al, corre-me o 
dever de protestar contra a all egação de sur-
presa fe ita, em declaração de voto, por al-
guns HS. deputados . Amplamente discutida 
na sessão do anno passado, quer nesta Casa, 
quor no Senado ; longamente debatida pela 
imprensa de todos os matizes e por doi s con-
gressos Hgricolas - a questão do imposto 
territor ial é uma questão esgotada. 

Não se tratava do imposto em si, crendo 
por uma lei do Estado e sim, s~m~nte, ~e 
modificação de sua taxa e de sua mctdenCla, 
assumpto que já foi tamb~m discutido n~sta 
mesma legis latura. Na dtscussão da let de 
orçamento, a mataria era perfeitamente dis-
cutível e a propria logica nos dictavn. a 
necessidade dessa discussão, desde que exis-
tia na rubrica 17 do art. 5. · do projecto de 
orçamento - como fonte de receita, o im· 
posto territorial. 

Todos os srs. deputados deviam estar pre-
parados para discutir o aseumpto e, eJTectl-



vamente estavam, como o demonstrou o 1 o IR. JoXo LUiz: - Isto depois de appro-
longo e caloroso debate hontem havido. \ vada. 

Nestas condiçOes tmprocede a allegação !le o SR. JoÃo Pto:-A declaração foi feita de· 
surprePIJ:, sendo ain~a certo que me aaalstla, • pola da emenda approvada. 
pelo reg1m~nto, o dtreito de o11'erecer .emen- 1 0 IIR. J.uv• Gomes : _ A logica eatá um 
das ao proJecto de orçamento sem obr1 açlio pouco forçada. 
'~s:~stral- as préviamente a quem quer que 0 88 • JoÃo p10 : _ v. ex~. deve mesmo 

Demais e fina lmente - a terceira diacus- achai-a um pouco fo rçada (r•so). 
alio do projecto de orçamento o.trerecerá. Portanto, ar. Presidente, a declarac:lio de 
largo campo para novos debates wbre a voto mandada pelo nobre deputado não tem 
mataria. raz!o de ser neste ponto. 

Sala das sesEOes, 31 de j ul ho de 1900 . - Quanto A parte da Purpresa, ella está no 
Jolio Lu iz.)) seguinte : apresentado o pro,jecto do im-

Insira-' e na acta de declu ação de voto do posto territorial, sr. Presidente, elle seria 
nobre deputado. sujeito á discusslio • . • 

o sr. ~oAo 1-"fo : - Sr. Pre_sidente, nlto o SR . JoÃo Lu:z:-Não se aprel!entou pro-
era pre_c1so reforma do reg1mento para jecto algum apenas trata-se da moditlcaçlto 
que o 1ll ustre deputado pudesse . apresen- da taxa. ' 
tar sua e~enda, nem era prec1so recor- o PR. JoÃo PIO: _ A Commfs~lio mandou 1t. 
rer ao c.rnere {ontf da Camara. dos _Hs. Do- Camara um pro jecto acompanhado de con-
putados, mas asstm como a~s•ste liberdade sideranda si v. exc. e tá abandonando esse 
ampla e ple!la á s. exc . de apreEentar sua projecto é outra questão. 
emenda, asstste tambem a nós que firmamos . . 
a declaraçl'io do voto plena e inteira libor- O IR. JoÃo Luxz : - Mas o 1mposto. Jé. é 
dado de mandar tambom á Mesa pela !órma lei. (Cru::am-te apartl s e o sr. Prtmd8flte 
regimental . . . reclama atlençlfo). 

0 SR. RODR!OUEB CII A.VES :- E'em pedir li- 0 SR. JoÃo PIO: - Vou mostrar, sr. Presl-
cença a nioguem, dente, onde estava a surpre~a. O projecto 

o SR. JoÃo P10: - . . . sem pedir licença a sobre o imposto entraria em !?.• dlscusPlio e 
nlnguem, sem 1rmos nos corredores da Ca- entllo s11ria discutido artigo por srtigo e 
mara, sem irmos á propritL Camara pedir cada deputado. podendo falar uma vez 
licença . sobre cada artigo, teria occasilio de vir à 

O sR . JoXo l.nz : - Quem contestou este tribuna por diversas Vfzes, no entanto que 
di reito 7 Eu ostou contestando a verdade da trAtando-se de emenda o deputado n!o pode 
declaração e não este direito. fAlAr mais ~e uma vez . 

O SR . JoXo Pto : -Chegaremos lá. H a E tanto i8to é '"erdade, ar . PreBidente, 
perfeita paridade no caso, a me ma li ber- que v. exc. llontem negou me n palavra nos 
dade que assis te á s. oxc. assisto tambem terml's do regimento o que a solutamente 
a nós . nlio cri tico. 

O SR. Joio LUiz :- Perfeitamente, apoiado. Disse o nobre deputado que temos a 3.• 
O SR. JoÃo PIO: - Nilo hou ve censura ao discussl!o, é um engano de s . E>Xc., porque 

!llustre deputado porque comprehende v. na. 3 .• discm•lio, como v. ex c. sabe sr. 
exc ., sr. Presiden to, quo o pesar do muito Presidente . pelo re~timento só ão admitti-
que s. exc. vale, apesar da consideração que rl as, tres especies de emenda$, as substitu-
a. exc. merece de todos n()s, não valo tanto tivaP, ampliativas e explicativ11 s . 
para quo os lO deputados fizessem declara- o sR. JoAo Lurz dá um aparte. 
çlio de voto censurando s. exc . o SR. JoÃo Pto:- Vou responder a v. exc. ; 

O SR. JoÃo Lmz : - ObrigallO. hei de dar resposta a tudo que v. ex c. 
O SR. JoÃo PIO : - A consura não !oi feita disse. 

à s. exc , foi feita á Camora dos srs . De- o SR. JoÃo Lmz: _ Eu n!lo falei ps ra v. 
pulados . . . exc·. 

O sR . JoÃo Lurz : - Pois então a. Camara o SR. JoÃo Pio : _ Mas fallou para a Ca-
que a rec ~ ba. t · o sn . JoÃo p10 : _ • • • si h a cen ura elfa mara e eu es ou aqu1 para aparar os 
Co! fe :ta á Camara dos srs. l'eputados. golpes. 

E é um direito que a. liberdade exige, sr. O SR. JoÃo LUiz: - V. exc. que responda 
Presidente, nc'ls somos minori temos 0 di- a Camara . (S . e:~:c. retira-! e do recinto). 
rei to de censurar a maioria, mas s. ex c. se O SR. JoAo Pio: - V. ex c. pode sabir mas 
enganou, tomou a nuvem por Juno, nós não heide responder palavra por pa la,·ra, apor-
nos referimos {t. 8 • exc., nem s. exc. vale tando-o num circulo de ferro da lo(tica e jA 
tanto para merecer uma declaração de vou cantando vfctoria, pois v. eoxo. não re-
voto . .. siste ã argumentaçl'(o, tanto que foge. 

O sn . .ToÃo Lutz :-Obrigado, eu creio isto. (Risos). 
O SH. JoÃo P1o:- .. . oomo nenhum de nós Na 3.A discussão podo~ - se apresentar emen-

vale para merecei-a. da suppressiva pnra vel-a cahir, pois a 
o SR . JOÃO LUiz: -Quem foi o auctor da maioria e grande a favor do Imposto, o per-

emenda que concebia surpresa 7 gunto ao nobre deputado, que se retirou, e 
O sa. Joio Pio:-Logo que ella foi apre· po~sivel acceitar a Camara l!emelbante 

sentada à. Camara nlto portence maia á v. emenda f 
exc. mas á Camara que a approvou f N!o porque a Camara sustenta o imposto 
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e nlo concorreria para passagem de uma 
emenda suppressiva. 

Quem apresentasse uma tal emenda faria 
um papel de calino . 

Estamos , portanto, arrolhados por uma 
imprudencia. commettida pelo illustre depu-
tado. 

Nem vale dizer que votamos a verba de 
950.000:3000 receita. do imposto territorial, 
porque eu votei contra, bem como os colle -
ga.s, si I em não julgassemos necessari a a 
declaração de voto. 

Sr. Presidente, L Ó3 s ;, mos vencidos e hon-
tem pedi que não collocassem a espada de 
Breno para pezar nesta balança, precisamos 
mais tino e tle mais cautelln para discutir 
assumpto de tanta monta, assumpto do tanta 
importan, ia. 

Está respondi rl o, sr. Presidente a decla-
ração e si n vaedade não mQ engana . . . 

VozEs : Perfeitamente. 
O SR. JoÃo PIO ... com vantagem. 
Eu ensarilho · as armas, sr. Presidente, 

abandono o campo porque vejo-me com-
pletamente vencido e nestas condiçõe~. le · 
vantando sempro o meu protesto, hei de 
deixar-me Yencer na lucta para depois en-
contrar-me com aquelles que tiverem bene-
ficiado a Ropublica, aftm do o.pplaudil-os 
tambem (lolu ito /;em! Muit o bem!) 

0 SR. VA ECO AZEVEDO envia á. Meza um 
requerimen to em que o partidor publico da 
camarca do Juiz do Fóra pede 2 annos de 
licença para tratar de negocios .-A' com-
misslio de Peti çOe&. 

O SR. Jos~ GoNÇALVEi participa o a Camara 
t!oa inteirada, quo o sr. Juvenal Penna fal-
tará á algumas sessões visto ter-se retirado 
da Capital, a cb;.mado por telegramma em 
razão de molos tia em pessoa de sua familia. 

0 SR. XAVIER ltOLIM envia á Meza um re · 
querimento de Thomaz Cesario Mendes Leal 
tabellião na comarca do Curvello solicitando 
2 annos de licença para. tratar de negocies. 

A' commissão do Petições. 
2 .• LEITURA 

Tem 2.• Je;Lura e fica sobro a mesa para 
ordem dos traba lhos os projectos ns. 61, 02 
e 63 que são julgado s objecto de delibera-
ção ficando dispensado dessa formalidade o 
de n. 61 por emanar de uma :.das commis· 
sões da Camara . 

Não ba pareceres de commissões e nem 
projectos a serem apresentados. 

Comparece o sr. Carvalho Britto. 
Tercei ,·a discus~ão do 1n·ojecto n. ;; 2 

Lido e posto em 3. • discussão e sem de -
bate approvado e vae á commisFão de Reda-
cção o proj ecto n. 52 sobre E. F. do Guaxupé. 

Suspende se a sessão por dez minutos 
sendo reaberta li ndo este prazo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
PRIMEIIlA DISCUSSÃO DO PI.OJECTO N . 60 

E' lido e posto em 1.• discussão o proje-
cto n. 60 que modifica o. lei n. 245, que 
creou as feiras de gldo. 

O •r • .Jolio Lui•:-Sr. Presidente, apre -
sentante á consideração da Camara dos @rs. 
Deputados de diversas representações diri-
gidas ao Congresso Mineiro pelos interessa-
dos no desenvolvimento da indmtria p2sto-
ril mineirn, dou parabens á honrada com-
missão de Commercio, Estatística, Jndustrlaa 
e Artes, pelo modo justo e patrlotico com 
que attendeu a essas reclamações, mediante 
o projecto de lei que ora se acha em discus-
são e cuja utilidade se acha perfeita e ca -
balmente demonstrada nos considerandos 
que o precedem. 

Deslocar o mercado de compra e venda 
dos productos da industrio pastoril mineira, 
do centro onde o monopolio contra ella se 
estab~leceu para o centro directo da produ-
cção; concorrer para a suppressão de um 
intermediai i o, pelo menos, entre o produ· 
ctor e o consumidor; facilitar ao productor 
a venda do seu producto quasi que na eua 
propria porta, obrigando o comprador a vir 
procurai -o, taes ~ ão as vantagens immedia -
tas e diractas que a instituição das feiras, 
incontestwelmente, trará para a salvação 
da industria pastoril mineira, contra a qual, 
como um polvo de mil tentaculos, o mono-
palio estabelecido na Capital Federal sele -
vanta ameaçador. 

Por outro lado, essa instituição ainda se 
justifica pela facilidade que traz para o Es-
tado a arre cadação do imposto respectivo e 
por uma mais exacta fi scalização das rendas 
publicas, relativas ao imposto sobre o gado 
exportado. 

Por conseguinte, sr. Presidente, a ulilida· 
de da medida é indiecutivel e, representante 
obscuro (não apoiados) de uma zona essen-
cialmente pastoril, portador, como di sse, das 
reclamações dos mais importa nte~ o di rectoR 
interessatl os nessa questão, vim, apenas á 
tribuna para manifestar meus louvores a 
illustrada commissão, que procui'OU tornar 
efficazes feiras creadas pela lei de 1898, I'S· 
tabelecendo medidas sem as quaes ellas não 
poderão ser mantidas. 

E' assim que a instituição das feiras tinba 
por ftm principal a deslocação do mercado; 
mas esse intuito esteve completamente bur-
lado, porque o imposto que pesava sobre o 
gado que passava por füra das mesmas fei-
ras é pouco maior, de modo que os atraves-
sadores, representantes da propria empresa 
monopolizadoro, prefl.lrem sujeitar-se a pa-
gar essa differença, a virem procurar o gado 
nas feiras, onde não podem impOr de modo 
absoluto o preço e a~phyxiar o productor. 
Tornava-se necessario, portanto, uma me· 
dida que elevando o imposto do gado que 
passa por lóra das feiras difficultasse aos 
atravessadores o exploradores de todos os 
matizes ne~ta quesUio, diftlcultasse ao mono-
palio o poder burlar as feiras. 

A dift'erença de 4 .r é pequena porque os 
lucros fabulosos de uma das maiores e mais 
importantes empreesas que se tem creado 
na America permittem perfeitamente pagar 
essa difl'erença. 

Entretanto a elevação desse imposto, que 
não ver.1 pesar sobre o productor, porque 
este tem, pela lei, a passagem pelas feiras, 



onde apenas pagará o imposto de 4 .r, tem O noviciado-para o concurso, sr.Preaidente, 
unicamente por tlm proteger o desenvolvi- segundo a lei n. 18, deve ser constitui-
manto da industria pastoril mineira, tornao- do pelo exercicio efl'ectivo os cargos de j uiz 
do efficazes as feiras instituídas no Estado. substituto e promotor publico durante qua 

Por outro lado, sr. Presidente, medidas h a tro annos ou pelo exercicio de advocacia por 
consignadas que completam o pensamento cinco anuos no Estado. 
da commlssl!.o e eu, posto que divirja quan- A commisslio propn~ que se accrescente 
to ao modo de redacç!lo do proj ecto em al- ( Le). 
guos pontos, pela sua obscuridade; posto A razão é que só pode exercer aquelle 
que divirja ainda quanto á elevação da taxa cr..rgo o bacharel em direito, e como v. exc. 
de imposto sobre o gado que passa por fóra sabe pode o bacharel alli adquirir a mesma 
das feiras e quanto a outras modittcações, pratica que no exercicio dos cargos de ju iz 
louvo a commissão o espero que a Camara substituto ou do promotor do justiça. 
dos srs. Deputados, como eu, achará quo O SR. JuLio TAVARES:-lnda mais. 
merece approvação o projecto apresentado, O SR. JoÃo Luxz:-Ainda mais, si é posai-
salvo o di reito de emendo! o em segunda dia- vol dizer-se, porque alli assiste e acompanha 
cusslio, para melhor completar, si assim j a di scussão do todos os feitos quo correm 
posso mo exprimir, sem offeosa á. i Ilustrada pelo Tribunal da Relação . 
com missão, o Reu pensamento, melhor satis- A emenda é do inteira justiça porque nl!;o 
fazendo aos interesses da industria pastori l devemos afastar da magis tratura collogas 
mineira (Muito bem! Mu ito bem !) que adquirem a neces3ari a pratica j udi-

Não havendo mais quem peça a palavra ciaria, por isso espera a commissão quo a 
encerra-se a discussl!.o o procedendo-se a vo- emenda seja approvada (Muito bem I) 
tação à approvado o projocto.-A' commis- Não havendo mais quem peça a palavra 
são do Commorcio. encerra-se a discussão e procedendo-sa a 

Requerimento de urgencia 

0 S'll. RODRIGU IB CHAVES (peh o•dem) , ob-
tendo urgencia, apresenta peta com missão de 
Redacção a redacção final do prqjecto n . 52. 

0 BR. VASCO AZEVEDO (pela ordtm), requer 
o obtem dispensa das formalid ades regimen-
t aes afim de que stoja di scutida immediata -
monte a redacção apresentada . 

Lida e posta em discussão ó sem debate 
approvada a redacção final do projecto n . 52. 
-Remotta-se ao Senado. 

Segunda discuiSd'o do projecto n. 42 

Em seguida é annunciada a segunda dis-
cussão, por artigos, do projecto n . 42, sobre 
concurso para provimento dos cargos do ma-
gistrados. 

Em discussão o art.. J.· conj unctamento 
com a emenda n . I da commissllo. 

O 1..r. .João Luiz : - Sr. Presidente, na 
primeira discussão deste projecto o meu H-
lustre collega residente em Santa Rita do 
Sapucahy levantou uma duv ida a respeito da 
constitucionalidade do art. J. ·, porque pa-
recia ai. s. exc. quo este artigo supprimia o 
direito de remoção a podido, con~agrado na 
Constituição.do Estado. 

Posto, sr. Presidente, não fosse esse o mou 
intuito como auctor do projer.to om todo o 
caso apresantou a commissão de que faço 
parte ao art 1. · a seguinte emond<.~ (Lc'. 

Creio que fica assim desvltllecidll. qualquer 
duvida sobre a constitucionalidade da medi-
da (Muito bem) . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, sendo npprovados o 
art. o a emenda da commisslio. 

Em discussl!.o o art 2. · com as emendas ns. 
2 e 3 da commiss![o. 

O sr . .Julio Lul• : -Ainda venho á tribu -
na, sr. Prtsldente, para ligeiramente justl-
!lcar a emenda otl'erocida ao art. 2. · pela 
commiasl!;o do Justiça Civil e Criminal. 

votação são approvados o artigo e a emenda . 
Sem debate é approvado o art. 3. · 
Em discussão a emenda additiva n . 4 

da commissão. 
O sr . Carvalho BrUto : - Sr. Presiden-

te, venho á t ribuna para expender os moti-
vos que levaram a commi ssl!.o do Justiça a 
offerecer a emenda n. 4 que dispõe: c Para 
o efteito do disposto no Titulo 2, Cap. 10, 
sec. 3, da lei n . 18, do 28 do novembro de 
1891, será computado na antiguidade doa 
magistrados o tempo de effectivo exerciclo 
nos cargos do Chefe de Policia o do sub-pro-
curador geral do Estado nos termos do art. 
J. · da lei n . 119 do 11 do junho do 1895.a. 

Esta emenda n! o é mais do que a ropro-
ducção do outra emenda que na sessão pas -
sada !oi aqui apresentada ao projecto sobro 
concurso dos magistrados, approvado nesta 
Casa, mas que pelos motivos aqui oxpendl-
dos pelo nosso illustrado collega sr. Joio 
Luiz fo i rejeitado pelo Senado. 

A commissão tratando de assumpto que 
tem ligaç!(o com a matar ia contida na emon· 
da entendeu do apresentai-a porque julgou 
quo ella encerra Ieg1timos principies do jus-
t iça . 

0 SR. JOAO LUIZ : - Apoiado. 
0 ~R. CARVALHO BRITTO: - Sr. Presiden-

te, pela lei da reforma judiciaria do 20 de 
setembro do \871 cm sou art. 1. · § 5. · o 
juiz de direito que exercia o cargo do Chefe 
de Policia não perdia direito a sua anti-
guidade, antes era ella contada, porque, im-
portante como é o cargo de Chefe, nlio que-
ria a lei que o magistrado quo o vences e 
houvesse do sotrrer prejuízo em sua car-
reira. 

Por conseguinte, sr. Presidente, essa omon-
rla é de toda a justiça e a Camara não igno-
ra quo para preencher dignamente o cargo de 
Chore de Policia tem o governo necessidade 
de procurar pessoa \donea o quo tenha as 
habilitaçnes necessarias para o cargo ... 

O SR. JoAo LUiz : - Como o de sub-procu-
rador do Estado. 



0 SR. JULIO TAVAli.EB :·- Vae sempre tirar 
no seio da magistratura: 

0 SR. CARVALHO BRITTO: -E SÓ pode en-
contrai a no seio da magistratura, como bem 
disse o nobre deputado. 

Ora, nl!.o é justo que o magistrado que 
dei:Jou vida mais calma e mais tranqutlla 
para prestar ao Est'ldo serviços muito mais 
relevantes que lhe foram reclamao:los, não 
é justo que não reoeba por esse motivo uma 
retribuiçll.o (op ~iados). 

A" emenda vem preencher uma ISJ.cuna da 
legislaçlio vigent9, manda contar a antigui-
dade ao magistrado durante o exorciclo dos 
cargos de Cbefe de Policia e de sub-procu-
rador geral do Estado, não tanto como retri-
buiçlio aos serviços que tenham prestado (L 
causa. publi ca, mas antes de tudo como um 
acto de justiça que a com missão espera seja 
praticada pela Camara. (Muito b~ m , m uito 
lum). 

Nin 11 uem mais pedindo a palavra. encerra-
se a dtscusslio sendo approvada a emenda 
additiva. 

Em discussão o art. 4. ·. 
O sr Astofpho PJoto : - (Não devolveu 

o seu di scurso). 
Vem á Mesa, e lida, apoiada e posta em 

discussão conjunctamente com o art. 4. · a 
seguinte : 

Emen la 

N. 5 
Accrescento se onde convier : 

Artigo ... Os juizes de direito perderlio 
tantos dias do antiguidade quantos forem 
aq uoll es que excederem ao prazo legal que 
lhe ó concedido para despacharem interlo-
cutoria ou definitivamente cada feito su-
jeito ao seu conhecimento. 

Artigo . .. Para o eiTeib exclusivo da con-
tagem do quatriennio exig ido como novi -
ciado para o concurso ao cargo de juiz de 
direito, os juizes subst itutos perderllo tam -
bem tantos dias quantos forem os que exce-
derem ao prazo legal que lhes õ concedido 
para despacharem interlocutoria ou detlniti · 
vamente cada feito sujeito ao seu conheci -
mento. 

Arti gJ .. . Para execução destas disposi 
çOes os escrivã9S de ca-la comarca remette -
rlio trimonsalmente ao Tribunal da Rel açãs 
um mappa contendo uma relação de todos 
os processos em andamento, data da c:>n-
cluslio e da sentença ou despacho. 

Paragrapho uni co. Pela omis@ão da re-
messa ficam sujeitos á multa de duzentos 
mil réis e o dobro nas reincidencias, im-
posta pelo presidente do Tribunal da Rela-
ção . 

Artigo ... A' commissão competente do 
Tribunal da Relação apressará os dias que 
devem ser descol.lte.dos na antiguidade dos 
juizes de direito para produzirem effeito na 
respectiva lista. 

Artigo ... A mesma commisslto organizará 
uma lista dos juizes Bubstltutos do Estado 
na qual nohrá nos dias qae cada um tenha 
perdido nos termos desta lei. 

Artigo .•• O governo expedirá regulamento 
para a boa exeouçllo destas disposições. 

Artigo ... Os magistrados de 1.• instancla 
só poderão ser condemnados em custas doa 
processos quando forem os causadoses da 
nullidade ou do decahlmento destes, segundo 
opinilto unanime dos juizes do feito, em 
grau de recurso.-Astolpho Pinto. 

0 SR. BRANDÃO FILHO, depois de obter a 
palavra manda á llfesa a seguinte: 

Emenda 

N. O 
Emenda additiva ao projecto n. 42. 

Accrescente -se onu~ convie'r : 
Artigo. E' extensiva aos escrivães judl· 

ciaes do Estado a disposição do art. I.· da 
lei n. 130, de 17 de j ulho de 1895. 

(S . R. ) Sala da ses ~Oes, 31 de julho de 
190:> .-Brandll.o Filho.-Jayme Oomes.-Al-
ves de Lemos.-Vasco Azevedo -Delthr. Mo-
rei ra .-Raposo de Almeida.-Luiz Rennó.-
Padre João Pio.-Julio Tavares. 

Estando ap oiada pelo numero de nssigna-
turas entra immediatamente em discus~ão. 

O sr . .João Pio:- Requeiro a v. exc., 
ar. Presidente, mandar-me as emendas apre-
sentadas pelo illustre deputado, sr. A~tolpho 
Pinto (E' satisfeito). 

Pedi a palavra para de ante mão declarar 
que voto formalmente contra a emenda 
apresentada pelo nobre deputado. 

O sr. presidente do Estado, na mensagem 
que enviou no Congres~o, ftlzendo j ustiça. a. 
magistratura Mineira, declarou perempto-
ri amente, que olla merecia todos os elogioP, 
porquanto, jamais separou do cumprimento 
de seus deveres . E' notavel mesmo que s .. 
ex c. se tive> se alongado tanto no elogio que 
tecia a magistratura , e si elle o fez é por-
que influiu no sou espírito o procedi-
mento correcto, o modo porque a magistra-
tura tem norm ado seu procedimento. 

A emenda apresentada pelo nobre depu-
tado é um desmentido ás palavra da men-
sagem, porque e um castigo infligido ao juiz 
de direito e no juiz substituto, ó, mais do 
que isso, uma emenda bedel que se col loca. 
junto desses magistrados pnra aco mpanhai-
os no cumprimento do dever, contar-lhes os 
dias de falta nas sentenças e diminuir na 
antiguidade do juiz de direi to . 

De facto, diz o art., naturalmente, 1.· 
(Lé). 

Ora, a nossa. legislação determina um 
prazo, e quando se trata de um cidad11o tão 
altamente collocado na sociedade como o 
magistrado, é preciso snpp6r de ante mão 
que elle cumpre seu dever, determinar o 
tempo dentro do qual elle deve dar uma 
sentença, parece-me uma. exigencl a inoppor · 
tuna. O mesmo se dá em relação ao juiz 
substituto. 

Não conheço a opinião da Camara; entre-
tanto, declaro votar contra essa emenda. 
Ahi ficam minhas palavras como sendo a 
expresUto do que penso a respeito; a emenda 
vae ser submettida a\ discussllo e natural-
mente os meus llluetradoa collegas hllo de 



eaclarecer o assumpto, mas, infelizmente, 
ao meu espírito nã.o trarllo nunca a convi-
cçl[o de que um fanccionario como o juiz de 
direito deve ser vigi&do, por projectoa de 
lei semelhantes. 

Ahi fica o meu protesto, ao qual nenhum 
valor deu, ainll.o o de aimples protesto. (Muito 
bem). 

O 11r . .loAo Luls:-S.r. Presidente, a ma-
teria contida na emenda apresentada pelo 
illuatre deputado, res idente em S. José de 
Além Parahyba, é importantíssima, mere· 
cendo estado e pooderaçã.o, porqu~.>, incon· 
testavelmente, torna-se neces@aria uma pro-
videncia qualquer que ponha cobro aos 
factos maletlooa observado• na vida judicia-
ria, em relação á demora do julgamento dos 
feitos em 1. - instllncia. 

Sr. Presidente, a magistratura Mineira é, 
sem duvida, u ma clasPe digna da maior 
consideração e do maior :1 catamento por 
parto dos outros poderes publicos, a maioria 
dos seus membros e extremamente !Ilustra 
da, honeeta, independente e imparcial.(Muito 
bem). p 'd t " . . 1 Mas, sr. reu en e, n .. o e posslv& que 
uma numerosa classe não tenha tambem al-
guns de seus membros desidiosos no cum-
primento de seus de,·eres. Isso seria exigir-
se a perfeiçlio humana, para que uma classe 
comp01ta de 200 e tantos oidad!loa só possua 
homens perfeitos. E' attendendo a essa ra-
zão que leia anteriores, mesmo do tempo do 
lmperio, em que a magistratura brasileira 
já constituía verdadeira gloria e orgulho 
para nós, e leis actuaes da Republica, tem 
estabelecido que os juizes são obrigados a 
despachar os feitos dentro de deLerminado 
espaço, que é de 10 dias para as sentenç&s 
interlocutoriaa e de 30 p&ra as sentenças 
definitivas . 

Ha fe itos que, muitas vezes nlio silo deci· 
didoR no prazo, nii.o por má fé, mas por qual· 
quer outra circumstancia, trazendo prej uízo 
para as partes , pa!'a o fisco e para. a propria 
administraçlio da justiça. Nestas condiçOes, 
torna-se necessa.ria uma providencia. qual-
quer .. 

O anno passado, o nobre deputado sr. As-
tolpho Pinto, cujo nome peço licença para 
declinar, apresentou uma emenda que man-
dava suspender o pagamento dos ordenados 
do juiz até que despachasse os feitos con-
clusos . 

Relator da commisslio de justiça, impug-
nei semelhante emenda e tive o prazer de 
vel-a. rejeitada pela camara porque essa me· 
did'l se me afigurava deprimente para a 
magistratura Mineira . 
M~ s o problema. precisa ser reaolvido, e o 

facto de crear a lei um correctivo para. o 
cumprimento de dever nlio é ar . Presiden-
te, uma. censura feita a n.Jbre olasse da 
magistratura. porque si assim é revogue-
mos os a.rtigos 207 a 210 Jo Cod. Penal. 

Parecerá que taes artigos silo deprimen-
te• á. classe dos magistrados 1 

Pelo con~rario, ar, Preaidente, qualquer 
disposiçllo coercitiva no sentido de cum-
primento de dever só poderá a.ft'ectar squel-

c - 10 . 

lea que nã.o o cumprem e será piU'a os que o 
cumprem um incentivo para continuar na 
senda da. rectidllo, porque verã.o que os que 
sabem cumprir o seu dever nã.o est-ão no 
mesmo pé de egualdade perante a lei com 
os desidiosoa ou prevaricadorea. 

Ha. ainda vantagem na emenda e é a se-
guinte : Aquelle magistrado que lielment.e 
exerce o seu cargo alio perde a antigui-
dade, de sorte que elle subirá na lista, com 
o desconto soffrido pelo juiz desidioso, o que 
já é uma recompensa 

A idéa da emenda. é um incentivo para a 
classe de que já. ll.z parte e que o anno pa.a-
sado tive oc011aião de defender com sincera 
convic\:ilo e com estas mesm~ts palavras. 

Entreta.nto, ar. Presidente, a materia é de 
tal releva.ncia de tal ponderaçllo que, sem 
dizer que nisto vae uma surpresa (para não 
consagrar o termo) e sem suppor que a 
emenda pudesse eurprehender o espírito de 
meus illustres collegaa ... 

0 SR. CARVALHO BRITTO :-Ella eslà consa-
grada, nós vi vemos das surpresas . .. 

O SR. JoA:> LUiz :-0 que eu acabo de de· 
monstrar é que os assumptos nesta casa silo 
sempre os mesmcs ... 

0 SR. CARVALHO BRITI'O :-Este de hoje 
não tem relaçlio com o de hontem. 

O sa. Jo!o Lmz :- Os aesumptos sli.o sem-
pre os mesmos, 1 ejam de imposto~, de or-
ganizaçl\o judicia.ria, de instrucçli.o publica, 
eu pen o, sr. Presidente, que são sempre 
os mesmos para serem discutidos sem que 
se possa. allegar surpresa. 

Mas, sr . Presidente, si alguns dos meus 
illustrados collega nlio se dão por ~atisfei · 
tos com estas ligeiras palavras, que venho 
adduzir sobre as emendas, por part.e da com-
missão de Justiça Civil e Crimmai, devo de-
clarar que a commissão acceita não só aa 
emendas do nobre deputado re~idente em 
S. José de Além Parahyba, como tambem a 
meu nobre collega residente na Campanha, 
mas si algum collega. entender que convem 
o adiamento da discusslio atlm de que, vol-
tando o projecto com as emenda.s á commis. 
silo, esta em itta parecer .. • 

0 R. CA.RVALIIO BRITTO :-Isto quer dizer 
que boje nlio temos rolha. 

O sR . JoÃo LUiz :-Eu não estou requeren· 
do ndiamento ; porque v. ex c. não o fez 
hontem 1 

0 SR. CARVALIIO BRITTO :- Eu à que per-
gunto a v. exc. porque v. exc. nlio reque-
reu o adiamento hcntem 1 

O SR. JoÃo Pro :-S.i a questão de hontem 
está em discussão peço a palavra. 

0 SR. JOAO LUIZ :-Eu tambem digo, Sr. 
Presidente, si a quest.lio de hontem está em 
discussllo peço a palavra, pois o nobre de-
putado com o seu aparte quer levar me ao 
terreno para onde n!lo deseJO voltar. 

O SR. JoAo Pro :-Perdão, foi v. exc. mes· 
mo quem cahiu nesse terreno. 

0 SR. CARVALHO BRITTO :-Apoiado, por-
que fa lou em consagraçl!.o do termo. 

O SR. JoA.o Lurz :-Falei em consagração 
do termo surpt·esa (ap .• rte.s d•v~rsos) . 

S!'. Preaidente, parece que os meua nobrea 
collegas que hontem sentiram-ae uu:pre-
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hendidos até em questões alheias ao orça- O Sk. F&RRIURA E MELLO :-A commissã? 
manto procuram me levar de novo para o requereu adiamento por desejar ouvir a pa· 
terreno Irritante... lavra sempre brilhante de v. exn. 

0 SR. JOAO PIO :-Perdão, V. exc. me des- 0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA: - Agrade· 
culpe mas foi v. exc. mesmo quem voltou cido. 
á esse terrt~no. Essa estranheza se justifica, 11r. Presi-

0 sR . JoAo LUiz :-Eu não desejo absolu· dente, porque o illustre collega residente 
tamente voltar a questão e discutir assum- na Campanha, tlto lido e sabido na sciencia 
pto differente ... do di reito e conhecendo bem um dos seus 

o sa . JoAo PIO :-Nós tambem não dese - ramos mais importantes como é o direito 
jamos, 'mas nem por isso rejeitamos a dis - publico constitucional, não tinha necessida-
cussão. de de onvir a opinião de um dos mais 

O sR. JoAo Lmz :-Estou prompto a 1 e no- obscuros membr os desta Casa . (Nlto apoi?.-
var a questão, mas hade ser na 3 .• di seus- áos geraes~ . . 
são do projecto, e nessa occasião tlncontrar- E si a. ex c. desejava unicamente esclara . 
me-hei com os maus nobres collegas no ter - cimentos r elativos á parta constitucional 
rano da lucta da palavrB. do projecto, creio que ninguam melbor que 

Eu quero concluir dizendo que a com j o illustrado relator da commissão podaria 
missão acceita as duas emendas, reservan - dal-os e si s. ex c. não o fez, ainda mais 
do se o direito da ,Pronunciar-se sobre ellas uma vez, s~ja-ma licito estranhar que o 
em terceira discmsão, modificando-as ou adiamento fosse concedido . . . 
não ou pedindo a sua suppressl!.o si entan- O sr. DELFm MoRKIRA : - Foi concedido 
der que isso e conveniente . em defarencia à pessoa da v. exc. 

A commissão não requer adiamento da O SR. RAPoso DE ALM EIDA . .. desde que o 
discussão porque ella acha se preparada nobre deputado residente em S. JoE é d'Aiém 
para responder a qualquer objecçilo a res- Parabyba., demonstro u brilhantemente a 
peito da~te assumpto, ainda que elle possa constitucionalidade do projacto a foi além 
parecer Htrpresa; mas em todo o caso não dos desejos do illustra collega, residente na 
impugnará o requerimento dtl adiamento Campanha demonstrando a sua convenian-
que qualquer dos meus collegas entenda fll- c ia e utilidade . 
zar. ( Mttito bem). Estas razões que acabo de dar me jus ti fi -

o sn. BRA1\DAO FILHO :-Eu votarei contra cariam perfeitamente a não vir hoje á tri-
o adiamento. buna, si não tivesse enxergado nas pala -

O sR. CARVALH O BRITTO dá um aparte. vras do illustrado collega, residente na 
o sR. JoAo P10 :-Então será inutil aprc- Campanha, cujo pensamento acaba da ser 

sentai-o. aclarado pelo no bre deputado residente em 
o sR . BRANDAO F1wo :-V. exc. deve saber Santa Rita do Sapucohy, o desejo de atrecti-

qua eu não sou a Camara . vamente ouvir o obscuro auctor do projecto . 
Não havendo mais quem peça a palavra (Não apoiados geraes). 

encerra se a discussão a prllcando-sa a vo · Chamado , portanto, nominalmente, á dis-
tação são approvados o arti go e emendas. cussão, eu cumpro, á contra gosto, o dever 

Consentindo n Camara que o projecto de vir satisfazer aos desejos de meus illus-
passe á 3.· disc~ssão.é al la re.m~ttido á com- trados coll~gas . 
missão da Justiça CIVIl e Cr1mmal. Sr . Presidente, na sessão do ar.no passa-

3 . • d iscussão do 11rojecto n . 1 9 
Em seg uida lido e posto em 3 . · di scu ão, 

é sem debata approvado e vae :1 comm issllo 
de Redacção o proj ecto n . 49, que crea a 
Assi stencia de Alienados no Estado. 

2 . · discussão do projtclo n. 40 
Finalmente ó annunciada a continuação 

da ~. · discussão do projecto n. 40, wbre 
nova denominação a Capital do Estado. 

Em discussão o art . I.· 
o sr. RRJUil'IO de Almeltln :-Como v. 

ex c. sabe, sr. Presidente, ao ser dado para 
2 . · di scussão o projecto n. 40, meu i ilus-
trado collega residente na Cam pan!Ja mani -
festou desejo de ouvir· a opinião da illustra-
da commis8ão de Estatística a respeito da 
constitucionalidade da medida, manifesta-
ção essa que me causou estranheza bem 
como estranheza me causou o requerimento 
de adi amento ap resentado pelo nobre rela tor 
da mesma commissão. 

0 SR. BRANOÃO Fll. IIO :-Eu queria ouvir 
v. ex c . , auctor do projecto, e só na sua 
ausencia foi c,ue manifestei desejo de ouvir a 
commis si!.o. 

do, corraapondendo aos voto3 da opinião 
publica., dos usos, dos costumes e da tradi-
ção entre nós implantada, o sr . Carneiro 
de Resende, ent!io um dos mai s bellos orna-
mentos desta Casa (apoiados), confeccionou 
um projecto tendente a mudar a denom ina-
ção desta Capital. 

Essa projecto correspondia ás necessida -
des pu bli cas , visto como, não só no Estado 
de Minas, no Brasi l inteiro , como em toda 
porta do mundo em que o nome da Capita l 
Minei ra tem chegado, tem sido sempre cow 
a denominação de «Bello Horizonte». 

A propria discussão quo se travou no 
Congresso Constituinte, a durante o debate 
da lei n. 3, to da ella girou sob a denomi -
nação de <<Bello Horizonte», e essa lei, em 
seu arti go primeiro ainda vêm confirmar 
assa denominação, diz 'lndo, em termos mais 
ou menos approximados aos que vou profe-
rir, que a nova Capital do Estado seria edi-
ficada no Jogar denominado _«Bello Hori-
zonte . 

o sR. JoÃo LUiz :-E a comarca tem o 
nome de Bailo Horizonte. 

0 SR. l"ti.POSO DE ALMEI DA :-E ? projecto 
passou nesta casa sem um a unica palavra 
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de opposlção e creio que até por unanimi-
dade de votos, e portanto, nesse caso, como 
no actual, a questão de constitucionalidade 
estaria pelo menos em relação a nós, com-
pletamente afastados, viato como, podere-
mos appllcar neste caso a hypothese dare-
fórma constitucional feita pelos meios ex-
traordinarios. 

Mas, ar . Presidente, levado o projecto á. 
alta corporaç1lo do Senado Mineiro, por 
uma provocaçll.o do illustre senador, sr. 
Camillo Pratas, teve decis1lo summarissi-
ma por parte do presidente daquella hon-
rada I'Orporaçlio, que julgou elle envolver 
em si reforma Constitucional e que, por-
tanto, só poderia ser votado pelos meiol 
extraordin~rios consignados na Constitui 
çl\o. 

Procedendo se a votaçlio em relação ao 
projecto; maa, nl!.o em relaçito propriamente 
á. mataria constitucional, porque para isso 
seria preciso que algnl!m tivesse appellado 
da decisl!.o da Mesa para a Cas:~., atn ia as-
sim elle t eve a seu favor 9 votos con-
tra 5. 

E' contra essa decis1lo summarissima to -
mada pelo illustre presidente daquella cor· 
poraçlio, que meu espírito revoltou-se por 
momentos, apesar do muito respeito t" con· 
slderaç!o que s. exc. me merece, e esse 
movimento da minha intelligencia e do 
meu modo de pensar, foi 1\Companhado no 
acto de formular eu o projecto "(>Or todos 
os ar . deputados que se achavam presen· 
tes á sessão desta Camara . 

Ora, ar. Presidente, nlo é preciso ser 
nem muito lido, nem muito sabido em ma-
teria de constitucionalismo para vermos o 
que ó, propriamente e na essencia, consti-
tucional . Como v. exc. sabe, o direito cons-
titucional, é um ramo do direito interno de 
uma sociedade e que tem por norma e por 
tlm, regular a divislo e organizaçll.o de seus 
poderes, definir quaes os deveres e ga-
rantias dos cidadl\os ao mesmo tempo, as-
segurar-lhes o goso de todas as suas liber-
dades. 

Dentro dessa formula, adaptada por todos 
os publiciatas 11 que o pubhclsta americano 
Walker synthetlsa na seguinte dellniç!io:-
que a Constituiçlio é a manifestação escri-
pta da vontade soberana de um povo, re· 
!ativamente á sua fórina de governo e á. 
divisão dos poderes publlcos,-nós podemos 
consubstanciar e reconhecer tudo quanto é 
essencial á. Constituição de um povo. 

Ora, sr. Presidente, ell pergunto si no 
meio em que vivemos neste agitar das 
paixões, neste desenrolar con ticuo de acon-
tecimentos em que dia a dia se modifica a 
sociedade, obedecendo á. lei fatal da evoluçl[o 
e do progresso, sob o imperio, do principio 
soberano que rege a dynamioasocial, em 
que o pensamento humano descobre novos 
horisontes, a sciencia divisa regioes com· 
pletamente desconhecidas, em que apesar 
rio multo que temos feito vemos que muito 
ainda temos a fazer, que a humo.nldade tem 
multo que caminhar, quando, sr. Presi-
dente, vemos que as diversas Constituiçlles 
producto ou antes fruoto da concepQão hu-

mana, que é !allivel e limitada, porque e 
o finito dentro do Infinito; qu&ndo ve-
mos as Constituições modificando-se pro-
fundamente e desapparecendo até; qu.1.ndo 
vemos em França vinte Constituições aucoe-
derem-se de 1791 a 1875· quando temos a 
llcção da historia provando-nos a instabili-
dade e temporanedade dos pontos essenci-
almente constituoionaes; como é , sr. Presi -
dente, que poder6moa fugir ao criterio sei· 
entifico para definir o que é mataria con-
stitucional ou simplesmente accessoria na 
lei organica de um povo e sociedade9 

E é por despresarmos esse criterio scien-
tillco, visto nlio termos disposiçlto expressa 
como tinha a Constituiçlto do Imperlo e t êm 
ainda outras Constituiç!!es em vigor, que 
vemos levantar-$& esta quest!o de consti -
tucionalidade sobre uma dlsposiçlio relati-
vamente sem importancia da Constitulçlto, 
de cujo corpo aliás nlio faz parte, tendo aldo 
incluída na lei addicional n. 3, incidente-
mente, no art. 8. ·, soffrendo apenas uma 
discuu1lo e enjoa termos sito os seguintes: 
«a direcçlio economica e administrativa da 
Capital do Estado denominada-Minaa-tlca-
rá a cargo do ' Presidente do Estado em-
quanto o Congresso nlio deliberar a respeito 
nos termos da Constituiçlio.• 

A lei n. 3 serviu apenas para designar o 
local da nova Capital e para dar providen-
cias de ordem administrativa, e como tal é 
lei de auctorizaçao ao Poder Executivo, 
como se vê dos seus termos . 

Accresce, ar. Presidente, que o n. 21, 
art. 30, da Constituiçlio dá ao Congresso a 
attribulç1lo permanente de mudar a Capital 
do Estado: e me parece admirava! que po· 
dendo o corpo legislativo o mais, nlio poua 
o menos, pois nlnguem dirà que tenham a 
mesma importancia a mudança. do nome e 
a mudança da Capital . 

E nem siquer, sr. Presidente, temos a de-
nominaçlio da Capital expressa em artigo 
principal especial, mas apparecendo á. ul-
tima hora e inoirlentemente em um artigo 
de dlsposlçlio transitaria. 

E, em que a denominaçlio da Capital 
pode interessar 6. organização dos podaras 
publicos e á sua divlslio e coordenaçlio 1 
(A poiado&). 

Em que atJecta ella a liberdade publica do 
cldad1lo7 Em que pode interessar aos seus 
direitos e deveres7 (Muito bem). 

Temos acaso, sr . Presidente, o direito de 
susc!Lar esta quest!lo negando-nos a cor-
responder as necessidades do serviço pu• 
blico, deixando de respeitar as tradições do 
povo minairo7 

Podemos deixar de conformar-nos com a 
vontade popular expressamente manifes-
tada, quasi senão unanimemente, de conser-
var o antigo nome, que mesmo ao longe dá 
idéa da poesia e do bello e faz conceber 
este grande e magestoso panorama, este for-
moso quadro da natureza onde resalta lou-
çã e imponente a nossa Capital com as suas 
c&sarias novas, com os seus grandes pala-
cios, com os seus edillclos publicas, com as 
suas manifestações de progreso e de grandeza, 
constituindo um padrão de glori e de or-
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'gulho para o povo mineiro que graças ao 
aeu trabalho, ao seu esforço, A sua tenaci-
dade r ivalizsu com 011 nossos irmãotl da 
America do NorteY (Apoiados). 

Sr. Presidente, eu creio que apesar da sua 
elevada intelligencia, da sua profunda illus 
traçl1o e do seu grande eepirito, o meu illus-
tre amigo e benemerito Presidente do Senado 
Mtnelro, deixou se imbu ir de fetichismo por 
pseudo -constitucionAlismo, quando conside-
rou incomtitucional o projecto, fugindo aos 
princípios da sciencia, o que deu logar a 
que o sr. Carneiro de Rezende dhsesse na 
sessão do anno passado, e repetiu ha poucos 
dias o nosso collega, residente em S. Je>sé 
de Além Pa:-ahyba, que a considerar-se con 
stitucional tudo quanto estâ dentro da Con-
etituição, teremos de considerar como de 
essencia constitucional até as assigoaturas 
dos seus subscriptores, o que além de erro 
eeria um absurdo. 

Taes são, sr. Presidente, as razões que 
me levaram a discordar do illustre mineiro 
que o patriotismo do Senado Mineiro collocou 
na direcção dos seus trabalhos e me obriga· 
ram a formular em disccussão . 

Creio, sr . Presidente, que, fiz quanto me 
era permittido fazer, para satisfazer ao ap-
pello de meus illustreR collegas que me 
chamaram ao debate, e que 11pese.!' de tra-
t ar de assumpo, como · o direito constitucio-
nal, sobre os quaes ~ão limitados os meus 
estudos e escassos cooheetmentos (não apoi-
ados u •raes) demonstrei concludentemente 
que o projecto n. 40 satisfaz a uma neces-
sidade publicl\ sem de leve ferir disposições 
da nossa Contituição . (Muito bem, muito 
bttm). 

Nilo havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, sendo approvado o 
art. 1. ·. 

Sem debat.e approva-se o art. 2. · e con-
sentindo a Camara que o projecto passe à 3.• 
discussl!o volta elle á com missão de Com-
mareio, Estatística e Artes. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMF.IRA PARTK 
Até uma hora da tarde: 

Leitura e approvação da seta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

BõAs e dos projectos depois de impressos e 
d•stribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis-
10e8. 

AprePent açl'io de pr~jectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussl!o de requerimentos, indlcaçlles, 
lnterpellações e moções. 

Approvaçl[o de redacções t!naas. 
3.• discussão do projecto n. 55, prorogan-

do a licença em cUJO goPo se acha o profes-
de Arassuahy, Raphael de Mattos Paixão. 

!EGUlfDA PAB.TE 
Até 4 horas da tarde : 
2.• discussão do proJecto n. fl6, proro-

gando a licença em CUJO goao se acha o ci-
dadão Silverio Augusto de Lima, serventua-
rio de justiça da comarca de Sabará. 

I.• discussão do de n. 59, determinando 
que o imposto de transmissão de proprie-
dade inter l' i t:os (antiga sisa) será cobrado 
na razão de 4 •/. , a partir de 1. · de janeiro 
de 1901. 

Discussã·> unica do parecer n. 90. 
Levanta se a sePslo. 

36. • SESSAO ORDINARiA AO 1. .' DE AGOSTO 
DE 1900 

PRBSIDENCIA DO SR. RIDIIR'l DE OLIVEIRA 
S MMAIIIO:- I.· parte tia ortl em do dia .- Acta. 

- Ex pedic ate. OIJse rvações dos srd. Julio Tava-
res e Olympio Mourão. DI curso do sr. Carlos 
Toledo.- Apresenlaç:i o dos pareceres plra 3.· 
•llscussão do projecto 11 . 40 e para 9. • do de 
o. 60 . A presenlaçll.o tio parecrr o 9! e tlo1 
projectos ns 64 e 6 - ll eq uerimentos dos 
srs. Jayme Gomes e J(•à •l Vellos<J. D t scu&~llo 
da redacçll.o anal do projecto o . 49. - 3 .• dis-
cussão du projcclu u . 55.- 2. · paJtc .- 2.· 
ai cn s~~" rto projec to n. 56. Emenda o . 1 da 
ct>m ·•ois: ão de petições e n. ~ do sr. DeiOm 
M~relra.- 1.• d•scm são do projec:o o. 59. 
D1scurEo do sr.1 Vasco Azevedo . - Declaração 
de voto do sr . Olym)Jio Mourão. .. nequert-
wentos de urgencia. Apresentação do parecer 
para~- · di . c u ~~lio dCI projecto o. 57 e da reda-
cçào llnal do projecto u. 55.- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Silva For-
tes, João Juiz, Luiz Rennó, Astolpbo Pinto, 
Jayme Gomes, Vasco Azevedo, Carvalho 
Britto. Carlos Toledo, José Gonçalves, Nu-
DeR Pinheiro, João Pio, Delfim Moreira, 
Luiz Cae81ano, Julio TavareP, Brandão Fi-
lho, Joaquim Calixto, Ferreira e Mello, João 
Velloso, Raposo de Almeida, Desiderlo de 
Mello, Arthur Pimenta, Rodrigues Chaves, 
Olympio Mourão, Tava1·es de Mello, Ignacio 
Murta e Xavier Rolim, faltando com causa 
participada 08 srs. Olympio Borges, Gas-
par Lopes, F. Peixoto, Astolpho Dutra, 
Lindolpho Campo~, Freitas Castro, Ribeiro 
Junqueira, B~rnardes de Faria, Leopoldo 
Corrêa, Simeão Stylita, V11 lerio de Rezende 
e Juvenal Penna e sem ella os ml>iB senho -
res. 

Abre -se a aessilo 
Lida a acta da antecedente e não ha-

vendo quem sobre ella faça observação o 
sr. Presldentente a dá por approvada . 

EXPEDIENTB 
0 SR. I. • SECRETARIO dà conta do Se -

guintes: 
O {fi cios 

Do ar. 1. · Secreta:--! o do Senado enviando 
Q proposição de lei n. 117 emanada daquel-
la Camara permittindo a permuta de offi-
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cioa de justiça quando forem da meama I Estado, peço, entretan~, licença 101 HUI 
natureza.- A Imprimir-se. dignos mem?l'Of_, para dtscordar nesse poli-

Da Camara Municipal de Além Para~yba to do ~e~ cr1ter1o, e _declarar que, tambem 
pedindo que se converta em lei o proJecto o patr!Ottsmo e a ma1s e!evada comprah_en-
que créá naquella cidade um Instituto slio doa lntareuea de Mtnas, ma levar1am 
açonomico.-A' commiull.o de Agricultura. egualmente, a nllo concordar com a. e~enda 

Representaçlio 
sobretudo pelo IDodo por que ella foi apre-
sentada.. o Estado . anciosamente, aguardava que o 

Doa professores prlmarios da . cidade da Congresso se pronunciasse como um plena-
Viçosa reclamando contra o d1sposto no rio deante deua questllo que devia ser de-
art. 44 do dec. n. 1.348 de 8 de janeiro tlnitivamente julgada depois q_ue o presiden-
do corrante ano o .- A' com missão de lo- te de Minas inspirado nos mats elevados ln-
atrucçlio publica . teresses doÊ tado e dando ouvidos, rm sua 

O ~R. OLYMPIO MouR.{o partici pa e a Ca- sabedoria, á. j ustas reclamaçOas do povo, 
mara fica inteirada que o sr. Porto Primo afi'ectou-a ao conhecimento da Camara dos 
falta •·á hoje á Ressil:o por motivo jnsto. senhores dt putados. 

O SR. JuLIO TAYAR&s traz egualmente ao Era deante desse plenario que se deveria 
conhecimento da Camara que o sr. Abei- pronunciu a ultima pal>tvra e o modo por 
lar , tendo recebido telegramma cbamon · que foi acceita pela commis!ão a emenda 
do o por motivo de molestla em pes oa de additiva do meu illustrado oJllega do 4. · 
sua fAmi!ia teve necessidade de retirar-se districto, como que nos obrigou. a .to os ?~s 
desta Capttal . e por lss~ f11ltará as sessOes que somos solidarioe com a patrtottca pohtt-
por alguns dtas -Inteirada. . \ ca do sr. Prestdente do Estado (apoi 1d os dos 

b 11r. Carl"s Toledo: - Sr . Pr~stdente, srl. Car!!alho Britto e Xa1>ier Rolim) a quem 
tenho a honra de o~erecer â const~eraçlto I nem l?Or um momento, pretendemos crear ll 
da Casa um requer1mentJ do . ~belhilo da mais leve ditflculdade. (apoiados d o& srs: /{}-
comarca de Pouso Ale~re, aohcttando dois naci" Murta .Ya 11ier RIJlim Carvalho Britto e 
aonos de licença para trata~ento de s aud~. outros). 0 m:ds leve obstaculo 1\ sua adm!-

Ao me~mo tempo, aprovetto a opportu01- nistração essa emenda nos collocou na SI-
dada p I'.J. declarar á v. ex c . e .á. C~mara tuação d~ nlio podermos hoje. concorrer para 
dos senhores Deputados que 81 eattve~se que 0 orçamento de Minas tlqu desfalcado 
presente á. sessão passada, em qu~ se dts- de uma verba importante ainda qne essa 
cutiu o orçamento e . ~a qual fot a.ppro· verba nllo exprima. uma r alidade orçamen-
vada uma emenda addttJva a esse proJecto, taria ainda que ella nllo seja effectlvamente 
consijrtHtn•lo como verba de receita. uma 1 0 us~lt9.do da von tade do povo, quanto aos 
c.> n.trtbu içllo la!tça~a sob a deoomma~ão I sacritlcios que, novamente, delle !e ex!gem 
de tmpoato terrttort~, c~m a dedu.cçã? d.e para a maoutenç1lo dos serviços pubhcos • 
.(0 ) " S) bre as bemfettor~as, eu serta soll - Eis a razão porque, sr. President?, eu de-
darto com o voto dos !Ilustres represen- claro á. v. exc. que discordo mtetrameot~ 
tantas do Estado que se declararam con- do modo porque foi collocal!a. em uma _lei 
trarios a essa medida. orçamentaria a emenda relllttva. a tão tm-

A r 11 Zl'lo qne ~e leva a. fazer est& declara- portante assumpto, á qual eu teria fatal -
Qilo de voto e stmples. . mente de negar meu voto, com mamfeata 

Tratando-se de um aunmpto da mata sita mag ua com grande sentimento pes oal, por-
importanc_la politica e tlnaoceira ~ara o Es- que tr~ta-se de um assuwpt~ que . diz rea-
tado de M1oas Geraes, eu entendi que não peito ao mais ele':ados e v1tae3 1oteres es 
de\' eria conservar-me silencioso e, ao con- do Estado de Minas . 
trarlo, deveria auuwlr perante a Camara T nho ooncluido (Muito bem). 
dos senhores Deputados e perante todo Es- 8 . • . . . 
tado Inteira responsabilidade do meu voto Nlio ha matertas d1str1butdas para 2. · lei-
em relaç1lo á. essa mataria. tura. 

Com efl'eito, sr. Presidente, eu esperava APRBSENTAÇÃO nB PARECERES DAS COIIIltllSS!!BB 
que e sa questllo, que ae achava . conanbs-
tanc ia,ia em um prcjecto de lei apresentado o aR OLYAIPIO MouRÃO, por parte da com-
á consideraç1lo da Camara pela illustrada miaslio. de camuas Muniolp11es, envia i 
commis ão de Orçamento, tivesse o mais Mesa o seguinte : 
amplo 1leho.te nest.a casa, q aando tivesse de 
passar pelo aGgundo turno regi mental. 

E isso, porque essa mataria joga com os 
maia alto' interesses economicos e finan-
ceiros do Estado (m uito bem do sr. JoiJ,o Pio) 

Eu esperava, portanto, repito, que se 
abrisse sobre este auumpto o mais amplo 
debate, de modo a se apurar de que 
lado e~tava a verdade, de que lado estavam 
os legittmos interesses de Minas . 

Fazendo Inteira justiça aos sentimentos 
patriotic s da commi silo · de Orçamento, cu-
JOS intuitos, acredito, foram goiados pelo 
patriotismo e pelo desejo de bem servir o 

Projecto n. 64 

Terceira legislatura 
A Commlseão de Camaras Muoicipaes, á 

qual fui presente uma reclamação de con 
tribuintes do cofre municipal d11. cidade de 
Uberaba, pedindo a revo~raçllo da lei n ~. 
de 16 de setembro de 1899, na parte que tri-
buta os mascates que percorrem a cidade 
ou municipio com caixinha, babü, ce to ou 
outro volume, que nlo exceda 6.s foroas d~ 
um homem, em 2:000 000, e em 4:000 000 st 
excederem as forças de um homem ; 
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Considerando que, a referida repreaentaçll:o 
preenche todas as formalidades legaes ; 

Considerando que o imposto contra o qual 
reclamam os contribuintes do município 
de Uberaba não é simplesmente pesado e 
vexatorio, mas absolutamente prob ibitivo 
e portanto attentatorio á liberdade de com 
mareio : e assim 

Considerando que a referida Iai n. 85 é 
-contraria as disposições da Constituição Fe-
deral. art. 72 § 24 e Estadoal art . 3 . § 
2Z ; é de parecer que se adopte o seguinte 
projecto : 

O Congresso Legi@h.tivo do Estado de Mi-
nas Geraes resol\"e : 

Art. l .o E' declarada nulla a lei n. 85, 
de 16 de setembro de 1899, da Camara Mu-
nicipal de Uberaba, na parte em que tributa 
com 2:0003000 a 4:000S000, os mascates que 
percorrem a cidade ou o município com 
babli, cesto, caixinha etc . 

Art . 2. · Revo1am se as disposiçõ36 em 
contrario . 

Sala daR com missões, 1 . .. de agosto de 
1900 . - Olympio Mourão. -Brandão Filho. 

0 S[l . ~ILVA FORTES, pela commissão de 
Representações, manda á MeFa o seguinte 

Parecer n . 92 
(Terceira leg: sJatura) 

A commissão de Representações, Reque-
rimentos e Petições, á qual foi presente a 
do I .· tabellião do publico judicial e notas, 
e official do registro da comarca do Cur-
vello, pedindo dois annos de licença para 
liquidar negocies, e bem assi m a nomeação 
de Francisco Mendes Leal para seu substl· 
tuto, é de parecer e requer: 

Que seja a petição do cidadlio Thomaz Ce-
sario Mendes Leal, remettida ao dr. presi-
dente do Estado, para providenciar em face 
da legislaçll:o vigente, como for de justiça. 

Sala das com missões, 1. · de agosto de 
1900.- Silva Fortes . - Vasco Azevedo. 

Projecto n. 65 

(Terceira legi slatura) 
A commissão de Representações, Reque-

rimentos e Petições, á qual foi presente o 
do collector estadoal da comarca de Queluz, 
.José Augusto Moreira de Mendonça, pedindo 
que lhe seJa relevado o pagamento da quan-
tia de 4:708$600, que lhe foi subtrabida da 
respectiva collectoria , em estampilbas des-
tinadas ao sello deste Estado ; 

Considerando que Me <!eu o que na accep-
ção j urídica- se chama- roubo - impot'· 
to ndo os te f :teto á evidencia de quo não hou-
ve desleixo ou fal ta de cum pri mento do 
deveres da parte do requerente ; 

Considerando que o facto se acha clara· 
monte demonstrado , como resalta da pro · 
nuncia dos culpados, feita pelo dr. Juiz do 
Direito da comarca ; é pois de parecer que 
soja adoptado o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado do Mi-
nas Oeraes decreta : 

Artigo unico. Fica relevado o Collector 
Estadoal de Queluz, Joaé Augusto Moreira 
de Mendonça, do pagamento da quantia de 
4:708$600, equivalente ao valor de estam-
pilhas, que foram roubadas á respectiva col-
lectoria ; revogadas a9 disposiçOes em con-
t rario. 

Sala das com missões, I. • de agosto de 
1900.-Silva Fortes.-Vaeco Azevedo.-A im-
primirem-se. 

0 SR . RODRIOUKS CHAVES, pela commissllo 
de Redacçllo, apresenta a redacção final do 
projecto n. 49, creando a Assistencia de 
Alienados no Estado.-A imprimir-se. 

0 SR . FERREIRA E MELLO, pela commissão 
de Commercio, manda á Mesa; o seguinte 
Parecer para 2. • discu1são, s'bre o prcj ecto 

n. GO,def900 

A commissão do Commercio, Estatística, 
Industrias e Artes, é do parecer que o pro-
j acto n. 60, sobre feiras de gado, passe á 2.• 
discussão e seja approvado. 

Sala das commissões, 1 de agosto de 1900. 
Ferreira e :'1-lello. -Padre .J oaquim Ca-
lixto. 
Parece1· para 3. • discussão, SGbre o p rojecto 

lt. 1.0, rle f 9CO 

A commissão de Commercio, Estatística, 
Industria o Artes à de parecer que o proje-
cto n. 40 , já approvado em 2 .• discusall.o, 
seja submettido á 3. · e approvado com a 
mesma redacção. 

Sala das commissOes, 1. · de agosto de 
1900.- Ferreira e Mello.- Padre Joaquim 
Calixto.-A imprimirem-se . 

0 SR. JAYMK GOMES, obtendo a palavra, 
requer e obtem dispensa das formalidades 
regimentaes afim de s~r dado para o;dom do 
dia de amanhã o proJecto n. 60 hoJe apre-
sentado com parecer para 2.• discusal!.o.-
lnclua-ae na ordem do dia o projecto na fór-
ma requerida. 

O aR. JoÃo VELLOSO requer e obtem egual-
mente dispensa de impressão e interstício 
afim de que seja discutida e votada na pre· 
sente sessão a redacçl!.o final do projocto n. 
49. 

Lida e posta em disoussll:o é sem debate 
approvada a referida redacção que o sr. 
Presidente manda que se remetta ao Se-
nado. 

N!io ha projectos, requerimentos, indica-
ções ou moçOes a serem apresentados. 

3.• DI SCUSSÃO DO PROJECTO n. 55 
E' lido e posto em 3.• discuaslio o projecto 

n. 55, sobre licença ao professor de Arassua· 
hy projecto este que ê sem debate appro -
vado e vn.o á commissão de Redacção. 

SEGUN DA PARTE DA ORDEM DO DIA 
SEC:U NDA n13CU3SÃO DO PROJKOTO N . 56 

E' lido e entra em 2. • discuull:o o artigo 
unlco do projecto n. 56 prorogando a. lice~
çn. em cujo goso se acha o cldadM Stlverto 
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Augusto de Lima, escrivão do 2 . · officio da 
comarca de Sabará. 

0 IR. SILVA FORTBS pede a palavra e 
manda á Mesa duas emendas ao projecto 
(Le) 

Diz o orador que tratando se de licenças 
que nlto trazem onus para o Estado e tendo 
já a commisslio perfeito estudo dos re!pe· 
ctivos papeis, julga mais conveniente apre-
sentar essas emendas para mais facilidade 
do expediente dos trabalhos da Camara. 

Vem á Mesa, é l ida, e posta em discussão 
conjunctamente com o arti go a seguinte 

Emenda 
N. 11 

; .. ccrescento se onde convier: 2 annos e 
Manoel Amoroso Assis Aguiar, serventunrio 
vitalicio do officio de pa1 tido r da comarca 
de Juiz de Fóra, de um anno, sem venci 
mentos ao professor publi co de Jequitibá, 
municipio de Sette Lagôas, JoEé dos Reis 
Netto, sendo ambos para tratar de nego-
cios. 

Sala das Sessõe~, I do agosto de 1900.-
Silva Fortes.-Vasco Azevedo. 

0 SR. 0KLf'lM MOREIRA, oiJtendo a palavra, 
manda á Mesa a seguinte 

Emenda 
. 2 

Depois da palavra-jud iciario - accrescen-
Re-« e por egua l prazo ao cidadão João Gui-
lherme Ferreira o Castro, esc ri vão de or-
pbães da comarca de Pouso Alto. (S. R.) 

S . S. I de agosto de 1900. - Delphim Mo-
reira. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra so a discussão e procedendo-se á vo-
tação alio approvados o artigo e emendas. 
-A' com missão de Petições. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJRCTO ~. 59 
E' lido o posto em I.· discussão o pro je-

cto n. 59 determinado que o imposto !lo 
transmissão de propriedades in te>· -v iv's (an-
tiga sisa) será cobrado á razão de 4 °Jo, a 
partir do I.· do janeiro de 190 1. 

O Hr. VaNco Azevedo :- Sr. Presidente, 
mais uma vez venho invocar a benevolencia 
da Cnmara no ter de tratar de assumpto tão 
momentoso como o quo se acha cnnsagrado 
no prPjecto n. 59, que tive a hour:\ de o!Tc -
recer a consideração da Cam nra dos sr s. 
Deputados. 

Na occnsido da apresentação do projecto, 
em virtude do disposi t: vo regimenta l, nllo 
dispuz do tempo noces~ario para fund amen-
tal-o e discuti! o. 

Aproveito o ensejo da I . · di scussil:o para 
vir trazer no espir1to da Cnmara, ao conhe-
cimento desta illustre corporação os motivos 
e os intuitos que me guiaram na apresonta-
çll:o de tal projecto . 

Em prhneiro Jogar, ar . Presidente , uma 
vez que o regimento determina qu\3 na pri-
meira discussão somente dois assumptos 
devem ser encarados, eu pnssarl3i a justitl-
cal-o pelo lado de sua constitucionalidade 

para depois entlio encarai-o pelo lado de sua 
utilidade ... 

o SR. JoAo Lmz: - O que eu conte to. 
0 SR. . VASCO AZBVEDO •.. e de SUa conve -

niencia. 
A competoncia do Congresso, fundamen-

tando a constitucionnlidaae do projeoto, estâ 
exarada na. lei n. 2 addicional á Constitul-
çll:o, porque, por esta lei, operando-se a 
discrimi naçlio das rendas estadones e das 
rendas municipae,, tlcou commettida priva-
tivamente ao Congresso a faculdade de ta-
xar o qu.antum do imposto de transmiseão 
de propriedade inter-v1uos, antigo sisa. 

Sobre este ponto, sr. Presidente, que e con-
stitucional, porque elle se firma em dispo-
sição clara de lei funda mental, de txo de me 
alvngar e passarei a enumerar os motivos 
de sua. utilidade e convenienciu . 

Discriminadas, sr. Presidente, as fc ntes 
de receita que forn ecem aos poderes publi-
cas os recursos pura o regular fun cciont-
mento dos variados serviços do Estado, cou-
be ao mesmo Estado o wus, a obrigação de 
manter a polici ~ , a magistra tura, a mstru-
cção, onllm, todos estes serviços vnrindcs e 
dispendiosos que dizem respeito á paz do ci-
dadlio, á garantia e tranqUilida.de da sccie-
dade. 

Para estes serviços valiozos, para. estes 
serviços importantíssimos. e de a lto preço 
reservou o Estado 3 fonte de renda espe-
cificadas na lei addicional li. Constituição : 
reservou o direito de cobrar o impo to de 
exportação, o imposto sobre renda e o im-
posto territorial . 

Examinando estas 3 fontes, que levam ao 
thesouro recursos para as despesas publicas, 
desde lo go, sr. Presidente, e de accordo com 
todos os tratadistas de finanças, vemos que 
o imposto de exportação ó um daquelles 
impostos quo não podem servir de base se-
gura para. a organização dos orçamentos. 

Nenhuma vóz, entro todos os economi taP, 
se levanta para defender o imposto de ex-
portação ; ao contrario, todos _se leva ntam 
para accusnl-o como mconvemenCia, como 
1nsu tentnvel, como incapaz do garantir a 
vHJade dos orçhmentcs. 

Ora, sr. Pre idente, é sobre e ·ta fiJ nte 
conrlemnada de receita, que se as enta actu-
almente o nosso orçamento o os poderes do 
Estudo, seguindo os conselhos exarados n a 
mensagem do eminente estadista que dirige 
com tanto proveito e lustre os destinos da 
Republica l:lrasi leira, bem orientados resol-
ve ram abondonnr a politica perniciosa das 
contemporizaç1les e adiamentos para entrar 
na politica franca da resolução de todos os 
problemas. A administracção do E tado 
veio propor ao estudo e deliberação do 
Congresso a reforma do nosso systema tri-
butaria ... 

UM sa. DEPUTADO : -V. exc. refere-se ao 
imposto territorial f 

0 SR. VA~OO AZBUEDO ... com a introducçl[o 
e regulamentaçll.o do imposto territorial. 

Uma vez condemnado o imposto de expor · 
tação nós temos que lançar m!lo de outraa 
fontes para contrabalançar os impostos que 
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devem desapparecer porque são insuatenta-
"Yei!. 

o sR. JoAo Pto : - V. exc. está cantando 
o de pro(unài• (riso) sobre este projecto. 

0 SR. VASCO AIBVEDO : -Ora, entre OS re-
oursos orçamentarios de que pode lançar 
mão o Eatado, abstrabida a renda proveni-
ente da exportação temos apenas o impos-
to sobre a rsnJa e o imposto territorial. 

Quanto ao de exportação já. começou o Es-
tado a fazer a aua11ubstitu içilo e no nosso or· 
çamento está computada uma ve rba prove-
niente do impodto territorial para substi-
tuir o de exportação. 

O SR. JoAo Pte : -Esta historia de impos-
to terr.torla l bem que se póde applicar aa 
seguintes palavras do evangelho: jam (ce~et 
quatriduanv.m est. 

O sR. JoAfJ Lu .z: - Jã. não é surpre~a. 
0 SR. VASCO AZEVEDO: - Ten.Jo esta re(o r -

ma por base '!stabelecer-se o imposto territo-
rial.. . 

O SR. Jo.>. o PIO dá um aparte. 
0 SR. JOÃO LUIZ : - Que agora não e mais 

uma surpresa. 
0 llR. VASCO AZEVEDO.,. O meu projecto 

se juatitlca porque ~i todos nós vemos a 
necess idade de it· buscar na renda da terra 
um succedaneo para. o imposto de expor-
tação, tambam temos necessidade de alh via r 
um pouco os vutro3 impostos quo pagam 
actualment~ sobrá a terra. 

UM SR. DEPUTADO :- Fazendo com que as 
Camaras fiquem quebradas. 

0 SR. CARVALHO BRITTO:- De trocar um 
novo por u 111 velh o . 

0 SR. VA CO AZEVE DO :-Trocar um velho 
imprestav~ l por um novo que é bom e, como 
tal, proclama~o por todas as auctoridades 
em matarias de fianças. 

0 Sll.. CARVALHO BRITTO :- Trocar Um 
Imposto velho e conhecido por u m novo e 
desconhecido. 

0 SR , VASCO AZEVEDO : - Ne&tas condições 
sr. Presidente, para alliviar a terra a que 
vamos pedir, pela taxa territorial, o dinhei-
ro necessario para as despesas publicas e 
para desaggravar o lmmovel e a propriedade 
emtlm, o e é qu e Yenbo apresentar á conside · 
r ação da Camara o projecto que reduz o im-
p osto da ~ isa :!e 6 o 4 ° (o . 

0 SR. RAPOoO DE ALMEIDA dá Um aparte. 
0 SR . VASCO AZEVEDO : - Sr. Presidente, O 

impo~ to de transmissão de propriedade no 
Estado sendo mais ou menos annualmente 
quatro m1l con tos de r éis .... 

0 SR . ll.\ POSO DE ALMEIDA : -!\las esse 
imposto en tra sempre na previsão Llos con-
tracto3 de com pra e venda. 

O SR.. JoA.o P10 : - A Ca.mara sabe que é 
de eety lo noates casos fazer-se a oração fu-
nebre. ( Riso! ). 

0 SR. VASCO AZEVEDO: - Apenas exigi-
mos, em nome do patriotismo, attendendo 
u circumstanciaa dilflceis do momento, o 
concurso das camaras munlcipaes, para que 
tragam ao Estado um leve e suave confor-
to. 

0 SR . BRANDÃO FILHO : - V. ex c. preten-
de diminuir o imposto das municipalidades 
para passai-o ao Eetado f 

O JoÃo PIO : - Si à anim é contra a dil· 
posiç!lo expressa lia Constituição. 

0 SR. VASCO AZEVEDO :-Pudemos apro· 
veitar perfeitamente o auxilio das camaru, 
reduzindo assim o imposto da antiga sisa. 
Nlio é tão pesado, senbored, não é tão gr~n
de o sacriticio que o projecto vae exigir du 
municipalidades. 

A renda do imposto de transmissilo no Es-
tado, segundo os dados estatísticos que poa· 
suo, orçou no exercício de 1898, em cerca 
de quatro mil contos. 

O &R JoA.o LUiz : - Não chegou lá. 
0 SR.. VASCO AZKVEOO:- Admittamos que 

não tenha chegado a quatro mil contos, mas, 
rendido somente tres mil ó projecto, modi · 
ficando de 6 para 4 a taxa cobrada, isto 
é, reduzindo um terço da contribuição, 
da em resu ltado que numa renda de tres 
mil contos, haverá, apenas, uma a lteraç!lo 
de mil contos em favor dos conLribu inteP. 

O sR. JoÃo LUiz :- E' a terça parte. 
0 SR. FERREIRA E MELLO :- E que lucro 

tem o Est;, do com isso 1 (Ba outros apr1·tes). 
0 SR. VASCO AZt::YEDO :-Essa im p01tancia 

reparte-se por 15 municípios, de modo que 
vem ficar muito subdividida coucorrendo 
cada municipio com um a parcella limitada . 

UM SR. DEPUTADO :- Essa parceiJa sen\ 
egual f . 

0 SR. VASCO AZF.VEDO :-E' r elativamente 
egual, pois, os municípios de maior im-
portancia têm de concorrer com maior 
quantia. 

0 sr. 0LYMPIO MOURÃO:- E.' propociona.J. 
0 SR. VASCO AZEVEDO :- E' mais que pro-

porcional. 
Sr. Presidente, uma idéa que se lança 

na tela da di Ecussão é um elemento que se 
ofl'e r ece para estudo, e eu humilde a uctor 
dessa medida, devo declarar que deixo ·a en-
tregue ao estudo da Camara., agu 1rdando a 
solução que for compatível com os eenti-
mentos de justiça e com os interesses do 
Estado. 

0SR. BRANDÃO FILIIO :-V. exc . permit-
te u m aparte 1 

0 SR. VASCO AZ F.VEDO :-Pois não. 
0 SR. BRANDÃO FJLHO :- A reducçlto que 

v. exc . pretende fazer é em b&nellcio do 
contri bumte ou deve passar ao Estarlo f 

0 ar. VASCO AZEVEDO :- Deve passar ao 
Estado em tempo opportuno. 

0 SR. A&TOJ.PHO PJNTO :-Então e incons-
titucional 

0 SR. VASCO AZKVEDO :- E' um projecto 
que ainda pode ser remedia.rlo e adaptado 
para. futuras legislaturas e que tendo de Fer 
submettido á dJscussll.o ne~ta Casa e no Se-
nado, poderá, depois de approvado, ser in-
cluído no orçamento do anno segu inte, e 
mesmo no do corrente anno, ampliando-se 
as disposiç~e~ sobre a cobrança d~ novos e 
velhos direitos. 

Nessas condições, ar. Presidente, tendo 
procu rado justiticar a idéa do projecto, 
aguardo o pronunciamento da Camara, que, 
espero, será guiado pelos sentimentos de 
Ju$tiça e dd grande e elevado interesse pela 
causa publica. que sempre caracteriza o eeu 
pronuociament:> . ( Muito bem ) 
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O SR. JoÃo Luu :- Eu louvo as intençl!es 
de v. exc. 

0 SR . JOAQUIM CALIIXTO 1- A queat~o é 
que o projecto vae lesar direitos de . ter-
ceiro. 

Nll:o havendo maia quem peça a palavra 
encerra-se a discuçll.o e procedendo-se a 
votaçll:o é regeitado o projecto.- Arcbi-
ve-se. 

O SR . OLYMPIO MouRÃO, (pela órdem), re-
quer que se consigne na acta ter votado & 
tavor do projecto. 

Serà a.ttendido o nobre deputado. 
RBQ UE RIMRNT08 DB URGENCIA 

9. Apanhamento de deba-
tes . ................... . . 

10. Aluguel do predio para 
a Camara dos Deputa-
dos .........•.... .. ... . . 

11. Magistratura e justiça 
do Estado, inclusive o 
addicional da lei n. 90 .. 

12. Pessoal da Secretaria de 
Policia, inclusive o ad-
dicional da lei n. 90, 
48:ii87.S000 e li:OOO 000 
para o expediente . .. ... . 

13. Carcereiros das cadeias 
do Estado e pessoal da 
de Ouro Preto ...... .... . 0 SR. JU LIO TA.VARBS, (pela ordem) obten-

do urgenci~. apresenta por parte da com- 14 · 
miasll.o de Orçamento o seguinte : 

Sustento, vestuario e 
curativo de presos po-
bres ................... . 

P?.recer e redacção para 3. • discuullo o pro-
jecto n. 57, de 1900 

(Orçamento) 

A commissll.o de Orçamento e Contas, da 
Camara dos Deputados, otl'erece para 3. • dill'-
ouasão, o projecto n. 57, do corrente anno, 
redigido de conformidade com as emendas 
adoptadas em 2.• discussllo, e é de parecer 
que uaim seja elle approvado. 

Sala das commisal!es, I.· de agosto de 
1000.- Julio Tavares.- Delpbim Moreira. 

Projeeto o. ~7 de 1900 

FIXA A DRBPBSA E ORÇA A RJ:CEITA DO ESTA DO 
PAI't.A. O AN!'\0 FINANCEIRO DB 1901 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 
DA. DBIIP&SA. 

Art. 1.0 Durante o exercício financeiro 
de IOOI,tlca o Presidente do Estado auctori-
zado a despender a quantia de 20.564:000$000, 
pelas tres Secretarias de Estado, conforme 
os serviços especificados nos paragraphos 
seguintes : 

§ } .o SEORBTARIA DO INTERIOR: 
1. Subsidio ao Presidente 

do Estado .. . . . . ...• . .... 
!. Custeio do Palaoio e 

suas dependencias ..... . 
3. Pessoal da Secretaria do 

Interior, inclusive o ad-
dicional da lei n. 90, 
146:849.3000 e 10:000$000 
para expediente ........ . 

4 . Subsidio aos senadores .. 
5. Pessoal e expediente da 

Ser.retarla do Senado ..• 
6. Subsidio aos deputados. 
7. Pessoal e expediente da 

Secretaria da Cam&ra 
doa Deputados .. . .. . ... . 

8. Ajuda de cueto aos se-
nadores e deputados •••• 

c.-to. 

30:000$00() 

10:480$000 

156:849$ 000 
88:320$000 

37:564,000 
176:640$000 

44:005$000 

36:000$000 

15. Diligencias policiaes . . . 
16. Colonia correccional do 

Bom Destino . ..... . .•. . • 
17. Força Publica : 
a) Pessoal da Brigada, inclu-

sive o addicional da lei n. 
90, para os offlciaes ..... . 

b) Etapa para I .600 praças a 
IS300 na média . .. ..... .•. 

c) Fardamento para 1.600 
praças a 130~000 .•.. . ... . • 

d) Ajuda de cust-o a offlciaes 
em diligencia ..•.. .. ...... 

e) Gratificação a reengajados 
a 200 réis . ....... . ..• .. . 

() Forragem e ferragem • . .. 
g) Compra de animaes, ar-

reiamento e equipamento. 
h) Aquartelamento, soter-

ramento, expediente e luz. 
i) Engajamento de 180 pt.i-

sanos a 2$500 ..•• . •..•••.• 

18. Soocorros publicos . •..• 

19. Auxilios : 
a) Aos hospitaes de Ouro 

Preto, Grão Mogol, Ita-
bira, Diamantina, Pi-
tanguy, Sabará, Santa 
Luzia do Rio das Ve-
lhas, Sete Lag6ns, 
Barbacena,S.J.o!l.o d'El-
Rey, Lavras , Caldas, 
Marianna,Pa.ssos,Aras-
suaby, Serro, Curvei -
lo, Mar de Hespanba, 
Pará., Turvo, Bomfim, 
Rio Preto, Campanha, 
Ponte Nova, Formiga, 
Leopold ina, Juiz de 
Fóra, Dores da Boa Es -
perança, Dores do In -
d~< yá, MinAs Novas, 
Uberaba, . Gonçalo 
do Sapucahy. Olivei-
ra, Itapecerica, Mon-
tes Claros, Catagua-
zes, Tbeopbilo Ottoni, 
Ouro Fmo, Muzambi-
nho e Pouso Alegre, 
40 a 2:0003 •••••••..•• 

36:000$000 

12:000$000 

1. 920:000 000 

50:387$000 

52:504f000 

300:~000 
20:000 000 

17:760$000 

1.235:636S500 

759:200 000 

208:000SOOO 

8:0003000 

15:000 000 
70:000SOOO 

58:000,6000 

70:000$000 

164:2505000 

2.588:086$500 
3.(;000$000 

80:000f000 



20 . 
!1. 

22 . 

23. 

24. 

b) A' Santa Casa de Ca-
r idade da Capital ... . . 

c ) Assistencia de aliena-
dos, inclu~ivé 2:000$ a 
cada um dos hospícios 
de alienados de Dia-
mantina e Itabira . .. .. 

d ) Ao hospital de Jazaros 
de Sabará. . . . . ..... . .. . 

c} Aos recolhimentos de 
orpb!ls de Marianna e 
Diamantina (2 a 2:000S) 

lnstrucção primaria . . .. 
Escolas Normaes- Pes-

soal e custeio ........ . 
Internato do Gymnasio 
Minei ro : 

a) Pessoal 96:3603000 
b) Custeio 
de gabi-
nete e 1~ -
borator io I :000$000 

c ) Expedi-
en te . . .. . 2:000i C•OO 

d) Susten-
to de alu· 
m no s e 
do pes· 
soai do 
s ervi ço 
interno .. 

e) Gratifi-
cação ao 
delegado 
fisc al. ... 

40:000iií000 

2:41)0$000 
Externa to do Gyro nasio 

Mineiro, inclusivé ... 
2:0003 para expedien-
te. custeio de gabine-
tes e laboratorios e 
2:4003 de grati fic ação 
ao delegado fisca l. .... 

Escola de Pbarmacia :-
Pessoal, exped iente e 
custeio de gab inetes e 
laboratorios . •.. .. .... 

25 . Subvenções : 
a) A' Fa · 

cu Idade 
Livre de 
Direi te... 70:000$0(10 

b) Asylos 
de o r-
pbãos de 
Diaman-
tina, Ma-
r i a nua, 
Barbace· 
na, Juiz 
de Fóra e 
:s. Fran-
cisco, em 
São João 
d'El-Rey 
a 2:000$ . 

c) R e c o-
lbimento 
de o r-
pbãs em 
SAo João 
d'El·Rey. 

10 : 000~000 

:t:oooeooo 

12:000.008 

80:000$000 

2:000$000 

4:000$000 
2 . 528:300$000 

4 1 6 : 850~000 
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26 . 

27 . 

28 . 

29 . 

30. 

d) Asylos 
de Maca-
hubas e 
de S. Luiz 
em Cae-
tbé, a ... 
5:000$000 
cada um. lO:OOoeooo 

e) Lyceus 
de artes 
e Officios 
em Ouro 
Preto e 
Di amao-
tina a ... 
5:000~000 
cada um 10:000$000 

Arcbivo Publico Minei -
ro - Pessoal e expe-
diente, inclusivé o ad-
dicional da lei n. 90 .. 

Passagens em estradas 
de fe rro e telegram-
mas .. ... . .. .. .. .... . . 

Impressões e publica-
ções na Imprensa Offi-
cial .. . .. . ..... ... ... . 

Expediente com eleições 
estadoaes ... . ........ . 

Sellos postaes para a 
correspondencia offi-
cial. . . . .............. . 

102:000.000 

33: 180i000 

30:000$000 

80:000$000 

5:000. 000 

15:0008000 
141:760$000 31. Custas em processos cri-

mes e causas da fa-

84:930$000 

99:048$ 000 

3'> 

33 . 

zenda .. .... .. . .......• 
Expediente do jury e t ri-

bu naes correccionaes. 
Eventuaes ............•. 

144:000~000 

19:720$000 
16:000$000 

0.505:417$000 

§ 2.• SECRETARIA DAS FINANÇAS : 

I . Pessoal da Secretaria . . • 
2 . Expediente da mesma .• 
3. Recebedo-

ri a deMi-
n as no 
Rio de Ja-
neiro: 

a) Pessoal 146:40080 O 
b) Expedi-
e nte e 
collabora-
dores.. . . ~ 3 :000$000 

4. Serviço da 
divida do 
do Esta-
do: 
Juros . ... 3 .347:430$755 
Amorti -

176:620$000 
24:200$000 

169:400$000 

zação.. . . 1.170:079$245 4.517:510$000 

5. Gratificações e porcen-
tagens a collectores e 
escrivães........ . . . • . 299:660$000 

O. Fiscalizaçl\o especial das 
rendas internas e ex-

ternas .. . •• • , . . • . • . • • • 77:400$000 
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7. Pessoal das Recebedo-
riae e dos pontos fts-
caes ....•••... . •.....• 

•. Porcentagens áa estra · 
das de ferro e Rece-
bedor!& de Santos . ... . 

!> . Expediente e aluguel de 
casas para Recebedo-
rias e portos ftscaes ... 

10. Juros de etnprestimos de 
orphãos , caixas econo-
micas e de fianças de 
exactores .. . ... . ... .. . 

11 . Passagens em estradas 
de ferro e telegram· 
mas . .......•. . ... . .. . 

12 . Imprensa Offlc ial - Pes-
soal e material. ... . . . 

13. Resti tuiçOes e reposições 
14 . Aposentados e reforma-

dos . . ... .... . ...... . . . 
15 . Impressões de estampi-

lhas ..... .. .. .. .. .... . 
16. Exercícios findos . ... . . . 
17 . PublicaçíJes e impressões 

na Imprensa Otfl cial . . 
18. Gratitlcaçilo addiciona l 

da lei n. 90 . . ... .. . . . 
Hl . Eventuaes ... . .. . 

266:360$000 

413:050 000 

33:400$000 

80:000 000 

20:000$000 

260:000$000 
10:000"000 

!47:137$000 

6:000$000 
60:000 000 

40:000. 000 

85:34 1$000 
10:000 000 

6.796:078$000 

§ 3. 0 Si CRETARIA i.l.A AGRICULTU RA, COM MBR-
CIO E Cl URAS PUBLICAS : 

1. Pessoal da Secretaria ... 
2 . Expediente da mesma .. 
3. Pessoal da repartição de 

terras e colonizaçllo .. . 
4. Expediente da mesma 

repartição . ... . ..•.... 
5. Colonias indígenas ...•.. 
6. lmmigraç!Io e coloniza-

ção ...... ............ . 
7. Medlç!Io e demarcação de 

terras ............... .. 
8. Obras publicas, sendo 

20:000$000 para o pro-
longamento dA. linha 
telegraphica de Minas 
Novas a Arassuaby . ... 

9 . Junta Commercial : pes-
soal - 8:480.3, expe-
diente- 3:0003 .. .. .. . 

10. Compra de vaccina antl-
carbunculosa ... . .. ... . 

11. Estabelecimento bydro-
balneo - tberapico e 
sua fiscalização .. .. . . . 

12. Impressões e publicações 
na Imprensa Official. . 

13. Plantas e sementes ..... 
14, Reforma do ensino agri -

·cola . .. .. ....... .. .. . . . 
tri. Auxilio à publicação da 

Revista Industrial . ... 
16. Passagens nas estradas 

de ferro e telegram-
mas . . . .. . .•.. . .. . .... 

17. Reforma do material da 
Babia e Minas ..... .• 

149:420$000 
15:000$000 

49:900$000 

5:000$000 
25:000 000 

600:000 000 

25:000$000 

900:000$000 

11:480- 800 

9:600$000 

109:0008000 

20:000$000 
50:000$000 

20o:oooeooo 
4:000$000 

28:000$000 

300:000$000 

18. Garantia de juros a di-
versas estradas de 
ferro ........ .... . .. . . . 

19. Fiscalizaçllo das mesmas 
20. Expediente deste serviço 
21. Gratificação addicional 

da lei n. 90 . ..... ... .. 
22. Eventuaes .. . . . ........ . 

Total do. despesa ...• 

1 .612:685$000 
108:200 000 

1:000 000 

29:220$000 
10:000 000 

4. 262:505f()OO 
! 0.564:000$000 

Art . 2 .° Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a abrir creditos supplementares, 
com as formalidades prescriptas pela lei, 
para. o acorescimo de despesas que se der 
nas seguintes rubricas deste orçamento : 

Art. I . o § I . o, ns. 14, 18, 19. lettra e, 22 
lettra D e 27; 2 .o, ns . 4, 5, 8, 10, ll e 
16; § 3 .0 , n. 16 e 18 . 

Art. 3 . • Caso a renda ordinaria e extraor-
dinaria não bastem para fazer face á despesa 
orçada, poderá. o Presidente do Estado fazer 
operações de credito para cobrir o deficit 
que se veri ficar. 

Art . 4 . o Continuam em vigor a!l disposi-
Qlles contidas nos arts. lO, li, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 e 19, da lei n. 19, de 26 de novembro 
de 189 1 ; a t.lo art. 6 da lei u. 39, de 21 de 
j ulbo de 1892 ; as dos arts. 6, 7 e 15 da lei 
n. 107, de 2e de julho de 1894 ; a do art. 24 
da lei n. 264, de 20 de setembro de 1898 e as 
do art. 2.• da lei n. 282, de 18 de setembro 
de 1899. 

CAPITULO ll 

DA. RBCBITA. 

Art. 5. o O Presidente do Estado, na fórma 
da~r leis e regulamentos, fará arrecadar no 
anno fi nanceiro de I. • de j aneiro a 31 de de-
zembi'O de 1901, a quantia de 20 .563:900 000, 
p1•oveniente dos seguintes impostos e títu-
los de receita : 

RENDA. ORDIN.ARIA. 

1. o Imposto sobre generos 
de exportação......... 14 .500:0001000 

2. o Idem sobre generos de 
consumo de fóra do 
Estado.... ........ .... 1.260:000 000 

3. o Taxa de sello , inclusivé 
das custas judiciarias, 
loterias e emolumen-
tos das secretarias.... 850:000 000 

4 . • Novos e velhos direitos, 
extensivos aos contra-
ctos commerciaes..... 400:000$000 

5 . • Passagens em estradas 
de ferro particula-
res.... . . . . . . . . . . . . . . . 250:000 000 

6. o Taxas de heranç11.s e le-
gados, inclu ivô trans· 
missão em linha recta il00:000$000 

7 .° Cobrauça da di v i d a 
activa.... ..... ....... 20 :000$000 

8 . • Imposto de aferição do 
sal. .. . .. .. . .. . . .. . .. . 300:000 000 

9 . • Renda da Imprensa Offi -
eial. . . . .. . .. • . .. . . . . . 220:000tOOO 
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10. Producto da venda de 
terras devolutas .. •.•. 

11. Juros de quatro apoli-
ees ..... . ....•........ 

12. Taxas de matricula e 
annuldades nos estabe-
lecimentos de instru-
eÇil.o .•................ 

13. Renda dos terrenos dia-
mantinos ... .... . 

14 : Impoeto de 3 1/2 °/o so-
bre a exportaçil.o do 
ouro .......... , .....• 

15. Quotas com que concor-
rem varias empresas 
para o serviço de fls . 
calizaçllo ............. . 

16. Taxa addicional. ....•. 
17. Imposto territorial. ...• 

35:0001000 

2001000 

60:0001000 

l:0:000$!000 

550:0003!000 

125:200$000 
240:000$000 
950:000$000 

RENDA EXTRAORDINARIA 

1. • Receita eventual com-
prehendidas as multas 
por infracções de leis 
e regulamentos •...... 

2.• Reposições e restituições 
e productos dos pro-
prios do Estado por 
v e n d a ou arrenda-
mento .... . .......... . 

3.• Producto das fianças 
criminaes ............ . 

4. • Saldo ou excesso entr.e 
os recebimentos e re-
stituições nos deposl-
tos de diversas ori-
gens ...... . .......... . 

50:0001000 

3:000$000 

500$000 

I 30:000$000 

20.563:900$000 

Art. 6.• Fica creada a taxa addiclonal de 
10 •/o sobre os Impostos mencionados nos tí-
tulos 2.•, 4.·, 5.• e 6.• da ren1a ordinaria. 

Art. 7. • Os bilhetes ou fracções de bilhe-
tes de loterias, cuja venda nllo é probibida 
no Estado, ficam sujeitos, desde já, ao im-
posto de 300 re., que será cobrado por meio 
de estampilha. 

Art. 8.• As loterias que se extrahirem no 
Estado ou concedidas por este ficam sujei · 
tas, desde jà, e sem prejuízo do disposto 
no artigo antecedente, ao imposto de 15 •to, 
sobre o capital de cada extracçlio. 

Art. 9.• A taxa de aferição de que trata 
o decreto n . 590, de 27 de agosto de 1892, 
será cobrada á razllo de 10 réis por kilo-
gramma, ficando assim modificado o art. 
4.• da lei n. 107, de 26 de julho de 1894. 

Art. 10 . Fica o governo auctorizado a 
reformar, riesde jã, o serviço fi sca l do Esta-
do e o da 1mprens& Offlcia1, modificando, no 
que for necePso.rio, os respectivos regu1a-
mt~ntos , bem como a crear uma secçllo de 
estatística, annexa a uma das Secretarias, 
1em augmento de dePpesa, podendo apro-
veitar o pessoal dispensavel de qualquer 
daa E ecretarias. 

Art. 11. Fica o Presidente do Estado au · 
ctorizado a alienar ou arrendar a estrada de 
ferro Bahia e Minas, ou a fazer quaea(!uer 

operações de credito, que tenham por bue a 
mesma estrada. 

Art. 12. O pagamento aos aposentados e 
reformados só se fará median\e attestado 
de vida passado por qualquerauotoridade. 

Art. 13. A verba destinada ao pagamen-
to de custas judiciariaa serà distribuída pro-
porcionalmente por cbmarcas, de seis em 
seis mezes, na razil.o de 69:0003000 por se-
mestre. 

Paragrapho unico. Findo o semestre e 
reunidos os mappaa de todas as comarcas, 
far-se-ha a proporçil.o, e a importaneia que 
couber a cada uma dellas será posta á diapo-
siçlio do escrivão do J . • • offlcio, na respecti- · 
va collectoria, para que seja rateada entre 
os foncc ionarios a que pertencer. 

Art. 14. Continuam em vigor as disposi-
ções de leis de orçamentos anteriores, de ca-
racter permanente, que não tenham sido ex-
pre~samente revogadas e que implicita ou 
explicitamente nll.o forem contrarias ás dia-
posições desta. 

Art 15. E' o governo auctorizado:a entrar 
em accordo com o Bispo Diocesano para re-
gular a forma do cumprimento da obrigaçil.o 
contrahidn pelo poder e:recutivo, de edificar 
nesta Capital uma egreja-matriz, podendo 
despender até a quantia de 200:0003000 em 
prestações aonuaes nunca maiores de ........ . 
40:000 000, para o que 1lle fica concedido o 
necesaario credito. 

Art. 16. Fica reduzido a 0,3 ·1. o imposto 
de que trata a lei n. 271, de I . • de se-
tembro de 1899, deduzindo-se da estatística 
o valor das bemfeitorias nella incluídas até 
o maximo de 40 .f•. 

Art. 17. Para a arrecadação do r eferido 
imposto, que será. iniciado em I.· de junho 
de 1901, o governo mandará proceder á re-
visão da estatlstica feita, si julgar con-
veniente, podendo prorogar até 30 de março 
do mesmo anno o prazo de que trata o art. 
19 da citada lei n. 271. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala dRs commissões J.· de agosto de 1900. 
-3ulio Tavares.-Deltlm Moreira. 

0 SR. RODRIGUES CHAV&B, (pela ordem) Oh-
tendi) egualmente urgencift, apresenta pela 
commissil.o de Redacçl!.o, o seguinte : 
Parecer e redacçllo final, soire o prMecto n. 

55, de 1.900 
A commissl[o de Redaçclo de Leis, a que 

foi presente o ;proJecto n. 55, prorogaudo 
por um anno a llcença concedida ao pro· 
fessor Raphael de Mattos Paixll.o, à de pare· 
cer que seja adoptada como final, a mesma 
redacção com que foi approvado. 

Sala das commluões, 1. • de agosto de 
1900.- Rodrigues Chaves . -Nunes Pinhei-
ro.-Luiz Cassiano.-A imprimir-se. 

DISCUSSÃO ·no PA.R&CER N. 90 
Finalmente lido e posto em discusslio, é 

sem debate approvado o parecer n. 90.-Ar· 
chive-se. 

Esgotadas as ma terias da ordem do dia, o 
ar. President., dealgna para amanhll. a se-
guinte 
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ORDEM DO DlA 
PRlKBilU P.lB.TB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa parecerea de commia-

IOes e doR projoctos depois de impresaoa e 
diatrl buidos. 

~presentaçlo de pareceres das com is-
eões. 

Apresentaçlo de projectoa, requerimentos 
lndicaçOes, lnterpellsçoes ou moções. 

Discuss!o de requerimentos, indicaçOes, 
lnterpellaçOes e moçOes. 

Approvaçlo de redacçoes finaes. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horaa da tarde : 
I.a discussll:o do projecto n. 63, dando 

co~petencia aos juizes de direito, Las co-
marcas, para ordenar o registro de firmas ou 
razoes commerciaes. 

1. .. do de n . 62, sobre E. F. Ouro Fino ao 
Campo Myetlco. 

2 ... do de n. ll'l, que modifica a lei n. 245, 
iobre feiras de gado. 

Levanta-se a sessão. 

37 .• SESSÃO ORDINARIA AOS 2 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR. JUBBIItO DE OLIVBIRA 
SOMMARIO : - !.• parte da ordem <lo dla.-Acta.-

Rxpedlente . - Observação <lo sr Ta,•ares de 
Mello.- 2 • leitora.- Apreseotaçlls dos pare-
ceres para S. • dlscossllo do projecto o . 56 e 
para 2. • •los de ns 97 e 5S. Idem do parecer 
n 93 e dos projectss ns. 66, 67 e 6 .- Req ueri-
mento de ur11encla. ApresenlaçAo do parecer para 
3. • discussAo do pro/ecto n. 42 - Dlscusslo 
de reqnerlmcnlo.- D scossllo da redacçAo Doai 
do projecto n. 55. - it.• parte. - 1.• dlscos-
aAo do projecto n. 63. - 1.• do de r.. 62. Dis-
coreo do sr. Raposo de Almelrta.- ~-· dlscus· 
elo do projer.to n. 60. Substitutivo do sr. 
1ol.o Luiz . Dlseus&lo da prefere nela. Discurso 
do sr. ~'e rre ira e ~lello. Artigo l." do substi · 
tutlvn. Discurso dos srs. João Lolz e Jo <1 
Gonçalves. At tlgo 2. ·. Discursos dos sn. João 
Luiz e Carlos Toledo. Artigo 4. · Discurso do 
sr. J :lo f.ulz. - Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de 011\.·eira, Agoa · 
tinho Pereira, Celestino Soares, Carvalho 
Britto, João Velloeo, :t>orto Primo, Silva 
Fortes, Joilo Luiz, Julio Tavares, Jolto Pio, 
Delfim Moreira, Jayme Gomes, Jo quim Ca-
llxto, Astolpho Pinto, Ta.varee de Mello, 
Joaé Gonçalves, Nunes Pinheiro, Luiz Cae-
siano, Vasco M:evedo, Artbur Pimenta, Fer-
reira e Mello, Carloa Toledo, Rodrigues Cha-
ve•, Raposo de Almeida, Luiz Renn6, De -
liderio de Mello e Ignaoio Murta, faltando 
com cauaa participada os ara. Olympio 
Borgee, Gaspar Lopee, F. Peixoto, Aat.ol-
pho Dutra, Lindolpho Campo1, Freitaa Caa-
tro, Ribeiro Junqueira, Bernardea de Faria, 
Leopoldo Corrêll, Simelo StyUta, Valerlo de 

Rezende, Juvenal PenD& e Abeilard, e aem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a aeealo 
Lida a aeta da antecedente e nlo hio\vendo 

quem sobre a mesma faça obaervaçoea 6 
ella dada por approvada. 

UPBDl'E:NTE 
0 BR. 1.• SECRETARIO dá Cilnta do aegulnte: 

R~qu~mento 

Do oidadlo Oscar de Magalbles Partilho, 
escrivão do juiz de p z do diatrieto de 
Tombos, município de Carangola, aolioit.ando 
doia annos de licença para tratar de sua 
eaude.- A' eommis lo de PeiiçOet. 

0 IR. TAVARES DB MELLO pede para se COnli· 
gnar na acta que si estlveue pro ente á 
seeelo em que se votou a emenda otrereclda 
ao orçamento com relaçllo ao Imposto ter-
ritorial votaria contra a mesma .- Será at-
tendido o nobre deputado. 

BEeUNDA LEITURA 
Têm 2. · leitura o parecer n. 92 e os pro-

jectos ns . 64 e 65, que ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos. 

Comparece o ar . Xavier Rolim. 
APRliBENTAÇIO DE PARECBRBS DB COKM1180U 

0 SR. SILVA FORTES, pela eommiB@IiO de 
Repreaentaçnes, manda ! Mesa os seguintea: 

Pt•oj~cto n. 66 

(Terceira Legislatura) 
A commisslio de Representaçnsa, Requeri-

mentos e Petições, á qual foram presentes aa 
dos cidadlios : Joaquim Marianno Campos do 
Amaral, 2. • tabellião da comarca de Pouso 
Ale&re, pedindo dois annos de licença para 
tratar de saude ; Jose Calixto Fonseca de Ca· 
lazans, pedindo prorogação de quatro annoe 
para o mesmo il.m ; e Manoel Caasiano de 
Oliveira França, eacrivlto de orphlos do Sa-
cramento, pedindo prorogaçlio de quatro an-
nos para tratar de negocias, e de parecer 
que se adopts o seguinte 

PROJECTO 
O Congresso Legislativo do Estlldo de Ml· 

nas Oeraes decreta : 
Art. I.• Fica o Preaidente do Estado aucto-

rizado a conceder licença, sem preju zo do 
serviço administrativo judioiario, a Joaquim 
Marlanuo Campos do Amaral, 2. tabellilo da 
comarca de Pouso Alegre, por dois annos,para 
tratar de 1a.ude,e a. prorogar as em cujo goao 
ae acham José Calixto da Foneeoa de Calazans, 
esorivlio de orphllos do Rio Branco, para tra-
tar de saude e a Manoel Caasiano de Oliveira 
França, escrivão de orphãos do Sacramento, 
para tratar de negooioa, a.té doia annos. 

Art. 2.· Revogam-se as disposiçllee em 
contrario. 

Sala das eommluoea, 2 de agoato de 1000. 
- Silva Fortea . - Vuco Azevedo. 



1ee 

Pareret• n. 93 

(Terceira legislatura) 
A commissil.o de Representaçbes, Requeri-

mentos e Petições, á qual foi presente o de 
Ped ro Alves Fernandes, pedindo indemniza-
çlio da quaotia quedesp•mdeu com a constru -
cclio de uma pon te sobre o rio Caratinga, 
o a estra1la que, por Cuiethé, vae ter ao Es-
tado dl) El pirlto Santo. é de parecer e re-
quer que' ~ ejam solicitadas do üoverno do 
E11hdo as seguint es informações : 

I.· Si a ponte co nstitue serviço de att ri-
bu iç1\o estado al, munici pal ou dis tr icta l, e 
qual a importancia qu e e:s:erco sobre o com -
mareio eot.re os do is Estados : 

2. · Qual o seu valor reft I, ·e si o servi ço 
otferece ga ranti a vara o tr ll nsit o pu blico 
pela solidez e durabi l idade da construcçll o . 

Sa.la. das commissões, 2 de agosto de 1900. 
-Silva Fortes.-Vasco Azevedo. 
Parecer e redacçllo para 3 . · difcussilo, sobre 

o p 1·ojecto n. 5 0 , de 1000 

A commi sFlio de Represen taç<.es, l{equeri-
mentos e Pt~ tiç ões, à qu al roi pre~e n te o pro-
jacto n. 56, deRte anno , approvado Pm 2.· 
di scu ~ s~o co m duas emend" s, offe rece-o para 
3.· di scu ~s il.o com a seguin te redacção : 

O Con gresso Legi slativo rio Estado de Mi-
nas Oeraes rlecreta : 

Art. 1. · Fica o Presitlente do E tado de 
illinaa Geraes auctori zado a proroga r por 
mais dois an no R, sew prej uizo do serviço ad-
mini strati vo judiciario e para trat ar de ~aud a 
as li cenças em cujo goso ~e acham : ilverio 
Augusto de Lima, escrivão do 2.• officio e 
otfl cial do registro de hypothecas da comaro 
ca de Sabari ,e João Guilherme Ferreira e Cae 
tro, escrivão de orphãos da r.omarca de Pous 
ao Alto. 

Art. 2. • Ao serven tuario vitalicio do offi-
cio de partid or da comarca de Juiz de Fóra 
concederá dois annos de licença para tratar 
de negocias, e ao professor publico do Jequi-
tibá, município de Sete Lagoas, José dos Reis 
Netto, para identico fim, um anno de licença 
sem vencimentos . 

Art. 3. · Ficam revogadas as disposições 
em contrar io . 

Sala das comm issões, 2 de agosto de 1900. 
-Silva Fortes- Vasco Azwedo.A i m primir- ~ u 

O SR . CA Hr,os Tor,r;:oo. pela com mi ssão de 
Conatituição,ma nd a à !\lesa o se!!uiote 
Parecer e emendas , snb1·c n J> l'o.'ccto >L .11 , de 

10 00 
A commi ssil.o de Constitu içi"LO e Legis ln-

ção , a qu e fo i presente o pro_jec to n. 37, 
desta Camnra , approvado em segunda di s-
cussão com uma emenda su bsti tuti va ao ar t. 
J. •, n. I, é de parece1· que ass im redi gi-
do seja 11 pprovado e111 terceira discm são com 
as emendas que <1 fl'erece . 

PRO J KCTO S . 37 
Ar t . I . • Na prohi biçll:o do art . I !J7, § 3. 

da lei n . 20, de 26 de novembro de 1 ~9 1 , 
ca m comprehendidos : 

N. I. -Todo o cidadlo que ae achar al.-
cançado para com os cofres publicas fede-
rasa, eatadoae1, municipaes e districtaes. 

N. 2. - O cidadão que, na vigencia de 
qualquer contracto com o governo do Estado, 
da União, repartições estai.loaes ou federaes, 
est iver sujeito á pena de multa e lhe es-
tiTer dando execução até 6 mezea antes da 
eleiçlio . 

Paragrapho unico. Esta prohibição com-
preheode o~ contractos, cujo prazo de dura-
ção esteja terminado ; mas, continue o 
contractaoto, em virtude de clausula ex-
pressa ou não, a dar-lhe execução, perce-
bend o quaesquer vantagens peo.unia.rias. 

Art . 2 .• Esta lei entnrá em vigor na 
data de sua publicação. 

.\rt. 3. • Revogam-se as disposições em 
contra r io . 

Em endas 

N. 2 
Ao art. 1. · , n. I -modifique se e diga-se: 
Todo o cidadão, qu e for declarado res -

ponsavel. por al cancu verificado em julga-
mento de fl nitiTo de suas contas, para com 
os cofres pu bli cas federaes, estadoaes, mu-
nicipaes e di strictaes . 

N. 3 
Ao n. 11 - Supprima-se. 

. 4 

Ao paragrapbo unico- Supprima-se. 
Sa la. das commissões, 2 de agosto de 1900 . 

-Carlos Toledo. - Carvalho Britto -
Porto Primo, vencido. - A imprimir-se. 

0 SR. RAPOSO DE AI,MEJDA, por parte da 
commissão de Instrucção Publica, manda á 
Mesa o seguinte 
Pa1·ecer p ara 2 . · d iscussão, sobre o p rojecto 

n. ú3, de 1900 

A eommissão de Instrucçãtt Publica, a. que 
foi presente o projecto n. 53, creando 
escolas mixta~ nocturnas nos estabelecimen-
to industr iaes : 

Considerando que a lei n. 2t{ l, de 16 de 
setem bro de 1899, determinou para oreação 
de cadeiras de instracção primaria as sédes 
dos muni cípios e dos di stri ctos ; 

Considerando que, a r eferida lei poucos 
mezes tem de execuçlio, e é conveniente não 
lhe perturbar os e1Jeitos a11tes que a 
pratica demonstre a necessidade de mo-
dificai-a ; 

Considerando .~tue qualquer medida de 
accordo com o projecto só deveria ter Jogar 
depois de verificada e apurada, por meio 
do recenseamento da população escolar, a 
necessidade da creação de novas escolas 
quando, apesar do empenho do Governo, 
muitas são as cadeiras sem provimento ; 

Considerando que para a suppressão das 
escolas ruraes, concorreu a falta de verba 
no orçamento, facto este a que deu Jogar a 
difficil si tuação fin anceira do Estado; 



.... 
Considerando que persiste a mesma situa-

çio, sem ofl'erecer recursos paro. a decre·ta-
çll:o de novas despesas ; - é de parecer que 
o projecto n. 53 seja rejeitado um 2.• dis-
cusslo. 

Sala das commissnes, 2 de agosto de 19 1. 
- Raposo de Almeida. - Padre Xavier 
Rolim .- A imprimir-se . 
APRBSENTAÇÃO DE PROJ E ~TOS, INDICAÇÕES, RE-

QOERIMENTO E ~l OÇÕES 
O Br . .Jollo Pio:-Passo ás mãos de v. 

exc., sr. Presidente, um projecto que está. 
apoiado por grande numero de assignatura~, 
fazendo reverter pa.-a a camara municipal 
de Barbacena a verba que se acha no the-
souro, desti nada ao conserva torio de musica 
daquella cidade. 

Em 1890, pelo governo provisorio, foi con-
cedida uma loteria para aquelle ePtabeleci-
mento, idéa essa que não poude ser levada a 
e1l'eito. 

Esse dinheiro existe no thesouro, como se 
vê do orçamento e do relato rio do Secreta· 
rio das Finanças, e eu dou um destino ao 
mesmo, fazendo-o reverter para o. munici-
palidade de Barbacena. 

Não ha antagonismo de idêas , sr. Presi-
dente, entre os 2 primeiros signatarios do 
projecto, nus não l'ormnmos um hybridismo 
'flOlltico (Apoiado do s1· . João L ui:), nas lu-
ctas que travamos nós nos defendemos com 
a palavra. (Mu ito bem áo sr. João Luú:), mas , 
não desce mos jamais às luctas inglor1as de 
pequenos odios . Ao passar aquellas portas, 
resta-me sempre a admiração que tri buto á. 
s. exc ... 

O SR. JoÃo Lutz:-Admiração que tambem 
eu tributo á v. exc . 

O sa. JoA.o Pto .... mas, nunca qualquer 
p!lixll:o politioa que espíritos mal intenciona-
dos podem ,·ér nas luctas que travamos no 
cumprimento do nosso dever. ( Mttito bem 
do sr. J. Lui:) . 

As duas assignaturas mostram, portanto, 
que não existe hybridiemo político entre nós. 
(Apoiados Jlt~ito bem). 

Vem á Me a, é lido" estando apoiado pelo 
numero de assignaturas vae a imprimir-se o 
seguinte 

ProjeciG n. G7 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislati I' O do Estado de Ji-

nas Geraes decreta : 
Art. I. · A quantia arrecadada e por arre -

cadar, provenie:~te da loter1a concedida ao 
Conservatorio de Mueica de Barbacens , será 
entreg ue â municipalidade da mesma cidn-
de, que a empregará como julgar conve-
niente. 

Paragrapho. De81a quantia e rã deduzida 
a importancia de 30:oooaooo que o governo 
entregará á. Prefeitura da Capital, para ser 
applicada, a juizo do Prefeito. a in~titui
çOea de caridade da Capital do Estado. 

Art. 2.• Revogam-se as disposi ções em 
contrario. 

Sala das senõ~~. 2 de agosto de lDOO.-

Padre João Pio.-João Luiz. -Raposo de Al-
meid!I.-Ferreira e Mello. - Nunes Pinheiro. 
-Silva Fortes.- Julio Tavares.- Tava-
res de Mello .- Vasco Azevedo.- Carvalho 
Britto.- Jose Gonçalves .- João Velloso. 
- Luiz Cassiano.- Carlos Toledo - Jayme 
Oomes. 

O Br. Rapo11o de Almcld":- Sr. Presi-
dente, quando na sesPão do anno pas~ado eu 
tive a honra de ser eleito membro da com-
miseão de lnstracção Publi c11 , e mais tarde 
escolhido pelos meus !Ilustrados collegas 
para confeccionar o projecto n. 25, que hoje 
é lei do Estado, sob o n. 2 I, tlz particular 
empenho para satisfazer importante neces-
sidade qu11l era a creação de uma Escola 
Normal na Capita l do E tado. A nece~sidade 
dessa creação impunha-se e impoe e ainda . 

V. exc. e a Camara sabem que, na epocha 
actual, em que as difficuldade da vida sa-
lientam-se por toda parte, mal', principal-
mente nos grandes nucleos populosos, v. 
ex c. s&.be que o Estado ni\o podendo ser has . 
tante generoso para retr ibuir aos seu ser-
vidores Dll medida das suas necessidades, 
de sorte a assegurar-lhes , n11o só o bem estar 
do presente, mas tambem o bom e tar do 
futuro, deve, entretanto, ser previdente, de 
modo a, por meios indirectos, preparar-lhes 
esse futuro, dando-lhes o meio facil de, pela 
educação de seus filhos, gan.ntir o porvir 
para suas famílias. E, v. exc. tam bem sa-
be, ar. Presidente, que actualmente exis-
tem na Capital do Estado de Minas, desli-
gados da escola de Ouro Preto, talvez, não 
menos de sessenta normalistas, que est-ão 
privados de continuar seus estudos por falta 
de um estabelecimento no qual possam com· 
pletar o curso que haviam iniciado. 

0 SR. VASCO AZEVEOO:-E' uma necessidade 
urgentiss1ma. 

0 SR. RAPOSO DE AL~lEIDA : - Demai , Sr. 
Presidente, si as Escola Normaes pullulam 
no E~tado, excedendo, quem abe, suas ne-
cessidades, ou antes, as necessidades do en-
sino normal, por que r azão a Capital de 
Minas, para cuJa construcção e organização 
tão ;rrandes e ingentes sacritlcios e ilzeram, 
tilo grandes e ingentes que talvt-z hoje per-
ante elles recuassemos, ha de ficar privada 
de um dos grandes elementos de proj!resso, 
de uma das bellas e uteis man ifestaç ões d~< 
civilização 1 (Apo•ados; mu•lo bem) . 

Portanto, alongar-me nesse a~sumpto no 
momento em que o prazo é curto pat•u razer 
ligeira. ju tiflcativa. do projecto, seria abusar 
da. benevolencia dos que me ouvem (nilo 
apoiados geraes) e talvez exigir de v. exo., 
ar. Prestdente, a gentileza de prorogar o 
tempo que me ó concedido pelo regimento, 
porisso venho, apenas, satisfazer uma aspi-
ração do meu coração, venho, apenas, dar 
uma satisfaçl!.o aos . impulsos de minha 
razão. 

Mas, ar. Presidente, si é verdade que na 
sess11o do anuo paesado eu tive, embora 
luctando e luctando em um esforço superior 
ás minhas forças, de advogar aqui a passa-
gem de um projecto de lei que ia levantar 
reclamações pelo Estado inteiro, que la ferir 
doutrinas assentadas quanto á necessidade 



da propagação do ensino, porquanto, meu 
projecto v1nba, no seu primeiro golpe, pôr-
se de accordo com os pr10cipioa consignados 
no orçamento, accedentlo tacite.mente á. 
auppressrí.o de tod&a as escolas curaes que 
eram representadas por diveraas centenas, 
si eu vinha modificar o programma do ensi-
no das Escolas Normaea e fazia eijses sacritl-
cios em nome dos graves e dos grandes 
interesses do Estado, em nome de sua ditfl-
cilima situação tlnanc«>ira, eu, sr. Presiden-
te, que, neste momento, não posso dizer que 
a nossa situação financeira transformou-se 
do anno passado para cá, mas, pelo contra-
rio, pelas discussões havidas aqui, por occa-
sião de ser votado o orçamento, quer pela 
primeira, quer pela segunda vez, vedfiquei 
qu11 ella continúa a mt~srna, ei não aggra-
vada, eu nao podia, neste momento, v1r sa-
tisfazer essa grande aspiraçao, propondo a 
creação da Escola Normal desta Capital, sem , 
por minha vez, fornecer os meios neces8a-
rios para installação e manutenção desse 
estabelecimento, sem aggravar o estado fi-
nanceiro, sem pedir sacritlcios ás verbas 
orçamentarias. 

Por estas razões, sr. Presidente, 6 que 
eu, reflectindo, estudando os diversos ele-
mentos com que se pode jogar para avaliar 
das Escolas Normaes do Estado, estudan-
do as suas situações geograpbicas e col-
locando-as na devida e conveniente relação 
com os interesses geraes do ensino, recor-
dando-me e indo de novo reler as discussões 
que, a proposito da suppressão desses esta-
belecimentos, foram aqu1, tão bdlba.ntem'lnte 
desenvolvidas, entendi que, ao lado da crea-
ção de uma Escola Normal e da causa que 
dá origem a uma despesa nova, devia coUo-
car o conveniente remed10, providenciando 
de modo que as despesas com a sua creação 
e installação não fossem, nem de leve, ferir 
o equilíbrio orçamentario ; e, portanto, co-
gitei de, na propria verba das Escolas Nor-
maes, encontrar os elementos precisos para 
dar vida á. nova instituição. 

Levado por estas considerações, sr. Pre -
sidente, o mais obscuro membro desta Casa 
(nllo opoiados geraes) tomou sobre seus 
hombros a missão, aluis bem dilflcil, de vir 
apresentar um novo projecto, arcando, 
perante a Camara e perante o Estado in-
teiro, com a grave responsabilidade, que 
dabi lhe advem, sujeitando-se muito em -
hora, á grita apa1xonada que se lla de le-
vantar contra o seu obscuro nome, mas, 
esperando que o futuro lbe fará justiça re-
conhecendo que, não obstante sem merito 
(nl/.0 apoiados), elle aqui se acha collocado, 
tendo unicamente em vista cumprir os di-
ctames do seu patriotismo e obedeceu aos 
impulsos de soa consciencio.. ( Muito bem! 
Mu•to bem! 

Vem á Mesa, 6 lido e estando apoiado 
pelo numero de assignaturas vae a impri 
mir-se o seguinte 

Projecto n . 68 
(Terceira legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica creada uma Escola Normal 
na Capital do Estado. 

Paragrapbo unico. A primeira nomeação 
dos respectivos professores é de livre esco-
lha do governo. 

Art. 2.• Ficam supprimidas as Escolas Nor-
maea de UiJerabA, Arassuaby, S. João d'El-
Rey e Sabará. 

Paragrapho unico. Aos professores des-
tas escolas serão applicadas as disposições 
da lei n. 281. 

Art. 3. • Fica o governo auctorizado a ap-
plicar ao custeio e installação da E~cola 
Normal da Capital o excesso da verba orça-
montaria, destinada ás escolas normaes sup-
primidas. 

Sala das ssssões, 2 de agosto 'de 1900.-
H.aposo de Almeida.- Brandão Filho.- Car-
los Toledo. - Astolpbo Pinto. - João Val-
Ioso. 

O SR. JoÃo LUiz (pela ordem) obtendo ur-
gencia, apresenta por parte da commisslio 
de JuEtiça Civil e Criminal o seguinte 
Parecer e redacção para 3.• d!scussllo sobre 

o projecto n. 42, de 1900 

A commissão de Justiça Civil e Criminal 
é de parecer que o projecto n. 42, deste 
anno, seja ~pprovado em terceira discusaão, 
com a redacção que ofl'erece, de accordo 
com o vencido em segunda discussão. 

A commissão entende quo as emendas 
ofl'erecidas pelo sr. deput~do Astolpho Pin-
to e que constituem os arts . do projecto 
merecem approvação. 

E' necessaria uma providencia legislativa 
que torne effectiva a obrigação impoata ao 
juiz de despachar os feitos no prazo le-
gal. 

Si é certo que a magistratura mineira póde 
constituir motivo de justo orgulho pa1•a o 
nosso Estado, como pensam sinceramente 
os signatarios deste parecer, é tambem in-
felizm ente verdade que abusos são commet-
tiuos quanto ao excesso dos prazos legaes 
na decisão dos processos. 

O Codigo Penal ( art. 207 § 5.• e art. 210 ) 
pune, como prevaricação ou como (alta de 
ea:acção no cumprimento de deverei , o facto 
de exceder o jui z os prazos estabelecidos em 
lei para proferir sentença definitiva ou des-
pacho. 

Estas disposições do Codigo Penal, não 
têm, sinão em casos excepcionalissiruoP, eC-
feito pratico para o tlm que teve em vista 
o sr. deputado Astolpho Pinto. 

Em outros Estados existem disposições 
mais rigorosas sobre a mataria e em alguns 
dá-se a suspensão ou perda de vencimentos, 
como pena imposta ao magistrado que ex-
cede os prazos legaes para sentença ou des-
pacho. 

Nesse sentido, o mesmo auctor da emenda 
que foi acceita em segunda discuss!lo apre-
sentou na sessão do anno transacto, emen-
das que foram impugnadas pela. commisslio 
de Justiça pelos fundamentos que constam 
dos Annaes, isto é, deprimir a dignidade do 
juiz, collocal-o em posição de subordinaç!l.o 
aos escrivães . com inversão da hierarcbia 
judiciaria e difficultar, de m'ldo extraordi-
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nario, os serviços de contabilidade pu-
blica. 

A emenda apresentada ao projecto n. 42 
remove aquelles inconvenientes, crêa um 
novo incentivo •para os magistrados diligen-
tes-que s!i.o a maioria da classe-e attmge 
ao fim que teve em vista o seu auctor . 

A perda de antiguidade não deprime a di -
gr.idade do juiz, porq ue essa antiguidade se 
conta pelo etl'ectivo exercício e pócle se di-
zer que o ju tz qufl não despachar os fe itos 
no prazo da lei está com o que fóra do exer -
cicio do seu cargo pelos dias de excesso dn-
quelle prazo. 

Além disso, os j uizes diligen tes subirão 
na lista de anti~; u i dade, te ndo assim uma 
mcompensa , além da sua propria conscien-
cia , pelo recto cumprimento de seus deve-
res, occup:tndo os Jogares que perderem, 
nessa lista, os juizes falLosos . 

Dos e moJo não haverá, em face da lei, 
egual Jade de condiçOes t!nlt·e o j u iz diligen-
te e o JUiz desidioPo ; a p ro pria j ustiça ex i -
gia, po is , a providencia contida na emen-Ja 
do sr. depu tado Astolpho Pinto. 

Finalmente, os jui zes, por essa omenda, 
nllo llcam de modo algum subordmados aos 
escrivães- e. aptmas, ao Tribuna l Superior, 
nos termos da orgamzação judic tari a do Es-
tado . 

A comm i "itt• , reservando-se o direito de 
oll'e recer a lgu mas emendas em 3.• discussl!.o, 
pensa, pois, que dHe ser approvado o pro 
j ecto n. 42 com a seguinte red 'loçllo: 

PROJKCTO N . -t2 

O Congresso Legisl ativo do Es tado de Mi 
nasGeraes decreta : 

Art. J. o O concurso para o provimento dos 
cargos de juiz de direito, de que trata o 
art . 67, n . 5 da Constituição do Estado, será. 
fei to para c ~da comarca de J.a entrancia que 
vagar segun do a ordem das vagas. 

Paragra pho uni co. A vaga, p&!'a o elfeito 
do co ncurso, veritlcar-se-ha, si , no prazo de 
30 dias, r. lio ro r a comarca provida , medi -
anta remoção da juiz de direito de outra 
comarca , nos termos em que a permittem a 
Consti tu ição do Estado e leis em vigor. 

Art. 2 . · Commun icada a vaga, o Presi-
dente da Re lação mandará annunciar a in -
scripção para o concurso, com o prazo de 
40 d ia ~ . 

§ I .· Para a ioscrlpção para o concur o, 
além dos doc um entos que os concurrentes 
poderllo juntàr para provar a sua capacida-
de, silo indispensaveis os seguintes : 

a) C1rta de doutor ou bac'larel em direito 
por qualquer das faculdades da Republica 
ou das a esta~ equiparadas; ou certidão do 
registro da carta na Secretaria do Tribunal 
da Rela~;ão. 

6) Certidl!.o de ter o cand idato fei to o 
quatriennio de ju iz substitut'l ou de pro-
motor da justiça; de ter exercido o cargo de 
Recretario do Tribunal da Relaçl!.o durante 
quatro annos ou de ter exercido ell'ecttva-
mente, por cinco annos, advocacia no Es-
tado. 

c. -11 . 

c) Folha corrida e attesta.do de boa con, 
ducta moral e civica . 

§ 2. · Encerrada a inscripçl!.o, o presiden-
te da Relação mandará annunciar o dia do 
concurso com intervatlo nunca menos de 15 
dias. 

3. · O concurso ser:i. feito perante uma 
commiuão compoota do presidente da Rela-
çllo e de quatro desembargadores, eleitos na 
vespera do acto. 

§ 4. · O concurso consistira em prova 
oral eob ro que tõds de direito civil, com-
marcia l e penal e de theoria e pratica do 
processo civ il e penal, mediante pontos sor-
teados entre os que forem formulados, no 
act , pela commissllo examinado ra. 

5 . · H" vendo um eó C< ncurrente, será 
elle arguido pela commissllo examinadora; 
havendo mais de um concurrente a prova 
se fa rá por meio de arguiçll:o reciproca dos 
cu ndidatos na fórma que for prescr ipta em 
regulamento expedido para a execução des-
ta lei . 

§ 6. · Findo o concurso, a commissllo 
examinadora, por escrutínio secreto, resol-
verá sobre a cla.ssificação dos concurrentes 
que forem por ella j ulgados habilitado e 
organizará uma lista contendo Eeis nomeR, 
no maximo. para ser immediatllmente pre-
sente ao poder executivo . 

Art. 3. · Os candidatos approvadoa em 
concurso fe :to sob o regimen de leis an-
teriores serlio incluidos ex officio pela com-
roi são examinadora na lista de que trata o 
§ 6 . · do ortigo an tecedente, sem preju izo 
do numero de elas ificados determinado no 
referido paragrapbo. 

Art . 4. · ará computado na antignidade 
dos magistrado o tempo de effectivo exer-
cicio dos curgos de Chefe de Policia e de 
su b-Procurador Geral do E tado, nos termos 
do art. I. · da lei n. 119, de li de j unho 
de I 95. 

Art . 5. · Os j u izes de direito perderão 
tantos dias de antiguidade, quantos forem 
aquelles que excederem o prazo legal que 
lhes é concedido p11.ra despacharem interlo-
cutoria ou definitivamente-cada feito gujeito 
ao seu conhecimento. 

Art . 6. · Para o eJTeito exclusivo da conta-
gem de tempo para o quatriennio ex igido 
como noviciado para o concurso ao cargo 
de j uiz de dire ito, os juizes substi tu tos per-
derllo tambem tantos dias quantos forem os 
que excederem ao prazo legal que lhes é 
concedido para despacharem interlocutoria 
ou definiti vamente cada feito sujeito ao seu 
conhecimento . 

Art. 7. · Para execução destas disposiçOas 
os escrivães de cada comarca remetterlto 
trimestralmente ao Tribunal d& Relação o 
mappa contendo a lista de todos os processos 
em andamento com a data da concluslto e 
da sentença ou despacho. 

Art. 8. · Pela omissão da remessa de que 
t rata o artigo antecedente, ficam os eaori-
vltes sujeitos A multa de 200 000 e o dobro 
nas reinoidenolaa, imposta pelo presidente do 
Tribunal da Relação . 

Art. 9 . • A commlaelio competente do Tri-
bunal da Relacl\o apurari os dias que deveat 
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-.er contados na integridade dos juizes de di-
reito para produzir atreito na respectiva 
lista . 

Art. 10. A mesma commissllo organizará 
nma lista de juizes substitutos do Estado na 
qual notará os dias que cada um tenha per-
dido, nos termos desta lei . 

. o\rt. 11. O governo expedirá regulamento 
para boa execução destas disposições. 

Art. 12 . O~ magistrados de !.• instancia 
eó poderão ser condemnados em custas do 
processo, qu_ando forem os causadora~ da 
nullidade ou do decahimento destes, segun-
do a opinião unanime dos juizes do feito, 
em grau de recurso. 

Art. 13. E' extensiva aos escrivães do ju-
dicial e notas ti as comarcas do Estado a 
disposiç!o do art. I.· da lei n. 130, de 17 de 
julho de 1895. 

Art. 14 . Revogam se as disposições elll 
contrario. 

Sala das sessões, 2 &e agosto de 1900.-
Jolio Luiz.-.Julio Tavares .-Luiz Rennó, ocm 
reetricçlio.-A imprimir-se. 

Discussão de 1·equerimento 

Na fórma do Regimento o sr. Presidente 
submette á discussão o parecer n. 92, visto 
terminar elle em requerimento. 

Lido e posto em discussão encerra-se esta 
sem debate e é approvado o referido pare-
cer. -Officie-se ao governo . 
Discttssilo da redacção final do projecto n. 55 

Em seguida ó lida, posta em di scussão e 
sem debate approvada a redacção tina! do 
projecto n. 55, sobre licença a Raphael de 
Mattos Paixllo .-Remetta-se ao Senado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• d iscussão do projecto n. 63 

E' lido e posto em I .• discussã·) e sem 
debate approvado o projecto n . 63, dando 
competencia aos juizes de di reito, nas co-
marcas, para ordenar o registro das llrmas 
ou razões commerciaes.-A' commissão de 
Justiça Civil e Criminal. 

1.• d iscussão do p1·ojecto n . 02 

E' lido e posto em 1.• discussllo o proje-
cto n. 62, sobre Estrada de Ferro de Ouro 
Fino ao Campo Mystico. 

O 11r. Ruposo de Almeldn:-Sr. Presi 
dente, ped1 a palavra não para fazer a defesa 
do projecto n. 62, porque julgo que elle não 
é carecedor de lia. 

O projecto n. 62, sr. Presidente, consag1·a 
uma disposição que pela sua natureza se 
impõe como relevante e de grande necessi-
dade para o desenvolvimento e progresso de 
uma importante parte do Estado de Minns. 

Disse, sr. Presidente, que o projecto nlio 
tinha necessidade de defesa, porque elle 
absolutamente não vem pedir sacrificios ao 
Estado, elle nlio vem directa nem indirecta -
mente all'o:ctar as finanças publicas, elle vem 
apenas, pedir aos poderes competentes o. 
animação indispensavel para que alguem 
possa estabelecer uma ferro -via, que fac i . 

lite as communicaçõea entre o d!Btricto de 
Campo l\lystico e a séde do município. 

O districto de Campo Mystico, sr. Preai-
dente, talvez pouco conhecido da Camara 
dos ara. Deputados, comprebende um terri-
torio rico pela reracidade das suas terras, 
rico pela amenidade e salubridade do seu 
clima e m .. is rico ainda pelo gen10 trabalha-
dor, ordeiro e pacifico dos seus habi-
tantes. 

E' facto admirava!, aliás muito commum 
na terra brasileira, em Campo Mystioo 
vermos as diversas culturas européas me-
drarem e vicejarem ao lado da11 culturas 
tropicae~, ao lado das culturas de climas 
temperados . 

E é assim que encontramos a cultura da 
videira representando grande somma de ri-
queza pu blica como ba poucos dias me foi 
confirmado pelo dr. Henrique Belgrano, que 
ahi foi em missão do governo estadoal, e 
tave occasi ão de asseverar-me que, até o 
momento em que nos encontraramos em 
Santo Antonio do Jacutinga, nenhum a re-
giiio mais rica tinha elle visto em relação 
á cultura da videira, do que o distr icto de 
Campo Mystico, onde a exportaçlio do vi nho 
entra em grande escala como um fac tor da 
riqueza publica . (Muito bem). 

Ao lado da videira encontra-se tambem 
em larga escala a cultura dos cereaes ; a 
industrla pastoril com quanto não muito 
adeantada, não bastante desenvolvida tem, 
entretanto, se representado com vantagem, 
no consumo interno e na exportação e ao 
lado de todos estes factores da riqu~za pu-
blica do districto de Campo Mystil)o, vamos 
encontrar vantajosamente desenvolvida a 
cultura do caféeiro. 

Ora, sr. Presidente, nessas condições, 
deve ser attendida uma região que vem 
pedir aos poderes publicos do Estado que, 
de conformidade com as leis , SE'ja dado 
privilegio a uma empresa que se organizar 
para construir uma estrada de ferro, sem 
que pese o mínimo onus ao Estado ; uma re-
gi:lo que sedenta de progresso vem apenas 
pedir nlio ~e lhe recuse, não se lhe nt~gue 
tão simples aspiração, qual a ver convertida 
em lei o seu j usto desej'l de possuir o gran-
de vehiculo de communicação, qus vem 
economizar o tempo, encurtar as distancias, 
collocando aquelle florescente districto ao 
lado do grande movimento civilizador do 
nosso paiz e receber em seu seio o pollen 
fecundante de toda a sua grande riqueza e 
dos seus numerosos elementos de progresso, 
multiplicando o commercio e desenvolvendo 
em grande escala todas as suas fontes de 
vida. 

ilo é crivei, sr. Presidente, e seria a 
maior das injustiças si a Camara dos srs. 
Deputados não accedesse a este justo reclamo 
solicitado por uma região tão importante do 
Estado de Minas. 

O SR . JoÃo LUiz:- O que me dóe 6 a ga-
rantia de juros. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA :-V. exc. 
nlio deve sentir esta dor, porque o projecto 
que eu apresentei não pede garantia de ju-
ros, pede apenas um pl'ivilegio que, atinai 
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de contas, em nada vem afi'ectar ao Estado 
e pelo contrario vem produzir-lhe beneficios. 

Entretanto, sr. Presidente, a medida é 
justa e vem satiefazer a nobre aspiração doa 
habltbntes daquella parte do Estado, e eu 
apenas desempenho neste momento o g1•ato 
dever de, co l'reapondendo á. honra que me 
foi conferida, servir de portador à ' ' ontade 
e:~pressa doa meus conterraneos e vir dur 
cumpl'imento a esse honroso mandato (Mui· 
to bem). 

Entre os signatarioe da representação en-
contraremos as auctoridades ]Udiciarias e 
administrativas do diatricto e da comarca. 
Salienta dentre est-as o nome do illustre e 
integro juiz de direito da comarca dr . Cbris-
tiano Pereira Brasil e em seguida fi asaigna-
tu.ra prestigiosissima do meu !Ilustre ami-
go sr . Julio Bueno Brandão, senador federal 
e agente executivo do município de Ouro 
Fino, que até hoje conserva entre nós as 
mais gratas recordações (apoiado3) nl!.o só 
do seu talento como tambem do seu crite-
rio e da sensata~ e isençiio de animo com 
que encara sempre todas as questões, todos 
oa problemas publicoa (apoiados geraea) e 
que não viria tomar parte em uma repre -
sentação desta natureza sinlio estivesse con-
vencido de que os seus tina são prestar re 
levante serviço á causa publica (Mui to bem)! 

O ~R - JoÃo Pio :- E' um mineiro illus -
tre (apoiados). 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA:- Creio, sr. 
Presidente, que sati~llz o pedido dos meus 
conter raneos e nllo faço a defesa do pro-
jacto : unicamente cumpro o mandato hon-
roso que por elles me foi confiado. (Muit? 
bem , muito bem}. 

0 SR . VASCO AZIVRnO : -E com muito 
brilhantismo. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
eucerra se a discussão e procedendo-se a 
votação é o mesmo aprrovado. - A' com-
miasão de Obras Publicas. 

2. · discuuiio do projecto n. 60 

Finalmente é lido e entra em 2 . · discua -
sll.o o projecto r. . 60, que moditica a lei n. 
245, sobre feiras de gudo . 

O •r . .Jollu Lula : - Sr. Presidente, por 
occasil!.o da primeira discusfão deRte prcja -
cto, tive o enaejo de declarar li Camara que, 
em 2. · discussão, offereceria emendas ao 
mesmo projecto ; entretanto, nfLO me limi-
to, sr . Pre~ idente, a offerecer emendas e 
sim um substitutivo que, sem alterar a es-
sencia do prCljecto. sem alterar, emtlm, as 
idéas capitaes nelle consubstanciadas pela 
nobre commissão de Commercio, tem por 
fim, apenas, tornar mais claro o pensamen-
to legislativo, facilitando assim a boa e per-
feita e:~ecução da lei que temos em vista de-
cretar. 

Nos termos do nosso regimento o substi -
tutivo, depois de submettido ao apoiamen-
to- aerá impresso para ser, juntamente com 
o projecto discutido na sessll:o seguinte á 
da sua distribuição depois de impreuo; u:as 
o mesmo regimento permitte, desde que o 
aub1titutivo nl!.o atja longo, a diapenea de 

impresslío para que seja elle immediata-
mente discutido. 

O meu substitutivo contém seis artigos e 
assim, invocando o art. 143 § 3. · do regi-
mento interno e o art. 7 da resolução n. 3 
de 19 de maio de 1892, eu peço a v. e:rc. 
que se digne consultar á eua ai concede 
dispensa de impressão para que o substitu-
tivo eeja discutido immediatamente depoia 
de estabelecida a preferencia. 

O meu substitutivo nl!.o modifica a idéa 
do projecto. apenas torna-o mais claro, sem 
nisto 1r offensa á !Ilustre commissão de 
Commercio, lndustrias e Artes. 

Reservo -me finalmente o direito de diacu-
tir o substitutivo quando for annunciada a 
sua discussão (Mt<ilo bem). 

Vem á Mesa e e lido o seguinte : 
SUB >TI't'UTI VO AO PROJBCTO N. 60 

Substituam-ae os arts. do projecto n. 60 
pelos seguintes : 

At t. 1.· Os concessionarios das feiras de 
gado. de que trata a lei n. 245, de 17 de 
setembro tle 1898, teriio direito de cobrar de 
cada rez que entrar para as inYernadas a 
quantia de um mil réis. 

Parngrapbo uni co . Os concessionarios fi-
cam obrigados a f,.rnecer ao gado entrado 
nas feiras, sem direito a qualquer outra re-
muneração, pastagens sufficientes e de boa 
qualidade, pelo tempo que for necessario à 
venda do mesmo gado. 

Art. 2. · Do gado que for vendido uaa 
feiras ou exportado para os Esbdoa da Ba-
hia, Espírito Santo e S. Paulo, cobrar-ae-ba 
o imposto de 4 •1• aà-calorem e do que for 
exportado por ou\ros pontos, sem transitar 
pelas feiras, cobrar-se ba o imposto de 20 •t• 
ad-valor em . 

Art. 3. · Fica elevada a 20 "!• a multa de 
que trata o art. 14 § I.· do decreto n. 1.243, 
de 3 de janeiro de 1899. 

Art. 4. · Ficam designados os municípios 
de Uberaba e da Capital, noa pontos que o 
Governo julgar mais convenientes, para séde 
das duas feiras nl!.o installadaa, de que tra-
ta o art. I.· da citada lei n. 245. 

Art. 5. · Fica o Governo auctorizado a 
rever e mo.Jitlcar, de accordo com as dispo-
sições desta lei, os contractos celebrados 
com os concessionarios das feiras de Tres 
Corações do Rio Verde e de Bemfica. 

Art. 6 . · Esta lei entrará. em vigor imme-
diatamente depois de publicada. 

Art. 7. · Ficam derQgados os §§ I.· e 
2. · do art. 2. · da citada lei n. 245 e revo-
gadas as disposições em contrario. 

(S. R. ) 
Sala das sessões, 2 de agosto de lfiOO.-

Jol!.o Luiz.-Jayme Oomes. - Raposo de Al-
meida.-Silva Fortes.-Deltlm Moreira .-Ju-
lio Tavares.-Luiz Rennó.- Desiderio de 
Mello.- Vasco AzeYedo .- Luiz Cassiano.-
Joãv Velloso. 

Submettido à votaçlio o requerimento do 
ar. loão Luiz é elle approvado; pelo que o 
ar. Presidente annuncia a discussl!.o da pre -
ferencla entre o projecto e o substitutivo ao 
mesmo oll'erecido. 
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O •r. Ferreira e Mello :-( '!o devolveu 

o seu discurso) . 
Nllo havendo mais quem peça a palavra 

encerra se n discusEão e procedendo se a 
vot&çllo verifica se que é p referido o subs ti 
tutivo do sr. João Luiz. 

Em vi.ta, pois, da decisllo da Casa, entra 
em diseuPsão o artigo I.· do FUbstitutivo . 

O sr . .JoAo Luiz :-Sr. Presitlente, o art. 
2. · do projecto offerecido pela illustrada 
commissllo de Commorcio estabelecia o se 
guinte (L d). 

O art 1:, em discussão, do substi tutivo 
que a Camara dos Deputados acaba de ado-
ptar, preferencil•lmente, estabelece (Lé). 

A lei em vi gor que se tra ta de modifi car 
diz (Lé). 

De sorte , sr. Presidente, que t rcs fão os 
modos estabelecidos para remuneração dos 
concesdionar:os das feiras : o da lei em vi · 
gor, que dá ao concessionario o direito de 
cobrar a quanti a de 80 r i· is em 24 horas ; o 
do proj octo da cc. mm iP sllo que dà o direito 
de cobrar a quantia do 500 réis na entrnda 
e o do mou substitutivo, que dá ao conces· 
eionario o dir·eito de cobrar I. 000, com obri-
gação, porém, de forn ecer gratuitamente, 
postagl'ns de boa qualidade, abundantes e 
suffici entcs, por todo tempo que for neces-
sario ao proprietario para 'l'enLla do seu ga· 
do na feira . 

Em these, a média da permanencia do 
gado nas feiras é de 8 a 10 diaP, de sorte, 
que pela lei om vi go r, a importancfa que o 
concessionario teria de r~cPber seri a de 800 
réis, mais ou menos ; como termo médio, a 
comrniFsão, propondo a quantia da 500 réi s, 
prej udicava os direitos dos conccssionarios 
que, naturalmente, nã? sujeitar-se-hiam á 
revisão dos contractos já. celebrados. 

O meu projecto teve por tim o seguinte : 
dar ao concessionario das feiras uma sego -
rança, pelo calculo medio da exportação das 
rezes, annualmente, uma segurança da ren-
da que elle pode auferir para manutenção 
de boas pastagens e fecho das mesmas, para 
o pagamento dos tlscaes do governo, para o 
paga monto das rezes desapparecidas ou 
mortas nos pnstos, obrigações essas que lhe 
são irnpo tas pelo seu co ntra cto e pelo I 'C· 
gul11.mento da s feiras , 

As reclamações que foram feitas ne se 
sentido pelos concessionarios e sa ncciouadas 
pela maioria dos interessados exportadores, 
são j ustaP, porque elfes comprehenderam 
que sem e ~sas modificações na lei das foi · 
r<~s, tornava-se impos8ivel a manutenção das 
mesmaP. 

Assim, portanto, ar . Pre1:lidente, si o Con -
gl·esso Mineiro , votando sabiamente, no 
anno de H!98, a lei da creação das feiras, po r 
inici ativa r! o meu i Ilustrado collega, reei · 
dent•i em Uberabinha, o sr. Pesiderio de 
Mello, cujo nome peço licença para declinar 
e cujo!< surviços na mataria sll.o os mais 
rele"an •es e patrioticos, estava compenetra-
do da necessidade de sua manutenção e da 
sua eiTicacia, nll.o pode deixar de attender âs 
reclamações consubstanciadas no art .. 1. · do 
meu substitutivo. 

Só assim as fe iras se poderão manter. 

Já a lei de 1887, como disse o lllustrado 
relator da oommisslto de Commercio , dava 
ao concessionario das feiras o direito de co-
brar, p elas rezes que entravam nas inver· 
nadas, a quantia de lSOOO: limitando, porém, 
o direito de manter o gado na~ pastagens 
a 10 dias; podendo o conee@sionario cobrar 
mais 60 ré1s por dia que excedesse daquelle 
prazo. 

O meu substitutivo dâ o direito de cobrar 
I 000, corn obrigação do concessionario das 
feiras dar ao proprietario do gado , pelo 
tempo que este p eci@ar, pastagens ás suas 
rezes . 

Ha nis ~o grnndeR vantage Js, porqu anto, o 
propriotario poder:\ esperai ' melh ores preçM, 
sem sujeitar -se ás imposições dos comprn 1c-
res e a travessadores, visto que nenhuma 
despesa tem que fazer com as pa~ tagens 
p~ ra o seu gado. 

Ne•taM condiçlles, além das l(a ra ntias que 
''ellus provêm para a manutençllo e n ef-
ficaci a das feiraP, as modificações )·repos-
tas no artigo I.· sll.o de vantagem incontes-
tavel para o proprio proprietario do !{ado, 
e, tal é a verdade desta allegação, qu e todos 
os collegns das zon as paPtoris do Estado 
dign arnm-se assign ar commi~o o substitu-
tivo quo consulta perfeitamente os interes-
se~ úa indu tria pastoril mineira. ( ~fuito 
bem; m u i/o bem). 

O s r . .José Gonçnlvc!ii :- (Não devolveu o 
seu discurso) . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, ficand o a votação 
adiada para quando houver numero legal. 

Em discussão o artigo 2 . ·. 
O sr. João Lulz:-Sr . Presitlente, pela 

disposição da lei vigente n. 245, que creou 
as fe iras, o gado que for ne ll as vendido e 
o que for exportado para os Estados da. 
Bahia, Espírito Santo e S. Paulo paga o 
imposto de 4 ' I· ad vatorem e o gado que 
transitar por outros pontos que não sejam 
aquelles paga o imposto de 8 'I · a d valorem , 

O proj ecto da com missão augmentava este 
imposto de 8 a 12 "I· e o meu substitutivo 
apene s modifica a ta xa, elevando-a a 20 "J. 
neste ultimo caso. 

Não se tr.ü a propri ~ mente de 11111 gravame 
para a ind ustrla pastoril, sr. Presidente, e 
a nc·ss.l idéa é ju ta rn ente a. cont1·aria, pois 
que pugnamos pela prosperidade e polo des-
envolvimento dessa induatria. 

O au gmento da taxa tem por tl m. como 
já disse na. primeira discussão, evitar o 
atra ve~ s a mento do gado pela empresa que 
monopolizar o fornecimento de carne verde 
na Capital Fed'lral . 

O nosso intuito elevando a taxa do im-
posto é dill1cultar esse atravessamento, 
obrigando a todos a procu ra das feiras. 

O imposto de 20 "I· só pesará sobre aquel-
les que, não compreh endendo os seun pro · 
prios e legitimes interesses, J'omperem a 
solidariedade de toda a classe dos criadores 
mineiros que, em sua maioria, vêem na me-
dida deste artigo a sol uçllo desta queatli.o. 

A el ~vaçllo propost a pela commlseão pa-
receu-me inai!(n itlcante i por isso elevei-a 
no meu substitutivo de 12 a 20 ., .,e espero 
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que a Camara llpprovará a minha emenda. 
(Muito bem). 

O 11r. c:arlo8 Toledo :-(Não devolveu o 
a eu discu rso) . 

Nin gnem mais pedindo a palavra encer-
ra-se a discussão, tlcando egualmente a '"o-
tação o.•IJad a para quando houver numero 
legal . 

Em discus~ão o artigo 3. · é esta encerra-
da sem debate, tlcando adiada, por falta de 
numero, a sua votação. 

Em discussão o artigo 4. ·. 
O sr . .João J,uls :- r. Presidente, tam-

bem eu, co mo o meu illust re collega res i-
dente em Ouro Preto, sou, em doutrina, 
antiprotecciooista. contrar io a todos os mo-
nopoli o. ; mns, sr. Pre si dente. essa dou-
trina não pode ser posta em pratica, em 
absoluto, o paiz, como v. exc. me!mo rero -
nbeceu, e, tl eante do monopolio exist ente na 
Cap ital Federa l, é natu ral qne o E~ ta do vo -
nhn t n. mbe m favorecer a suo. io dustri a pasto -
ril, um a das principaes fontoR da riqueza 
publica e privada. 

Estou l ambem convencido de que torna -
ao neces-;n·ia ull! a reclAm ação dos legiti -
mos r <'presentnntos do Estado de Minas jun · 
to aos poderes federaes para o otl'eito do 
nullifl car as peri gosaq conseq ueocius do mo-
nopolio estahelec1do na Capital da Uni !\o, 

Nilo receio a concurrencia do jlado pl&t ino , 
desde qu e os representan tes obtenham im-
postos obre a importaçl\o desse gedo, como 
é juEtO . 

Não receio ll con currencia do gado plati-
no por~ue ter·à necessariamen t" de obedecer 
á lei ~:t e ! al da otl'erta e da procura ; ol'ío 
recei o a concurrencia do gado platina, por-
que, rleante da febre aphtoea quo elli tem 
grassad o. nl'io é possível qu e o governo fe-
deral. in~ p ira do Pempre no bem pu blico, 
perm itia a introdncção do mesmo gado .. . 

0 SR . CART.')S T OLED O :-A peste oito dura 
sempre. 

O SR. JoÃo LUiz:- Certamente. Nilo me 
receio deF sa concurrencia . porém, porque, 
só no semestre fi ndo , na Repu blica do Uru-
~tuay a febre aphtosa . causou a morte de 
500. 000 cabeças de gado. 

Al ém di o, a fei ra s nilo podem eer mal~
ficas po rque, como ob ervei ao meu nobre 
collega, o governo tl cou auctorizado, pelo 
regul ame nto em vigor, a rescindir os contra-
elos d:t s ft•l ra8 sen• iodemnizaçl\o desde qu e 
se convencesse quo ellas são iouteis ou pro -
judicl nes a indu siria pastoril, cuja prote-
cção foi o unico tlm que o poder legislativo 
teve em vista instituindo-as. 

Mas, er. Presidente, pedi a palavra psra 
justificar ligeiramente o art. 4. · do meu sub-
stitutivo . 

O meu illustre collcga residente no Para 
deixou ã liberdade do governo escolher os 
dois pontos mais convenientes para a instal -
laçlio das novas fe iras e eu , no meu substi-
tutivo, determino expres@amente os pontos 
em que ell as devem ser estabelecidas. sendo 
uma em Cberaha, ponto natural de exporta-
çlio de ~ad o (apoiado ) e outra nas prox imi-
dades da Capital do Estado, onde se encon-
tram p;• stugens abundantes, como poderá me-

lhor informar á Camara o nosso !Ilustre col-· 
lega , o sr . José Gonçalves, cu jo nome peço· 
licença para declinar. 

0 SR. J 0FÉ GO:>ÇALYRS:- Ap · iado. 
O SR. JoÃo Luiz:- Acho, p. r~nto , que a 

a deaignaçlio destes pontos 6 muito conve-
niente e 6 natural por ahi a pa sa~rem do 
gado (apoiado do .- r. José Gonçalves), além 
de que será, sr . Presidente, mais um ele -
mento de v ida e de prosperidade que Yamos 
dar á nossa Capit >l, tão precisada de auxí-
lios para que a quantia immenSl que o Es-
tado aqui despendeu eeja cada vez mais 
aproveit~ da, como b se do progresso (Mu i-
to bem). 

Não havendo mais quem peça a pala ra 
encerra-~ e a discusFão, fi cando adiada a vo -
ta ~ão do art 4. · 

Sem debato encerra-se a rl iscus81\o e tlca 
adiada a votação dos arti go 5.·, 6. · e 7. · 
E~gotad a as matarias da ordem do dia o 

sr. Presidente deei goa para amanhã a se-
guinte 

ORDF.M DO DIA 

1.• P AR T E 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e ~ pproYa~ão da acta. 
Expediente . 
egunda leitu ra dos pareceres ele commis -

sOes e dos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 

A presenta~!io de pareceres das commis-
s!les. 

A pres~ nta çlto dfl projecto ~ . requerimentos, 
indica ~oe~. interpellaç!les ou moç!l~s. 

Discussllo de requerimentos, indicaç!les, 
interpellaçoes a moçOes . 

A pprovo.çtl:o de redacç!les tl naes . 
Votação da materia cu ja discusslio ficou 

encerrada. 
2. • PARTB 

Ate 4 horas da tarde: 
Primeira. dis cussão do projecto n . 58, re-

duzindo a 7 ·1. o Imposto sobre a exportação 
do café . 

Primei r.\ do de n. 64, declar 11 ndo nu lia a 
lei n. 85, da Camara Municipal de l beraba , 
na parte em quo t r ibuta mascates . 

Pri m11i ra do de n . 65, relevando o colle-
ctor de Qut> lnz uo p9gamento da quantia rou -
t>ada em estampilhas do cofre estadoal. 

Levanta-se a sesslio . 

Revrr.s ntaçao do Centro Agricola de Cat~ws sobre o 
imvosto de exportaçao 

Ex mos . srs . Representantes do E ta do de 
Minas. 

O Centro Agrícola de CataguazeP, por sua 
directoria . na profi ada lucta pelo progre ao 
e bem estar da lavoura do nosso E tado, 
ni\o pode deixar de vir perante o Cougresao 
Estadoal chamar a sua atten~lio para os 
factos que, ooncorrend '> para o desequilibrío 
das finanças, e consep:uintemente para o 
atrazo de nosso progredir, mui to s embaraçoa 
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trazem para o desenvolvimento da agricul-
tura mineira. 

Convencidll como está o Centro Agrícola 
de Cat11guazes de que o governo nlio pou· 
pará esforços para melhorar es precarias 
condições da classe, que elle sabe Fer a ga-
rantia da riqueza publica, porque é a cl asse 
productorll, garantia da ordem e das insti -
tuições porque é a classe conservadora por ex-
cellencia,e que não deixará o governo de zelar 
os seus prl'prios interesseP, procurando des-
envolver a riqueza publica, impul~ionando 
assim o Estado para o progresso; e por ava-
liar o patriotismo e a orientação Cúrrecta do 
Poder Legislativo, a este se dirige, certo de 
que niio será em viio. 

Assim pen -ando e conhecendo que esses 
f<~ctos dependem de complicados problemas 
economicos, que a sabedoria dos illustres 
representantes do Estado melhor medirá as 
consequencias, e os resolverá de accordo 
com as condições de nosso meio, e com os 
moldes de nossa organização política, o Cen-
tro Agrícola de Cataguazes de fôrma alguma 
deseja que a economia de nos~as finanças 
seja perturbada e com toda a dedicaçiio pro-
pugnará pelos altos interesses do Estado, 
env idando seus efforços para secundar o go-
verno, qualquer que seja, na grave e ospi-
nho~a missll.o de reorganização das fi nanças 
publicas e do m~lboramento das classes pro -
ductoras . 

Di versos são os t ropeços que estas classes 
encontram em Feu labutar quotidiano; entre 
todos, porém, sobresahe o defeituoso sys-
tema tributarlo, que as aspbyxia. 

Pensa o Centro Agrícola de Cataguazes 
que a aoppresslio do imposto de exportaçlio 
é uma das medidas que se Impõem para que 
as nossas finanças possam ser regulariza-
das. 

Em substituição a este imposto nenhum 
outro será tão conveniente como o territo-
rial, que seria acceito pela quasi totalidade 
dos lavradores deste município, si não fos-
sem incluídos os valores das lavouras, bem-
feitorias e machinismos necessarios às cul-
turas e ao preparo doa product.os destas ; 
quando em geral as grandes fabricas indus-
triaes goFam de certas immunidades, e até 
de tarifas protectoras. 

Era crença geral que o imposto territo-
rial seria baseado na areg, e, por equidade, 
proporcivnnl ao va lor venal do terreno; 
nestas condições elle r; lio repugnaria á maio -
ria dos lavradores, modificando se, porém, a 
unidade da area que deverá ser, em vez de 
cinco mil braças quadradas, de dez mil bra -
ças ; uni dade esta adoptada e consagrada pe-
los nos! os usos e costumes. 

Sabe o Centro Agrícola c! e Calaguazes que 
a re l'orma de um systema tributaria deve 
ser feita com muih prudencia e criterio, 
porque pede trazer consequencias imprevis-
tas e prejudiciaes; entretanto, parece lhe 
que a completa suppressão do imposto de 
exportaçlio muito concorrerá para acceitação 
do imposto territorial. 

Emquanto porém, nlo for adoptado eate 
imposto, sei á de justiça cobrar-se o imposto 
de café sobre o producto liquido do mesmo, 
e nlio, como se tem feito até hoje, porq11e à 
clamorosa injustiça pagar o productor de 
café imposto sobre aespesas feitas com o 
preparo e transporte do mesmo, valor equi-
valente ao peso dos saccos e Fobre o. impor-
tancia do proprio imposto, pois que no va-
lor bruto do café nos centros de exportaçll:o 
eão incluídas todas estas despesas. 

Outro entrave que impede a expansão da 
lavoura é, eem contestação, a instabilidade 
das tari ras e altos fretes das vias de trans-
porte, fazendo muitas vezes abortar os cal-
culos do mais previdente lavrador, e concor-
rendo para que este abandone certas cultu-
ras, cu;o~ productos nos mercados niio obtêm 
valor sufficiente, nlo si levando em conta o 
custeio, tómente para o pagamento dos !re-
tos. 

Outro ponto, não menos importante, é a 
difficuldade com que luctam os lavradores 
na obtenção de dinheiro para o custeio de 
suas lavouras. 

Niio crê o Centro Agrícola de Cataugazea 
que os auxílios di rectos sejam etTic6zes, e os 
reprova; bem como os auxílios facultados 
aos grandes estabelecimentos de creditos, 
que geralmente revertem em beneficio do 
capitalista, nl!.o satisfazendo nunca as mo-
mentaneas necessidades da lavoura, não só 
por ser moroso o processo na obtenção de 
dinheiro, como por ser caríssimo esse pro· 
cesso ; além de que, sómente acceitam em 
garantia bens immoveia, e raríssimas vezes 
o penhor agrícola, impossibilitando por essa 
fórma, de gosar das vantagens que pode-
riam lhes advir o pequeno sitiante, o colono, 
o meeiro e outros. 

Pensa, entretanto, que uma lei que faci-
litasse a organização de Caix as 1·uraes, sob 
os moldes das instituições Raffeisen e 
Schuize-Delitsch, da Allemanha, em suas va-
rias modalidades, deve forçosamente con-
correr para a expansiio do credito agrícola, 
facilitar a exploraçl!.o. rural e habilitai-a a 
resistir a especulaçlio doa syndicatos. 

Procedendo com lealdade e franqueza,jul-
ga o Centro Agrícola de Cataguazes cumprir 
um dever cívico levando ao conhecimento 
do Congresso o pensamento da maioria doa 
lavradores deste município. 

Esperando do Congre~so, além de outras 
medidas de utilidade, leis no sentido desta 
representação, o Centro Agrícola de Cata-
guazes antevê um futuro lisonjeiro para a 
lavoura do nosso Estado, com o quebramen-
to dos grilllões que a conservam manietada 
á rotina, á miseria e ao atrazo. 

Cataguazes, 1.• de agoEto de 1900. - 0 pre-
sirlente do Centro Agrícola, Manoel Fortunato 
Ribeiro.-Virtulino da Rocha Fernandes, 
vice-presidente. -Joaquim Henrique da Mat-
ta, 1.• eecretario.-Agostinho de Souza Cam-
po~. 
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DE IQOO 
males que, neste momento, atnigem a indua-
tria pastoril. 

O sa. Jo!o Lt:Jz :-Muito bem. 
PRESlDENCIA DO SR. R:UKIRO DE OLIVEIRA 0 SR. GASPAR LoPES :-Essa induatria, 

SUM~AHIO:-I.• pari~ da ordem do dia.-Acta.- sem conteataçlio um dos principaes factores 
Expeili~nte . -Observações ~os ~rs . Ga~par Lope!, da ;•iqueza publica e particular do E tado, 
OeiOm Moreira e Olympio Mourão .--P.• leitura. debate-se desalentada, de longa data, em ie-
- D, cuu~o de requerimento. - Votações adiadas . merosa crise, devido a differentes causas e 
-2.• parte. - !.• discussão d • projecto n. 5•- será inteiramente anniquilada si 011 poderes 
Discurso e requeri mento do sr. va,co Azevedo. publicas n!lo tomarem providencias energi-
J.• disco sll.o do de n. 61. - 0i curso do sr. Joào ( · ,A · b ) ta Luiz. - !.• do de n. f\5.-Discurw do H . Silva cas apoaauvs i mwto em • promp s, que po-
l'orles .-OrdPm do di~ . nbam termo a essa angustiosa s!tuaçlio(Mui~ 
Ao meio dia, feita a ohamade, acbam se H bem) . 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos- A crisE! eeonomica, sr. Presidente, da 
tinho Pereira, Celestino Soares, A&tolpho \clansformação do .trabalho, a que deu ori-
Pinto, Julio TavarEs, Luiz Rennó, João Luiz, ~rem a lei da aboltçlio doa escravos, desor -
Arthur Pimenta, DeiHm Moreira, Raposo de I «anizou, eo~o v . . exc. e a Casa não igno-
Aimeida, Carvalho Britto, Vasco Aznedo, ram, o serv1ço agr1 eola entre nós. Essa hu-
Carlos Tolodo, Jmó Gonça lves, Tavares de manitaria lei de~eria ter sido precedida, ou 
Mello, Joaqu im Calixto, Brandão F1lho, Silva pelo mencs segu1da de uma outra rigorosa 
Fortes, Jol\o Pio, Nunes Pinheiro, Ferreira e e severa que coagi~se os ret~em -eman · 
Mello, Olymplo Mourão, Luiz Cassiano, .Jay- cipados ao trabalho agrícola ... 
me Gomes, Gasp11r Lopes. Desiderio de Mello, O SR. R~Poso I>& ALMRII>A :-Providencia 
João Velloso, Rodrigues Chaves e Xavier Ro· que ainda o necessa.ria . 
lim, faltando com causa participada os srs.: O SR. GASPAR LoPBs .. . tratando tambem 
Olym pio Borges, F. Peixoto, Astolpho Dutra, da intr·odueç!\o no Estado de novos traba· 
Lindolpho Campos, Frei tas Castro, Ribeiro lba.dores. 
Junqueira, Bernardes de Faria, Leopoldo Cor Assim, poróm, nllo aconteceu, e o resulta. 
rêa, Simello Stylita, Valerio de Rezende, Juve · de que nós todos presenciamos fui o comple-
nal Penna e Abeilard e sem os mais se - to exodo dos l ibertos para as povoações, en · 
nhores. tragando se á ociosidade e ao vicio, a bando 

Abre-se a sessão. nando a lavoura, e levando desse modo o 
Lida a acta da antecedente não havendo desanimo ao espírito do!l agricul ores. 

quem sobre el a faça observaçOes o sr. Pro· Foi ainda, sr. Presidente, a eoncurrencia 
sidente a dá por approvada · do gado extrangeiro, principalmente do gado 

EXPKOIHNn: argentino, que entrava no paiz completa-
mente isento de impostos, ao passo que o 
gado mineiro chegava á. Santa Cruz onerado 
de despesas e de direitos e com preços mui-
to mais elevados, não podendo, por isso, 
competir oom o gado importado do Rio da 
Prata, nem sob o ponto de vista do preço, 
nem ai nda sob o ponto de vista da qualida· 
de, porquanto, na Republica Argentina a in-
dustria pastoril attingiu a u m alta grau de 
aperfeiçoamen to, sendo o gado daquelle paiz 
o produeto do cruzamento e da selecçao de 
raças europeas superiores, como a Durbam 
e outras apropriadas para o talho. 

0 SR. J. • SIICRETARIO dá conta do Seguinte: 
O(ficios 

Do sr. I . · Secretario do Senado devolven-
do com as emendas a proposiçlo de lei des· 
ta Camara que eréa na Capital o cargo de 
escrivão privativo do crime visto ter o Sena-
do approvado por un animidade de votos a 
emenda n . 4, rejeitada pela Camara .- Para 
ord&m dos trabalhos. 

Do mesmo sr. Secretario enviando sob n. 
118 uma proposição de lei que orca o cargo 
de notario publico nas comarcas de terceira 
e qu arta entrancH\s.-A imprimir-se. 

O sr. (.l11spaa· Lopes :-Sr. Pre idente, ao 
comparecer hoje pela primeira vez IlC!Ita 
Casa , cumpre-me declarar que estive afas-
tado durante muito tempo dos trabalhos da 
Camara dos srs. Deputados, em consoquencia 
de grave molestia de que fui affeetado e da 
qual aliás ainda não me acho eompletamer.-
te restabelecido. E dou parabens a mim mes-
mo por ter pod rdo eomp 'lrecer ainda. a tem -
po de assumir, na qualidade de representan -
te do Estado, a parte de responsabilidade 
que me cabe na soluç!lo dos graves proble -
mas que se agitam aotualmente nesta Casa. 

Dada esta explicação, justitleativa da mi -
nha auseneia, vou ter a honra de enviar á 
Mesa uma representaç1io dos boiadeiros, in· 
vernistas e criadores de Alfenas, solicitando 
do Congresso Mineiro providencias que po-
nham termo, ou pelo menos attenuem, os 

0 S R. RAPO O I>E ALMEII>A:- Devido tam · 
bem às exeellen tes pastagens platinas . 

0 SR . CAHLOS TOLE!JO:- Quanto i\ pesa -
gem do f!:I\!IO i relativamente a qualidade as 
opiniões divergem: a carne do gado n:lnei · 
ro, di zem, é mais sabGrosa. 

0 SR. GASPAR LOPES : - A criao torn ou se 
muito mais agu1a depois que e tabeleceu -se 
no Rio de Janeiro o escan1aloso monopolio 
•Je carnes verdes ... 

0 SR. J(>ÃO LUIZ : - Tão ASCandsJOfO como 
o monop olio do feijão ou do pão. 

0 8ft. GA PAI\ LOPES . .. violando-se a Con -
stituição que garante o livre exercício de 
qualqu"r proflssi!.o, violando-se o estatuto or-
ganieo do Distrieto Federa l, que determina 
que semelhantes serviços sejam feitos medi . 
ante coneurrenoia publica . 

I E~sa funesta empresa tem dado, desde o 
aeu inicio, os mais incalculaveia prejuízos 
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aos boiadeiros mineiros, levando uns á ruína 
e outros ao desanimo o mais absoluto. 

0 SR. J t; LIO TAVARES: - Apoiado. 
0 SK. GASPAR. LOPKS : -De facto, SI'. Pre -

aidente, o boiadeiro mineiro chegando á 
Santa Cruz, tem de sujeitar-se aos preços 
que llle sào impostos pela empreaa,preços in 
flmos e que, muitas vezes, nem compensam 
u uespesao~ que silo feita~ com a creação, 
a.cquisição e custeio do gado. 

Qua ndo a -empr~sa otrerece um preço me-
lhor, impõe o peso ao boiadeiro, subtruhindo 
de~ te quinze e ate mesmo trinta ld los em 
eada rez . O boiadeiro vê-se na dura con-
lingencia do acceitar e~se preço , porquanto 
não tem outro comprador para seu gado, ou 
ootão de voltar para Min as, Cuzendo novas 
despesas de transporte e tendo ainda os 
p re ju ízos rew ltantes do cansa ço e do emrua 
grecímen•o das rezes nessa longa viagem de 
retorno. • 

o sR. Jos8 GoxçALv.B:s : - Voltar é impos -
sível. 

0 SR. Sll.VA FORTES : - 0 p rej u ízo seria 
maior. 

O sR. CA nr.os Touoo : - E' um verdadei-
ro matado uro. 

0 SR. GA ~ PA R LOPES : - Os boi adeiros, in -
verni ~tO.S e criadores, tod a imprensa do Es -
tado, apropria imprensa da Cap1tal Federal, 
a cuja fro nto co ll ocou-se o <· Jornal do Bra -
sil •> que tem se mostrado extremado d9fen -
sor dos interesses mineiros, todos , s r. Presi-
dente, tem representado contra tão odioso 
monopolio, mas, t udo isso em pura perda, 
porque a empreza tem conti nuado protegida 
pelos seus Focios, que, dizem, são pessoas 
altamen te collocadas na política e que foram 
até no seio do S9nado Federa l defender esses 
interesses inconfessaveis. 

VozEs : - Isso é gravíssimo. 
0 SR. GA~PA R LOPES : - Eu poderia mes-

mo, sr. Presidente, citar nomes. 
o sR. Joi\o LUIZ : - E' o Panamá do Bra-

sil. 
0 SR. GASPAR LOPES : - Em face da situa-

ção affiictiva dos criadores e boiadeiros mi-
neiros vim até esta Capital, representando 
a Camara Mu nicipal de Alfenas, em compa-
nhi a do meu distincto amigo, representan-
te da 4.• ci rcu rmcripção e residente na 
Campanh a e de mais tros distinctos cidadãos 
moradores em Tres Corações do Rio Verde, 
ao!icitar do governo providencias energicas 
e principalmente, o estabelecimento de fei -
r~s de gad'l que, na opini ão de todos nós, 
bem como na dos boiadeiro~, era a unica 
medida capaz de salvaguardar cs interesses 
da nessa industria pastoril. 

Rem acolhidos pelo governo do exmo . sr . 
dr. Bias Fortes, de !I e recebemos a promes -
sa de qJe provide ncias seri am tomadas den · 
..-o de breve tempo e que as feir-~ s seriam 
levadas a efl'eito. 

Do facto, na mensagem que apresentou ao 
Congresso, A. exc. lembrou a conveniencia 
de serem creadas essas feiras, e o Poder Le · 
Jislativo, patrioticamente, aa decretou achan-
do se ellas i nsta!ladaa. 

A noticia da installaç!o das feiras foi re-
cebida com verdadeiras etruaoes de alegria, 

parecendo que tinha surgido uma nova era 
de prosperidade pa•a a industria pastoril. A 
desrllu@llO, poré m, senhores . vei u logo, por-
quanto, a gananciosa empresa dis tri buiu 
emissarios por todas as zonas pastoris de 
Minas, convidando os boiadeírcs a levarem 
directamente gado a Santa Cruz, pagando 
ella a multa o. que estavam os mesmos su-
j eitos. 

Assim realmente tem acontecido, passando 
as boiadas por Tres Corações do RIO Verde, 
onde está estabelecida uma feira a demo-
rando -se alli unicamente o tempo neces-
sario para o pagamento da mul ta. 

Nestas co ndições, as fe iras qu e o Con-
gresso estabeleceu estão sendo com pleta-
mente inu teis , o seu 11m tem sido burlado 
e não têm até agora produzido os eft'e itoa 
que se deveriam esperar da sua creação. 
(Apoiados) . 

De todos os pontos do Estado têm surgidO 
reclamações e pedidos para que seja m to-
madas providencias, pr incipalm ente para 
que se augmente a multa qu e paga o boia-
deiro e mesmo ao conhecimento da Camara 
já se têm chegado varias reclamações. 

A representação quo trago, SI'. Pre· i dente, 
é tambem nesse sentido e cre io qua, decre• 
tando essa medida, ter emos prestado um 
grande serviçó ao Estado, porquanto, serão 
mantidas as feiras que, natu ra lmente, ten-
dem a desapparecer. 

E essas fe iras são da maior vantagem ; 
quando não produzi~sem outro resultado 
basta ria só o de arrancarem o boiadei ro das 
garras dessa gananciosa empresa, para já 
terem p re~ tado um grando tierv iço á indus-
tria pastoril mineira, obriga ndo os mono-
polistas a virem se abasteeer nellas . _(Muito 
bem ). 

O substitutivo apresentado pelo meu des-
tincto collega de circnmscripção, r esidente 
na Campanha, consulta perfeitamente os 
desejos dos boiadeiros, cri adores e inver-
nistas e, desde já, hypoth eco meu voto ao 
mesmo. 

Creio, sr. Pres idente, que, apesar de ser 
um dos mais obscuros membros desta Casa 
(n ão apoiados oe•·ae; ), no desempenho do 
nobilis~ imo munus de deleg. do popular, 
tenho me pronunci ado a r espeito do um 
dos mais vitaes interesses do Minas , nlio só 
em harmonia de vistAs com os seus mais di-
rectos i nteressados, como tam bem de accordo 
com os sabios intuitos deate ram o do corpo 
Iogisbtivo e com as intenções patri oticas da 
henemerita administração do Estado. (Muito 
bem; muito bem. O orador é cumpdmentado 
p~r seus collegas pr. smtes ) . 

A' commissão de Commercio. 
0 SR, DELFIM l\10RKIRA parti c i 08 e a Ca-

mara tica inteirada que o ar. Alves de Le· 
mos tem fultado áa sessoes por motivo de 
molestia e prevalecendo-se da tribuna envia 
á Mesa um requerimento em que o cidadll.o 
Luciano Leopoldo Brazileiro, p rofessor de 
franoez da Escola Normal de Juiz de Fóra, 
pede nm anno de licença para tratar de ne-
gocios.-R~metta-se a petiçll.o é. commiss!o 
de Requerimentos. 
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O sa. OLYMPIO Mouaio envia â. Mesa uma 
repre1entaçlio de habitantes do povoado da 
Perpetua,districto da Diamantina, solicitando 
a creaçl!.o de uma escola nocturna.-A' com· 
miasão de Instr11cçll.o Put>lica. 

2.• LEITURA 
Têm 2 . • leitura e ticam sobre a mesa para 

orde 'Tl dos t rabalhos os projectos ns. 66, 
67 e 68 e o parecer n. 93, sendo aquelles 
julgados objecto de deliberaçllo, 

Nilo ha pareceres das commlssões, nem 
projectos, req uerimentos, indicações ou mo-
cões a serem aprese ntados e passa-se á dis-
cussl!.o de rectueri ment:>s. 

DISClJSSÃO DB P ARECKRBS 

~!! fóruu do regi mento, ó lido, entra em 
discu são que se encerra ~em debate e é 
approvarlo o parecer n. 9.!, que termina e m 
um l'Eq uerim nto solicitanco 10formaçlles ao 
governo. -Req uisitem-ae as inrormaçlles. 

VOTAÇ!lES A DIADAS 

Em segui -la e annu nciada a votaçlio da 
mnter ia cuj a dl scusslio fie u bontem encer-
rada. 

E' approvado em 2 .• discusstto em todo~ 
os seus artigos o substitutivo offllrecidú ao 
projecto n. 60, que moditlca a lei n. 245, so -
bre feiras de ga•Jo, projecto este que vae á 
commlss!'ío de Commerclo, ,·isto consenti r a 
Cumara que passe elle á 3.• discusslto. 

SE<:UNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
E' lido e entra em l . • discussão o projecto 

n. 58, reduz1nJo a 7 'I· o im poato aobre ex-
portação do caCe. 

O•r . Vnseo ,\zeve4o:- Sr . Presidente, 
auctor do pr<>jecto n. 58, ora posto e.n dis -
cussão, eu não venho discutir o assumpto, 
mas simplesmente fazer um requerimento 
que v . exc. se dignará sujeitar ã. deciailo 
aa Camara. 

Quando apresentei o projecto sobre a re· 
ducção do imposto de exportaçã.J do café 
nllo tinham ainda s:do discutidos e votados 
os projectos •Jo im posto territorial e de or-
çamento, e e ra meu intuito aproveitar a 
idéa contida no projecto na occassi il.o da 
di scussl!o daquelles dois . Tendo elles já 
sido votados e achando-se incl uída no orça-
men to a verba correspondente ao imposto 
territorial, o meu projecto nlio tem ma1s ra-
z!o de ser. O meu requerimento é o se -
guinte (Le) : 

«Req ueiro que seja retirado da ordem do 
dia o projecto n. 58. 

Saiu das sesslles, 3 de agosto de 1900.-
Vasco Azevedo.~ (Muito bem) 

Consultada a CMa no sentido do requeri-
.mento do ar . Vasco Azevedo, resolvo ella 
atflrmativamente, pelo que ~ retirado o pro-
jacto. 

1.' Dl i! CUIBÃO DO PROJI:CTO N. 64 

. Em se«ulda é lido e entra em 1. • di seus. 
elo o projecto n. 64, qae annulla a lei n . 

c . - n . 

85, da Camara Municipal da Uberaba, na 
parte em que tributa mascates. 

O •• • .Joã. Lui•:-(NII.o devolveu o seu 
diSCilrSO). 

N&o havendo mais quem peoa a palavra 
encerra ae a discuaallo e procedendo -se a To-
hçlio é o mesmo approvado.-A' commia-
sllo de Camaras Munioipaes. 

1.• DISOUSBIO DO PROJKCTO N. 65 

Egaalmente e lido e ;~osto em 1.• disCU8· 
são o projecto n. 65, relevando o collector 
de Queluz do pagamento da quant1a roubada 
em estampilha• do corre eatadoal a eeu 
cargo. 

O to r . Silva Fortes:- ( ll.o devolveu o 
seu discurso) . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discUS$11.0 e procctt1eodo-so a vo-
tação é appr<>vado o projeoto.-A' comminlio 
de Pc~tiçôes . 

Esgotadas as materiaa da ordem do dia, 
o sr. Presidente designa para amanllll. a 
seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTB 

Ató u ma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente . 
egunda le itura ~doa pareceres de commls-

slles e doe projectos depois de impres os a 
distribuído•. 

Apresentaçlio de pareceres das commls-
~oes. 

Apre entaçllo de projectos, requerimentos, 
indlCaçOes, interpellaçlles ou moçO's . 

Discua !l.o de requerimentos, 1ndicaçoee, 
interpellaçoes. 

Approvaçi'io de redaoções tina as. 
SEO UNDA PART8 

Ate 4 horas da tarde: 
3.a discussão do projecto n. 57 , sobre or-

çamento. 
3. • do de n. 56, sobre licença a di veraoa 

funccionarios publicas. 
3. • uo de n. 42, sobre conc urdos para 01 

cargos de magis&radoa . 
2.a uo de n. 54, desincompatibiliza.ndo 

para cargos municipaes os lentes e profea-
~ores de ensino superior, secu ndaria e nor-
mal. 

I. a discussão do pro jecto n . 67' dando des-
tino á quantia arrecadada provenien~ da 
loteria concedida ao Conservatorio de Mu-
aica de Barbacena. 

eva.ota-u a aesallo. 

TELEGRAMMA 
Revdm. sr. padre Jollo Pio.- Minas.-

PPdimos declarar-commercio ouro-pretano 
adhere representação commercio dessa cida-
de sobre loterias . 

Antonio Oliveira, Patnhas & lrm!o, Tibe-
rio Sotto Maior, J. Queiroz &Comp., J. ~ 
verlano & Comp., Moreira & lrm!o, Anto-



nio Coelho de Magalbles Gomes, Nathanael 
S. dos Santos Teixeira, Burlamaqul & MaUos, 
Porftrio Francisco Ferreira, Joaquim Men-
des da Matta, Victorino Dias & Comp., J. 
Lyra & Comp., Antonio Francisco dos Reis, 
Alvaro Augusto de Oliveira, J. Mendes & 
Comp., José Carvalho de Oliveira, DiOll? de 
Oliveira & lrm!l.os, Mariano Guarniere, Ab11io, 
Mendes & Comp., Beltrão & Co~p., Anton~o 
Quites, José Antonio de AraUJO, Antomo 
Francisco Ferreira, Belmiro Dias de Olivei-
ra. 

DISCURSO PRONUNC!~DO NA SP'..SSÃO DE 
30 DE JULHO DE 1900 

POR OCCASIÃO DA DISCUS~ÃO DO ARTIGO 5. • DO 
PROJECIO N. 57, SOBRE ORÇAMI'NTO I:O 
ESTADO, 
O sr . .Jo•é Gon~lve•• Não venho, sr. 

Presidente, apresentar emenda alguma ao 
artigo 5 . · do projecto de orçamento ora em 
discussão; mas, st assim é, vejo, entretanto, 
algumas verbas que, comparadas com as do 
orçamento do anno passado, acham-se au-
jlmentadas, e sobre ellas nll:o posso deixar 
de fdzer alguns reparus que servirão, ao 
menos, para justificar meu modo de pensar 
a respeito das matarias, aliás importantlssi-
mas, de que tratam. 

Em primeiro logar, vejo orçado no numero 
8 o imposto de aferição do sal em 300:0003, 
quando, no orçamento do anno passado esse 
imposto fôra orçado em 96:0001001. Vê-se, 
port.e.nto, que a commiss!l.o elevou a taxa do 
Imposto de aferição do sal, que era de tres 
réis por kilo, a lO réis, além de mais 10 . r 
addicionaes. Parece-me, sr. Pl'esidente, qne, 
neste ponto, não foi summamente feliz a H-
lustrada commissão de Orçamento, elevando, 
na quadra actual, o imposto de aferição do 
sal. 

Não foi feliz nesta parte, como me parece 
tambem não o fôra quando creou a taxa addi-
cional de 10 .r sabre os impostos de que 
tratam os numeras 2, 5, e 6 do mesmo arti-
~o 5. ·, isto é, sobre generos de consumo de 
fóra do Estado, passagens em estradas de 
ferro particnlareP e transmissão causa-
mortis em linha recta. Quanto ao imposto 
de aferi ção do sal, além de tratar-se de um 
genero de primeira necessidade, vae all'ectar 
directamente a industria pastoril, aquella 
que, nlio gosando de grandes f<~.voras do Es -
taria, vae todavia se desenvolvendo gradual-
mente, a custa dos esforços dos particula-
res; e o imposto sobre o sal vem como que 
tolher sua prosperidade e seu desenvolvi -
mento, porque-nós sabemos que o sal é a 
primeira base, é o primeiro elemento de 
vida para essa industria. 

Consequentemente, er. Presidente, esse 
imposto atrecta directa. e principalmente as 
zonas do centro e do norte do Estado e a 
commissão não devia elevar de 3 para 10 
réis, modificando nessa parte a lei n. 107, 
de 27 de julho de 1894. 

Por outro lado, sabemos que a Unilo, no 
corrente anno, sob a fórma de imposto de 
conaumo, taxou o sal com 3U réis por k;!o-

gramma, de modo que uma saco& de aal 
de 28 kllos vae custar mais 840 réi1 por 
causa do impoato da Unll!.o e mala 224 por 
causa do Imposto do Eatado. 

Auim, augmentando-ae com a elevaçlo 
desse imposto e comparando·& com o cueto 
do sal no mercado do Rio de Janeiro, temos 
que a somma total do augmento, no cor-
rente anno, aóbe a cerca de 25 •r., visto 
como o sal está custando na praça da Ca-
pital Federal 4SI00 e augmenta·ae cerca de 
1Sl00 por uma aacca de 28 kiloa. Além 
de coincidir a elevação deaaa taxa com o 
Imposto de consumo, votado e creado .pela 
Unllio, esse imposto irá recabir, oomo dia-
se, principalmente sobre as zonas central e 
norte do Estado, por serem pastoris, 
as quaes terão tambem de supportar ainda 
a sobrecarga do imposto territorial. •. 

Si aasim é, me parece que jamais deve-
mos elevar essa taxa sobre o sal. 

Como esta, ar. Presidente, temos tam-
bem a elevaçll.o das taxas de heranças e le-
gados, inclusive transmissão em linha recta. 

Neste ponto, a commisslio não foi feliz 
ainda, pois, sabemos que o imposto de 
transmissão causa-morl;s, em linha recta, 
não existia, antes do anno de 1882. Nesse 
anno, foi elle creado pela primeira vez, 
com certo criterio, com certo receio na 
razlio de um decimo por cento. Dahi para 
cá, em um espaço de 18 annos, o Congres-
so Mineiro nlio tem feito outra cousa sl-
nlio elevai-o de anno para anno, de modo 
qne a votar-se o augmento de 10 •r. que 
está no orçamento, temos esse imposto na 
razão de 2 'riO por cento. 

E' assim qne sendo creado em 11J82 na 
razão de um decimo, foi em 1884 eleva-
do a meio por cento, em 1888 a um por 
cento, e~ 1897 a dois por cento e agora a 
2 1(10 por cento, quando assim não devia 
ser ; porquanto, tratando·se de transmls-
sfico de bens em linha recta, nós podemos 
dizer que ha um oomo que condomínio nos 
bens que formam o patrimonio da família, 
bens muitas vezes adquiridos pelo traba-
lho commum. (Trocam ·se apartes). 

O SR. Josli: OoNçALVEs:-E' esse justamente 
um defeito que existe no nosso paiz-o im -
posto uma vez creado começa a crescer de 
dia para dia, e isso se dá ainda quando se 
trata de um imposto creado para fins espe-
ciaes. 

0 SR. JUVBNAL PENNA dá um aparte. 
O sa. JosÉ GoNÇALVEs:-Haja vista os im-

postos para a guerra do Paraguay, para ex-
tincçlio do elemento servil •.. 

0 SR. JULIO TAVARt:S:-Haja vista O imposto 
de exportaçll.o sobre o café. 

O SR. Joio LUiz:-Contra este só protestou 
a Matta. 

0 SR. Josll\ 00NÇALVBS:-Mas, ar. Presi-
dente, é justamente devido á reducção do 
Imposto de exportação sobre o café, de 11 
para 9 ·r., que nós vemos hoje na necessi· 
dada de preencher o deficit orçamentario 
com novos impostos; que temos necessidade 
de augmentar o imposto sobre a aferiçlio 
do sal. 
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O que me parece, ar. Prealdente, é que a 
commiasllo, nllo tendo anUo base segura 
para preencher o deficit es:iatente no orça· 
manto com aqueUa reducçlo, nil., devia con-
cordar que ae reduzieae aquelle impoato de 
ll para 9 . r.' impoato que o povo eatava 
habituado a pagar. 

o •R. Jo.Xo Lmz:-Devia elevai-o a 13. 
O aR. JAYKB GoKas:-Ou a 17. 
0 SR. DBLFIK MOREIRA.;-E' melhor decretar 

que só o café é que paga lmpoato. 
. 0 SR. ASTOLPIIO PJlfT0:-0 melhor aeria 
acabar com o café (Riao). 

0 SR. JosE Go!fÇALVEI:-Maa, Ir. Preai-
dente, era um imposto antigo, o povo ji 
estava h11 bituado a p11gal-o; portanto o que 
se fez foi reduzir o impoato que mais pro-
duzia com prejuizo do equilibrio do orça-
mento e pedir ao campo elementos para 
preencher o deficit. 

Vamos sobrecarregar u zonu pobres para 
alllviar a matta que gosa dos maiores favo-
res ..• 

0 ~R. ABTOLPHO PrNTO:-Nio apoiado, é a 
que mala paga ao Estado. 

O @R. Jost GoNÇALVI8:-Aiém deste!, ar. 
Presidente, me parece que a commiaslo nlo 
devia tambem taxar com 10 ·r. addlcionaea 
os generoa de conaureo de fóra do Estado, 
porque euea generoa ji estão por demais ao-
brecarrtgados pela União, bem como as pae · 
aagens em estradas de ferro. 

Quanto a oataa, basta dizer, sr. Presidente, 
que na zona onde sou residente nós já deid.-
moa de nos utilizar da eatrada de ferro 
Oeste de Minas, e viemos para eata Capital 
e outros pontos, procurando outros meios 
de locomotllo porque nllo podemos aupportar 
011 preços ... 

O IR. Jo.Xo LUiz:-Ou porque as eatradaa 
eatll:o em más condiçlles. 

0 IR. VASCO AZBVED0:-0 defeito é dn 
Companhias. . 

0 fR. Jo•B' OONÇALVBS:-Mae, seja como 
ror, em todo o cuo o impoato vem tornar 
mais onerons as passagens 

Sr. Presidente, fnendo aobre u rubricas 
a que me referi estas despretenciofas conai · 
deraçllea, o meu fim, como di11e, nlo é apre-
aentar emendas, mas chamar a attençll:o da 
illustrada commisslo de Orçamento para es · 
ses pontos. 

Penao que a illustrada commiutlo devia 
estudar maduramente a questão e ver ou-
tro meio de equilibrar o orçamento, nlo so-
brecarregando Je modo tilo directo as zonas 
do centro e norte do nouo Estado (Apoiados). 
E' oque tinha a dizor. (Muit!J bem;muito bem) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
DE 2 DE AGOSTO DE I 000 

POR OCCAUIO DA DIBCU~BIO DO SUBSTITUTIVO 
DO SR. Joio LUIZ APRB8BNTADO AO PRO-

JECTO N, 60, SOBilB FEIRAS DE GADO 
O ar. Carlo11 Toledo:- Sr. Prealdente, 

pedi a palavra para fazer algumaa obaer· 
vaçllea sobre o art. 2.• do aubstitutivo apre· 
aentado pelo illustre representante do .C .· 

-dlatricto, e por i110 o requeiro i T. exc. fazer 

chegar-me ú mlol o referido aubditutivo. 
(E IIJlisf•ito). 

Sr. Preatdente, eu comprehendo perteita-
m~nte a rado que teve o nobre deputado 
para pedir a t.ua de 20 ·I' ad-tltJlonr,., aohre 
o 1aclo que for exportado dos centroe pro· 
ductoree de Minu para o mercado da Capi· 
tal Federal, aem tranaitar pelAI feiru, mu, 
tenho receio de que easu medidu demuia· 
damente eoercltivaa, lançadas na melhor tn-
tençlo e mediante reclamaçllo doa produoto· 
rea, produzam atreito diame&.ralmente oppoa-
to aoa que têm em viata. 

O BR. Joio LuiZ:-V. uc. permitte um 
aparte f O governo pela lei vigente e pelo• 
contractoa celebrado• tem direito de euppri-
mir immediatame)lte u felru deade que ellu 
produ um etreitoa noclvoa á induatrla puto · 
ril, sem indemnizaçlo alguma. 

0 IIR. CAilLOI TOLB~0:-0 aparte dado pelo 
nobre deputado lembra-me que o governo 
tem direito de reacindir 01 contractoa feitos 
com oa conceaaionarioa du feiru, deade 
que ellaa produzam atreito diametralmente 
oppoato ao que pretende o legislador. 

Maa, o contraoto fas etrectivamente lei 
entre u partea, e, em virtude diato, o go-
verno teri de reaclndil-oa, inutilizando aanlm 
t~doa oa eaforçoa e tentamena do legislador 
nesse sentido. 

Sr. Preaidente, deade mui toa annoa que 
a questlo da exportação do gado para 01 
mercados do Rio de Janeiro e de S. Paulo 
tem aido uma questl.o complexa e em todu 
aa leia votadu tem-ae procurado, tanto 
quanto poasivel, evitar o monopolio doa 
compradores, que prejudicam 01 intereasea 
da lnduatria pastoril de Minu. 

Eue tentamen do governo, desde a mo-
narchia, tem aido completamente burlado e 
eu nlo porei duvida alguma em votar pelo 
substitutivo do nobre deputado , mu, que-
ro tornar bem claro meu pensamento em 
relaçilo a este uaumpto. Pertenço á escola 
daquelles que entendem, meamo contra 111 
reclamaçllea doa inter881adoa na mataria, 
que nllo devemos nunca nos afaatar doa 
princlp1os reguladores da liberdade do com-
mareio, porquanto todos oa productoa es-
tlo sujeitos fatalmente ás leia da otrertl. e 
da procura, e o atock de gado existente no 
Estado determinará sempre aeu valor nos 
mercados do Rio e de S. Paulo. 

Eu comprehendo a razlo porque o produ· 
ctor mineiro, revoltado contra essa torpe 
especulaçlo que se faz na Capital Federal 
em relaçllo aos produoto1 deste Eatado, 
vem solicitar do poder legislativo providen-
cia• energlcas e elllcazee, no sentido de res-
guardar a sua industria contra os golpea da 
e•peculaçlo. 

Mu, o poder legislativo deve aer muito 
cauteloso e esforçar se para que outraa me-
didas sejam tomadas parallelamente, aftm 
de n conseguir um resultado definitivo e 
pratico. 

O proprio facto de, em um aaaumpto dea· 
aa natureza, a administraçlo publica come· 
çar por estabelecer neues oontractoa a 
clausula de rescielo 5em lndemnizaçl\o no 
caso dellea nlo produzirem eft'eito pratico 



jlemon1tra a . duconfiança de que a medida 
n!Lo será. mu1to etllcaz, porque ena mate -
ria eatá suj ei\& á lei fatal da oft'erta e da 
procura, á. contingencia do valor de to4oa 
01 productoa oft'erecldoa á venda. 

O intuito do auctor do substitutivo é o 
mai8 louvavel poaaivel, porque vem ao en-
contro de uplraçõea justas e legitimas de 
um& lndu8tria que merece toda a prote-
cçll:o dos poderes publlcoa, • é por 18110 
que eu voto pelo aubatitut!Yo, compre-
hendendo que ail trata de uma medida pre-
ventiva, intlmidAtiva para aquellea que rom -
perem com a aolldariedade doa feiras. mas, 
como representante do Estado eu direi â 
&81e8 proprlos productores que essa medi -
da eerl. inetllcn na pratica, nllo produ-
zlrf. os resultados que &lles esperam. por-
quanto todo mundo sabe, a Casa nllo ig-
nora, o Estado Inteiro eatá convencido de 
qu&, pelos contractos celebrados pela prefei -
tura da Capital Federal coin os fornecedo-
rea de carnes verdes, a concurrencla do 
«&do platino. desde que a taxa cambial lhe 
for favoravel, poderá. annullar completa-
mente todas aa dlspoaiçlJes da lei mineira . 

O sa. JoXo Lurz :- Nóa como leaisladorea 
no Conllt'esso do Estsdo cumprimos nosso 
dever: os nossos representantes no Congresso 
Federal cumpram o seu. 

0 IIR. CARLOS TOLBoo:- A medida que to-
mamo& é a unioa de nossa competencla, mas 
o Conp:re,so nllo deve ficar ailenl'ioso ante 
a possibilidade da invaallo do gado extran-
gelro no mercado do Rio de Janeir:i, deve 
encaminhar auas reolamaçnes aos poderes 
lta UniAo, afim de qne a industria do nosso 
E8tado posPa 1er etllcazmente protegida. Ora-
çss â inlr.iativa do particulares que têm se 
arestado da rotina doa antigos proceasos 
de criaçll'.o, acredito que, auxiliados pelas 
ferteis e abundante& pastagens de Minas, 
poderemos, em breve tempo, ser o uulco for-
necedor, por aaslm dizer, de carne verde aos 
mercados do Rio e de S. Paulo. 
. Mas para isto, ar . Presidente, será. necea -
urlo que ao lado desta medida legislativa 
tomada pelo Eatado, faoamos chegar aos po-
deres conatituidos da Uni!o as reclamaçnea 
tund~tdall dos criadores, no interto de obter-
mos o quanto possível medidas etlloazes para 
gerantl11. e Incremento de ana industria. 

O t>erip:o Qua Ptt vejo, sr. Presidente ... na 
raplda dl~nuss!o aqui travada, é simples .. 
mentA este: a el evação da t,axa cambial 
permitt.irá. a importAcllo do !fado platino no 
mercado da Capital Federal por preço mala 
favoravel dn quA o do p:ado mineiro. 

Ora. 11r. Pre,idente, desde que eue phe-
nomeno se realize, todas as medidas toma-
das pelo Congres'o Mineiro no Intuito de 
crear outro monopollo, que é o das feira~, 
poderão d11.r Jogar a um reaultado diametral-
mt~nte OP'DO~<to. 

Diz o illustre collega que neste caso o 
governo rescindlrà os contractos das feiras 
aem indemnizaç!o ; mae, sr. Presidente, h a 
meemo a8slm graves pr~juizoa, porque dur 
ante esse espaço de tempo oa concessiona · 
rios terão despendido nlo pequeno• oa-
pitaea • . . 
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O as. Joio LUJz : ·- Mu si elle1 njelta-
ram-ae a e111a clausula ? . 

0 SR. CARLOII TOLEDO:- ..• na manute...-
çlo das feiraa, terlo feito aacritlcios peaaoaea 
aob a garantia da possibilidade da exi1tea· 
cia de um serviço que poderá Jbea d&.r 
resultado. . 

E, t~r. Presidente, a sabedoria do legisla-
dor devo conslatir em prever o reaultad<' da 
medida que elle decreta. ( .tpoiado1). · 

Ora, ar. Presidente, nestas condiçOea ••· 
faço estas levea observações aa pl'ojecto 'It&O 
no l~tuito de com batel-o tanto que vote: ~êf"' 
elle,i acceito os 20 ' I· ad oalorem, mas o 'one. 
quero declarar para uivar a minhn .•tie&• J 
ponsabilldade tle representante do Estado ' é'• 
que nil.o acredito na etllcncia desta · med :da· 
emquanto o g<>verno da Unillo nllo colla-
borar parallelamente com o do no8&0 Estn-
do no intuito de tolher até certo ponto, por 
proteccionismo intelligente, a impo!·tação 
em coudlçlJes de deseguldade feita do gado 
platino nos mercados nacion aeP (apoiaàc•) 
de modo a que b populações da Capital Fe-
deral e ri beirinhas do Estado do Rio e S. 
Paulo 1eja fornecidll de preferenc ia a carne 
verde sadia e alimentícia do gado que su-
perabunda nas vastas pastagens do Estado. 
(Muito bem). 

Eis a razão porque eu digo que nestu 
condlçlJas estou prompto a subscrever toda 
e qualquer medida que o Congresso Mineiro 
tenha de fazer chegar ao conbecimento dos 
poderes publiooa 'da Unill:o, para que de uma 
vez para sempre se possa eatabelecer deft · 
nitivamente protecçlo à uma industria que 
morrerá estiolada desde que tique entregue a especulação dos atraveu adores e á in· 
vasll.o do producto argentino que virá matar 
por completo toda iniciativa e todos os es -
forços dos criadores mineiros. (Muito be.,., 
muito bem). 

39 .• SESSÃO ORDINARIA AOS 4 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRitSIDINCU. DO SR. RlBBIRO DB OLIVEIRA 
SUMM ARIO :-1.• p~rte da ordem do dia. - Acta. 

-Expedlente.-Obaervações dos srs. Celestino 
Soare~ , Jc•Ao Pio e Julio Ta vare~ . - A prcseutaçAo 
dos paccceres para ?.• dlscu s;Ao dos projectos 
n~. ~4 e l\5 e para 3.• o o de o. t:O.- Ap reseola· 
çao rio parecer n. 9•1 e do pr• ·jectc. u. 69.-~·.• 
pari~.-~.· dlscussilo do projeclo n. f>7. (Orça· 
mento) - Discurso do sr. Luiz CJSslsno. - Uiscur-
w e fmeoda do sr . Po cto Primo. - Di11cu rsos 
do~ SI'S . Brandão Filbo1 José Gonçalves, Vasco 
Azevcrlo e De!Om More1 ra .- Discurso e emenda 
nn sr . Carlo' Toledo. - 1\equcrimenlo r. e proro-
l!ação •lo. hora .-Uiscursos dos srs . Jollo Luiz e 
Ju clo TavnrPs.- Emendas da commi~sllo de orça. 
mcolo.- ll equerlmenlo de urgencia.-Apre~en ta
\':lo rio psrecer par11 2 • d i scus~li'l do projeclo 
n. W.- Oeclaraçao de vo to do sr . João Pio.-
Ordem do dia. 
Ao melo dia, feita n chamada, acham-se 

presentes os srs . : Rlbeil'o de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celeailno Soarea, Vasco Aze-
vedo, José Oc.nçalves, Tavares de Mello, 
Brandlto Filho, Arthur Pimenta, Lui1 Reonó, 
Luiz Casaihno, Astolpbo Pinto, João Pio, Nu-
nea Pinheiro, Jayme Gomes, L indolpho Cem-
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P.QB, Frand.lin Botelho, Delllm Moreira, Joa-
q1iim Calixto, Jolio Velloao, Desi•Jerio de 
Mello, Carlos Toledo, Jolio Luiz, Raposo de 
Almei la, Porto Primo, Gaspar Lope1, Ferrei-
ra e Mello, Silva Fortes, Olymp1o Mourlio, 
Julio Tavarea, Xavier Rolim, Rodriguea Cba · 
ves e Alves de Lemos, faltando com causa 
participada os ara. : Olympio Borges, F. 
Peixoto, Astolpbo Dutra, Fre1tas Ca&tro, Ri-
beiro Junqueira, Beraarlles de Faria, Leo -
poldo Corrêa, Stmello SLylita, Valerio de Re -
zende, Juvenal Penna e Abeilard, e reoo ella 
os maia senhores. 

Abre se a 1ea~lio. 
Lida a acta da antecedente e nlio havendo 

quem sobre ella faça observa~;lies, o sr. Pre · 
aidente a dà pJr approva.da . 

EXPIIDlEN'tE 

0 BR. 1.0 SECRETARIO dá CODh do seguinte: 
Off•cio 

Do dr. Secretario do Interior enviando as 
informaçllea solicitadas pela commissão de 
Estatística sobre di visas do districto do 
Morro. do município de S. Francisco.-A' 
oomm issllo que as pedi u. 

O SR. C&! &STINO SOA RIS (2.· Stcr~ lario) 
participa e a Camara fi ca inteira.da que o 
ar. Ca1·valbo llri~to por motivo de força 
maior faltarA IHlje i sessão. 

O 11r . .Jo•o Pio :-A Camara nã? Ignora, 
er. Presidente, a lucta que tem de travar a 
commis~ão de Orçamento contra interePses 
desencon trados que bllo de atraveuar em 
seu caminho e eu tenho sa\isfaçiio de, neste 
momento, fazer justiça a essa commiull'.o, 
que, passando por cima de todas essa11 diffi -
culdades, procurando eplainar terreno, tem 
no cumprimento de seus deveres, merecido 
o elogio franco e o apolo geral de todos os 
ara. depu Lados. E~tas palav.·aa encomiaati· 
cas á commissão de Orçau1ento, aão contl,·· 
madas plenamen te com um a representação 
que passo á Mesa e que v. ex c., sr . Presi-
dente, terá a bondade de enviar a eua com-
mlssiio. 

O commeroio de Bello Horizonte, faz uma. 
representaçiio A Camara dos srs . Deputado•, 
repreaentaçllo que tem valor extraordinario 
porque está assignada pelos membro• da. 
Junta Commercial, representando, portanto, 
o commercio do Estado, faz uma represen-
taçlio, sr. Presidente, reclamando contra a 
immor~ fidade do jo~:o das Jote::-ias que vae 
avassa!ldndo Minas inteira, e principalmen · 
te ccntr.t o jor•o do bicho que & terr ível 
(apoi. dos ; muilo /,em), que tem desorgani -
zado muitas fam íl ias, lançando-as, n1'lo pou -
cae vezes na prostituiçlio. 

UM IR. DEPUTADO :-Eeaa é uma triste ver-
dade. 

O SR. JoA:o P~o :-Depois, ar. Presidente, 
eaaas loter1as a1nda se acobertam bypocrita-
mente com a caridade publica., fazem uma 
pequena doaçllo a um estabelecimento qual-
quer e com isao vão pouco e pouco ~ugando 
o sangue, o trabalho do povo e atirando-a 
A mi1eria. ; ai com uma du mlioa ellas têm 

carinhos, com a ou,ra vi~ extorquindo o 
dinbeiro do pobre. 

E' um elogio essa representação, porque 
a comooi&aiio de Orçamento já prev1ra o pe· 
rigo , tanto assim que estabeleceu no proje-
cto uma medida quati prohibitiva, elevando 
ext.raordinariamente a tua do imposto ao-
bre as loterias. 

A commissllo devo estar contente comsigo 
mesma, porque cumpriu eeu dever e muito 
mais contente ainda, porque vê que os in -
tereuados no bom andamento da sociedade 
vêem bater palmas, applaudir seu procedi-
mento correcto. Alem disto, e~sa represen-
taçlio aerve para que a comm is ilo não ar-
rede um passo siquer do cam inho que tem 
seguido ate aqui. V. exc., pois, sr . Presi-
dente, darA á mesma o de tino regimental, 
fatendo· com que efla S9ja presente á com -
missão de Orçamento, que lhe dará o devido 
valor. (Mu ito bem: muil' bem).-A' commis-
aão de Orçamento. 

0 SR. JULIO TAVARES envia á Mesa u m re-
querimento de Alfredo Paulino Gomes, es -
criYllc de paz do diFtr icto rle Agua Limpa, 
comarca de Juiz de Fora, solic itando 2 ao nos 
de licença para t ratar de negoc1os .-A' com-
missão de Petições. 

Não ha matarias distribuídas para segun-
da leitura. 
APRESENTAÇÃO DE PARKOERES DAS COMMISS!!ES 

O aa. SILVA FoRTES, por parte da commis· 
alio de Petiçlies, apresenta os seguintes : 
Parecer pa1·" 2.• d iscussllo sobre o projtc 'o 

n. ú5, de 1900 

A commiss1to de Representações, Reque· 
rimentos e Petiçlles, ~~ qual foi presente o 
projecto n. 65, approvado em 1.• discuselto, 
é de parecer que aeja submettido A 2 .• di~
cussl(o com a mesma redacção e que I&Ja 
approvado. 

ala des sesaões, 4 de agosto de 1900.-
ilva Forte1.-Vasco Azevedo. 

Parecer n . 94 

(Terceira legislatura) 
A commiPsllo de Representaçlies, Requeri-

mentes e Petiçlies, i qual foi presente o de 
Oscar de Magalhllea Portilbo, escrivão de par; 
do districto de Tombos, comarca de Caran-
gola, pedindo doia annos de licença para 
tratar de aaude, é de parecer e requer que, 
em face doa arts. 135. 138 e 14 da lei n . 
18, de 28 de novembro de 1891, sE"jam os 
papeis do referido cidadlio remettidos ao 
dr. Presidente do Estado. 

ala das sesslies, 4 de agosto de 1900.-
ilva Fortes . - 11Sco Azevedo.-A impri-

mirem-ae. 
0 IR. FERREIRA • M.ILLO, pela commiaalio 

de Commercio, manda á Mesa o aeguinte : 
Par•~ p1.1ra 3.• di1cusstfo, sobre o projteto 

"· 60, de 1900 
A commiasão de Commercio, Estatlatioa, 

Industrfas e Artes é de parecer que o pro · 
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jeoto n . 60, sobre feiru de gado, paue á 
3.• diacussllo e seja approvado. 

Sala das commis!Oes, 4 de agosto de 1900. 
-Ferreira e Mello . - Padre Joaquim Ca· 
lixto.-A imprimir se . 

O BR. OLYMPIO MouRio, por parte da com-
miSP!o de Camaras MunicipaeP, manda á Me-
sa o seguinte : 
Par~c•r p ara 2. • discussão sobre o p 1·ojecto 

.". 64, c e 1900 

A commissl!.o de Camaras Munlcipaes, á. 
qual foi presente o projecto n. 64, approva-
do em primeira discusslio, é de parecer que 
seja submettido á segunda e approvado com 
a mesma redacçilo. 

Sala das com missões, 4 de agosto de 1900. 
- Olymplo Mourão.-Brandão Filho.-A im-
primlr-ee. 
APRESI:NTAÇÃO DI: PROJKilTOP, INDICAÇ0ES B 

MOÇÕES 
O SR. VAsco AzEv•oo, obtendo a palavra, 

manda á Mesa o ee~-tuinte 

Projecto n. 6 9 

{Terceira legislatura) 
O CongresFo Legislativo do Estado de 1\H-

nas Geraes decreta : 
Art. I. o As provi~ ões pa1·a o exercic:o dn. 

advocacia serão concedidas pelo Presidente 
do Tri~una1 da Relação pelo prazo de trez 
annos e para as comarcas em que houver 
falta de advogados formados, ficando restau-
rados o final do art. 113 da lei mineira n. 
18, de 28 de novembro de 1891, e o final do 
art . 6 da lei n. 72, de 27 de julho de 1893, 
na parte que limitam o numero de advoga-
dos para cada comarca. 

Paragrapho uni co. As provi sOes assim 
concedidas tlão direito ao exercício da ad-
vocacia - não só na comarca pn.ra onde fo-
ram pedidas como nas visinhas confinantes 
em que o numero de advogados formados 
nllo estiver completo. 

Art. 2. • Para os fins das disposi ções an-
tecedentes, o Presidente do Trii.Junal dn Re-
lação, colhendo as necessarias infurmo~çOes 
dos juizes de direito e dos promotores do 
justiça, marcará. o numero de advogados 
necessarios em cada comarca, em tabella 
que mandará publicar. ( Art . 151 do reg. 
n. 585, de 15 de marco de 18!•:? ). 

Art. 3. • E!sa tabella será revista bien-
nalmente, fazendo -se as alterações conveni-
entes. (Art . 152 do citado reg.) 

Art . 4.o Os pretendentes á provisão de 
advogado deverão provar os requisitos dos 
paragraphos ~eguintes : 

§ l. · Certid ão de maioridade ou docu-
mento que a mppra ; 

§ 2 ." Folha corrida tirada no Jog81' de 
residencia do requerente nos trinta dias 
n.nteriores á data do requerimento : 

§ ~· • Certidão dt> approvação em · exames 
da l10gua nacional, arithmetica, geometria 
plana, al gebra e trigonometria. 

§ 4. • Pratica de jurisprudenllia perante os 
auditorias do juizo' de direito dn comarca, 

para onde se pede a provisllo, por espaço de 
quatro annoa consecutivo•, provada com 
certidlo e:rtrahida. doa protocolloa do juizo. 

Além destes documentos poderllo os re-
querentes apresentar outros relativamente 
á advocacia no crime e outras provas de 
sua pratica e aptldllo e finalmente quaes-
quer documentos que reputem convenlen· 
tea · 

§ '5. o Attestado de moralidade passado 
pelos juizes da comarca do domicilio e resi-
dencia. do requerente. 

Art 5. • As provisões temporariaa, con-
cedidas em virtude de leia ou regulamentos 
anteriore! pelo Presidente da Relação, da 
Província ou do Estado, poderão ser reno-
vadas nas mesmas condlçOes, pelo tempo de 
t rez annos à vista exclusivamente de attes-
tado de moralidade passado pelos juizes lo-
caes e a competente folha corrida. 

§ 1. .. Os advogados provisionados e os so-
licitadores que estavam na posse das rega-
lias de exercer a profissão em qualquer co-
marca do Estado, por força do art. I. • da 
lei n. 257, de 10 de agosto de 1899, conti-
nuarilo a gosal-as, bastando para a renova-
ção de suas provia!!es, attestados dos juizes 
locaes e folha corrida nos termos dos§§ 2 . 
e 5 ... •Jo artigo antecedente . 

§ 2." As provisOes a que se refere o art. 
I . .. desta lei poderão ser renovadas em qual-
quer tempo p&.ra a mesma comarca ou para 
outra , exig-indo-se unicamente para isso a 
folha corrida e attestado de moralidade pas-
sado pelos juize~, na fórma dos §§ 2 . • e 5. o 
do art. 4 . ·e attestado do juiz de direito de 
que o numero de advogados formados da 
coma1·ca não está preenchido . 

Art. 6.o Os funcclon n.rios judiciarios ou 
do ministerio -pub!ico e os advogados 
ou procuradores pagar!to as custas dos actos 
que forem annullados por grave negligencia 
sua , sem prejuízo das penas em que, por 
disposições especiaes, possam incorrer. (Ord. 
Liv. Lo Tit. 48 §§ 9, 10, 13, e 17, e lei n. 
17, art. 15.) 

Art . 7. o Esta lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação no orgam official do 
Estado. 

Art. 8." Revogam-se as didposições em 
contrario. 

Sala das sesE Oes, 4 de agosto de 1900.-
V11sco Azevedo.- Brandão Filho.- Arthur 
Pimenta. 

Lido e apoiado vae a imprimir-se. 
Comparece o sr. Astolpho Dutra. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
TERCEJRA DUCUUÃO DO PROJECTO N. 57 
Di~pensada a leitura, a requerimento do 

sr. Delfim Moreira, é posto em 3.· discus-
são o proiecto u . 57, que orça a receita 
e lha a despesa do Estado para o futuro 
exercício de 1901. 

O •r. Luiz «:a••lano:- Sr. Presidente, 
occupando a tribuna. neste momento . tenho 
por objectivo exclusivo fundamentar meu 
voto acerca de UJ)1a parte do projecto n. 
57, que fixa a despesa e orça a receita do 
Estado para o exercicie de 11101, que eu 
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considero, por todos oa tltulos, importsn-
tiuima, qual a que se refere á emenda 
apresentada pelo illuetre representante do 
4. · districto, reaic!ente na Campanha, fixan-
do a taxa p!lra cobrança do imposto terri-
torial. 

E' sabido por toda Camara, ar. Presiden-
te, e v. ex c. nito ignora qne defeituorisaimo 
tem sido o regimen tributario no Brasil, 
deade os primeiros dias da nossa naciona-
lidade vemos o absurdo em mataria tributa· 
ria, vexando-ae o contribuinte por melo 
de cobrançaa ainda emanadas do poder real, 
mediante alvarás, ordens e decretos com· 
pletamente incongruente•, reconhecidamen-
te oppreseivos. Este estado de co usas, ar. Pre-
sidente, se prolongou por largo tempo, até 
1831, iato é, até os primeiros dias da regen-
cia, quando, com a creaçllo do tbesouro 
nacional e das repartições fiscaes a elle 
aujeitaP, nova orde.n de cousas appareceu 
de modo a que nosfo regimen tr1butario 
pa!SOU a se conformar mais com os pre-
ceitos da bôa razão e com os principos 
estabelecidos pela sciencia financeira . 
(Mtdo bem). 

Para as reformas liscaes entllo operadas, 
muito contrib11iram os eaforçoP, o zelo e a 
energia do talentoso e eminente estadista 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, que, na 
epocha em que occupava apesta da fazenda, 
em 1831, d1rlgintlo-se ao corpo legislativo 
nacional diT.ia o seguinte: (lê): 

Pois bem. sr. Presidente, a lei orçamen-
taria de 1833, distinguindo e especificando 
o que se devia entender como renda geral 
e renda provincial, contribuiu immenso par:. 
o melhoramento do nosso regimen tribu-
tario, e no fim da regenoia e começo do 
2. · reinado medidas importantes foram to · 
madas no sentido dena reforma, não só 
quanto á incidencia, como tambem quanto 
á arrecadação e tl~calizaçllo dos impostos. 

Do inicio do 2. · reinado até 1889, a des· 
peito dos esforços doe nossos estadistas, 
homens netaveis e competentissimos aliás, 
sabemos que não foi lisonjeira a nossa po· 
litica Hnnnceira, e, e.n 1899, quando a monar -
chia desappnrecia no Brasil, não possuindo 
nada de solido em mataria de regimen tri-
but.l rio, vi ;nos com que apparato scenico o 
cambio collocava-se além do per, tão só -
mente por motivos de em prestimes one 
rosos levantados no extrangeiro. 

A necessidade da transformação do nosso 
regimen t ributario, por conseg11inte, se 
mostrava evidente . 

Proclamada a H.epublica, discriminandl' se 
as rendas pertencentes á União e aos Esta-
dos, parecia que t ínhamos chegado ao idéal 
desej ado: mas, em vista dessa diacriminaçllo, 
os Estados, principalmen~'l o Estado de 
Minas, tem calcado a sua receita sobre o 
imposto de exportação, por todos os t ítulos 
insubsistente, como acabamos de observar, 
pois o café, principal objeoto de nossa 
exportação, nllo otrerece base segura, onde 
re assente o nosso orçamento . .• 

0 IR. VASCO AZEVEDO:- E' por iSSO que a 
modificação eatá ae operaodo. 

0 SR. LUIZ CAUIANO:- E' por iSSO que 
o eminente e&tadiata que dirige o Estado 
de Minas, quando se dirigiu ao corpo le-
gislativo em soa •Mensagem• em 1898, pe-
dindo a decretaçll:o de um imposto que aer· 
visse de base para a tran~formação do re-
gimen tributario, dizia (Lê): 

•A decretaçllo do imposto territorial aerá 
um grande serviço prestado pelo Congresso 
ao Esta•h; com a transformação do nouo 
dereituosissimo regimen tribatario conta o 
governo, como elemento poderoso , para a 
reorganizaçil.o financeira do Estado.-. 

Ora, H. Presidente. aolidario com esba 
idéas do governo do Estado e, mais ainda, 
comprehendendo que o imposto territorial 
é a base de um plano governamenlal, eu 
que durante o anno passado, quando ae 
tratou deste importante assumpto, llcceitei 
a medida, votando por ella em os tres ter-
nos regimentaea, nli.o pod1a deixar de vir 
li. tribuna e fazer pubhco o meu voto •.. 

O SR. AaTOLPUO PI:oiTO :- O imposto terri-
torial nunca foi votado nesta casa. 

0 SR. VASCO AZEVBDO:- Onde foi votada 
a lel n. 2711 

0 SR. Luiz CAISIANO:- Foi VOtada em 3 
diacuasoes •.. 

o SR. AsToLruo Prr;To:- Está. enganado, 
o imposto que se votou aqui é o que se 
parece com o imposto francez. 

O SR. JoÃo Lmz:- O que v. exc. deve 
nos demonatrar da tribuna. 

0 IR. LUIZ CASSIANO:- Não poderia deixar 
de tornar publico o meu voto, tratando-se tle 
aasumpto que reputo de magna importancia. 

Vot"i o anno passado esta medida e, si 
deixaaae de fazel·o agora, seria incoberente, 
quando nenhum motivo existe para que 
eu mudasse de opinll:o (Muito bem). 

Muito embora, sr. Presidente me ache em 
divergencia com a quasi unanlme repreaen-
taçito do 5. · diatricto nesta c88a, eu penso 
que oa habitantes deste diatricto nli.o se ne-
garlio a pagar o imposto ... 

O sa. JuLio TAVARBs:- Estou plenamente 
convencido disso. 

0 SR. JoÃO LUIZ:- Como todo o Estado 
de Minas. 

0 SR. LUIZ CASSIANO ... porquanto trata-se 
de uma população ordeira, respeitarJora 
das leis, que não deixará. de coeperar pa1 a 
a reorg11ni zaçào das finanças do Estado. 

Depoi s, sr . Presidente, parece-me que a 
emenda oonsil!nada no projecto de orça-
mento em 2. · discussão, e que se refere ao 
imposto territorial, estabelecendo uma taxa 
razoavel parn as bemfeitorias, nllo vem one-
rar a. zona que represento; e, concluindo, 
direi que degejando collaborar com o poder 
executivo no plano de reorga.nizaçi!o do 
nosso systema. tributario e fiel ao mandato 
que me foi confiado pelo 5. · distr!cto, pemo 
que fundamentando o meu voto neste sen-
tido tenho cumprido o meu dever. 

TenLo concluído ; ,.(Mui/o be m muito btJ"' ). 
O er. Porto l'rlmo:- (Niio devolveu o 

aeu discurso). 
Vem á Meaa, sito lidas, apoiadas e entram 

em d;semsüo conjunbtamente com o projecto 
as seguintes: 
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Emendai 

N. 
Ao ar t. 16 - Supprimam-se in fine as pa-

lavras «nella incluidas» até o max imo de 
40 .r». 

N. 2 

Ao art. 17-Sopprimam · se as palavras «si 
julgar convenl en te». 

Sala das sessOeP, 4 de agosto de 1900 .-
Porto Primo. 

O '!Ir. BrandAo Filho : - Sr. Pre@idente, 
depois da maneira brilhante por que o meu 
lllustre co llega, residente em Tbeopbilo 
Ottoni, acaba de romper o debate contra o 
prroj ecto qu o se ach a em di~cuFsão, parecerá 
certamen te a v. exc. e á Casa imperdoavel 
ousadi .l. a minha ( n•ro apoiadqs g~rnt;) de 
vir succi!dl'l l o na tribuna, principalmente 
empen hado, como ven ho , em responder ao 
discu rso rle s. ex c. 

0 BR. PO RTO PRIMO : - Isso é bont!aJe e 
modestio. de v. exc. 

U SR. BRAN IJ ÃO I'ILHO : - Etrectiva menle, 
sr. Presidente, o meu no bre collega, no di s-
cuno que ac11ba tl e pronun ria r, revelou 
mais uma vez o vigor de sua intelligencia 
profu ndamente cu lta:- o seu discurso foi 
verdad eira mente digno da immensa releva n-
cia co as u mpto-tfí o digno que eu receio, 
lam ento mes mo, que as minhas palaV I'as vão 
contra tar si ngularme nte com as palavras 
proferid3s por s. ex c. 

o sR. JoX •J Luiz : - Tambem á modestia 
de v. exc. 

O SR. B R ~ NOAI) F'n.un : - Entretanto, Mr . 
Pres idente, eu tenbo um dever a cumprir 
e, por isso, forçoso é que colloque de parte 
enas c: n si dera~lle~ e entre no debate, no 
qu al, espero, te r·ei pelo menos a ventura de 
dizer a minha opinião e justificar o meu 
voto. 

Como v . ex c . sabe, o estado de minha 
saude, durante o curso das sessOes do anno 
passado, impediu· me de tomar parte activa 
nos tra balhes desta Casa, obri gando-me a 
guardar silc• ncio sobre as questões impor -
tantíssimas que então Pe ventillaam, en-
tre as quae~ li l{ urou-··como uma das princi · 
cipaes- a do im pcsto territorial. 

úra, sr. Pres idente, á vista d'isso, e sendo 
hoje, quem sabe, a ultim a vez que es8a 
ques tão translt\\ por esta Casa, eu desejo 
manifestar me claram ente sobre ell a, antes 
de ~e cccupar propriamente do ftm que 
me trouxe u tribuna . 

E' verdade que a minha opinião ~obre a 
mataria é sobejamente conhecida : - sem-
pre tenho votado pelo imposto territorial, 
nas diversas discussões pelas quaes tem 
ello passado na Camara. 

Parece mo, porém, H. Presidente, que 
isso só n!io bo ~ta-que, em tratando-Fe de 
matari a de t amanha importancia, é mia · 
ter que F e e8pecifiquem a& raz<les do v~ to 
que se der , afim de justitlcal·o perante o 
povo e nsAumir tambem interras as reapon-
aabilidadea delle resultantes ( Muito bem, 
m:1ito bem.) 

Fortanto, ar. Presidente, eu penso que 
cumpro um dever, 11erviódo me hoje do en-
sejo d~IJta di ~cussão,-para declarar que sou 
inteiramente favoravel ao imposto territo-
rial ; -que o considero como base unica 
acceitav<'l para a reforma , que se impOe do 
noaro pessim o ·ystema tributari o actuai · e 
que, finalmente, assim entendo e ~ uim atHr-
mo, porque-entre os muita~ rozõe~ que de-
monstram sua excellencia- enco nt ro nelle 
reunidas esta s qnalidades : - ser um impos-
to directo, o que é inconte tavel men te uma 
vantagem, porque é co brado com inteiro 
con heci mento do contribuinte que, por Isso, 
sa bendo quanto lhe custa a sua conlt·ibuiç!o 
ao mesmo tempo que se constitue em fiscal 
do gover·no na applicaç!o das rendas publi-
cas, se 1nte ro~sn nos negoci os da adm inis-
tração em gera l, o que por ~eu t urn o cor-
responde a um do mais almejados es~opos 
nos reg ' mens democraticos ; - produzi r uma 
renda certa porque recahe obre um obje-
cto estavel (n! o _suj_eito a alteraçOes repen-
tinas e rmpreVIBIVeJs), e cooseguintemente 
ser capaz de d.etermin !ir a maxima precis!l:o 
tio orçamen to da receita, o que Ratisfaz a 
um ideal da eciencia economr ro-Unanceira, 
concorrendo etflcazmente para determinar o 
permanen te equiltbrio orçamentario do qual 
principalmonio dependem ay boas fl n~nças do 
estado ; - . incitar o trabalho e n producçilo, 
ao contrarro do ~mpos to de exportação que, 
grava ndo exclusrvamente a classe que tra-
balha e que produz, a a~pb yxi a e n mata; 
-ser de fac1l arrecadação e capaz de cobrir 
a despesa orçamentaria, mesmo com uma 
taxaç!l:o baixa e insignificante. 

Agora, H . Presidente, que ra pidamente te-
nho dado as razões que me le vam a acceitar 
o imposto ierritorial em tbese volto a 
me occupar propriamente do tln; que me 
tr?uxe á tribun_a-isto é-de justificar a ap-
pltcação dessa Imposto (que, fa )izmente, e 
lei no Estado) no orçamen to, conforme as 
rubricas dos arts. 16 e 17 do projecto em 
drscussão, respondendo assim ao discurso do 
meu nobre collega o sr. Portl) Pri mo cujo 
nome peço licença para declinar . ' 

Ao con trario de s. exo ., sr. Presidente, 
penso que a mo.teria contida nos referidos 
artigos tem inteira propriedade e flagrante 
opportunidade no projecto de lei orçamenta-
r ra em discussão ; - que as disposições 
desses mesmos artigos resolvem perfeita-
mente as quostoes levan tadas rela tiva mente 
á incidencra do imposto tenltor-io l ; e que, 
!luallnente, ellas se casam e Ee harmonizam 
Intima e bbso lutamente co m a opini l\o do 
exmo. sr. d1· . Pre~ idente do Estado, mani-
festada em sua« Ms nsagem » com referencia 
à exclusão das te mfeitorias. 

A mataria contida nos alludidos arts. 16 e 
17 te01 inteira opportunidade e absoluta 
propriedade no projscto de lei orçau. anta-
ria em debate, porque não se trata, como 
pretende o meu illustrado collega a quem 
respondo, de crear um a lei de impoKto na 
lei orçamentaria , mas simplesmente de in-
cluir nesta o imposto já creado por uma lei 
existente, reguhtnnente decretada. Trata-
se uclusivamente de &.pplicar no uouo or-
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çamento a lei n. 271 que creou o imposto 
territorial no Estado, de modo a satisra:r.er ... 

0 SR. PORTO PRiMO : -Trata-se de revo-
gar easa lei. 

0 88.. B ANDAO FILHO : - NiLo se trata 
absolutamente de revogar essa lei, m11s ape -
nas de modificai-a, diminuindo a taxa do 
imposto e attedentio-qnanto é possível-as 
r eclamaçOes contra sua incidenc•a sobre as 
bem!oitorias . 

Ora, sr. Presidente, ninguem saberá con-
testar qne isto é questão que cabe precisa-
mente na lei orçamentaria, porque tiÓ nella 
é que se pode conhecer qual a u.xa necessa-
ri a para que a contri buição eorrespr.ntia. exa-
ctamente ás neces idades do serviço pu-
blico. 

Oam&is, sr. Presidente, admira-me a opi -
nil'lo contraria a essa verdade mnnifestada 
hoje pelo meu uobr" collega, quando é certo 
que s. exc., me parece, r tove lou-se lhe ra -
voravel, em aparte que deu ao meu illu tra -
do colle~ta, res idente em c .. mpanha, em um a 
das sossoes uesta se mana, e tratando-se 
desta mesma mataria- dizendo o seguinte: 
(Lh 

Portanto, sr. Presidente, não tem s. exc. 
r azão qu ando vem hoje impugnar a proprie-
dade da~ r ubricas dos arts. 16 e 17 no pro-
jacto. 

Egualmente, sr. Presidente, não tecn ra-
zão s. exc. quando pensa que us dlsposiçOes 
desses artigos se acham em antagonismo 
com o pensamento do ex mo. sr. dr. Presi -
den te do E ado, aconselhando a exclusão 
das bem re itorias; pois que essa excluFão é 
precisamente o que consigna o art. 16 nestas 
palav ras : - « dednzmdo-se da estatiaticll o 
valor das bem fei torias nella incluídas atê o 
maxi mo de 40 •1• » . 

E' verdade que essa exclusão nllo e abso -
lu ta, mas tambem não é menos verdade que , 
deante das condições fi nanceiras do Eetado 
e a vi sta da estatísti ca territorial existente, 
qualquer outra medida nesse sentido seria 
inacceitavc l, a não ser que ee quizesse 
obstruir a execução do Imposto territorial 
(pela necessidade de obter nova estatística) 
e, conguintemente, consignar um defi cit no 
orçamento (Muito bem; muito bern) . 

0 SR. VASCO AZEVKDO:-Perfeitamente: a 
soluç!l.o consignada é a unica acceitavel no 
momento actoal. 

0 ER. BRAN DÃO FILRO:-Sr. Presidente, 
deante das ligeiras considerações que acabo 
de fazer. 

o sR. Joio LUiz:-E com muito brilhan-
tismo ... 

0 SR. BRANDÃO FI LHO ... bem Se Vê que 
sllo inteiramente inacceitaveis as emendas 
otrerecid as pelo distincto collega, residente 
em Theop hilo Ottoni, chegando mesmo a 
serem absurdas e contradictorias com os 
pri nci pios . .. 

0 SR . PUKTO PRI MO:-(c:Ui Um ap arte) . 
0 SR. BRA NDÃO FiLHO:-Ora, eu pergunto 

as. exc ., qual a incidencia que ad mitte 
para o imposto terrirorial 1 

0 IIR. PoRTO PRIMO:- A propriedade ru-
ral, excluídas as construcções. 

c.-n . 

0 IIR.. BRANDÃO FitHO:-Pois, para mim O 
imposto territorial nlio pode ter outra incl-
dencia que nllo o valor venal das terras; e 
eu nl!.o posso comprehender esse valor com 
excluo~Ao das bemfeitorias. 

O SR. Joi o Lmz:- Essa theoria é uma ver-
dade incontestaveL 

O SR. BRANDÃO FtLHo·- Pretender reparar 
o valor venal da area territorial do valor 
venal das bemfeitorias é em doutrina u&.a 
heresia e na pratica um impossível. 

O aR. JULio TA V A R.Es :-Per!t~itamente:-o 
valor venal da terra comprehende necessa-
riamente o das bemfeitorias. 

0 SR. BRA 'DÃO FJLRO:-Sr. Presidente, en-
tenJo ter justitlcado su fflcien~mente a mi 
nha opmiào não só em relação ao impoat.o 
territoriu l em the e, como tambem nas by-
potheses do projecto em discussão. ( 1lfuito 
bem, muito bem ). 

Nestas condições, portanto, eu sento-me 
declarando que enten do tão necessario na 
actua1idade- para reerj!uimento das condi 
ções tlnunceiras e economic~ts do nosso E -
tado- o imposto terri torial. . . (llluito bem, 
muito bem). 

0 SR. PoRTO PRIMO: - obre O que V. exc. 
diz nào resta duvida. 

0 SR. 8RANIJÃO FILHO.,. que, si outr011 
motivos não tivesse - par" justitlcar o 
apoio franco que dou ao programma do 
actual governo, bastaria o facto de ser aquelle 
imposto base desse programma, que, estou 
certo, salvar · o credito e trará a prosperi-
dade da patria mineira. ( Muito bem, muito 
bem ). 

uspende-se a. sessão por lO minutos sendo 
ella reaberta depois de findo este prazo . 
l O n . .ros~ Gonçalve8:4~_r . Presi~ente, 
p"edi-a"J)ll. a v lp'ara faze!" ll~etras considera-
ções sobre a lgumas verbas do projecto ora 
em discussão, quer quanto á receita, quer 
quanto á despesa; e, assim p rocedendo, sr. 
Presidente, en en tendo que a penas compro 
o meu dever de representante do povo mi-
neiro. 

Fazendo. sr. Presidente, meditada leitura 
do pr.',jecto em discussão, vejo a existencla 
de algumas erbas no orçamento da despesa. 
do Estado, as quaes não podem pa~sar sem 
reparo da minha parte. 

Em primeiro Jogar, se me depara a verba 
do art. 1 . · § 4. · , verba quo se refere ao ser-
\' iço da. divida extern e interna. do E:~tado, 
consignada no projecto em discussll:o na im-
portancla de 4.517:510 000 e na pro po~ta 
de orç!lmento apresentada. pelo honrado go-
verno do Estado na 1mportancia de . .. . ... . 
5.1 9:000 000 para. a despesa a fazer se com 
o serviço- a que venho de me referir. 

Isto posto, parece me, sr . Presidente, que 
esta verba teve uma dotação demasiada em 
vi rtude dos calculos que vou ter a honra de 
apresentar a esta !Uustrada corporaçll:o. 

Comparando se os orçamentos dos tres ui· 
ti mos oxercicios, nós vemos que na proposta 
do :tonrado governo do Estado e pede, com 
pequena di!Jerenç&, a mesma verba dos doia 
exercícios anteriores, quando, sr. Presiden-
te, sendo a ditrerença cambial que ex iate no 
período dos trea ul timos exercicios summa-



mente grande, me parece que actualmente 
devia ae pedir uma verba menor para occor-
rer a deapeaa com o serviço da nosea di-
vida. 

E' assim que si tomarmoa a media de cam-
bio de 7 112 dinheiros por mil réis para os 
exercícios anteriore11, nós teremos qae um 
franco custeva IS270, porque é bom que se 
diga á. Camara dos Deputados que o serviço 
d'- divida é' em grande paNe externo e re-
ferente ao emprestimo de 65 milhões de 
francoa contrabido com o Ranco de Pariz e 
dos Paizes Baixos a 30 de janeiro de 18~7. 

O franco, sr. Presidente, custando ao 
cambio de 7 lt2 I 270 e actualmente haven-
do grande ditrerença, na taxa cambial, que 
pode aer c~tlculada na media de 12 dinhei-
ros, teremos que a ditrerença no preço do 
franco é de 476 réis. 

Mas eu já. não queró, ar. Presidente, ar-
gumentar com a hxa de 12 dinheiros por mil 
réis, vou tomar para base do meu calculo 
a taxa de 10 112, e, t ~ mando esta taxa, sr. 
Presidente, o Caço porque ella é a adoptada 
nos cn!culos dos importantes e variados ser-
viços externos a que o geverno da União 
tem de attender no futuro exercício. 

Isto posto, e attendendo que a verba pe-
dida na proposta do honrado governo do 
Estado, monta, para o serviço do pagamento 
de juroa o amortização, em tres milhões e 
trezentos m!l francos, cifra redonda, segue-
se que, reduzindo-se a papel na razão de 
10 112 dinheiros, ha uma differança de mil 
e duzentos contos de réis entre o actual e 
os orçamentos anteriores, calculados á taxa 
de 7 112 dinheiros por mil réis. 

E' certo que a illustrada commissão de 
Orçamento, attendendo em parte ás minhas 
considerações, já reduziu a verba pedida na 
importancia de 672 contos de réis; mas, si 
assim é, ainda vejo que essa verba apre-
senta um saldo a favor de 528 contos . 

0 SR. DELFI:\1 MOREIRA:-Quanto temos do 
pagar em 1901 em francos1 

O sR. JosÉ GoNçA&n~s:-Tres milhões e 
trezentos mil franco~, desprezadas as fra-
cções. 

UM SR. DEPUTAno:-Está enganado . 
0 SR. Jos~ GONÇALVES:-Reduzindo-se a 

francos a quantia pedida pelo governo co 
Estado, a cambio de 10, dá tres milhões e 
trezentos mil francos, isso depende apenas 
de fazermos a operaçlio. 

0 SR. DEU"IM MOREI!lA:-V. exc . não no-
tou que na proposta do governo ha um erro 
de impressão typographica, t alvez1 

O sR. Jo~E GoNçALVEs:- Não; o certo é 
que baseei-me na proposta do governo e com 
ella tenho direito de argumentar. 

(\ SR . DELFIM MOREIRA: - A com missão 
corrigiu o erro da proposta do governo. 

O sn. Jos,:: GoNÇALVEs:- Si argumentasse-
mos, porém, com o cambio na razão de 12, o 
saldo será ainda muito maior, e é provavel 
que o cambio se mantenha durante a vigen -
cia do presente orçamento acima até de 12 
dinh eiros; de modo que esse saldo será de 
1.560 contos, e fazendo a reducçii.o que fez a 
commissão teremos ainda um saldo de 8t!O 
contos. 
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0 IR. DBLPIK MOREIRA:-A commisslo ha 
de demonstrar por a X b que o calculo está 
perfeitamente exacto. 

0 SR. JOSE' GONÇALVES:-V. exc. explicará 
si a minha argumentaçlio tem ou nlo fun-
damento e eu acceltarei a explicação, si ella 
for mathematica. 

A m dessa verliil," ãr. Presidente, QüêeU 
ejo deixar um grande saldo a favor da des-

pesa, encontro ainda uma outra que e a do 
n . 6 § 3. · do mesmo artigo que diz: immi-
gração e colonização 600:0Wi000. ~ 

Pelo relatorio do honrado sr. Secretario da 
Agricultura, vemos que esse serviço está 
suspenso, embora com caracter provisorio, 
desde o anno de 1898, e qua nos ultimos 
exercícios tem decrescido de modo extraordi-
nario, tanto assim que o anno passado en-
traram apenas para o Estado de Minas 674 1 immigrantes, quando já houYe tempo que a 1 entrada foi de ma1s de vinte e do111 mil. 

Vê-se, pois, que esse serviço vae dimi-
nuindo de dia para dia e nós não podemos 
e nem devemos, presentemente, desenvolvei-
o, de modo que, no anno seguinte, é prova-
vai que a despesa seja ainda menor do que 
a do J.tassado exercic10.-Examioando o re-
ferido relatorio, verificamos que a despesa 
com o serviço de immigração montou em 
125 contos de réis e despendeu-se com a co-
lonização 174 contos, em cifra redonda, se-
gundo o balanço provisorio apreseot~tdo , 
segundo os dados constantes do relatorio a 
que me refiro, de tal ar te que esses servi-
ços custaram ao Estado cerca de 300:000,3000, 
no exercício de 1899. 

E' certo que o serviço de colonização tem 
tomado algum incremento, mas, apesar 
disso, elle não absorverà a verba de 600 con-
tos consignada no projecto. Assim, sr . Pre-
sidente, sem prejudicar esse serviço e con-
t inuando suspenso como está o referente á 
immigração, a bem dos interesses do Estado, 
nós podemos, sem inconveniente, reduzir 
essa verba a 400 contos de réis, resultando 
'dahi um saldo de _200:000~000. 
-- Ô-SR. JULIO TAVARBS:-V. exc. então vae 
apresentar emenda nesse sent1do 1 

O sR. JosE' GoNçALVES:-Não apresento 
emenda alguma ao projecto de orçamento, 
mesmo porque, tenho certeza de que as mi-
nhas emendas não transitarão por esta casa 
sem terem o placet da commissão, que si 
julgar conveniente proporá a reducçlio dessa 
verba. 

0 SR. VA SC.) AZEVEDO:-Mas, a emenda 
obrigava a com missão a se pronunciar sobre 
o assumpto. 

0 SR . JosE' GONÇ.\LVES:-E' justamente O 
que desejo-ouvir a commissflo. 

0 SR. CARLOS TOLEDO:-E' muito natural 
para o completo esclarecimento do assum-
pto. 

0 SR . JOSI!.' GONÇALVES:-Além dessa ver-
ba, ar. Presidente, eu vejo a consignada 
no § 11, que diz : estabelecimento hydro b~l
neo-therapico e sua fiscalização, 109:000 000. 
Comparando se o projecto de orçamento com 
as leis votadas para os exerclcios anteriores, 
verificamos que, ness11s leis, n!Lo existe, se-
não em parte, semelhante verba e, portanto, 



é um serviço novo em quasi sua totali-
dade. 

E' assim que na lei do anno passado ape-
nas se consignava a quantia de 9:0001000 
para fiacalizaçlo de estabelecimentos conge-
neres, e no projecto actual eua quantia à 
aobrecarragada com maia cem contos de réis. 
Em prime1ro logar, ar . Presidente, eu noto 
que esse Perviço não tem caracter urgente 
e pode, por i880r ser adiado. 

O SR . Joio Lmz:-Quod pro~andum. 
O bR. JoaB' OoNçALVEs:-Em segundo logar 

parece-me que a quantia para esse fim de&· 
\!nada é excessiva e pode ser reduzida a 59 
contos, fazendo-se assim uma economia de 
50 contos . 

0 SR. JULIO TAVARES:-Qual é O serviço 1 
O I!R. JosE' OoNÇALva:-0 tal estabeleci-

mento bydro balneo-therapico e sua fiscali-
zação. 

0 IR. JULIO TAVARBB:-V. exc. acha que 
a metade e sufflclente, deve dizer quaes são 
os serviços a fa2er . 

0 SR. José GONÇALVBS:-Podia-se snppri-
mir toda verba, si se trata de crear um DO· 
vo estabelecimento, de vez que não tem sido 
necss88rio ate aqui e não tem por isso oa-
racter urgente; mas, como exiatem alguns 
deues estabelecimentos e si se trata de me-
lhoral -oe, podem te fazer nellea diversos me-
lhorameutos com quaotia muito menor do 
que a que é pedida. Relativamente á crea-
ção de outros novos, isso não é imnrescin-
divel ac tna lmente, devemos esperar· melhor 
opportunidade. 

Noto ainda, Pr . Presidente, a verba con-
signada no § 14, desse mesmo artigo, desti-
nada a reforma do ensino agrlcola. Nesse 
ponto, militam ainda os mesmos argumen-
tos que expandi a respeito do§ 11, pois esse 
serviço não tem tambem caracter urgente e 
necessar1o. 

Para provar isso, basta dizer que o hon -
rado sr. dr. Presidente do Estado, em sua 
administração, tem procurado diminuir se-
melhante serviço, fazendo nelle diversos 
córtes. E' assim que foram supprimidos os 
institutos agronomicoa de ltabira e de Ube-
raba e suPpens~ta as obras do lyceu de artes 
e officios de Barbrcena, de modo que a verba 
de 200:000SOOO, que está figurando no pro-
jacto, não precisava ser consignada em uma 
quadra tio difficil como a que atravessa-
moa . 

Além dessas verbas que acabo de enume-
rar, muitas outras ainda poderiam concor-
rer com algumas economias, para que o 
nouo O!'çamento tivesse, talvez, um daldo, 
deixando-se assim de sobrecarregar o povo 
mineiro com novoa impostos como os que 
eatlio taxados no prCijecto em discussão. 

E' assim que, entre outras, eu apontarei 
ainda a verba relativa ás eaoola.a normaes 
que podia ser reduzida. 

UM BR. DBPUTADO: - Ou SUpprimida, porque 
v. ex. não manda uma emenda 1 

0 8R. JOSE' GONÇALVIB:-Não tenho obriga-
çlio de ruel-o, mas entendo que, ae impondo 
na quadra aotual o programma de economias, 
devíamos examinar todas as verbas e prefe-
rir cortar nollas a sobrecarregar o povo de 
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novos impoatoa; porquanto o orçamento di 
margem nlio aó para ae fuer eatea cór-
tea . .. 

0 IR. DBLFIK MCIR:SIRA:-A eommisllO 
podia fazer esses córtea dentro do orça-
mento 1 Ella podia desorganizar servlçoaf 

0 SR. Jon:' OONÇALVBI:-Ne~te caso devia 
lançar mlio de outros rr.eioa para chegar a 
este fim. 

Portanto, ar. Presiden te, nas verbaa que 
acabei de apontar, deixando de lado outru, 
vejo que pode-se fazer uma economia de 
cerca de mil contos de ràis no orçament{) 
da despesa.. 

0 IR JULIO TAVARBS:-Pode-ae, maa V. exe. 
propõe i 

0 SR. JosB' 00NÇALVES:-Deixo de propor 
pelos mothos que já expuz. 

O IR. JoA:o Pto:- Agora é tarde para se 
propor . . 

0 IR. JosE' 00NOALVD:-Como diSSe ar . 
Presidente, podendo ae fazer uma economia 
de cerca de mil contos, eu nlio vejo neces-
sidade de apparecer, no corrente exercieio, 
entre outros, o imposto territorial como 
fonte de receita do !!:atado . 

E' certo ainda que, mesmo no or çamento 
da receita, nào figura entre outruuma 
verba-saldo de producto doa bens de even• 
to. 

(Ha u moparte). 
Ao aparte de meu nobre collega cumpre-

me dizer que a Secretaria das Finanças já 
resolveu que estes dinheiros devem ser re-
colhidos aos cofres do Estado e assim figu-
ram na receita do Estado nos annos ante-
riores. 

Assim, sr. Presidente, fazendo as econ~
mlas por mim apontadas, podemos supprt-
mir a verba da receita proveniente do im-
posto territorial, orçada em 950:000 000. 
(Muito bem) . 

Referindo-me a esse imposto, eu nl!.o vou 
propriamente discutir esta mataria porque 
t~lla já tem sido brtlhantemente discutida, 
tanto nesta casa, como tambem em todo o 
Estado de Minas, sendo certo que as ruões 
maia poderosas e acceitaveis estão do lado 
doa que combatem a implantação-presente-
mente-do imposto territorial em nosso ays-
tema tributaria. 

Quanto á minha opinião individual, ar. 
Presidente, eu devo neste momento decaarar 
perante a Camara dos srs. Deputados que 
sou itt limine contra o imposto territOI'ial. .• 

o sR. Joi o Lmz:-A declaração de v. exe. 
o ennobrece muito. 

0 SR. Jo&E GONÇALVES . . .. e O SOU pela 
sua lnopportunidade, mas não porque seja 
em theor1a contrario a elle . 

Nlio e tambem, sr. Presidente, porque 
eu o comprehenda sem que elle incida tam-
bem sobre as bemfeiterias, mas porque, 
como já disse, elle é inopportuno, e nesta 
epocha dificil vem fobrecarregar com mais 
um onus o povo mineiro. 

Demais, ar. Presidente, este imposto foi 
sempre encarado com repugnancia pela 
maioria do povo, e assim eu representando a 
opinll!.o direota daquelles que me elegeram, 
penao nlo devo dar o meu voto a favor do 
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mesmo; e si foBBe forçado a fa:zel-o só o 
acceitaria attingindo tambem as bemfeito-
riPs, como consequencia logica de sua ado-
pção. 

O SR. JoXo Lmz:- Ainda neste ponto é 
v. ex c. coherente. 

O PR. Jon: OoNÇAL~s ... porque não só 
dará renda para suyprlr qualquer defi-
cit que .possa apparecer no orçamento, 
como porque, mAis viavel e exequivel, elle 
será ma.is e quitativo, :~ l ém de que pesará 
egualm~nte sobre todas as zonas do Estado 
e, consequentomente, a matta concorrerá, 
como deve,como uma quota maior que é para 
preencher o de(lcit que se abriu com are 
ducção do imposto de Pxportação sobre café. 

Portanto, 8r. Presidente, fszendo estas 
ligeiras con~id eraçõ"es apenas procuro cum -
prir o meu dever de> representante do povo 
mineiro . e sento me esperando que a com-
mis~ !lo venha dizer quaes as razões que teve 
para dotar as verbas a que me referi do 
modo por que o fez no presente projecto. 
Muito hem.) 

O sr. Vasco Azcvedo:-sr. Presidente, o 
momento actual é daquelles que exigem de 
todos os membroP desta Casa uma po~ição 
definida e clara. E' por isso que eu venho 
tomar p~rte no detat .· do projecto n. 57, 
para que bem accentuoda fique a responsa-
bilida:le do voto qu e vou dar a respeito des-
ta mataria. 

Qnanto á organização das differentes par-
tes do pr!ljecto de orçamento. nada me cum-
pre dizer, porque os ligeiros reparos que fo· 
ram apre~entados como um I em brete á com-
missão, hão de ter por parte da mesma 
commisslio resposta satisfactoria e cabal. 

Vou apreciar, portanto, sr. Presidente, o 
pr!ljecto de orçamento na parte que mais 
directamente afl'ecta a responsabilidade do 
meu voto, isto é, na parte em que se esta-
beleceu o modo dA cobrança do imposto 
territorial, já anteriormente incluído pela 
commisslio entre as verbas da receita do 
orçamento na importancia de 950:000S000. 

Na sessão em que, pelo ~egunco turno 
regimenta l, veiu o orçamento ã. tela da dis-
cussão e apresentada foi a emenda sobre 
o imposto territoria l, a que cu dei, com t-Jdo 
prazer, minha assignatura, foi essa emenda 
accusada por mais collegas como sendo 
surpresa lançada ao espírito da. Camara. 

0 8R. LUIZ CASSIANO:-Como ~e houvesse 
surpresa dentro do regimento. 

0 8R. V.\SCO AZEVEilO:-Discordo, porém, 
desta affirmativa. de meus nobres coll egns : 

A todos nós. como representantes do Es-
tado, occorre a obrigação de estar informa 
dos dos negocias sujeitos á nossa delibera -
cito e preparados para. o debate, segundo a 
luz do espírito de cada um. 

Assim não é licito allegar a circumstan-
oia de surpresa, mormente em uma ques -
tlio como a de que se trata, tão longamente 
debatida, nllo só no seio do parlamento 
mineiro, coma na imprensa e em toda parte 
do Estado. 

A questão de imposto territorial nã(l pode 
merecer de quem quer que seja, essa affirma 

tiva de surpreu, que foi allegada pelos illus-
tres rmpugnadores da emenda .. . 

0 SR. PORTO PRil\10:-E' questão venci-
da. 

0 SR. VA~CO AZEVEoo:-De mais, sr . Pre-
sidente, nlio podia haver surpresa porque 
na proposta do orçamento e entre as emen-
das otrerecidas pela commissão havia uma 
que mandava se inscrever na verba do 
imposto territorial, que estava em branco 
no projecto, a oifra de 950:000$000. 

Ora, sr . Presidente, a com missão pela sua 
emenda, fazendo inscreYer e~sa qu.antia, não 
podia fazer levianamente pelo mero desejo 
de ver preenchida um a rubrica do orçamen-
to. Essa dispoR'ção , que se completa pel a 
emenda additivH, prova inteira mente qu e 
não poderia ser taxada de surpresa a emenda 
porque estava lnnçada na téla da discussão 
a idéa nella cou tida. 

0 SR. PORTO PR IMO:-Surpresa porque limi -
ta a discuesl!o. 

0 SR. VASCO AZEVII!OO:--Não limita a 
di scussão, porque o assumpto podia ser 
discutido quando a commisEão apresentou 
parecer ao projecto sobre o imposto terri-
torial; podia ser discutido na primeira do 
orçamento; foi amplamente debatido na se· 
gunda do orçamento; está sendo discutido 
Bf!Ora e os meus illustres coiJGgas. contra-
rios ao imposto, podem ainda di scuti! o 
quando a illustre commissão de orçamento 
apresentar para segunda discussão o pro-
jacto que modifica a lei n . 271. 

Onde, pois, razão em dizer-se que foi limi-
tada a discussão com surpresa para os no-
bres deputados1 Poucos assumptos, sr. Pre-
sidente, terão debate tão amplo como este. 

E' improcedente a allegaçlio de surpresa, 
como é improcedente o dizer-se que foi limi-
tada a discussão. 

Relativamentt~ ao imposto territorial, devo 
dizer, na qualidade de representante do 5. · 
dis tricto, que sou plenamente favoravel a 
esse im posto por, quanto, julgo-o equitati-
vo, justo e mais que opportuno na pre-
Sente occa sião. 

Eu nlio acredito, sr. Presidente, que o 
imposto territorial venha, como se diz e 
se affirma. sobrecarregar o povo mineiro. 

Viria sobrecarregai-o si fo~se um imposto 
novo, addicionado aos que formam a renda 
do Estado. Mas . niio é assim, o imposto 
territorial é o succdaneo do impo~to do ex-
portação . Si, por um lado, elle vere crear 
uma nova taxa, por outro vae diminuir uma 
outra já existente e que é condemnada por 
todos. o m. PoRTo PRIMo : - Onerando, porem 
uma zona . 

0 SR.. V ASCO AZEVEDO : - Não onera por-
que pelos proprios termos do proj ecto, ve-
mos que para tres t!ecimos de imposto que 
se exige do contribuinte, o Estado abre mlio 
de 2 oJn em favoi' desse mesmo contribuinte. 

Assim prote~emos dlrectamento o trabalho 
contra a ociosidade; o lavrador deligente que 
muito produz, contra aquelles que nlio que-
rem tirar da terra senão limitados recursos 
para aua subsistencia sem sobras para o 
commerc:o. 
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0 SR . PoRTO PRIMO : - N!o podem explo-
raro solo porque não tem vias de tr,IOspor-
te. 

0 SR . VASCO AZBVBDO : - Onde O SOlO n!o 
é explorado, reJas difficuldades de tran-
sporte, tem diminuto valor; paga uma taxa 
quasi null a que não sobrecarrega e nem 
aggrava a. situação do povo. 

Afflrm ou -Fe ba pouco, sr . Presidanto, que 
o imposto territorial é repugnante á maioria. 
do povo mineiro e eu conte1to declarando 
que na zona em que resido elle n! o causa 
repu gnancia ao povo. 

O povo, isto é, a massa popular, em sua 
maioria, tem necessidade do imposto terri -
torial, como um dos bene ficios mais etll-
cazes que podem ll1e ser dados pelos pode-
res do Estado. 

Desa ppo recidas, sr. Presidente, as grandes 
fazendas com a extincção da eBcra.vid iio, des-
appareceram tambem es~as grandes exten-
sOes de terreno que estavam sob o domínio 
de um un ico dono . 

A propri edade subdividiu-se e hoje o nu-
mero dos peq uenos proprietarios é ex-
traordinario, formando respeitavel cifra. A 
esses. o imposto territorial vae ser um be-
netl cio, vae ser um auxilio. 

O grande proprietario, le .... ado pelo senti 
men to de rotina e pelas inspirações de um 
pensamento pouco esclarecido, considera a 
terra como o uni co bem estimavel e ditflcul-
ta ao pequeno proprietar io a expansllo do 
t rabalho a:.<r ico la de que au fe re os recursos 
necessarios para a vida. 

0 ~R . PORTO PRIMO : -Esse a.rgumento 
não procede porque ha os terrenos devolu-
tas. 

O SJt. Vuco AzEVEDO: - O pequeno lavra-
dor para alargar as suas plantações, tem de 
sujeitar-se a arrendamentos caríssi mos, a 
contractos de meia que silo abusivamente 
desvantajosos. 

0 SR. PORTO PRIMO : - Temos a lei do lto-
mesttad . 

0 SR. VASCO AZEVEDO : -Na minha zona, 
ao levantar-se a estatística territorial, o 
valor venal dado aos terrenos foi de 30'000 
por alquei re e, no em tanto, raros sl!.o os fa-
zendeiros que concedem arrendam ento por 
menos de 1 00~000 por alq ueire , annualmen-
te, oppondo ainda outras difílculdades. 

Ora, o imposto teritorial, vindo crenr um 
encargo para os terrenos não cultivados 
trará como consequencia fazer com que os 
proprietar ios busquem na utili zação da terra 
ao menos a quantia necessaria para satisfa-
çlio do impo. to. 

O povo terà ent!io terrenos mais barato~ e 
maia faceta para e~tender as suas plc.nta.-
çOes, provindo dabi a abundancia e o bem 
estar e com ellea, a ~randesa do nosso Esta-
do. 

Allega-ae, ar . Presidente, que só a matta 
deve psgar imposto, porque ella tem mais 
beneficios do que as outras zonas de Minas. 
Eu sou representante do campo e, portanto, 
Insuspeito no assumpto porque guio·me ape-
nae pelo sentimento de justiça. Entendo que 
todos nós devemos contribuir, na medida de 
IItlssas forças, para o progresso do Estado, 

forn ecendo-lhe meios de aatisfater suas des-
pesas e de promover a maior somma de 
benetlci os. 

E depois, sr. Pre idente, nll.o é aõ a mat.-
ta que gosa dos beneficios do Estado; nll.o é 
a matta que tem magistratura, policia, in-
a r ucc;ão e tantos outros ra~o res . 

Todas as outras zonas têm eguaes favores 
e n1lo é j usto que se recusem aos onus que 
esses favores devem acarretar ( Apoiad()s ; 
muito bem). 

Estou certo de que a zona do campo con-
correrá patrioticamente para a eflicaz re-
modelaçl!.o do nosso systema tributario, por-
que o imposto territorial quando se im plan-
tar. medrar e floresce r, ha de forçosamente, 
eq u ilibrar nosso orçamento, levantar nosso 
credito, no extrangeiro e assi m solidamente 
garanti r a grandeza e a prosperidade do povo 
mineiro. 

Por assim entender, sr. Pre~idente, repre· 
sentando um districto que se disse neste 
recinto ser contrario ao imposto territorial. 
me julguei no dever de explicar o meu voto, 
assumindo assim a posição franca que cus-
turno assumir em todos os momentos graves 
de minb a vida publíca . 

Votei pela emenda que foi apresentada 
pelo nobre deputado residen te na Campanha, 
pt rque vejo que ella é a unica medida eftl-
caz para que possa entrar em e:r:ecuçil.o o 
imposto territorial. 

Todos os oradores, que combateram essa 
medida, estão de accordo com os pri nci pio& da 
scieucia. que não admitte im posto territorial 
sem a inclusão das bemfeitorias, porque do 
contrario, altl rmam os tratadistas, seria 
dAsvirt ual o ou inutllital-o . lncluindo as 
bemfeitorias no imposto, era preciso estabe-
lecer um crlterio que livrasse os exactores 
do Estado de grandes e quasi que insupera-
vois obstaculos. 

De facto, seria. grande e quasi inauperavel 
embaraços á execuçlla da lei o deixar ao ar-
bítrio doa collectores o examinar, distinguir 
e separar as pterras e as bemfeitorlas para 
veritlcar o valor sobre que deveria ser cobra-
do o imposto . 

Assim, sr. Presidente, o criterio de por-
centagem, estabelecido na emenda ,-otada em 
2 .• discussão, remove esta questlio. 

O SR. PoRTO PRimo : - E' preciso decla-
rar: imposto de bem feitorias e deste va lor de · 
duzir se oa 40 °fo. 

O RR. JoÃo Lmz: - V. e:r:c. está em um 
equivoco medonho. 

0 SR. VASCO AZEVBOO : - Da declaraçlio do 
proprietario sobre o valor total do im movel 
é que se faz a deducção doe 40 •1. . Por 
exemplo, quem tem uma propriedade nova-
lor de um conto de réis tem que pagar o 
lmpo~to somente sobre 600!000 e ass im e 
que eu entendo essa emenda . 

Por eate eystema, sr. Presidente, tlcará fl\-
cil aos collectores o I ançamento e a arrecl\-
deçlio do imposto e mais ainda., sr . Presi-
dentl', evita-se aos propriatarios o incom-
modo que teriam com a discriminllçllo de to-
das ss bemfeitorias de sua fazendas. 

O collector recebendo a declaraçllo, terá 
apenas de fazer a reduc~lio dos 40 o1° ... 



0 SR. PORTO PRIMO : - Do valor do immo-
vel. 

0 VASCO AZEVEDO .... no Valor total do im-
movei e assim o trabalho se fari muito mais 
facilmente e teremos conseguido um meio 
pratico para execução da lei. 

0 SR. PORTO PRIMO :-Mas aqui diz : O 
valor das bemfeitorias. 

0 SR. VASCO 1\ZEVBDO:- Dadas, sr. Presi-
dente, estas explicações do meu voto, 
devo affirmar á. Camara dos Deputados que, 
subscrevendo e acceitando esta medida, não 
tenho receio de incorrer na recriminação do 
povo mineiro. Pode, por momentos, o espí-
rito de justiça ser obscurecido; mas os be-
neficios resultantes do imposto territorial 
hão de apparecer e, nesse dia, o povo mi-
neiro, conhecendo a verdade, ha de compre-
hender que nós, que defendemos o imposto 
territorial, defendíamos a boa causa e 
lançavamoa; os fundamentos de sua grandeza 
e do seu franco progresso. (Muito bem). 

O Br. Delfim Moreira:- Sr. President e, 
cumprindo um dever imperioso, que lhe à 
imposto pelo regimento da Casa, de ser uma 
fonte sincera e segura de informações, a 
commissão de Orçamento, a quem foi con-
fiado o espinhosissimo mandato, difficil na 
actualidade, de organizar um projecto de 
Orçamento que servisse de base para as 
no~saA discussões, já fez sentir á Camara dos 
srs. DeputadoR pelo proprio projecto apre-
sentado, que ainda continúa latente, posto 
que algum tanto attenuada em seus atreitos, 
a crise financeira. 

Infelizmente, sr. Presidente, não são pros-
peras nem lisonjeiras as nossas condições 
financeiras, e isto em virtude de compro-
missos tomados no passado, de difficuldades 
accumuladas que todas vieram sendo adiadas 
e, agora, assoberbam o presente e futuro 
exercícios. 

E' verdade, ar. Presidente, que muitos 
obices e embaraços oppostos ao nosso des-
envolvimento economico-financeiro já foram 
removidos pelo comprovado patriotismo do 
actual governo e outros se enveredam para 
o caminho de solução defi nitiva a qual só o 
tempo e a persistencia de uma política sã, 
energica, da maior economia e par'limonia 
poderão trazer-nos. 

E' assim, sr. Presidente, que com relação 
ia fontes de receita, nlio só o Congresso, 
como o governo estabeleceram um conjun-
cto de medidas protectoras ás industrias do 
Estado, que se manifestam, não só pelo abai-
xamento de fretes e direitos para os generos 
de primeira necessidade, o que poderosa-
mente tem concorrido para o augmento da 
maua tributavel; como tambem pela prote-
cçlio AR industrias extractiva e pastoril, que 
espantos~tmente se desenvo!Yem no Estado, 
a primeira attrabindo capitaes extrangeiros 
e fomentando a colonização em diversas zo· 
nas, e a segunda levantando do seu maras-
mo e se desdobrando em diversas explora-
ções industriaes, como sejam a fabricação 
da manteiga e diversos outros productos da 
industria ooa lacticinios. 

Si é verdade tudo isto, e r. Presidente, si 
ha, por ass;m dizer, uma felicidade relativa 
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no movlm~nto geral dos departamentos in-
dastriaes e agrícolas do Estado, si a lavoura 
cresce em desenvolvimento lento e a indus-
tria se inicia com elementos novos e podero-
sos ; não é menos verdade que, pela orga· 
nização federativa, o Estado, tendo sido pre-
judicado na discriminação das rendas, pouco 
tem se aproveitado desse movimento geral, 
que mais favorece ás municipalidades •. • 

0 SR. CARLOS TOLBDO:-Apoiado,maito bem. 
o SR . PoRTO PRIMO :-Precisamos de uma 

reforma constitucional. 
O SR. JoÃo LUJz :- Nlio é opportuna, pelo 

menos. 
O s:t . . .\&TOLPHO PINTt' :-E' perigosa. 
0 SR. DELFIM MORBIRA :-Era necessario 

talvez sr. Presidente, que inaugurassemos 
uma política nova no sentido de ae rehaver 
alguma cousa d'aquillo que cedemos ás mu · 
nlcipalidades, para que nlio mais continuas-
semos a ver o Estado pobre deante do mv.-
nicipio rico e âs vêzes esbanjador ; para 
que, sr. l-residente, tivesse o Thesouro es-
tados! melhores e maiores fontes de renda, 
com que pudesse cobrir o «deficit» orçamen-
tario, que se avoluma, proveniente muitas 
vezes da necessidade em que se vê o Estado 
de satisfazer e realizar serviços de ordem 
meramente local ; e isto, porque, sr . Presi-
dente, o município «autonomo:., acostumado 
a receber ainda o <<impulso de cima», nega-
se a cooperar mesmo para aquillo que cabe 
directamente sobre a sua competencia ... Fe-
lizmente, sr . Presidente, posto ainda não 
seja perfeita a comprehensão da autonomia 
municipal, é evidente que algum progresso 
t<Jm se realizado, à evidente que os departa-
mentos municlpaes vlio se desenvolvendo 
dentro do regimem de paz, ordem e liberda-
de que lhes assegura o governo do Estado. 

Dada, sr. Presidente, a felicidade relativa 
do município fartamente provido de meios 
para promover o bem local ; estabelecido, 
«sem solução:. de continuidade o regimem 
de se amparar e desenvolver, por medidas 
indirectas, as fontes mais importantes da re-
ceita a «lavoura e a industl'ia»- não serei 
nenhum optimista em assegurar que, conti-
nuada esta política sabia, prudente e patrio-
tica, calcada nos mais severos móldes de eco-
nomia e parcimonia,sanccionada pelo Congre-
sso e executada pelo governo, as mais lison-
jeiras perspectivas se desenham no futuro ... 
A actualidade, porém se representa pela 
crise, e a commissão de Orçamento, sr. Pre-
sidente, collocando-se resolutamente deante 
da situação tlnanceira, só encontrou dois 
caminhos a seguir : ou cortar mais fundo 
ainda na11 despesas publicas, ou procurar 
desenvolver e o.ugmentar as fontes de re-
ceita . .• Cortar fundo nas despesas, quando 
o Congresso, na sessão do anno passado já. 
realizou uma economia de perto de •seis mil 
contos» nas despesas ordinarias, importaria 
na desorganizaçll.o de serviços. 

O sR. JoÃo LUJz:-Seria provocar outro ba-
rulho aqui dentro. 

0 SR. DEU'II\1 MORF:IRA ... e a commissão 
não poderia ter em vista esse tentamen, por-
que viria desorganizar serviços organizados, 
serviços em completa effectividade e anda-
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mento no Estado, e que nl!.o estaria no ani-
mo do Congresso desfazer. 

Pois b~Jm, sr . Pr&sidente,a com missão man-
teve a mesma economia nas despesas, com 
pequenas modificações e córtes, e procurou 
desenvolver as fontes da receita . 

A commissll.o esteve em conferencia com 
a commissll.o do Senado, no intuito de pedir 
conselhos tambem ao outro ramo do poder 
legialativo,e finalmente apre~entou á Camara 
doa ara. Deputados o projecto que hoje está 
em 3.• discussão. 

Sr. Presidente, o trabalho do critico 
é muito facil, é muito mais ditllcil organizar 
e construir ; e nisto está justamente a dif-
ferença entre o espírito organizador e o cri-
tico, entre o theorico e o (íratJco, entre o 
publicista e o político... Aquelle- o cr·i-
tico, o theoríco - sr . Présidente, deixa-se 
dominar pelos princípios puros da sciencia, 
estuda os f11.ctos geraes e não se preoccupa 
com a applicação pratica dos principies ; es -
te-o pratico. o P'litico ,acha se em presença 
de factos ephenomenoa particulares que pre-
cisa attender ... 

O homem de sciencia, o publicista, estuda 
as questões em suas generalidades e abstra-
cQÕes e não se preoccupa com a applicação 
dos principies á pratica, ao mei o pohtico, ao 
meio social ; por isso, é que o scientiflco, 
o publicista, o theorico quui nunca pode ser 
homem de governo e administraçll.o. 

Muitas vezes, diz Chorbouliez, os princí-
pios puros tia sciencia em logar de produ-
zirem salutares effeitos, desorganizam os 
serviços e produzem as revoluções ... 

O SR. CARr,os Toi,Eoo:-Mas, é preciso não 
levar ás ultimas •Jonsequencias os princí-
pios . 

0 SR. DELFIM MOREIRA:- Nestas condições, 
sr. Presidente, a com missão nll.o se collocou 
deante dos principies absolutos da sciencia 
na elaboração do seu projecto mas, sim, de-
ante do meio publico, economico e social do 
Estado. 

O SR. JoXo LUiz :- Entre os extremos eu 
pretiro os praticos. 

0 SR. DELFIM MOREIRA ..... .. e está con-
vencida a commiasão de que o projecto satis-
faz ás contingencias 11ctuaes ... poderá não 
estar dentro dos moldes legí timos da scien-
cia fin anceira, porque contém defeitos que 
a commissão reconhece, mas defeitos justi -
llcaveis deante das circunstamcias d1t actua-
lidade . .. 

kelativamento á tributução territorial, sr. 
Presidente, estl1 bem claro que, perante a 
sciencia e deante do~ principies. o valor 
das construcções e bemfeitorias entra forço-
samente como medida de valor para se com-
putar o valor do territorio, e é impossível 
destacar do valor do solo o valor uo bene-
ficiamento pela mão do homem •.. 

0 SR . CARLOS Tor.EDO :-Da um apnll'te. 
0 SR. DEL~'IM MORBIRA :- Não estamos, 

porem sr. Presidente, deante do problema 
scientillco, estamos deante do problema po -
litico,do meio economico e politico para o 
qual legislamos tent.lo de attender ás recla-
mações e representações da classe agrícola, 

que pede a reducçlo da taxa e a exclualo 
das bemfeitoriaa. 

Sr. Presidente, na legislaç!o de to .:los os 
palzea cultos, onde existe a tributação ter-
ritorial, ent.ra como elemente de valor da 
propriedade immovel o valor do beneficio ; 
na França o cimpõt-fouciel'7> comprehend!t 
duas partes-uma que grava a terra pro-
priamente dita, oútra que vae recahtr sobre 
as caaas, as construcções ... 

Na Inglaterra, ar. Presidente, a claud-ta.D 
entra na classificação geral doa impostos 
sobre a renda-•inco.:ne tau,-que se divide 
em cinco cedulas, correspondentes a cinco 
fontes de renda .. . e, como seja um imposto 
sobre a renda do solo, a tributação abrange 
tambem o beneficio, a exploração, o arro-
teamento, o arrendamento, etc. 

Bem se vé, ar. Presidente, que, nos paizea 
adeantados, onde existe esse tributo, e elle 
existe em quasi todos os do velho Conti-
nente- computa-se tambem o valor do be· 
neflcio, produzido· pela. mll.o do homem. 

O SR. PORTO Primo:-Nesses paizes o im-
posto teve sua evoluçll.o •.. 

0 SR. DBLFIM MORBIRA.:-E' por isso mes-
mo, sr. Pre&ident~>, é porque tudo se evolve 
que em tratando se da tributação territorial 
nd-valorem» a exclusão das bemfeitoriaa 
deve ser feita, como meio de tornar a lei 
viavel e acoeita pelos interessados. 

Já o anno passado, sr . Presidente, discu· 
tindo a lei de orçamento eu disae, desta 
mesma tribuna, que os impostos gravam 
sempre um dos factores da riqueza, ou vão 
incidir directomente sobre o factor princi-
pal da :·iqueza que é o trabalho, ou vão gra-
var o capital ou entlo a <<terra»; e entll.o, 
sr. Presidente, declarei que condemoava 
todo E> qualquer imposto que fosse incidir 
sobre o trabalho, porque o trabalho, por si 
só, constitue um onus, uma pena imposta 
ao homem, e gravar o trabalho e augmen-
tar um onus sobre outro onus. 

Tributar os generos de exportação, ar. 
Presidente, é tributar o trabalhador, l!o one-
rar a quem mais se esforça para o progre . 
dimento da riqueza publica, é onerar o tra-
balho, que devemos favorecer e nllo gravar. 

Nestes termos, sr. Presidente, condemnei 
o im]Josto de exportação «ad-valorem», jul · 
gando o pessima bate para um systema t ri-
butaria. Preferiria, sr. Presidente, um sys-
temo tributaria que fosse gravar os outros 
tactores da riqueza. 

Nestas cond1ções, me enunc1e1 o unno 
passado nesta Casa e continuo a manter 
!lrme e inabalavel essa minha convicçll.o . 

Passo agora a responder como membro da 
commisseo, ao illustre orador que criticou 
o projecto do orçamento, no sentido de se 
faz erem reducções nas taxas e nas dotações. 

O illustre deputado residente do 5. · dis-
tricto, cujo nome eu peço licença para de-
clinar-o sr. José Gonçalves, tratando de 
estabelecer a critica do proj e c to de orça-
mento, sr. Presidente, fez sómente censu-
ras a diversas rubricas do p roj ecto e nll.o 
apresentou idéa nova ou mesmo emendas no 
sentido de organi1.ar os serviços orçamenh.-
rios ... 



O aR. Jos&' GoNçALv&s:-Estes serviços 
pertencem á com missão. 

0 S!t . DE LFIM MoREIRA .. . antes tratou de 
confund ir e destruir o plano do projecto, 
m1s não apresentou ideas no sentido de fa -
zer a construcção da hn orçamentaria do 
Estado. 

E' assim, sr : Presidente. que entrando na 
analyse do projecto, veiu atucar a verba 
correspon Jente a juros e amortização da di · 
vida publica do Estado, e eu, em nome da 
commissão de OI'Çamento, venho declarar á 
s. exc . que s. exc. elabora em um erro, em 
um engano que natu raltnente verificará. de -
pois . 

S. exc. estribou se na proposta do governo 
com relação á ve rba pedida para o pagamento 
de juros e amortização dã divida publica, no 
e aúanto, s . exc . esqueceu se de verificar a 
somm a das parcellas que na proposta do 
góverno está errada, como poderá ver pela 
propost~ e tabellds apresentadas . o sR. Jur,to TAVAREs:-E' um erro de im-
pressão. 

0 SR. DELFIM MOREIRA:-E' assim que 8. 
exc. Hrgum entou com o numero . . ... . .. . . . . 
3 .839 .. ~ 90: 119 correspondente a som ma das 
parcetla~. qando à somma verdadeira é de 
2.95:;.390. 11 9. 

A comm issão de Orçamento tem o dever 
de examinar todos os nu meros, todas as do · 
taçõas do projecto e fazer som ma por Pomma 
e foi i>to o que fez, descobrindo o engano 
ou erro de impressão que corrigiu no pro-
jacto em discussão . 

Procu ra ndo saber de s. exc. por meio de 
apartes, qu a nto tínhamos de pagar em fran-
cos no an no fu tu ro de 190 ·, s. exc. respon-
deu que teríamos tle pagar 3 milbões e tan-
tos mil francos; quando a commissão, tendo 
estudado o assumpto e procurando informa-
ções verJ adeiras sobre a quantia a pagar de 
juros e amor·tização em 1901 chegou a esta 
conclusão : teremos, sr. Presidente, de pa · 
gar só de juros e em moeda ex trangeira, no 
proximo exercicio-3 .095.788 f. GH sem con-
tar a amonização que anda por I, 132:554 f. " '"; 
de sorte qu e as sommas reunidas perrazem 
o total de 4.':~28:343 f. m. 

O ~R. CA '- L1S ToLEoo:-Pode me responder 
qual a t ~xa da amortização 1 

0 SR. DHLFIM MOREIRA:-F:u estou apre-
sentando a som ma geral que temos de pagar 
em fra ncos. no anno futuro, é de ....... .. . 
4. 228:3 13 f. 2S7 ;rad uza se agora esta cifra 
a moed:\ nacional ao cambio de 12, toman · 
do o franco 6. r azão de i95 rê is, teremos 
só de juros e ;~mortização da divida externa 
- 3. 359: .12f'i <717; ajunte-se a isto a verba 
destin ada a juros e amortização da divida 
interna, como na proposta, te remos ....... . 
4 .517 .251 717. 

0 SR. JosE' GONÇALVES:-Neste C880 O FOr · 
v iço deste anno é maior do que o do anno 
passado. 

0 @R. DELFIM MOREIRA: - Ainda não tem 
razã? o nobre deputado; a verba para o pre-
sente exercício roi orçada em 5.306:459.$000; 
quo comparada com a que vae ser VQtada-
para o luturo exercício-apresenta um de-
crescimento de perto de quasi 800 contos, e 
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isto em consequencia c!a amortização efl'e-
ctuada, e da elevação da taxa cambial. 

0 SR. Jo~&' GONÇALVIU:-Achei a diiJerença 
P.equena. ~ f 0 SR . DEI,FIM MOREIRA: A differença nlo 
é~n~1fio JU nobre deputado, 
approxima-se de 800:000.!!000-como já. disse, 
e, em questão de pagamentos dejuros, esse 
all!arismo ja é algum tanto respeitavel. 

Portanto, sr. Presidente, a verba geral pe· 
di da é a necessaria para satisfazer os , com-
promissos desta especie e a. commissão nlio 
pode fazer a reducção de 600:000$000, <'Omo 

u de do. 
assando á. outra ver a o çamento sr. 1 ' 

residente ,- ·a de colonização», 8. exc. 1 

, isse que essa verba poderia ser reduzida de I 
, OO:OOJ-3000 a. 400 000$000. ' 
1 Sr. Presidente; o systema da «coloniza~ão • 
é o melhor possível para ligar o trabdlb ador 
ao sólo e si não quizermos reconer ao que 
es1â feito em nosw Eilado , com relação a 
esse serviço devemos ter em vista. a prospe-
ridad e da cultura intensivn nos Estados de 
Santa Cat Hai'ina e Rio Grande do Sul, onde a 
ex portação desse ramo da cultura Re mani-
festa poderosamente volumosa fazendo a 
pNsperidade daquelles Estados : e isto, ar. 
Presidente devido a coloniznção, o principt.l ' 
elemento de progresso daquellas regiões . 

Como diminuir a verba destinada a esse 
serviço1 

Seria desconhecer a utilidade da coloni-
zação, seria entorpecer a acção do governo 
neste sentido, equivaleria a go lpe profundo 
aa systematização de serviços já feitos e 
inaugurados com manifesto proveito do povo ·· 
mineiro. (H~.~ um aparte). 

Estou informado, sr. Presi dente, de que o 
governo tem muitos pedido~ de colonos que 
se destinam ás · diversas coloni as agrícolas 
existentes em differentes pontos do Es t ado ... 

o SR. JosE' GoNçAr,vEs:-1-:ntretanto, a en-
trada este anno foi pequena. 

0 SR. DELFIM MOREIRA .. . e como perturbar 
esto serviço uma vez que interrompemos a 
avalanche do. corrente emigratoria para o 
Estado de Minas 1 

Como perturba r a marcha deste serviço 
que tem p roduzido os melhores r esultados, 
tanto no Brasil como nos diver.:os paizes 
novos 'I 

0 SR . CARLOS TOLEDO :-Em Minas Geraea 
o serviço de immigraçilo tem da.Jo rePulta-
dos negativos. 1 

0 SR. DELFI~l MOREIRA :-Eu estou me re-
ferindo a colonização, cujos resultados bene-
tlcos ninguem contesta; e, a esse respeito, é 
diminuta a verba para u m Estado tão vasto . · 
como é o de Min as. 

A outra verba a que s. ex c . se referiu foi 
a relativa ás escolas normaes, que, disse, 
poderiam ser supprimidas algumas . .. 

S. exc., conhecedor do regimento da Casa 
e das praxes em vigor, sabe que a commisslio 
nlio poderia, sponte sua, vir desorganizar na 
lei orçamentaria um serviço estabelecido 
por lei ordlnarla . .. 

0 SR. JOSE ' GON ALVES :-Niio; podia por 
outro mei o. 
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0 SR. DKLriK MORBIRA. :-8. ex c . devia 
lembrar-se de fazer antes proposta perante 
a Casa para que, na diacuaslo da lei orça-
mentaria, a. exc. tiveaae o direito de propor 
a diminuição ou eliminaçll.o da verba dea-
Unada ao custeio daa eacolu normaes. 

O sa. JosE' GoNçALvBB :-lsto nlo compete 
a mim. 

O IR. JoAo LUiz:-V. ex c. pode apresentar 
projectos sopprimindo escolas normaes. 

O aa. Jos"' GoNçALv&s dá. um aparte. 
0 SB.. DELFIM MOREIRA :-M&I uma com-

miaslio parlamentar incumbida de elaborar 
a lei de meios não p,ode revogar leis ante-
riores e permanentes que ha muito tempo 
estio incluídas no orçamento. 

Portanto, eobre este ponto, s. exc. nlo tem 
razll.o. 

Referiu-se depois .'!. exc. aos bens de even· 
to, que, em sua oplnllo, nll.o estavam com· 
preliendido~ na lei orçamentaria. &' um en-
gano de s. exc., t~Ols ha uma rubrica no 
projecto que diz o seguinte (le) : 

Art. 5. · n. 4. ·-Renda ex traord i.naria-
«Saldo ou excesso entre os recebimentos e 
reatitui~ões nos depoaitos de diversas origens, 
130:000,5000. 

Creio, sr. Presidente, que bens do evento 
constituem um deposito feito no theaouro do 
Estado e que deve ser restltuido, si for em 
tempo procurado; os bens do evento estll.o, 
portanto, Incluídos nessa verba . 

A commissl!.o informa á Casa que no ulti-
mo exercício liquidado esses deposito& der.am 
uma renda de 150 contos, por conseguinte o 
calculo feito está de perfeito accordo com a 
renda produzida no ultimo exercício finan-
ceiro. 

Quanto ás outras partes do projecto a que 
se referiu o meu illustrado collega., deixo de 
responder a s. exc. porque ainda diversos 
oradores terllo de se pronunciar nesta Casa 
e finalmente meu dlstincto companheiro de 
commisslio que re~ponderá. ás outras partes 
do seu discurso. 

Sr. Presidente, folgo em declarar e reco · 
nhecer, como já o tlz o anno passado, que a 
discussão longa e minuciosa que se mani-
festa sobre a lei de meios é um bom sympto-
ma, um signal de que a Camara dos era. 
Depútsdos está disposta a secundar os tra-
balhos da commisal!.o para que possamos ter, 
no exercício futuro, uma lei orçamentaria 
que faça a felicidade do povo mineiro. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-Nem outro é O in• 
tuito da Camara doa Deputados ( -tpoiados). 

0 SR. DELFIM MOREIP.A. :-Estabelecendo-se 
uma ampla diacuuão a respeito de um pro-
jacto tll.o Importante, esta Casa nlo tem o 
intuito de discriminar vencedores e vencidos; 
todos se devem mutuo respeito ás opiniões 
emittidas, principalmente no actual momen· 
to político do nosso Estado, porque todos, 
ar. Presidente, militam sob uma bandeira-
a da felicidade de MIDaa, todos desejam a 
prosperidade deste Estado, todos se dirig~tm 
e se guiam pelo maia elevado sentimento 
9ue ennobrece o homem -o patriotismo. 
(Muito beml Muito beml O orador ti cumpri-
ment.t.do pelo• seus collegas). 
_c.- u. 

o ••. <Jarlotl Tole4o :-sr·. Presidente. o 
longo debate inatit.uido sobre a terceira dia-
cusa!.o da lei orçamentaria do E1tado é, 
como disse o honrado relator da oommiulo1 um aymptoma feliz que vem significar o ret.1 
intereue que oa representantes de Miou, 
na Camara doa Deputados, manifestam pela 
marcha segura doa negocios publicoa confia-
doa em boa -llora á. sabedoria do benemerito 
ar. Presidente do Estado. 

O longo debate encetado sobre tio impor-
tante auumpto vem demonstrar que nlo ha 
no espírito de nenhum doa membros deata 
Cua a menor preoccupaçlo de ferir o me-
lindre e a competencia pro~ada da oommit· 
alo de Orçamento, a cuja capacidade foi 
confiada a maia séria attribuiçilo da Camara 
doa Deputados, que é organizar a lei da re-
ceita e da despesa do Estado. 

Sr. Presidente, relembrando as palavrai 
de um estadista notavel, eu direi que nlo 
tenho a pretençlo de mudar aqui as convi-
cçoea de ninguem, que por mata brilhantel 
que aeia.m as palavras com que eu poaaa 
vestir meu pensamento no exame e na dia· 
cuaslo desta mataria, bem sei que ella:1 nlo 
terlo a virtude de mudar a convicção d• 
quem quer que seja, porque, como realmen-
te disse Hamilton, nos congressoalegislativoa 
as convicções podem mudar-se, mas os votos 
não mudam nunca. 

Mu, sr. Preaidente, eu tenho necessidade 
de, obedecendo aoa dictames de minha con-
sciencia e ao mesmo tempo dando contas 
do mandato que recebi doa meus constltuill-
tes, vir manifestar a minha opinião franca e 
leal ácerca dos magnoa problemu pue se 
agitam na lei orçamentaria do Estado. 

A situação economioa de Miou reaente-ae 
da aituaçlo economica geral da Unilo, atro-
phiada pelas causas deprimentes da riqueza 
nacional, nituaçlo, ar. Presidente, <~,ue tem 
sido aggravada nestes ultimes tempos por 
uma seria de factos que nlo vem a pello 
relembrar neste momento, e que aoonselha· 
ria a prudencia do corpo legislativo mineiro 
a maior reflexão poaaivel na confecção da 
lei orçamentaria e a maior parcimonia no 
emprego da sua renda. 

Eu faço justiça á. sabia polltica do governo 
do Eatado e á competencia da commiasão de 
Orçamento ao enfrentar corajosamente este 
asaumpto, faço justiça a essa política porque 
eu não comprebenderia nem por um momen-
to o chefe do Poder Executivo divorciado 
doa reaes interesses de Minas, eu nlo com-
prehenderia nem por um momento furtarem-
se aquelles que têm a grande e pesada 
responsabilidade de trazer para o seio do 
Congresso o resultado daa suas elooubraçõea, 
ao cumprimento do aeu dever, deixando de 
confeccionar um orçamento de receita e 
despeaa que nilo fosse a expreaaão pura e 
genuína da verdade do nosso estado finan-
ceiro correspondondo parallelamente á noua 
aituaçlo economica. 

Eu posso ter como tenho, divergenciaa de 
escola, po111 ter orientação diversa daquel-
les que ae encarregaram da oonfecçll.o U.e 
tl!.o importante peça do noaao mechaniamo 
legislativo, mas, obedeço neste momento á. 
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uma lneplraçlo superior, obedeço á lnapl-
raçlo do patriotismo que é a flamma que 
nos anima e nos conforta no meio du df.f-
ftculdadee actuaea, que todos procuramos 
vencer, aenlo modificar, no lntereaae !U-
premo da felicidade de Mlnu. (Muito bem). 

Em relaçlo, ar. Preeldente, ao problema 
principal que tanta celeuma tem levantado 
no Estado, agitando interesses, creando dlf· 
tlculdadea á marcha doa negoclos publlcos, 
eu direi poucas palavras, porque na exprea 
aã.o doa oradores que me precederam, é 
essa uma queatlo vencida entre nós. 

Quero referir-me á parte do orçamento, 
que aaaignala a verba de 950:0003, prove-
niente da arrecadaçl!.o do imposto terri-
torial. 

Esse Imposto, ar. Pre-ldente, digPmoa 
com toda franqueza, nil.o -é injusto; não é 
uma contribulçl!.o que possa aar combatida 
deante da sciencia e deante das convenien-
cias políticas e financeiras do Estado, como 
uma arma de guerra, como uma arma o1l'en -
liva contra a política que, em boa hora, a 
ndoptou. 

E' a primeira theae, ar. Presidente, que 
já. na discuaaão de tão Importante materla 
Jicou a8signalada e parece que e a idéa do-
minante nesta Camara. 

Mas, ar. Presidente, eu desejo enunciar-
me com toda a franqueza em relaçl!.o ao 
asaumpto, e peço desculpa aos meus nobres 
collegas, que nl!.o vejam em minhas palavras 
1enlo a manifeataçl!.o clara do pensamento 
de um homem, que nl!.o sabe mentir nunca 
ás suas convicções. 

Quando, ar. Presidente, se agitou esta 
magna questlo de imposto territorial no Es-
tado de Minas Geraes, como succedaneo do 
imposto de exportaçl!.o, para e1l'ectivamente 
se reconstruir o nosso systema tri butaria, 
eu posso affirmar que esta ldéa encontrou 
nas classes llluatradas no Estado somente 
applausos, porque, H. Presidente, do con-
fronto entre os dois systemas tributarias in-
dlreato e directo, nlio reata a menor duvida 
qut1 a preferencia deve caber a este ; e, 
ar. Presidente, era necessario que o Estado 
procurasse estabelecer uma base certa, clara 
e definida das contribuições com as quaes o 
povo concorre para os encargos puNicos, 
era necessario que de vez o nosso orça-
mento pudesse se firmar em base legitima e 
que na proporçl!.o da renda e doa recursos 
da nossa principal riqueza se pudesse lançar 
taxas proporcionaes á posse e goso das 
mesmas. 

Efl'ectivamente, sr . Presidente, neste pen-
samento o Congresso Legislativo tratou desde 
logo de abaixar o Imposto de exportação em 
2 •y. , como aignal de que enveredava na es-
trada larga da reconstituição tão desejada 
por todos aquelles que amam a patria mi-
neira. 

Eu fui daquelles, ar. Presidente, que accei-
taram, que assumiram a responsabilidade 
deant~ do Estado pela medida que tão pa -
trioticamente era proposta i Camara dos 
ars. Deputados. 

Levantou-se, sr . Preaidente, uma enorme 
agitação em torno desta idéa, agitaçl!.o, que 

nlo era fundada, que eu acredito, poderia 
obedecer a tudo meno1 á sugg81tlo ile um 
patriotismo bem inspirado, bem orientado, 
porque, ar. Presidente, era e1l'ectivamente 
para aquellaa regiõea, para as quaea o Con-
gresso Legislativo fazia todas u conceaaoea, 
era e:xactamente para aquellaa zonas para 
as quaeP o Congresso Legislativo não duvi-
dan. am uma epocha de crise economico-tl-
naneeira arrancar do imposto de exportaçl!.o 
2 ·y. que representava uma enorme somma, 
uma som ma cuja equivalencia na arrecadaçl!.o 
era duvidosa como 8e tornou maia tarda 
pela nlio cobrança do. imposto territorial ; 
era exactamente para e8sa grande regll[o do 
Estado, digna sem duvida da protecçlo do 
governo, porque é ella e1l'ectivamente que 
maia tem concorrido para o progresso e des-
envolvimento de llltnas, era exactamente 
para esta região que o imposto se ia incidir 
em proporções mais avultadas do que em 
outras do Estado, tinha, no emtanto, essa 
grande compensaçl!.o. 

Com e1l'eito, verificava-se esta maior inci-
dencia, pela proporcionalidade que rege a 
das contribuiçll.es em todos os palzes civi-
lizados, era natural o phenomeno, porque é 
esta regil!.o que maior somma de beneficios, 
que maior somma de vantagens, aufere na 
repartiçl!.o da riqueza fiscal do Estado. 

Por conseguinte, sr. Presidente, o im-
posto não merecia a grande grita que contra 
elle se levantou (apoiado•), nlio merecia essa 
reprovação exaggerada em nome de princi-
pio& scientificos, mas applicados ou desvir-
tuados pelas inspirações de uma polltlca 
apaixonada e destoante da situação critica 
em que se achava o Estado em vesperas de 
uma reconstituiçl!.o tributaria. 

As difficuldades levantadas a este respeito, 
(digo sinceramente), não mereceram minha 
approva.ção, meu apoio como representante 
de uma parte dessa zona; e posso declarar 
com sobranceria á Camara dos ara. Deputa-
dos que, o eleitorado que para aqui man-
dou-me confiou sem duvida no meu criterio 
individual, para apreciar com inteira isemp-
ção as graves e ponderosas questões que 
aqui alio debatidas. 

Temos o dever, como parte dirigente da 
sociedade mineira, de esclarecer de guiar 
áquelles que confiaram-nos o mandato, para 
a defesa de seus direitos ; porque si nl!.o 
merecessemos essa confiança pela competen-
cia que e presumida nos que receberam a 
investidura suprema da magistratura po-
pular, não poderiamos desempenhar, no seio 
do Congresso, tão nobre e elevada missão. 

Eis o motivo porque, sr. Presidente, enun-
ciando-me com franqueza acerca deste as-
sumpto, chego á seguinte conclusão: o im-
posto territorial é perfeitamente justificavel; 
é legitimo ; desde que tem por base, como 
já foi demonstrado, claramente nesta Casa, 
o valor venal da propriedade agrícola, no 
seu conjuncto; mas, é uma tentativa apenas 
de regeneração do nosso systema tributaria , 
porque nlio temos ainda nada organizado , 
no Estado, que possa permittlr ao Congresso 
Legislativo uma solução definitiva, uma so-



luçlo completa para substituir de vez o vi-
cioso systama em vigor. 

NIW temos, em primeiro logar, um meio 
pratico de obter uma avaliaçll.o justa da 
propriedade immovel; ter-se ha de conftar 
na declaração dos par,iculares ; nll.o temos 
a organiza~ão de um cariaatro total ou par·-
clal ... 

O BR. Jolo Lmz: -Qual o paiz do mundo 
que o possue f 

0 SR. CARLOS TOLBDO:-A França. 
O aR. Joio Lu1z : - Completo e perfeito 

nlo, defeituoso e tendo custado milhOea de 
francos. 

0 sr. CARLOS TOLBDO: - Mas eu chegarei a 
esse ponto. 

Nilo temos nenhuma des11aa condiçOes exi-
gidas em todos oa paizea cultos para po-
dermos acceitar uma base segura; o que nos 
reata fazer, é simplesmente acclimarmos a 
contribuição nova em no11o organismo tl.nan-
celro, como esperança de aer o signal pro· 
miaaor de sua reconatituiç!W e nada maia. 

Ao aparte do nobre collega respondo, di-
zendo: que economistas e tl.nanceiroa, de 
nota, acreditam ner desneceasario o cadastro 
:para o lançamento do imposto territorial, e 
JUlgam que elle póde perfeitamente aer lan-
çado, tendo por base de aua incldencia o 
objecto da contribuiçllo, confiada esta uni-
camente aoa dois syatemaa: ou avaliaç!W do 
immovel pelas transmissões da propriedade 
ou a avali11ção pelas declarações dos parti-
culpres. 

Tudo isto e verdade; mas si como tenho 
dito, não t emos ainda base segura para ob-
termos uma contribuiçll.o regularmente lan -
çada no Eatado, o remedio é limitarmos á 
uma tentativa racional, sensata e prudente, 
oomo na verdade noa recommenda a mensa-
gem do illustre mineiro, que dirige os des -
tinos de nossa patria, e outra cousa nllo po · 
dia e nem devia aconselhar a nós que tam-
bem representamos uma parcella da sobera.-
nia popular. Com eft'e1to, nll.o podemos ir 
além do que o estado pode ou pelo menos 
do que nos é aconselhado pela sabedoria e 
patrioti ·mo de quem tem a maxima respon-
sabilidade na direcç!W dos negocioa publicos. 

Estou de perfeito accordo com a opinill.o 
dos i Ilustrados me1.0bros desta Casa quanto 
ao modo de considerarem o imposto em re -
Llção ao objecto da sua incidencia, porque 
nll.o posso comprehender imposto territorial 
sem a computaçll.o do valor real da pro-
priedade agrlcola em seu conjunato. 

O SR. Joio Luiz:-lnclualve as bemfeitorias; 
multo bem. 

0 SR. CARLI)S TOLEDJ:-lmaginar•P.e O im-
posto territorial incidindo sobre a superll-
cie n!W beneficiada da terra é admittir uma 
verdadeira abstracç1lo, é legislar no vacuo; 
porqtJanto que v~tlor tem a superllcie tia 
terra nua, considerada unicamente, node 
se dizer, em seus elementos geologicos7 

Tem apena, utilidade, mas não tem valor. 
O valor determina-se pelos elemento& com-
ponentes da propriedade . 

Ora quaes os elementos componentes, os 
factorea que, incnrporados ao sólo dto va-
lor á . propriedade? Esses factores nll.o pódem 

deixar de ser aenll.o oa reaultantea da apro-
priaçlo do homem sobre a terra, valoriun-
do-a pelo inftuxo da sua vontade, pela acçlio 
de aua actividade individual. 

U.11 IR. DBPOTADO:-A terra, sem a apro-
priação e sem o trabalho, é oomo u rique-
zas da lua. 

O aa. CAaLOI TOLaoo:-Perfeitamente, pos-
sue uma utilidade gratuita, na phraae, im-
propriamente applicada, de alguns econo-
mistas. 

Sob es1e ponto de vista eu acceito plena-
mente a emenda apresentada, porque ella 
exprime n!W ao .uma verdade acientlftoa, co-
mo tambem porque, naa circumstanclas do 
nosso meio eoonomico, o contrario daria lo-
gar á injustiças e até á impoaaibilldade da 
arrecadação do imposto. 

Esta propo,içll:o eatá, pois, perfeitamente 
de accordo com a sciencla .... 

0 SR. ASTOLPHO PINTO:-NII.o está de accor-
do 8 com a Contituiçll.o. 

0 SR. CARLOI TOLEDO .... e nem lle poderia 
comprehender de outro modo o inoidencia 
do imposto, porque, como di,; um econo-
mista notavel, aerla neceasarlo, para o caso, 
imaginar-se a terra sem a especltl.cação do 
trabalho. 

O IR. Joio Luiz:-Perfeitamanto. Pergun · 
tem o que vale o deserto do Sahara. 

0 BR. ASTOSPHO DUTRA.:-Mas, DÓS DII.O es-
tamos legislando para o deserto do Sahara, 
estamos legislando para o Eatado de Minas 
e os terrenos aqui teem valor aem a& bem-
feitorias, sem ellas as mattas virgens têem 
valor. 

O sR. CAa<.os Touoo:-Respondo ao aparte 
do nobre deputado. As mattaa virgens n!W 
teem valor sem aa bemfeitorias. e no nu-
mero destas eu comprebendo tudo quanto é 
beneftciado pelo trabalho do homem, no nu-
mero destas eu comprebendo a cultura, o 
arroteamento do sólo, a proximidade dessa• 
proprias mattas das estradas de ferro, dos 
canaes, das povoações, dos mercados de con-
sumo . Eu pergunto ao meu nobre collegA, 
representante do 2. · dlatrioto, si aa mattas 
virgens inapropriadas dos desertos do 
Rio Done têm algum valor venal? Quem a1 
quer comprar? 

0 PR, A9TOLPHO DUTRA: - 0 que tem valor 
8 a capacidade producti v a da terra. e nll.o a 
producção. 

0 SR. CARLOS TOLED?:- ., capacidade pro-
ductiva do terreno tem valor quando é apro-
priada pelo homem, podendo ser ohjecto de 
venda, fóra disso, não. A emenda, neste 
ponto, está de accordo com Oi princípios 
scientidcos e exprime uma realidade pra-
tica. 

Como diz um notadel economista, sr. Pre-
sidente, ~erá neceasario comparar-se a 
terra a uma vasta téla onde o pintor não 
tivesse liinda lançado as côres que tranaft-
gura o quadro, communicando-lhe o valor 
artístico? Será. necessario ainda relembrar a 
doutrina dos jurisconsultos romanos, na e•-
pecidcaçll.o do valor das cousu expressas 
pela Cormula de Jastiniano «forma dat esse 
rel»7 
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A terra, sem o trabalho do homem, sem 
a especificaçlto do valor, que elle lhe dà 
pelo infiuxu de sua ":'ontade, pelo esforço de 
sua actividade, nada vale, nllo pó1e ser 
objecto de imposto. Nll:o comprehendo, ar. 
Presidente, que 1111 vastas extensões doa con-
fins do nórte de Minas, entregues aos ani-
maea bravios e aos servlcolas, possam ser 
objecto de um imposto que aó]apparece quan-
do surge o habitat do homem sobre a terra. 

Nestas condições, sr. Presidente, en · 
c~rando a mataria debaixo deste ponto de 
VIsta, e tratando-se. de uma experiencia tri-
butaria, eu acceitarei a em anda do ·mustrado 
colleg;a modificando-a no sentido de ser me-
nos lesiva e onerosa aos interesses &!!'rico-
las. Eis porque, tenho confeccionado a 
emenda que apresentarei à consideraç!Io da 
Casa. • 

.Em relação, porém, ás outras partes da 
lei orçamentaria, discutidas t!Io proficiente -
mente pelo meu illustrado collega, residente 
em Pitanguy e a cujas observações resoondeu 
tllo brilàAntemente o honrado membro da 
commisslio de orçamento, apenAs direi pou-
caa palavras. Ouvi, com a maxima attençllo 
a resposta que o distincto membro da com· 
missll.o de orçamento deu ás explicações, qne 
outro nome nlio podem ter, pedidas pelo 
nobre deputado, ácerca de algumas verbas 
do orçamento. 

Entre essas, a mais importante de todas é 
a que joga com o pagamento dos juros, e 
amortização da divida nterna do Estado. 
Sr. Presidenie, eu estou de perfeito accordo 
com as observações do meu illustrado col-
lega, em relaçllo ao assumpto, divir:jo, ape -
nas, num ponto accessorio. Com efl'eito, a 
Camara dos Deputados não póde, nem ao 
menos, duvidar da verdade d<is calculos fei-
tos pela commissllo de orçamentc, quando 
estabeleceu o computo exacto dos juros e 
da amortização da divida, a taxa de 12 di· 
nheiros por mil reis. 

A com missão mostra que, feito o calculo por 
essa taxa, a quantia exactamente destinada 
para o pagamento desses juros é a que se 
acha consia'nada na verba respectiva do or-
çamento. Mas, sr. Presidente, na proposta 
do a'Overno foi estabelecida a taxa cambial 
de 10, e a cnmmissllo já declarou que houYe 
um engano. ou um erro typographico na 
somma que deu lostar ás observaç!Jes do 
meu illustrado collega. 

0 SR. JULIO TAVARES:- Mero erro de im-
presslio. 

0 SR. CARLOS TOLEDO:-Erro de impressão 
que altera o resultado. 

A illustrada commissl[o de Orçamento veiu 
dizer á Camara, porém, que o calculo por 
ella feito para pagamento dos juros e amor · 
tização da divida externa foi baseado ao 
eambio de 12 dinheiros, dando por conseguin-
te o resultado que se acha inscripto na verba 
respectiva. 

A este respeito, sr. Presidente, peço licen-
ça para discordar do criterio da illustrada 
commiss!lo no modo de fazer o calculo a essa 
taxa cambial, ponto em que divirjo do li-
lustre collega residente em Pltanguy. 

Efl'ecti'1"&mente a um cambio de 10 para cal-
cular, a taxa do pagamento de juros e amor-
tiz!içl>o seria baixa e ao cambio de 12, nllo 
posso garantir que seja elevada, mas com 
certeza é perigosa ..• 

0 SR. DELFIM MOREIRA:-A commissão tem 
sido feliz neste ponto. 

O SR. Joio Lu1z dá um aparte. 
0 SR. CARLOS ToLB: :>o:-Perfeitamente, O 

orçamento é uma previsão, mas a prudencla 
nos acon11elha na confecçlto da lei orçamenta· 
ria a maior clrcumspecção possível. 

O SR. Joio Lu1z:-V. exc. queria que se 
calculasse a uma taxa menor, augmentando 
assim as difflculdades orçaméutarlas 1 

0 SR. CARLOS TOLEOO:-Absolutamente não, 
nlio é este meu pensamento; nlio é o que 
desejo; desejo apPnas o seguinte: como en· 
tendo que a lei de orçamento deve ser a ex-
pressão da verdade, tanto quanto possível 
approximar-ae da realidade, eis a razão por 
que aventei eata objecç11.o ao calculo da illus· 
trada com missão de Orçamento. 

O orçamento confeccionado para a Unillo, 
que tem a seu cargo o importante serviço de 
pagamento da divida externa do Brasil, sus-
penso pelo contracto de moratoria em vigor, 
foi calculado á taxa de 10 IJ2. 

0 SR. JULIO TAVARES:-Esta Jicção não tem 
sido adoptada aqui uniformemente. 

0 SR. CARLOS TOLEOO:-Vou chegar a este 
ponto para dizer aos meus illustres collegas 
que neste assumpto toda a circumspecção 
é pouca porque si podemos ter lucros, si 
effectivamente as condições financeiras do 
Brasil, como todos desejamos, melhorarem e 
a taxa cambial até o fim do exercício puder 
attingir a elevaçllo de 15, 16 ou 18, as con-
dições do Estado melhorarão, sem duvida, 
os nossos encargos diminuirão, e haverá 
talvez saldo no orçamento; mas, pode acon-
tecer exactamente o contrario. 

São estas observaç!Jes que desejo fazer e 
faço-as da tribuna desta Camara para que se 
comprehenda perfeitamente o meu Intuito. 

Na verdade, sr. Presidente, calculada a 
despesa do pagamento de juros e amortiza-
ção á taxa de 10 112, vinha ella augmentar, 
por certo, a verba respectiva e produzir d.,. 
ficit, porque sob essa base é que foi calcu-
lado o equilihrio orçamentario. 

Mas, preferia, sr. Presidente, que em as-
sumpto desta natureza em vez de taxa ele-
vada o cambio fosse calculado á taxa maia 
moderada que pudesse exprimir a relaçllo 
cambial mantida nos contracto~ celebrados 
com o extrangelro, preferia ainda que a 
verba apresentasse deficit, porque entllo o 
patriotismo do Congresso não recusaria o seu 
apoio, o seu concurso para diminuir outras 
verbas de despesa, de modo que o equilibrio 
se estabelecesse. 

O orçamento à a previsão do futuro, e nós 
temos além desse calculo orçamentario que 
porle ser falho na pratica, que poda dar re-
sultado negativo, temos ainda, sr. Presiden · 
te, outras verbas nas quaes a receita poderá 
não corresponder á pre.visllo do legislador. 

Temos, como não ignora a illustre commis-
sll.o de Orç~mento, a verba do sello, temos a 
verba relativa ao imposto de consumo. 
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E11 aproveito a occaailto, sr. Prealdent~, 

para falar a reilpeito desta verba porque te-
nbo acerca desta mataria opinião firmada 
desde muito tempo; preferia que o orçamen· 
to do Estado appellando para outros recursos, 
para outras fontes de receita, para outraa 
fontes de riqueza fiscal, não contiveue essa 
contribuição denominada imposto de consu-
mo, pref~ria que o nosso orçamento elimi -
nasse o imposto que continuamente nega-
mos á.s Camards Municipaes, cujas leis por 
mais uma vez têm sido aqui annulladas a 
proposito da contribuição sobre generus de 
tóra dos municípios e consumidos dentro de 
seu territorio. 

Sobro este assumpto, decis!Ses concordes do 
mais alto tribunal judiciario do nosso paiz 
têm negado a procedencia dessa contribui-
ção lançada pelos Estados e a annullado por 
Inconstitucional. 

Ora, ar. Presidente, estamos na ultima 
discussão do orçamento e trata- ~ e de uma 
verba muito importante; entretanto, o pa-
triotismo de representante do Estado, a de-
dicação politica com que sirvo abnegada-
mente á causa de uma politica cujos resul-
tados benetlcos iá se têm feito sentir nos 
diversos ramos da administração publica, for-
çam-me votal -a sem outro constrangimento a 
nlio ser o protesto exarado na manifestação 
sincera do meu pensamento. 

Inda ha bem poucos diaa, no seio do Con-
gresso Federal importantíssimo -proiecto foi 
aprel!entado pelo relator da commi'!slio de 
Orç11mento fazendo reverter para a União 
Impostos que são arrocadados pelos Estados, 
contra expressa disposiçll.o conAtitucional ; é 
mataria, pois, que pende de deliberaçl!.o do 
Congresso Federal, que a decidirá. breve· 
mente. 

E' possível, sr. Presidente, que, comop ou-
derou o meu illustre collega, representante 
do 3. · . districto, essa tendencia absorvente 
da União em relaçlio a serviços dos Estados, 
em relação á. contribuiç!Ses que por direito 
julgam pertencer-lhes encontre repugnancia 
e redistencia da parte dos representante dos 
diversos Estados, é possível mesmo que uma 
Interpretação do texto constitucional venha 
firmar doutrina, e darei parabens á minha 
fortuna si de facto os Estados puderem sob 
o f11ndamento interpretativo do texto con· 
stitucional , continuar a arrecadar o impos-
to sob esta denominação. 

Mas, mesmo assim, eu duvido que nos ca-
saos particulAres, atrectos á jurisprudencia 
do Supremo Tribunal Federal, a questão nll.o 
continue a ser decidida como até agora. 

Ora, effectivamente nll.o temos uma base 
segura para apresentarmos em sua realidade 
um orçamento equilibrado, segundo as regras 
de jurisprudencia orçamentaria e eis o mo-
tivo, sr. Presidente, que me levou a appellar 
para o patriotismo, para a boa vontade dos 
meus nobres collegas, membros da commis-
sll:o de Orçamento para attenderem a emen-
da que organizei relativa ao art. 16 do pro-
jacto. 

Com effeito, ar. Presidente, o art. 16 man-
da reduzir a 0,3 "I· o imposto de que tra-
ta a lei n. 271, deduzindo-se da estatística 

o valor daa bemfeitoriaa nella inciuidaa até 
o maximo de 40 "I· Em primeiro logar a 
redacç!o desse artigo n!o é bem clara; em 
segundo Jogar, fiel aos princípios que enun-
ciei perante a Camara, e considerando o im-
posto territorial antes como um ensaio, an-
tes como uma tentativa de reforma do nos-
so systema tributario, do que como uma 
fonte de renda, capaz de succeder -vantajo-
samente ao desegual e injusto imposto de 
exportação, eu imaginei possivel tornar eue 
Imposto menos gravoso p~ra a classe agri-
cola. 

Ora, ar. Presidente, qu ando o illustre 
deputado apresentou essa emenda, em 2. • 
discnaaão, para ser incluída na lei orça-
mentaria, s. exo. baseou o calculo da verba 
de !mO contos, para arrecadacl!.o ào impos-
to territorial, no valor total das proprieda-
des agrícolas. 

Sob esta base, o nobre deputado fez o seu 
calculo, deduzindo da totalidade 40 "I · cor-
respondentes ao valor das bemfeitorias. 

0 SR. PoRTO PRIMO :-Logo retirou as 
bem feitorias. 

0 SR . CARLOS TOLli:OO :-Retirou 40 "I· ao 
valor das bemfeitorias existentes nesse com-
puto. 

0 SR. JULIO TAVARES :-A propoaiçlio é 
clarissi ma. (H a outro& opartes). 

O sa. CARLOS Touno :- Deduz-sa 40 "I· 
das propriedades vaiorizadas com os ele-
mentos de valor que ellas teem, e sobre a 
importancia rleduzida desses 40 "I· lança-se 
a taxa de O, 3 "I· Este à que é o pensa-
mento do artigo. 

O calculo é o se~ruinte: deduzindo-se 40 ·I. 
de 530 mil contos, ficam 265 mil contos, va-
lor total e sobre esta importancla arrecada-
se O, 3 "I· 

0 SR. ASTOLPHO PINTO :-A palavra-bem-
feitoria - nl!.o tem então nenhum valor 
abi. 

0 SR. CARLOS ToLEDO :-Perdlto, meu illUS· 
trado collega; as bemfeitorias já estlio in· 
cluidas no valor venal das propriedades 
agricolas. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO . dá outro aparte. 
0 SR. CARL~ S TOLEDO :-Neste ponto,estou, 

como disse, de perfeito accordo com o illus-
tre auctot" da emenda. porquanto, s. exc. 
consubstanciou nella todas as regras soien-
titlcas que regem o assumpto. 

0 SR. JOÃO LUiZ :-Muito obrigado. 
0 BR. CARL~B TOLBDO -0 que eu desejo, 

sr. Presidente, e tornar menos oneroso, me-
nos gravoso à classe agrícola, na situaçll:o 
economica act11al do Estado de Minas, o im-
posto territorial; por isso, imaginei que se 
poderia deduzir, em vez de 40 "I· do valor 
venal das propriedades agricolas, 50 'I·,. e 
sobre o restante estabelecer-se a taxa fixa de 
O, 2 "I· em vez de O, 3 "I· Vou justitlear 
meu modo de pensar. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO :-ISSO é em favor 
da lavoura 'l 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-Pois, Si Ó contra a 
lavoura, v. exc. venha demonstrai-o, venha 
discutir a materia,e eu ouvil-o-hei com toda 
attençll:o. 
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Sr. Presidente, segundo o que ficou ven-
cido em relação a tão importante assumpta, 
as propriedades agricolas, ai teem valor ve-
nal, é exactamente pelas bemfeitorias que 
nellu existem, si ellu teem um valor de 
troca, é exactamente pelos elementos de 
riqueza que possuem, como sejam: as arvo-
res fruct1feraa, a cultura do solo em todas 
as suas variedades, o arroteamento, as edi-
ficações, emtl.m, todos os elementos trazi-
dos pela actividade do homem para valori-
zar a terra. 

Ora, si assim é eu acredito que na maior 
parte do Estado de Minas, quer se trate da 
zona da matta, quer se trate da zona do cen-
tro ou da do campo, as bemfeitorlaa, no 
sentido em que as consideramos, consti 
tuem 50 -,. do valor desses terrenos. Eis a 
razllo porque otrereço a minha emenda. 

Accresce ainda uma circumstaucia para a 
qual chamo a attenção dos meus lllustrados 
collegas e que Di!:'> deixa de ter grande pro-
oedene~a. 

O nobre deputado, pedindo o. reducção de 
40 'J., com certeza não incluiu nessa quan-
tia o que ~e denomina, propriamente, a 
casa de habitação do fazendeiro; com certe-
za, a. ex c . não comprehendeu nesse com-
puto, para deducçlio das bemfeltorias, a casa 
de h!J-bi~açllo, rustlca, porque, ella, pela 
Constttmç!o, pertence, como materia tribu-
tavel, á competencia das municipalidades. 

Ora, sr. Presidente, procurando dar uma 
solução a e88e problema e apresentando 
uma emenda ·deduzindo do valor venal de 
todas as propriedades, inclusivé as habi&a-
ções rustioas, 50 'J., dou 10 '1- para todas 
oaaas propriedades rusticas 6.;:istentea nos 
estabelecimentos agricolas, no que o Estado 
perde, effectivamente uma parte dessa con -
tribuição que vae reverter em lavor das 
municipalidades, que, diga-se de passagem, 
em grande parte do Estado lança tributos 
sobre essa11 habitaçl'ies. 

E' assim que, na zon-'1 da matta, quasi 
todas as habitações rusticas pagam impostos 
ás Camaras Municipaes, e Impostos eleva-
dissimos, segundo ·estou informado, succe-
dendo o mesmo em alguns municípios das 
zonas do centro e do sul. 

Effectivamente, a nossa Constituição deu 
essa compet~ncia ás muaiciptllidatfes, e a 
lei de discriminaç!o de rendas n!o pode 
ser interpretada senão de 11ccorJo com o 
texto expresso da Constituição, porque, bi o 
Estado tem a attribuição de decretar o im-
:posto territorial, comprehende se que fSse 
Imposto de,·e recahir sobre a terra valori -
zada pelas bemfditorias que a ella se acham 
incorporadas. 

Agora, si as Camaras Municipaes tém 
~ompetencia para decretar impostos ~obre 
Im~oveJs rustJcos, eesa competencia diz re 
spetto, e nós nem podemos interpretar de 
eutra maneira, á habitação rust10a do fa-
zendeiro. 

011tra int~rpretação, ar. Presidente, seria 
absurda e incongruente com o texto e es-
pírito c!a Constituiçlio, porque seriam duas 
leis constituciooaes divergentes, seriam 

duas leis constltucionaes dando atttbuiolio 
cumulativa a respeito do imposto territorial. 

O imposto territorial, quanto á soa com-
petencia originaria, pertence ao Eattado, o 
1mposto sobre as propriedades rueticaa, isto 
é, habitações agrlcolas, pertence ás Cama-
ras Municipaes, e ela a razl!.o porque fazen-
do esta diacriminaçllo, pedindo a deducçlo 
de 50 'I· sobre o valor venal, o meu intuito 
é nestes 10 'I· comprehendcr uma ~otrande 
musa dessas propriedades ruatlcaa que po-
derio ficar excluidus da contribuiç!o do 
Estado. 

Dir!o: esta taxa nl!.o é egual, esta dedu-
cçl!.o não é justa porque as prppriedades 
ruraea, em. grande parte das regiões do Es-
tado, representam valores multo maiores do 
que em outras. 

O SR. JoÃo Lmz :-E' egual porque é pro-
porcional . 

0 SR. CARLOS TOLBDO : - Exactamente, 
porque a proporcionalidade do imposto re-
dunda nesta egualdade. 

0 SR. NUNES PINHEIRO :-Será melhor re-
ver a eatatiatica territorial excluindo o va-
lor das bem(eitoriaa. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-As bem(eitorias 
fuzem parte do imposto, excluir nominati-
vamente não; porque ha engano manifesto 
neste modo de encarai-as; o meu illuatre 
collega comprehende t~erfeitamente, a lei 
franceze quando trata deste asaumpto de 
que f11lou o lllustre collega, ella é clara, 
quando discrimina a propriedade rostica, 
da propriedade editl.ca!la, quando se refere 
ál conatrucções feitas, aos predloa, de mo-
do que n!o tem appllcaç!o a legislaçi\o de 
França, o seu impoato-foncier-no noa~o 
imposto territorial. 

0 SR. JULIO TAVARBS :-Só pode ser inVO• 
cado para satisf~~ozer princípios. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-De accordo com a 
doutrina do eminente economista, sr. Le· 
roy Beaulieu, estou discriminando estas 
duas classes de propriedades immoveta 
para os atreitos do imposto, de harmonia 
com os princípios de nossa Constituiçllo. 

0 SR. PRESIDENTE :-Observo ao nobre de-
putado que a hora concedida pelo regimento 
está t~rminada. 

0 S:l, CARLOS TOLE!JO :-Eu estou conclu-
indo as observações que t11t:O á Camara doa 
srs. Deputados. 

o sr. Presidente :-V. Hc. pode reque-
rer prorogação, caso necessite de maia 
tempo. 

o sR . CARL03 Tor,ano:-Deante da obser-
vaç!o de v. ex c., eu requeiro se digne con-
sultar a Casa si concede prorogaça.o por 
meia hora para terminar o meu discurso. 
(Senta-se o orador). 

0 SR. PRBSJDENTIC :- 0 nobre deputado 
ar. Carlos Toledo requer meia hora de pro-
rogaç!o para terminar o seu discurso. 

0 SR. PRESIDENTE : - Os nobres deputados 
que concedem a prorogaçlio pedida queiram-
se levautar. Approvada. 

0 SR. PRESIDENTE: - Continúa com a pa-
lavra o sr. Carlos ~oledo. 

O •r. t:arlos Toledo (continuando :) -
Encetando a serle de considerações que fa-
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zla em re!açlo á deducçlto de 50 ·y. du bem-
feitorias, moatrando que segundo a legisla-
çlo trancezs. at edificações propriamente 
ditas constituem materia inteiramente di· 
verea do imposto territorial, e que no nol8o 
regimen computando egualmente sobre a 
denominaçl!.o de bemfeitoriu tudo quanto 
produza a terra, a saber: o terreno culti-
vado, a casa edidoada, u machinaa de todo 
genero, u arvores fructiferas, as plantações 
de toda especie, ela a razl!.o porque no pen-
samento de ser fiel ao texto constitucional 
e ver que podemos ainda chegar a uma so-
luçl!.o, justa, dando margem ao valor destas 
propriedades, cuía tributaçlto compete ás 
oamaraa municipae11, eis a razão porque pedi 
a deducçlio de 50 ·1· do valor destas proprie· 
dadea ••. 

0 BR. ABTOLPHO PINTO : - Nem obedece á 
Constituiçl!.o nem auxilia a lavoura. 

0 SR. CARLOS TOLBDO: -V. exc. demonS· 
trará. 

A emenda que apresento contém ainda 
uma segunda parte : (Le) «As propriedades 
agrícolas de valor Inferior a um conto de 
réis ficam iaemptaa do imposto .• 

No systema que tenho a honra de apresen-
tar á Cua e á illuatrada commlsaAo de Or· 
çamento, da deducçlio de 50 ·1. do valor ve-
nal das propriedade• a taxa baaica para o 
pagamento do imposto será de l$000, ora o 
contribuinte cuja propriedade tenha o valor 
venal de 1:000$000 pagará liOOO, aquella que 
for inferior a esta quantia nada pagará. 

Esta medida redundará em beneficio da 
pequena lavoura, de todos :Jquelles que vi-
vem dos se s pequenos recursos, doa habi-
tantes dos povoados e suas immediaçl!es 
(Apoiado do sr. Xavier Rolim). 

Demais, sr. Presidente, ai esta medida é 
de alcance pratico, porque exclue todos 
aquelles que nlio têm senlio eases mingua-
dos recursos para a manutençlio de suas fa-
mllias, por outro lado vem facilitar extraor· 
dinariamente a arrecadação do Imposto, evi-
tando a cobrança vexatoria de pequenas 
quantias, arrancadas á miseria do pequeno 
lavrador. 

E, sr. Presidente, é logico o modo de enca-
rar o imposto territorial sob este aspecto ; 
etrectivamente, estas propriedades de valor 
inferior a 1:000$000 representam é verdade 
a poBIIe de uma parte do solo ; porém, tl!.o 
modica riqueza é destinada antes á manu-
tenção de famílias pobres e sem outros re-
curs~s do que á exploração de rendimentos 
industriaas; além de eer um incentivo para 
os colonos proprietarios. 

Eis a razão porque em nome dos peque-
noa proprietarios agrícolas venho pedir que 
o tisco não os vá gravar no essencial á sua 
vida: são quantias pequenas, insignitlcantes 
mas distt-abidas do mealheiro do pobre que 
em parte alguma paga impostos directos. 

Afinal nAD é jueto que o Estado cobre im· 
postos sobre propriedades abaixo desse va· 
lor, porque de facto ellas não representam 
renda de especie alguma. 

Ora o imposto territorial calculado sobre 
o valor venal não se legitima senão pela ren-
da da terra, fóra disto seria injusto e nin-

guem eatará convencido de que como medi-
da indirecta seja capaz de incrementar a 
riqueza publica por1ue o impoato é 1empre 
imposto, grava o immovel, aobreoarregando-
o com uma taxa que diminue o seu valor 
venal. 

Assim portanto, ar. Preaidente, eu tendo 
a honra de apreaentar á consideraçlio da 
C8ila a emenda que formulei e pallidamente 
justifiquei (nao apoi tz4o1), e eu vou termi-
nar, ar. Presidente, fazendo ainda uma leve 
objecçAo sobre tão Importante mataria e 
que me occorreu ao estudar a propria lei 
n. 271. 

Eu penso. ar. Presidente, que esta mate· 
ria não pode ficar afastada doa debates desta 
Cala referindo-me ao projecto apresentado 
pela illuatrada commisslo de Orçamento, 
porque,ai nós resolvemos na lei orçamentaria 
~ parte relativa á. taxa da contribuiçl!.o que 
se possa arrecadar pelo imposto, ha medidat 
do outra natureza e referentes á meama lei 
n. 371, ha outras materiato, nesta lei, quo, 
p6nao, podem aer mais bem ponà.eradaa no 
projecto apresentado á consideração da Ca-
mara dos ars. Deputados pela illuatrada 
commissão de úrçamento. 

Pela lei n. 271, eu vejo a dlsposíçlio que 
estatue de modo expresso que o imposto 
territorial grava o 1mmovel, integralmente 
em todas as suas partes. E' uma disposiçlio, 
ar. Presidente, que transcende da compa-
tencia do poder legislativo do Estado, por-
que estabelece, por assim dizer, sobre a pro-
priedade agrícola, um oous real. 

0 SR . PORTO PRIMO:- E' uma limitaç![o 
ao direito de propriedade. 

0 SR. CARLOS TOLBDO :-E· uma disposiçlto 
além de tudo, que laoçv a suspelçlio na clas-
se agrícola, trazendo como que a idéa de 
uma expropriaçAo em beneficio do Estado 
pela nlio pagamento do imposto. 

Essa idóa nl!.o foi feliz, ar. Presidente, e, 
depois, é desnecessaria, porque, em relaçAo 
aos impostos decretados pelo Estado, ha a 
hypotheca legal deste sobre todos elles. 

Quando assim não fosse, a dispoaição ê de 
tal modo chocante, de tal modo contraria ao 
espírito do nosso direito; á competeocía do 
poder legislativo, que seria de bom aviso 
que ella não figurasse na lei, para que a 
idéa do imposto territorial faça caminho no 
Estado, attrahi.ndo as sympathias do povo, 
em vez da aversão que contra alia se tem ma· 
nifestado, maia por espírito político, do que 
pela inconveniencia ou injustiça da contri-
buição. 

0 SR. PoRTO PRIMO : - E' uma lei que pre-
cisa de retoques. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :- Portanto, senho-
res, si é uma tentativa, si é um ensaio de 
contribuição nova, devemos. ter o maior cri-
terlo possível e a mais elevada circumspe-
cçAo, afastando dessa lei tudo qu~nto possa 
ser irritante para a população agr1cola, tudo 
quanto possa chocar a esse espírito de in· 
credulidade contra os resultados praticos da 
idé:1, a esse espírito de revolta que se pro-
curou inocular no animo do povo, sem um 
motivo justo. 
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Com elfeito, toda contribuiçlo nova é re-

cebida pela populaçlto, como uma ameaça ' 
aua fortuna, como uma ameaça a seus have· 
res, toda contriboiçll.o nova, como atflrmam 
os mestres e:n mataria financeira, é repelli-
da porque permanece sempre a preaumpçito 
no espírito do contribuinte de que o ftaco é 
inexoravel, em extorquir·lhe a ultima gotta 
de sangue, os ultimoa recurso~ necessarios 
á soa manutençlio. 

Vivemos Rum paiz, senhores, que conser-
va ainda as tradições do despotismo colo-
nial; vivemos numa sociedade que ainda nlio 
tem attingido ao alto grau de progresso e 
de desenvolvimento daa sociedades cultas 
do velho mundo; vivemos ainda numa terra 
onde nossos paes viram e sentiram as gran-
des extorsões do regimen da metropole, de 
modo que, para nós, o fisco é o inimigo con-
tra o qual todos se premunem e a nossa 
sociedllde a10da nlio- está. completamente 
educada para essas rapidas transformações 

E' necenario que o poder legislativo em 
aeu elevado crite l'io, em sua orientaclio pa-
triotica, venha rasgar ao povo mineiro no-
vos horizont~:~s, ensinando-lhe que soa feli-
cidade e grandeza futuras, sua prosperidade 
moral e material, dependem somente de uma 
compreheneão nítida deste grande dever 
economico, deste grande dever ftsc11l, por-
quanto, nlio potle exiotir nação constituida, 
Estado organizado, sem que o povo concor-
ra na medida de suas forças proporcional-
mente aos encargos correspondentes aos di· 
versos serviços publicos para o incremento 
da riqueza geral. 

Tenho concluído. (Muito bem! mu ito bem!) 
Vem á Mesa, e lida., apoiada e posta em 

discusEão com o projecto a seguinte 
Emenda 

N. 3 

Ao art. 16-modillque-se : 
Fica redu:~.ido a O, 2 .r o imposto de que 

trata a lei n. 271, de 1. · de setembro de 
1899, eobre o valor das propriedades agríco-
las deduzindo-se delle 50 I . a titulo de bem-
feitorias. 

As propriedades agrícolas de valor venal 
inferior a 1:000,3000 ficam isentas do im-
posto. 

(S . R. ) Sala das sessões, 4 de agosto de 
1900.-Carlos Toledo. 

o SR. JOÃO LUiz, (Jleia ordem) requer egual-
mente prorogaçiío da hora afim de que seja 
discutido e votado o projecto n. 57 (orça-
mento). 

Consultada a Casa sobre o requerimento 
do sr . João Luiz, rewlve ella alflrmativa-
mente pelo que continúa a discussão do 
proj ecto. 

O iilr . .Joiio Luiz :-Verdadeiramente sur-
prebendido, ar. Presidente, pela brilhante 
discussão que o projecto de orçamento aca-
ba de ter na Camara dos senhores Deputa-
dos, sinto-me mais uma vez justificado no 
prote~tc que fiz contra a declaraçlo de voto 
de alguns collegas qne se julgaram victimas 
de uma «surpresa• com as emendas que 

apresentei na 2.• dlscuaalto daquelle pro-
jacto. 

Verifico, sr. Presidente, que nenhuma «BUJ.'o 
preso podia causar a mataria, ampla e 
proficientemente discutida na sesslio de 
hoje. 

«Surpresa. tive eu, ar. Presidente, tlean-
te do disaurso do nobre deputado residente 
em Tbeophilo Ottoni, que, depois de me ter 
honrado, com 011 seus apartes, todos fa.vora-
veis ás ideas que eu defendia na 2. · dla-
cussli.o (nilo apoiado d.o sr. Porto Primo), 
vem apresentar uma emenda que manda 
supprimi.r as palavras «até o maximo de 
40 ./'» consignadu, como idea fundamental, 
na emenda que apresentei e que constitue 
o art. 16 do projecto de orçamento, e «sur-
presa» ti v e, sr. Presidente, porque o talen-
toso collega, iUustrado como é, esqueceu-se 
de ponderar que a sua emenda produz enor-
me desequilibrio orçamentarlo que, nem ao 
meno11, nos é dado p1·evêr, porque é impos-
sível o computo exacto do valor das beml'ei-
torias deante da estatística já. feita. 

«Surpreza» tive, sr. Presidente, porque es-
queceu -se o meu digno collega que, destru-
mdo uma verba de receita e abrmdo um 
«detlcit>> no orçamento do Estado, corria-lhe 
o dever de vir apresentar á commissão de 
Orçamento e á Camara dos Deputados o meio 
de que deviamos lançar mllo para restabe-
lecermos ~ equilíbrio entre a receita e a 
despesa do Estado . 

Mais surprebendido ainda fiquei, sr. Pre-
sidente, deante das observações feitas pelo 
meu nobre collega residente em Pitanguy, a 
cujas ponderações peço liéença para respon-
der, acostumado como estou a reconhecer o 
seu talento e illustraçito ... 

O JosÉ GoNçALVEs:-Obrlgado. 
O SR. JoÃo LUiz:-S. exc ., abundando em 

considerações sobre o projecto de orçall!en· 
to, indicou algumas verbas de despesa que, 
pensa, podem ser supprimidas on diminui-
das e observou a ausencia da verba de re-
ceita proveniente das heranças vagas e bens 
de ausentes. Entretanto, s. exc . deixou de 
apresentar emendas no sentido de sua criti-
ca que, por isso mesmo, e meramente pla-
tonica ... 

O SR. JosE GoNçALVEs:- Não seriam ac-
ceitas ..• 

O SR . JoAo Lmz:-Prejulgar da opinião da 
Camara em mataria de tanta relevancia à 
realmente para causar «surpresa» á minha 
obscura intelligencia. 

0 SR. TAVARES DE M&LLO:-Não seria sur-
presa si ellas cahissem ... 

O SR . JoAo LUiz:-Tambem não me sur-
prehenderia. Mas, sr. Presidenta, a pri-
meira objecçil.o levantada pelo illustrado col-
lega residente em Pitangoy foi relativa á 
taxa cambial tomada para o serviço de nossa 
divida externa . 

Entendo a. exc. que a verba consignada 
para o pagamento dos juros e amortizaçlto, 
é excessiva; entretanto o nobre deputado re-
sidente em Ouro Preto, que me precedeu na 
tribuna, entende que a commissll.o de Orça-
mento tomou, para seu calculo, uma taxa 
cambial muito elevada, taxa que a. exc. pen-



aa que nlio devia exceder de 10 112 dinheiros 
por mil reis. . 

A commiasão não poderia, pois, ntiafazer 
aos doia senhorea deputados e vê-se coltoca· 
da entre Sylla e Carybides .. . 

O SR. JosE: GoNçALVEs:-Estou convencido 
de que, no anno prcximo, eaaa verba darâ 
saldo. 

o SR. JoÃo Lmz:- Sr. Presidente, na opi -
nilo do nobre deputado residente em Ouro 
Preto a commill3o de Orçamento foi optl-
miata, tomando a taxa cambial de 12; no 
conceito do digno represenõante do 5. • dia-
tricto, residente em Pitangoy, alia, pedinJo 
a quantia de rs. 4. 517:510$000 para o serviço 
da nossa divide, foi pessimlata. 

Entretanto, aa condiçlles llnanceiras do 
paiz nos dil.o direito de acreditar que a taxa 
adoptada pela commissllo e a mais razoavel 
pouivel. 

A commissão, attendendo âs causas da 
alta do cambio e á ana estabilidade, nll.o foi 
nem «stoica•, como diz Leroy-Beaulieu, 
nem pretendeu equilibrar o orçsmento no 
papel ; penso que os seus calculos de previ-
all.o-e o orçamento e uma previ@ão-sll.o oa 
unicos acceitaveia. 

Julgar-me-h ia, ar . Presidente, dispensado 
de referir-me-á segunda observação fei\.a 
pelo sr. José Gonçalves, relativa á immigra-
çlo e á colonização, porque já lhe d_,u bri 
lhante resposta o nosso collega. residente 
em Santa Rita do Sapucahy, si me não as -
sistisse o direito e o dever de ponderar que 
a suppressll.o ou diminuição da verba rela-
tiva áquelles serviços importaria na sua 
desorgan ização e absoluta paralysação, em 
contradição com as ponderaçlles da mensa-
gem presidencial e com aa justas reclama--
çlles da lavoura. 

Quanto á colontzaçlo, sr. Presidente, nlo 
ae pode negar o grande resultado que dellas 
tem auferido o E11tado de Minas. Ahi está o 
relatorio da Secretaria da Agricultura de-
monstrando o que ae tem feito em relação áa 
colonias e o quanto ellaa têm concorrido 
pa.ra o augmento da producçll.o e para. o po-
voamento do nosso solo. 

E e na colonizaçll.o, sr. Presidente, que 
está a solução deste importante probleme. 

Lembro-me a respeito, de uma phrase de 
Arthur Joung, citado por Cawes: «dai um 
rochedo eateril em plena propriedade ao co-
lono e elle o transformará em jardim; dae-
lhe, em arrendamento, um jardim e elle o 
transformará em rochedo•. 

Quanto ã immigraçll.o, sr. Presidente, bas-
ta ponderar que devemos ter certeza de que 
a verba. será proficuamente empl'egada, em 
beneficio da lavoura, para que não {)Ossamoa 
dimininuil-a ou supprimil-a; basta ponderar 
que a verba nll.o e tll.o grande, que dê para 
intro•luzir mais de 2 a 2 .500 immigrantes, 
numero inaufficiente para aa neceaaidadea da 
agricultura e das induatrias. 

Alem disso, ar. Presidente, e preciso que 
sejamos coherentes, como coherente e o no-
bre deputado residente em Pitanguy, 

S. exc., contra.rio ao imposto territorial, 
pode pedir a auppresallo da immigraçlio: nós 

c.-u. 

porem, que votamoa eaae imposto, como 
bue da reforma do ayatema tributario, temoa 
necessidade e dever de fornecer braçoa f. 
lavoura. 

A verba relativa aos estabelecimentos by-
dro-balneo -therapicos, tambem impugnada 
pelo mesmo senhor deputado, acha-se per-
feitamente juatillcada pelas seguintes pala-
vras da «Menaagelll» do ar. Presidente do Ef.. 
tado: (Le) «Para outro grupo das riquezas 
do Estado chamo a vossa esclarecida atten-
ção. As eataçlles de aguu mineraea, procu-
rodaa annualmente por milhiU'es de vieitan-
tee, entre aa quaea os vultos maia aalientes 
do nosso meio social, nlo otferecem aa De-
cessarias condiçllea de hygiene e confor\o, 
de modo a attrahirem uma larga concurren-
cla e consequentemente, a importação de 
oapitaes que viriam fecundar a riqueza do 
Estado. 

Sem perder de vista a imperiosa necessi-
dade de submetter opportunamente a um 
regimen especial aa estaçllea hydro-mineraee, 
lembro a conveniencia de organizar uma 
planta daquellas localidades, f~:~zer alguns 
melhoramentos que escapam aoa recursos 
do poder municipal e proteger aa fontes, 
dia a dia prejudicadas por excavaçllea incon. 
venientea e profundas perfuraçlles do sub-
solo. 

Esta acção directa do governo se justifi-
cará em relação a propriedades que lhe 
pertencem, que lhe impllem graves respon-
sabllidades,que constituirlo futuramente um 
precioso elemento Jinanceiro e que, pelo 
la1o da utilidade publica, devem ser consi-
deradas como um verdadeiro patrimonio 
nacional.» 

Sim, ar. Presidente, as fontes hydro-mi-
neraes do Estado são destinadas a repre-
sentar em breve futuro, assim o espero, um 
doa maia importantes papeis, nlo só no de-
senvolvimento de noBBa civilizaçl[o, do noe--
so progresso social, como tambem • no de-
senvolvimento da riqueza publica. 

E o Estado de Minas, tenho ensej o para 
repetil-o, não e maia, em relaçi!.o ás aoaa 
fontes de aguas medicinaea, do que um de-· 
positario, em nome da Providencia, em be-
neOcio da humanidade (Muito bem) . Nós nlio 
podemos, por uma pequena economia, des-
preza.r o benetlciamento dessas fontetJ e per-
mittir que ellas desappareçam ou se conta-
minem, porque seremos acoimados, com ra-
zão, de povo de selvagens, de povo de bar. 
baros l (Muito bem). 

Não podemos deixar de proteger as aguaa 
mineraes do Estado, pois devemos esperar 
que ellas sejam, como Vichy ou Baden-Ba-
den, o ponto de convergencia de enfermos 
veranistaa de todo o globo. 

O s&. Jou' UoNÇALV.IS :-Vllo ser fundados 
muitoa estabelecimentos ou e de um só que 
se cogita 1 

O SR. Joio Ltm :-PerdOe-me o illustre 
collega, mas parece-me que a. exc. nllo co-
nhece bem o asaumpto. 

O IR. Joas' GoNÇALVEI :-Realmente nllo 
o conheço perfeitamente bem, 

O aR. Joio Luu :-Exiatem no Estado dl-
veraaa eataçOea bydro-mineraes, como a d• 
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Lambary, de Cambuqulra, de Caxambú, de tenha dito-Eis o que é concludente, eu me 
S. Lourenço, de Contendas, além du aguaa rendo& ... 
thermaes de Poços de Caldas. E' claro, pois, que eu nlto poderia ali-

O SR. GASPAR LoPES :-E as aguas do mentar a pretençllo de conseguir o que ja-
Araxà. . mais conseguiram os grande11 oradores po-

0 SR. JoÃo LuiZ :-E' verdade. Todas es- liticos. 
aas fontes necessitam da intervenção dire- Am inha presença nesta tribuna nada mais 
cta e energica do governo,no sentido de im· traduz do que o cumprimento do dever que 
pedir a sua contamlnaçlto,em virtude da me é imposto pela posição que assumi rala-
falta de hygiene ; todas necessitam de me- tivamente á. questão do imposto territorial, 
lhoramenwa que os poderes locaes não po- correndo em defesa das emendas que apre-
dem fazer e que não lhes incumbe fazer, sentei por occasião da segunda discusslto 
porque trata-se de propriedade do Estado, do projecto de orçamento. 
que auferirá. proveitos immensos, directos e Sr. Presidente, fiq uei tambem surprehen-
indirectos, do desenvolvimento das estações dido com as considerações feitas pelo nobre 
hydro-balneotherapicaa. deputado; sinto-me tomado de surp1·esa 

Quanto á. reforma do ensino agrícola , com as emendas apresentadas pelo meu 
outro ponto de censura do nobre deputado, eminente collega. 
trata-se tambem de •1m a medida consequen- E porque, sr. Presidente 1 Porque o il-
te á colonizaçll.o,ã immigração e ao estabele- lustre deputado, além de ser um espírito 
cimento do imposto territorial, pois não culto, e um espírito pratico e devia tem-
nos devemos esquecer de que o ensino brar-se de que nas circumstancias tlnancei-
agricola, pratica e technicamente ministra- 1 as em que se encontra o Estado, não nos e 
do, é indispensavel ao desenvolvimento do licito abrir no orçamento um detlcit de 
Estado e ao aproveitamento do seu solo. 420 contos, como sur.cederá. si for appro-

Este ensino, creado por nossas leis, foi vada a emenda de s. exc., que augmenta 
apenas provisoriamente suspenso pelo be· a 50 "[o a reducção para bemfeitorias e bai-
.nemerito Presidente do Estado, pelo decreto xa a 0,2 .,. a taxa do imposto. 
n . 1.191 de 4 de outubro de 1898, para o O SR . JULio TAVARES :-Não fa lando da 
efl'eito de ser reorganizado com um cunho isenç!o de imposto para as pequenas pro-
mais pratico e da maior utilidade, a par da priedades, o que tambem faz parte da emen-
economia resultante paro. os cofrt!S publi- da. 
cos. O SR. JoÃo Lu1z :-Isenção que podemos 

Deixo, finalmente, de parte as observações calcular em uma perda, para a receita do 
feitas pelo nobre deputado a quem tenho a Estado, de cerca de 40 contos, visto como, 
honra de responder relativamente á. verba principalmente na proximidade das cidades 
de receita proveniente das heranças vagas e na area urbana, essa pequen o. proprte-
e bens de ausentes, por isso que já lhe deu dada está disseminada. 
completa resposta o sr. Delfim Moreira, De mo..lo que, sr. Presidente, o deficit re-
cujo nome peço licença para declinar. sultante dn emenda do illustre deputado 

Notarei, somente, que o assumpto é digno residente em Ouro Preto à de 460 contos . 
de accurado estudo e liga-se aos preceitos Mas a su1-presa que tive ao ler o. emenda do 
constitucionaes da União, divergindo os nobre tleputado resulta de conhecer a opi-
publicistas o. respeito dos direitos dos Es- nião que s. exc . manifestou na ses~ão do 
tados e da União nesta ma teria. E' assim anno findo e que acha-se consignada nos An-
que o sr. Carlos de Carvalho. no. sua obra naes nos seguintes termos (Le): 
N ova Consolidnção das Leis Civis, e outros- «Tendo-me achado ausente dos trabalhos 
attribuem á União o direito sobre as beran- parlamentares por motivo j ustificado, dei-
ças v~ gas, que outros, como Clovis Bevila- xei :!e comparecer o. algumas sessões desta 
qua, no ~eu livro Direito de successão e Ro- Casa . Durante esse espaço de tempo votou-
dri go Octavio, na monographia Domínio da se aqui a mais importante das matarias de 
Unillo e dos Estados segundo a Constitui rllo 1 que tinhamos de tratar no corrente anno 
Fede1·at, attr1 buem aos Estados, opinião ( 1899)-o imposto territorial. Como, sr . 
esta que nos parece mais logica e mais con- Presidente, já havia declarado em sessões 
sentanea com o espírito da nossa lei funda- anteriores que não negava o meu apoio 
mental. ao projecto, sinto-me na necessidade de 

Passando a combater a emenda apresento.- vi r dizer que, si estivesse presente, vo-
da pelo meu nobre collega residente em taria por elle, t al qual foi apresentado, 
Ouro Preto, direi como s. ex c. que eu com as emendas ultimamente offerecidas 
tambem não tenho a pretenção de conven- pela commissão de Orçamento.» 
cer a quem quer que seja e de f~z~r com o sR. CARLos Touoo :-Isto quando o pro-
que algum deputado mude do opmtão. jecto foi para o Senado, com exclusão das 

S. exc. citou Hamilton para comprovar bemreitorias e com um a taxa modica ; e 
a impossi bilidade dessa mudança de opi- preciso notar que não ha contradição. 
niões nos parlamentos ; eu repetirei a se- O SR . JoÃo LUiz :-Nem estou dizendo que 
guinte phrase de Cormenin, o extraordina- haja contradição tlo meu nobre collega •.. 
rio pampbletista conhecido por Tenion : o SR. CARLos ToLEDO :-Perfeitamente. 

<<Jam&is ouvi dizer que, depois de um O SR. JoÃo LUiz :-Mas o meu nobre col-
discurso de Berryer, de Lamartine, de Gui- lega acabou de sustentar, como eu o fi z, 
zot, Thiers, de Serre , de Foy ou de Casimir I que não comprehende o imposto territorial 
Périer, um deputado de opinião contraria sem as bemfeitorias ••. 
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0 SR. CARLOS Tor.EDO :-Sim, senhor. 
O SR. JoXo Lmz :- ..• e referiu-se ao im-

posto como foi creado, lato é, com a taxa 
de O, 5 'I·, quando eu propuz a taxa de 
o, 3'1· 

0 SR. CARLOS TOLEOO :-Neste ponto, a mi-
nha contr adiçllo seria egual á da commis-
sll.o. o SR. JoÃo LUiz :-Estou apenas manifes-
tando a minha surpresa . O meu nobre colle-
ga,propondo a. reducçllo da. taxa do imposto, 
reconheceu que o resultado será o dc ficit do 
orçamento, deficit que será de 460 contos e 
maior seria p~ra o nobre deputado, visto 
como s. exc. entende que n!lo devia ser 
tomada a taxa cambial de i2 e sim a de 
10 1[2 para o serviço da dividi!. externa. 

Assim, além do deficit de 460 contos, re -
sultante da reducção da taxa do imposto, 
teremos mai~, no conceito de s. ex c., o de 
580 contos proveniente da ditrerença de taxa 
cambial . 

Por consequencia, sr. Presidente, as idéas 
expandidas pelo illustrado representante do 
1. · districto só tendem, digo-o sem otrensa, 
a estabelecer o desequilíbrio orçamentario 
em mais de mil contos de réis ! 

Sob o ponto de vi~ta pratico, s. ex c. es-
qu eceu se dns ditficuldades do momento ; 
entretanto, se Presidente, o talento do 
nobre deputado, sua !Ilustração profunda 
e vas ta, sua com petencin na mataria, exi-
giam de s. exc . e rlavam-nos o direito de 
esperar de sua parte . permitta- me que o 
diga, que, a par das modificações que pro-
poz, nos mostrasse, convencido como está 
da existenci a do clcficit, o caminho a seguir 
deante da necessidade de diminuir despe· 
sas ou de augmentar a receita, para e~ta
belecer-se o equilibrio orçamentario . .. 

Incontestavelmente seria falt11 de patrio-
tismo de nossa parte e pouco lisonl(eiro 
para n criterio desta Co.mara, votarmos um 
orçamento desequilibrado . 

0 SR. CARLOS TOI.EDO :-0 criterio da com-
missão de Orçamento suppriria esta falta . 

O ~R. JoXo L t.; IZ ;-Assim, portanto, sr . 
Presidente, a questão està, neste momento, 
limitada em seus termos : ou o de fic it com a 
acceitaçrro d ~ s emendas dos srs. Porto Pr·i· 
mo e Carlos Toledo, 0 que trará as mais se-
rias difficu ldo.des para a administração d~ 
Estado. ou a ncceitação do orçamento, comó 
foi ,·otado em segunda discussão, porque 
nenhuma outra medida foi apresentada pa-
ra nugmento de receita ou diminuição de 
despesa . 

O ~R. CARLos Tou:oo :-0 dilemma não é 
verdadeiro, porque o rteficit já existe no or-
çamento. 

O ~R. JoÃO Lurz :- Não tenho competencio. 
para demonstrar o contrario ( Nilo apoiados), 
mas direi que o nobre deputado nlio pode 
afflrmar que ha deficit no orçamento, por-
que as verbas da receita foram tomadas 
pela média dos tres ultimos exercicioR. 

Em relação, por exemplo, á verba dos im-
postos de exportação, a proposta do orça-
mento consignava a quantia de 15 mil con-
tos ; a commissão, porém, restringiu-a a 

14-mil e 500 contos, de modo que n~ pod& 
ser acoimada de optimlsta. 

Poderá, ar. Presidente, haver deficit, 
assim como poderá. haver saldo, porque o 
orçamento é uma srmples previslo, que a 
commisall.o, aliás, fez de aocordo com oe 
preceitos da aciencia das finanças. 

Deficit seguro, certo, de mais de n:il con· 
tos será o consequente áacceitação das idéaa 
do nobre deputado, que ainda o prevê 
maior, porque, além do augmento a 50 'l· 
no desconto do valor venal da propriedade 
e dr.. reducç[ o a O, 2·t . da taxa do imposto, 
além da censura feita á commisslo por ter 
tomado a taxa cambial de 12 para o servi-
ço da divida e:v.:terna, ainda entende que o 
imposto sobre generos de consumo não per-
tence ao Estado. 

Reivindico para os Estados, sr. Presi-
dente, semelhante imposto, porque na Con-
~titui ção Federal apenas encontro a pro-
hibição de crearem os Estados impostos de 
importaçiio sobre mercadorias ex t>·ange•r ll s, 
impostos estes que t!carain reservados á 
União. 

E as~im penso, sr. Presidente, com o 
apoio da opinião do sr. Amaro Cavalcanti, 
com fundamento no voto de emi nentes 
ministros do Supremo Tribuoal Fe:ieral e 
de accordo com as decisões da Suprema 
Corte dos Estados-Unidos da America do 
Norte, interpretando o texto constitucional 
(art. 1. · § 10 n 2 da Const. Americana), 
que e identico e foi fonte do art. 7, n. 1 
da nossa Constituição Federal. 

O sr. Amaro Cavalcanti, citando Marsball, 
nos diz que, desde que a mercadoria ex-
tr<t ngeira, depois de haver pago nas alfan-
degas do paiz os direitos de entrada ( im-
portação), ó entregue ao .consumo, no ter~ 
ritorio de um Estado, 10corporando se a 
sua riqueza movei, per-de o seu caracter de 
importaçil.o extrangeira e torna-se mataria 
tributava) como qualquer outra da com-
pet.encia do poder estadoal. 

Já tambem o eminente Tavares BastoP, no 
seu admiravel livro «A Província>> , hvro fe-
cundo em ensinamentos para a actualidade, 
sustenta v a a competencia das províncias do 
lmperio para crear impostos de consumo 
local, que elle rlistinguia dos impostos de 
importação, reservados ao Centro . 

Reivindico, pois, o direito dos Estados, 
aproveitando o ensejo para protestar contra 
as tentativas de restricção, que ora se fazem 
no paiz i competencin. dos Estados em ma-
teria tributaria. 

Desviei-me-, porém, sr. Presidente, do as-
sumpto principal, porquanto, vindo á ~ribu
na só tive em vista ~alientar o segumte : 

À discussão foi ampla e brilhante ; o as-
sumpto ficou perfeitamente detatido e no 
debate não interveiu sórr.ente quem não o 
quiz fazer ; a Camara está p~rfeit_a~ente es-
clarecida para votar a mate~1a suJeita á sua 
deliberação e só tem duas alternativas na 
sua deoislio ; ou a o.cceitação das emendas 
apresentadas, consagrando o «deficit» no or-
çamento, ou a rejeição das emendas pa~a 
enviar o.o governo um orçamento eqmli 



brado. (Muito ~m ; muito bem . O orador e 
cumprim.entad• ). 

O ••· .Julle TavarM : - Sr. Presidente, 
a hora vae adeantada e os meus nobres col· 
legas estl1o visivelmente fatiga1os ; o as· 
sumpto está amplamente debatido e era meu 
deeejo nl1o prolongar a diacuasão. Afasto-me, 
entretanto, deste proposito porque, membro 
da commissl1o de Orçamento, que formulou 
o projecto em debate, tenho o dever de vir 
á tribuna' para combater algumas das obje-
cçl:les levantadas contra elle, e dar á Casa 
algumas explicaçl:les que julgo convenientes 
para completo esclarecimento do assumpto. 

Prometto, porém. ser breve nas considera-
çl:les que tenho a f11zer. 

Começarei pronunciando-me sobre as 
emendas offerecldas à. consideração da Caea 
pelo lllustre deputado residente em -Tbeo-
philo Ottoni, emendas que visam modificar 
a faculdade conferida ao executivo de man · 
dar· :proceder a revisão da estatistica territo · 
rial ,a,t. 17) e excluir do art. 16 a parte 
final referente á fórma de porcentagem para 
a exclusão das bemfeitorias. 

0 SR. PORTO PRIMO:- De accordo com O 
pensamento da commissão. 

0 SR. JULIO TAVARES:- Taes emendas não 
têm procedencia . A Casa pode dar teetemu-
nho de que o proprio deputado, seu auctor, 
ao justificai -as declarou que o solo não pode 
deixa1· de soffrer a influencia da bemfeitoria, 
que lhe communica o seu valor ; que a ex-
clusão das berufeitoria! do valor tributava! 
constituiria processo de difficil execução, no 
qual nl{o se poderia guardar a justiça indis-
pensavel na applicação do impnsto. Si assim 
é, a propria argumentação de s. exc. destroe 
a emen':la, s. exc. pede nella a exclusão das 
bem feitorias. 

Peço licença á Casa para não discutir este 
assumpto de inclusão e exclusão da bemfei-
torias, no qual todos conhecemos que a in-
clusão obedece aos pricipios scientificos, mas 
a exclusl{o deve ser por nós adoptada. 

Eu penso, ar. Presidente, que esses preco-
nizados princípios scientificos, em mataria 
de tlnanças, podem tambem sotrrer solução 
de continuidade, para se adaptarem ás con-
dlçl:les mesologicas, ás circumstancias de 
tempo e de espaço, que podem impor, como 
no caso vertente, essa soluçl1o. Devo, entre-
tanto, salientar os motivos que levaram a 
commissão a encarar e conduzir o assumpto 
pelo modo por que o tem feito. 

No parecer que precede o projecto n. 50, 
modificativo da lei n. 271, projecto que 
pende de segunda discussão, a commissão 
cJnsiderou que a inclusão das bemfeitorias, 
contra a qual se manifestou desde o nnno 
passado, feria o principio da justiça diEtri -
butiva do imposto, burlando o seu fim prin-
ci pal que é a substituição do imposto de 
exportação. 

Ora. si tributamos os cafezaes, como bem-
feitori as, que o são, e de considerava! valor, 
não teremos alliviado o productor de café, 
mas apenas substituído a fórma do imposto: 
por isto foi que eu disse, sr. Presidente, que, 
embora em tbese, em principio, seja acceita 
a doutrina dos tlnancistu, tão citados nesta 
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Casa, doutrina que 1e oppl:le á exclualo do 
valor das bemfeitorlaa, este alvitre, que pa-
rece uma heresia, se impl:le em face du 
nossaa condições e é até aconselhado como 
providencia de ordem politica. O nosso in-
teresse fundamental é a substituiçll.o do 
actual regimen tributario, condemnado para 
os interesses do Estado e injusto para o con-
tribuinte. 

E sobre este ponto, ar. Presidante, nunca 
será demais repetir-se que, num orçamento 
de cerca de 20 mil contos, só o productor 
de café concorre com cerca de dois terços I 
E não é só : attendendo-se a que na zona 
caféeira ha maior circulação de capitaes, que 
a expansão commercial é um>t. eiJectividade, 
que ba, ahi, propriedades valorizadas, maior 
Pomma de rique1n, emflm, os seus habitan-
tes, além •lo imposto de exportação, pagam, 
proporcionalmente, maior eomma dos outros 
impostos, taes como os de consumo, heran-
ças, contractos, etc., de so r- te que, dois 
terços dos municípios do Estado, cerca de 
80, que não produzem café, concorrem para 
a despesa publica com cifra diminutíssima, 
t alvez menos de uma quinta parte da re-
ceita. 

Conheço fdzendeiros, e uo meu município 
ha diveraos, que pagam ~0, 30 e ate 50 con-
tos de impostos annualmente para os cofres 
do Estado! 

Onde está. a justiça de semelhante regi-
meu 7 

Justificar a conveniencia da substituiçl[o 
deste regimen é cousa: supertlua : ella está 
felizmente na consciencia de todos os repre-
sentantes do povo. · 

Mas, voltando a tratar da emenda do nobre 
deputado pelo sexto districto, devo expen-
der outros motivos pelos quaes a commissão 
nl[o lhe pode prestar a sua acquiescencia. 

Sr. Presidente, ao apresentar o projecto 
de orçamento, como pendente se achava da 
deliberação da Garoara o projecto referente 
á modificação da lei n. 271, a com missão 
deixou em branco a cifra relativa ao im-
posto territorial. 

0 SR. PORTO PRIMO : - Devia continuar 
assim : o imposto territorial não pode ser 
considerado como elemento de receita. 

0 BR. JULIO TAVARES:- Approvado em 
primeira discussão o orçamento, e voltando 
o projecto á commissl1o para estudai-o de 
novo, esta elaborou e offereceu á considera-
ção da Casa, com seu parecer, di ffe rentes 
emendas, que, impressas e publicadas, foram 
distribuídas na Casa com a antecedencia re-
gimental. Entre essas eme11das uma propu-
nha a cifra que devia preencher o claro 
deixado no titulo- imposto territorial. Dlzia 
o seguinte:- Ao art. 5. · n. 17- tabella da 
renda ordinaria : -depois das palavras -
Imposto territorial, inscreva-se:- 950:000$. 

Submettido o projecto á segunda discus-
são, por artigos, nenhum dos nobres colle· 
gas o impugnou sob tal ponto de vista ; 
antes o approvaram por quasi unanimidade. 
Portanto, ficou estabelecido que o imposto 
territorial devia concorrer para o orçamento 
com a clfrli de 950 contos, arredada, assim, 
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'Pela approvaçllo da emenda, a previslo do 
cdeficit.». ( Ml4ilo betr• f ) 

O voto da Camara estabeleceu a premissa, 
a conclusiio veiu na emenda do illustre de-
putado residente na Campanha. Fixada pela 
Camara, por proposta da commiuiio, a cifra 
que o imposto territorial devia produzir, 
produzindo o equilibrio orçamentltrio, rea-
tava á commissão, tão somente, verificar !i 
a emenda do ar. João Luiz seria sulflciente 
para 'l.ssegurar aquelle resultado . 

Discutindo essa emenda, tive occasilo de 
analysar os argumentos que a fundamenta-
ram e conclui acceitando-a, dentro do ponto 
de vista orçamentario, com plt-na justifica-
çlo nos seguintes calou los: o valor da pro-
priedade territorial no Estado está represen-
tado, segundo os dados estatisttcos de que 
dispomos, pela cifra de 530 mil contos de 
réis i ora, deduzindo-se desta quantia 40 ·y. 
que a emenda attribue ás bemfeitorias, e 
lançando-se sobre o valor liquido a ta:w:a de 
O, 3 ·y . , como se propoz na emenda, teremos 
uma arrecadaçlio de 954 oontos, o que satis-
faz pt•.mamente a exigencia orçamentaria. 

0 SR. PORTO PRIMO : - Mas a deducçi!O de 
40 'I· é feita a titulo de bemfeitoriaa 7 

0 SR. JULIO TAVARES:- Sim; esté. decla 
rado na emenda, e foi por isso que a com-
mi~s!io ncceitou-a: de outra fórma teria mos 
o desequilíbrio, o «deficib. Portanto, ar. 
Presidente, dadas as razl!es que just!ficam 
a commissl!.o, e demonstrado que a emenda 
do nobre deputado residente em Theophilo 
Ottoni perturbaria, si adoptada, o equilibrio 
do orçamento, traria inevitavelmente um 
«deficih consideravel, devo declarar que a 
commissllo não poderá sutrragal-a. 

0 SR . PORTO PRIMO:- Chamo a attençlo 
de v. ex c . para a ultima parte, isto é, si o 
Congresso pode estabelecer essa delegaçlo 
ao poder executiYo, de modificar atê 40 ·1.1 

0 SR. JULIO TAVARES:- 0 Congresso pOd!l 
fazer essa auctorizaçll:o: não vae nella a 
faculdade ou delegaçiio para crear, augmen-
tar ou diminuir tributo. A estatística està 
feita e pode ser em parte aproveitada : é 
este o pensamento da emenda. Sabe o illus -
trado collega que em alguns municipios a 
estatística foi feita com inclusll:o das bem-
feitorias, em outros nll.o. Nestes não haverá 
necessidade de revi alio i naquelles a estatís-
tica será modificada para se operar a exclu-
llo das bemfettorias, até o maximo de 40 ·1· 
!lo valor da propriedade. 

Assim : o proprietario que nll.o houver 
dado ti. estatística senão o valor da terra, não 
terà. direito á deducção i o mesmo se dará 
com aquelle que só possua terras, que não 
tenha bemfeitorias ; o proprietario de : erras 
e bemfeitorias incluídas no arrolamento, 
quando estas nlo valerem, por exemplo, 
1enão 20 T, nlio terá direito á reducçl!.o de 
40 ·r.: applicar-se-ha, neste caso, o processo 
da lei n. 27i para a exclusão do valor das 
bem feitorias. São providencias que devem 
figurar no regulamento fiscal, dentro dos 
limites da lei. Não ha, portanto, delegação 
para augmentar ou diminuir o imposto, que 
1erà fixado segundo o processo legal da ava-
liaçiio da massa tributavel. 

0 IB.. PORTO PRIMO: - Nlo é isto que 
deixa ver a emenda; o seu auctor declarou 
que a reducçlo é só sobre o valor venal. 

O aR. JULIO TA.VARBa:- A isto direi que 
a disposlçll:o da emenda é claríssima. (Lé): 
« Fica reduzido a O, 3 ·r. o impoEto de que 
trata a lei n. 271, de I de setembro de 1890, 
deduzindo-se da estatlsiiea o valor das bem-
feitorias NKLLA JNCLUIOAB atê o maximo de 
40 ·r.». 

Quem não tem bemfeitorias incluídas na 
estatistlca, é claro que nlo tem direib á 
deducção. 

0 SR. POltTO PRIMO:- Mad esta nl!.o foi a 
idéa do auctor da emenda. 

0 SR. JULIO TAVARES:- E' clarissima, re-
pito, a disposição contida na emenda. Seus 
termos nlo deixam a menor duvida. 

Sr. Presidente, proseguindo nas minhas 
consideraçl!es, e obeliecendo á ordem dos 
reparos que foram postos ao prnjecto em 
discussão, paEso a cvnaiderar as observaçl!ea 
do illustrado deputado residente em Pitan-
guy e reproduzidas pelo digno collega reai-
dente em Ouro Preto, em relação á taxa 
cambial adoptada pele commiasão para for-
mar o calculo dos nossos encargos referentes 
ao emprestimo externo. 

0 SR. ASTOLPIIO PINTO:- Onde não ba 
bemfeitorias tem o desconto de 40 'I J 

0 SR. JULIO TAVARES:- Já declarei que 
nlo (Pausa). 

A commissão de Orçamento, ar. Presiden-
te, ao estudar a proposta do poder executivo, 
na parte referente ao pedido de meios para 
occorrer aos nossos encargos , juro e amor-
tização do emprestimo externo, adoptou para 
base de seus calculos a taxa média de 12 
dinheiros por 11000. 

O illustre collega residente em Pitanguy 
achou que a commisslio devia ter adoptado 
uma taxa mais elevada, determinando assim 
maior reducçlo no pedido do governo ; o 
nobre deputado residente em Ouro Preto 
achou, pelo contrario, que a taxa nll.o devia 
ir além de 10 il2. 

0 SR. CARLOS TOLBD :> :- Eu disse apenas 
como medida de prudencia, e nada mais. 

0 SR . JULTO TAVARES:- V. exc. resalVOU 
sua intenção . 

A commisslo nl!.o desconbece as difficul -
dades de um semelhante orçamento ; essas 
difficuldades se evidenciam, ainda agora, 
deante de opiniões tão auctorizadas, mas ao 
mesmo tempo tão desencontradas. como as 
doa illustres collegas qne me honram com 
suas observações ; e, por Isso mes mo que o 
orçamento é um estudo de previPão, nl!.o 
pode participar de todas as opiniões. Eis 
por que a commissilo nlio se con~idera em 
erro, mas apenas no dever de dar á Casa os 
motivos sobre os quaea baseou os seus cal-
culos. A commissiio nem foi pessimista nem 
optimista. 

O serviço da divida interna exige uma con -
tribuiçiio fixa, para amortlzaçlo e juros, de 
1 .157:8263000 • em relação a esta rubrica a 
commissl!o stLmdeu por completo ao pedido 
do governo. de modo que o sen calculo é 
rigorosamente preciso. 



Quanto ao serviço da J.ivida externa a pro-
posta do governo inclue (Lé): 

« Juros sobre o emprestimo de f.S milhões 
de francos, contrabido com o Banco de Pariz 
e Palzes Baixos, ao cambio de 10, ou 
953,463 por franco- 2.1151:7303119; amorti-
zaç!o, ao mesmo cambio, l.079:847S212 : 
Total pedido para o serviço da divida exter-
na- 4.031:577S331. Esta importancia corre-
sponde em franco11 ao cambio de 10 = 
4.226:217 fr .» 

Por estes algarismos se vê que n!Io proce-
dem as retérencias - do nobre deputado pelo 
5. · districto, que suppoz e argumentou como 
si o nosso encargo fosse só mente de .... _ ... 
3.300.000 francos. 

0 SR. CARLOS TOLEDO:- Qual a taxa da 
amortiz •cão do emprestimo 1 

0 SR JULIO TAVARBS:- Não ha unifoi·mi -
dades ; a divida não está toda consolidada, 
ha uma parte do contracto primitivo _; lj 
adeantamento, sujeita a maior taxa. Inclu-
sive a commissão, porem a amortização an-
nual, para 1901, corresponde, se~tundo a 
proposta do governo, a réis: 1.079:847~212; 
em francos- 1.131 :967. 

Ora, a commiss!Io adoptou para seus cal-
culos a taxa de 12 dinheiros por 1S0'J0, que 
dá para o franco 795 réis; e, assim, chep;ou 
ao seguinte resultado (Lé): «Juros: 3.094.050 
franco~. á taxa de 12, 2.459:7693750 ; amorti-
zação - I. 131 :967 francos - 889:913S765 : 
total da verba, em moeda brasileira -
3.359:683S515. Teremos, portar.to, em con-
clusllo : Serviço da di vida externa ........ . 
3.359:683$515; serviço da divida interna : 
1._157:826,5000. Serviço geral da divida pu-
blica- 4.517:5093515; quantia para isso in-
scripta no orçamento- 4.517:5 103000: fra-
cção - 485 réis». 

Quanto á previsão cambial: - em 1899 a 
este tempo, o cambi o oscillou entre 8 e 8 1Í2 
e não havia com o agora tão fundad as espe: 
ranças de alça ; calculámos entã? o nece~ 
sario para o nosso encargo no extran~teiro !\ 
taxa de 10 . Valia então o franco 1.192 réis 
e nós o calcula!Dos a 954 ou 15 ·y. a menos. 
Elevamos . portanto, o calculo da taxe:. na 
razão de 2 dinheiros. 

Hoj e estando o cambio a li 15yl6 com 
fundar1as probabilidades de su bir á ~aior 
taxa, pnrq ue, ell'ectivamente, são muito mais 
Jisongeir-as as condiçüo• financeiras do paiz 
nós o calcul i~ 11os, entretanto, a 12 dinheiros' 
quando, si quizqssomos adoptar a previsã~ 
do anno anterior, poderíamos fazel-o á taxa 
mais eltJvada. Assim é que o projecto inclue 
o calculo de 10, estando a taxa a 11 15(16, 
digamos 12 . 

Ora , si quando estava a 8 nó.s o calculá-
mos a 10, elevando um quarto, agora que 
elle está >\ 12 deveriamo~, na mesma pro-
porção, calculai -o a 15. 
_ ~as, como orçar é prever, a commisaão 

hm1tou -se ao calculo do projecto, ticando 
entre 1111 duas r espeitaveis opiniões mani-
festadas neste debate. 

UM SR. DBPUTAOO :-Devia ter havido de-
ficit ~a v~rba do anno passado, porque o 
cambiO nao estava a 10. 

0 sa. JULIO TAVARIS :-Nilo hOUVe deficit, 
os p9.gamentos são semestraes, e, no segun-
do semestre deste anno, tudo deixa ver que 
iremos pagar a uma taxa maior, talvez 13 
ou 14. 

0 SR. CARL?S ToLBDO :-Em mataria de 
taxa cambial, permitta o illustrado collega 
que lhe diga que a sua conclusão não é lo-
gica. 

0 SR. JULIO 'fAVARSS :-Mais do que logi-
ca; ou, por outra, tanto quanto se pode ser 
logico em mataria de previsão. V. exc. não 
pode afastar-se desta verdade-orçar é pre-
ver. Acha que a com missão foi optimista ... 

0 SR. CARLOS ToL~on :-Neste ponto, in-
sisto. 

0 SR. JosÉ GONÇALVES :-Eu entendo O 
contrario. 

I :::> SR .. ToÃo Lurz :- Eu acho que ella não 
foi nem optimista e nem pessimista . 

0 SR. JULIO TAVARKS :-Pois ficou no meio 
termo. Pouco nos importa saber que o 
projecto de Orçamento da União consigna 
calculos para os encargos externos á taxa 
média de 10 ly2. Quando muito, se verifica 
um desaccordo entre a commissão desta Ca-
mara o a da Camara doi! Deputados fede-
raes . . . nada mais. 

Sr. Presidente, resta-me considerar as 
emendas apresentadas pelo nobre deputado 
residente em Ouro Preto, qüe pede a redu-
ccão da taxa constante do art. 16 do proje-
cto, de 0.3 ·r. a 0,2 "I• e o augmento do va-
lor das bemfeitorias, ate 50 •r.. A commis-
s!Io folga de declarar que está de pleno ac-
cordo com as idéas emittidas por s . exc, 
sobre o imposto territorial, considerado sob 
todas as faces o nobre deputarl.o o apreciou; 
não pode, porém, convir na acceitação das 
suas emendas, pela simples razão de que 
ellas viriam perturbar o orçamento, viriam 
forçosamente determinar o de~equilibrio. 

A commissão, que tem feito os maiores 
esforços para corresponder á confiança dos 
nobres deputados que a elegeram, mal an-
daria si, após tanto trabalho, vi esse a se 
pronunciar por um a emenda que traz no 
seu bôjo o rtcfici t orçamentario . Si o nobre 
deputado, que tão brilhantemente defende 
suas idéas nest~ Casa, lemt>rasse medidas 
que pudessem cobrir o desfalque de recei-
ta, que vem propor, á commissão talvez 
houvesse ~ido possíve l accei tar as suas 
emendas No momento actual, porém, a 
modificação que pi'Opõa n ll.o pode se1· at-
tendida pela commi8são ; o desfalque della 
resultante seria no minimo de 420 contos. 

0 SR. CARLOS TOLED') :-Nem quanto á se-
gunda parta 1 

0 SR.. JULiO TAVARES :-Nem quanto á Se · 
gunda parte. 

0 SR. PORTO PRIMO :-Tudo iSSO porque 
discutimos a lei do imposto territorial no 
proje11to de Orçamento ; são as consequen-
cias. (Apartes). 

0 SR. JULIO TAVARES :-V. exc. não devia. 
voltar a esse ponto da questão. Direi, ain-
da uma vez, que esse reparo não procede 
porque nada ha que se opponba á praxe se-
guida e uniforme Je se modificarem as leis 
tributarias no orçamento. 
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0 SR. PORTO PRUIO :-Em uma lei orça-
mentaria, na qual só se pode discutir ma-
terias que digam respeito à receita e despe-
la, modificamos uma lei permanente. 

0 SR. JULIO TAVARES :-A propria decre-
tação do imposto podia ter sido feita no or-
çamento ; com maior torça de razão cabe 
ahi uma méra alteração de taxas, o que se 
faz invariavelmente nas leis orçamentarias. 
Além de tudo, sabe o nobre collega que um 
preceito da lei organica, da lei do regimen 
tributario, dispõe que os impostos incorpo-
rados á lei do orçamento della farão parte. 

Sr. Presidente, veío que a prorogação da 
hora está quasl esgotada ; deixo por isso de 
proseguir nas minhas consideraçoes, e vou 
eoncluir enviando á Mesa algumas emendas 
ampliativas e modificativas (Lê ). Esta 
emenda tem por fim reduzir a cifra da des-
pesa no valor de 6:7248000, desapparecendo 
assim o pequeno deficit que o orçamento 
apresenta. 

Refere · se á reducçlio da verba pedida para 
o pagamento dos apoaentados e reformados. 
Alguns destes beneficiados são fallecidos, e 
t!guram no quadro da proposta por que os 
seus obitos nll.o foram communicados á Se-
cretaria das Finanças e delles só agora teve 
conhecimento a commissllo, mediante infor-
mações que de varios collegas procurou 
obtor. 

As outras emendas que oJiereço contém 
mataria apenas explicativa. Tenho con-
cluido. (Muito bem; muilo bem). 

Vê:n á Mesa, são lidas e postas em discus-
são conjunctamente com o proíecto as seguin-
tes 

Emendas 

N. 4 
Ao art. I.· Em vez de 20.564:0003000 diga-

se: 20.557:300$000. 

N.5 
Ao mesmo art. 1. · § 2. ·• n. 14 : Em vez 

de 247:137$, di ga-se : 240:43h0ú0, e na som-
ma deste paragrapho em vez de 6.796:0788 , 
diga-se : 6.789:378~000. 

N.6 
Ao art. 8. · Depois da palavra Estado, di -

ga-se : ou simplesmente concedidas por 
este ..... .. , e depois da palavra extracção 
accrescente-se: ou serie. 

N. 7 

Ào art. 13: Depois da palavra judiciaria, 
accrescente-se : Inclusive a :do exercicio 
corrente. 

N. 8 

Ao art. 15: Em vez das palavras ........ 
em prestações annuaes, nunca maiores de 
40:000$000, di~a-se : «de uma só , vez ou em 
prestações a juizo do mesmo governo. 

N. 9 
Ao art. 10: Supprimam-se 88 palavras: 

sem augmento de despesa. 

N. 10 

Ao mesmo artigo : Onde se diz : poden-
do : diga-se devendo etc. - e onde se diz : 
l)ecreta ia- diga-se : Repartici~es publicas». 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1900.-
Delflm Moreira.-Julio Tavares. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se finalmente a discussll.o, sendo ap-
provado o projecto e bem assim as emendas 
ao mesmo offerecidas menos as de ns _ 1, 2 e 
3, que são rejeitadas. 

Remetta-se o 'projecto á com missão de Re-
dacção. 

Requerimento de urgencia 

0 SR. J (jLIO TAVARES (pela ordem) depois 
de requerer e obter urgencia manda á Mesa 
o seguinte 

Parecer para 2. · ducussào soqre o p rojtcto 
n . 50, de 1900 

A commissão de Orçamento, a que !oi 
presente o projecto n. 50, do corrente anno, 
sobre o imposto territorial, adoptado em 1.• 
discussão : 

Considerando que a Camara dos srs. De-
putados acaba de votar em 3.• discussll.o o 
projecto de orçamento que consigna, em 
definitha, as modificações que devem ser 
introduzidas na lei n. 271, em ordem a 
adaptar aquella fórma de contribuição ás 
condições do nosso meio, attendendo simul-
taneamente ás reclamações dos contribuintes 
e ás exigencias da · situação financeira do Es-
tado: 

é de parecer que ore drido projecto n. 50 
perdeu a sua razão de ser, e que, portanto, 
seja submettido á discussll.o e rejeitado. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1900.-
Julio Tavares. - Delfim 1\'Ioreira.-A impri-
mir-se 

O SR. JoÃo Pio (pela ordem) declara 
que votou sempre contra o imposto territo-
rial quer em o anno passado, quer na pre -
sente sessão. 

Tendo votado contra a emenda n. 15 do sr. 
João Luiz,que incluiu o imposto no projecto 
de Orçamento ,& (ortio,·i tinha votado contra 
a de n. 3, hoje offarecida pelo sr. Carlos 
Toledo. 

O orador declara ainda que tendo votado 
pelo projecto de orçamento hoj e em 3. · dis-
cussll.o para nll.o trazer embaraços ao gover-
no tinha votado pelo imposto territorial visto 
não poder destacar do projecto sua mate-
ria. 

Estando terminada a discussão e votação 
da mataria rara que foi concedida proroga-
çll.o de hora o sr. Presidente designa para o 
dia 6 a seguinte 



ORDEM DO DIA 
PRIMIIRA. PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaQil:o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commia-

anes e doa projectos depoi3 de impressos e 
dtatribuidos. 

Apreseptaçil:o de pareceres das commia-
ç!!ea. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indiCações, mterpellações ou moções. 

Di1cussl!.o de requerimentos, indicações, in-
terpellações e moções. 

Approvaçll.o de redacçnes tlnaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
3. & discussão do projecto n 56, sobN li-

cença a diversos funccionarios publicos. 
3. • do n. 42, cobre concursos para pro-

vimento dos cargos de magistrados 
2 .• do de n. 54, desmcompatibilizando 

para cargos muniCJpaes os lentes e profes-
sores de E>nsino superior, sec undario e nor 
mal. 

1.& do de n. 67, dando destino á quantia 
arrecadada proveniente da loteria concedida 
ao Conservatorio de Musica de Barbacena. 

2 .• do de n. 65, relevando o collector de 
Queluz do pa gamento da quantia roubada 
em estampilhas do cofre estadoal a seu 
cargo . 

3.• do de n. 60, sobre feiras de gado . 
Levanta-se a sessão. 

40. • SESSAO ORDINARlA, AOS 6 DE AGOSTO 
DE 1900. 

PRESIDE'iiCIA. DO SR . RI BEIRO DE OLIVEIRA 

SUM)J ARI0-1.· parta da ordem do di~-Ac ta - Ex
pedJente- Obscrvações dos srs. Hibei ro Junquei-
ra, Jo~o Luiz, Va~co Azevedo e Brandão Filho-
:!.• leitura- Apresentação dos pareceres ns . 9> 
96, 97 e 98. Idem da redacção llnal do projectó 
n. &7-llequcrimento de urgencia do sr _ João 
Lu iz-D1scussào da redacção llnal do projecto n. 
57- Discussão de requerimentos - 2.· parte- 3. · 
lli scu s~no rio projecto n 56-3.· do de o. 42-
D J scur~o c emenda do sr . Luiz Hennó- Discur-
sr>s !los srs. Astolpho Pin:o, João Pio e Carlos 
Toledo- Discur~ o e emenda do sr José Gonçal-
ws-2 • discussão ol u projccto 11- 54-Emenda da 
cü rn mis~ão---: 1. ' di scu s~il.o do projccto 11. 67-~.· 
do de u . 65- llequerimento de urgeucia-Apre-
scnla(·:io rto par~cer para 2.• discu.são do prr-
jeclo r.. 67-3.• n i fc u s~ão do projecto 11. 60- Dis-
curso c emeuaa du sr . João Luiz- Herruerimcoto 
de urgcucia-A presentaçàu do~ pareceres p. ra 3.• 
di scus>á<~ dos projectos os. 54 e 6~-Declaraçàu 
de vo to do sr. H i beiro Junqueira- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs . Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Desiderio de 
Mello, Luiz Rennó, Brandão Filho, Julio Ta-
Taras, Vasco Azevedo, Gaspar Lopes, Delfim 
Moreira, Jayme Gomes, Franklin Botelho 
José Gonçalves, Leopoldo Corrêa, Aatolph~ 
Pinto, Raposo de Almeida, Jo!o Pio, Lin•Jol . 

pbo Campos, Joaquim CalixtCJ, Aatolpbo Du-
tra, Ribe1ro Junqueira, Joll.o Lula, Nune1 Pi-
nheiro, Arthur Pimenta, Carlos Toledc, Ro-
drigues Chaves, Porto Primo, Olympio Mou-
rão, João Valioso e Xavier Rolim, faltando 
oom causa participada os sra. Olympio Bor-
ges, F. Peixoto, Freitas Castro, Bernardes 
de Faria, Simeão Stylita, Valerio de Rezende, 
Juvenal Penna, Abeilard e Carvalho Britto, e 
sem ella os maia s11nhores. 

Abre-se a seseão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações o sr. Pre· 
aidente a dá por approvada. 

EX PEciENTE 
0 SR. 1.• SECRETARIO dá conta do seguinte: 

Officios 
Do dr. Secretario das Finanças, enviando 

uma mensagem em que o ar . dr . Presidente 
do Estado pede o necessario credito para o 
pagamento das despesas com a garantia doa 
emprestimos municipaes de Cataguazea, 
Santa Luzia do Carangola e S. José ti 'Além 
Parahyba.-A' commlss!o de Orçamento. 

Da Camara Municipal do Piranga, provo-
cando o pronunciamento do Congresso sobre 
a questão de transrerencia da fazenda do 
Gramma para o mun icípio do Alto Rio Doce. 
-A' commissão de Estatística. 

Do sr. deputado Bernardes de Faria, com-
municando que, tendo-se retirado da Capital 
por motivo de molestia, ainda não poude re-
gressar por ae achar em uso de medicamen-
tos .-A Camara fica inteirada. 

Requerimento 
Do cidadão João Francisco de Araujo, ex-

professor da cadeira rural de Bom-Jardim, 
diatricto da cidade do Pomba, recorrendo do 
despacho do dr. Secretar1o do Interior, que 
indeferiu o seu pedido de abono de ordenado 
simples, nos termos do art . 68, do Reg. que 
baixou com o dec. n. 1.348, de 8 de janeiro 
de 1900.-A' commissão de Petições. 

O sr. Ribeiro .Junqoelra:-Sr. Presiden-
te, peço a v . exc . fazer inserir na acta a 
dech1r:>.ção de que si esti vesse presente ás 
2. · e 3. · discussões da lei de orçamento , teria 
votado contra a emenda apresentada pelo 
nobre deputado residente na Campanha; pri-
meiro, porque, em que pese á douta opinillo 
de a.exc., penso não ser a lei do orçamento 
logar proprio para se legislar sobre o regi-
meu tributaria ; segundo, porque, em face da 
noesa Constituição, não posso comprehender 
o imposto territorial com as bemfe itorias; 
terce1ro, porque penso que o imposto terri-
toria l com as bemfeitoriaa é contrario aos 
interesses do Estado. Assim, pois, lastiman-
do que a minha ausencia tivesse prejudicado 
o meu voto, peço que Ee consigne na acta 
esta declaração. E aproveito a occasião para 
enviar á Mesa uma representaçllo de illua-
tres proprietarioa de antmaes, _residentes no 
municiplO de Cataguazea, pedmdo a appro-
va<;ão de um projecto apresentado pelo 11· 
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lustre deputado reeldente em S. Joaé d' Além 
Parabyba, sr. Aatolpbo Pinto. 

O SR. PRBSIDBNTE declara que será atten-
dido o lllustrado deputado; quanto á repre-
aentaçlo é ella remettida á commisalo de 
Orçamento. 

O aa. Jo!o LUiz envia á. Meu uma re-
preaentaçlo do Directorio do Partido Repu-
blicano Mineiro pedindo para que o imposto 
territorial decretado em o anno passado seja 
modificado e executado conforme o pedido 
feito na «Mensagem• presidencial e preva-
lecendo-se da tribuna declara nlo serem 
procedentes as razõ&B dadas pelo seu col-
Jega residente em Leopoldlna. 

A Camara fica inteirada quanto ao objecto 
da reprePe~taçlo. 

0 SR. VASCO AZBVEDO participa e a Ca-
mara fica inteirada que o ar. Silva Fortes 
faltará As sessoes por alguna dias por mo-
tivo de força maior e fazendo ver achar-se 
desfalcada a commiaalo de PetlçO&B pela 
auaencia de dois de seus membros requer 
a nomeação de quem preencha Interina-
mente u vagas. 

Com o assentimento da Camara são no-
meadoa os senhores: Leopoldo Corrêa e Ar-
tbur Pimenta . 

O 1r. BraudAo Fllho:-sr . Presidente, 
pedi a palavra para fazer um ligeiro reparo 
aobre o resumo do discurso que proferi em 
relaçlio ao projecto n. 57, que se discutiu na 
ultima sesslio desta Casa. 

Esse resumo, publicado no jornal official, 
não interpreta fielmente o meu pensamento, 
maxime na parte r eferente ao ultimo to-
pico do meu discurso e que eu vou ler á 
Camara (Lé): . 

«Ao terminar, disse que o imposto territo-
rial lhe satisfazia cabalmente em mataria de 
systema tributarlo, e que, quando outros 
motivos não tivesee para juatifical-o, bas-
tar-lbe-hia o facto de ser esse Imposto 
base do programma do actual governo do 
Estado a q nem presta o apoio franco e ab · 
soluto porque está certo de que com o seu 
concurso se ha de operar o reergulmento 
das condiçOes financeiras e economlcaa do 
Estado de Minas». 

De accordo com esse trel\hO parece que 
um dos motivos principaes que me levaram 
a votar a favor do imposto territorial, era 
o facto de prestar eu franco e leal apoio 
ao governo do Estado. 

Entretanto, ar. Presidente, o que eu quiz 
dizer e o que eu disse e1fectivamente foi 
cousa completam11nte di1ferente, htó e, que 
o imposto territorial me satisfazia tanto 
como baae de um aystema tributaria J:er-
felto, que si eu nlo tivease outros mo-
tivos para apoiar franca e lealmente o pro-
gramma do actual governo do Estado, bas-
taria o simples facto de aer e8118 Imposto a 
baee dene mesmo programma para que eu 
justificasse o apoio que lhe dou. 

Foi isso o que eu disse e é iaao pre-
cisamente o que conata das notas tacby-
grapbicaa que acabo de receber. 

C.-26. 

Peço, portanto, f. v. exe. que M digne 
mandar constar da acta, para 01 devido• 
fina,a rectificaçlio que venho de fazsr. . 

O SR. PRJISIDBliTB declara que aerá atten-
dido o nobre deputado. 

O •r. Vueo AaeYedo:-sr. Presidente, 
como o !Uustrado collega que acaba de 
sentar-1e, venho á tribuna fiZer uma rectl-
ficaçlo ao extracto doa trabalhos da secção 
de aabbado. 

No reaumo do discurso que proferi sobre 
o impoato territorial, lê-1e o aeguinte: cque 
nlio sendo só a matta que goaa doa bene-
ficio• do Est:J.do em relaçlo á inatrucQio e 
á magiatratura, era justo que com ella con-
corresse o campo para a. receita do Estado, 
e que, por isso, representante de uma zona 
em aua maioria hoat.il ao imposto territo-
rial, etc» • 

. O que eu diue, ar. Presidente, e que pre-
Cisamente consta daa notas tachygraphicas 4 
o seguinte (Lii): 

«Eis porque, representando uma zona, que 
diz ae, ou affirma-ae, aer contraria ao im-
poato territorial, etc.» 

Nilo affirmei perante a Camara que o dia-
tricto que repre1ento foBBe contrario ao 
imposto territorial. 

N!o estando, pois, pelo resumo dos deba-
tes, expreao o meu pensamento e o que eu 
disse nesta casa, venho fazer esta rectifica-
ç!o. 

2.• LEITURA 
Tem 2.• leitura o projecto n . 69, que, 

sendo jul!!ado objecto de deliberaçlio fica 
sobre a. Mesa para. ordem dos trabalhos e 
o parecer n. 94 que na fórma do regimento 
será discutido na presente seulio por con-
cluir em requerimento. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMIS-
SÕJll! . 

0 I!R. RODRIGUES CHA VE9, por parte da 
commiaalo 'de Redacçlo, envia á. Mesa o se-
guinte: · 
PareC6r e redacçl!o final sobre o projecto n ,57 

(Orçamento) 
A commisslio de Redacçil:o de leis, a que 

foi presente o projecto n. 57, deste anno, 
orçando a receita. e despesa do Estado, e de 
parecer que seja approvada a seguinte reda-
cçlio final: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 
DA DBIPEBA 

Art. 1. • Durante o exercício financeiro 
de 190l,fica o Presidente do Eatado auctori-
zado a despender a quantia de 20.557:196i500, 
pelas tres Secretariaa de Estado, conforme 
os serviços especificado• nos paragraphoa 
seguintes : 

§ },o SEORBTARIA DO ll(TBRIOR: 
1 . Subsidio ao Presidente 

do Estado. • .. • . .. • . . . • •• .30:000$000 



!. Custeio do Palaoio e 
suas dependenclas •..... 

3. Pessoal da Secretaria do 
Interior, inclusive o ad-
dioional da lei n. 90, 
146:849! 000 e 10:000,5000 
para expediente .... • .••. 

4. Subsidio aos senadores .. 
5: Pessoal e expedient.a da 

Secretaria do Senado •.. 
6. Subsidio aos deputados. 
7. Pessoal e expediente da 

Secretaria da Camara 
dos Deputados ......... . 

8. Ajuda de custo aos se-
nadores e deputados .•.• 

9. Apanhamento de deba-
tes ........•........•.. :. 

10. Aluguel"do predio para 
a Camara dos Deputa-
dos ...•....... . .. . ...... 

11. Mt!gistratura e justiça 
do Estado, inclusive o 
addicional da lei n. 90 .. 

12. Pessoal da Secretaria de 
Policia, inclusivé o ad-
dicional da lei n. 90, 
48:3878000 e 2:0003000 
para o expediente ..... .. 

13. Carcereiros das cadeias 
do Estado e pessoal da 
de Ouro Preto .......... . 

14. Sustento, vestuario e 
curativo de presos po-
bres ... . . ..•..... . ... . .. 

15 . Diligencias policiaes ... 
16. Colonia correccional do 

Bom Destino . ..... . ....• 
17. Força Publica : 
a) Pessoal da Brigada, inclu-

aivé o addicional da lei n. 
90, para os officiaes .....• 

b) Etapa para 1.600 praças a 
1$300 na média .......... . 

c) Fardamento para 1.600 
praças a 130$000 ......•..• 

d) Ajuda de custo a officiaes 
em diligencia ............ . 

e) Gratificação a reengaiados 
a 200 réis . .... . .... . ... . 

() Forragem e ferragem . . . . 
g) Compra de animaes, ar-

reiamento e equipamento. 
h) Aquartelamento, enter-

ramento, expediente e luz. 
i) Engajamento de 180 pat -

zanos a 23500 ........... .. 

18. Soccorros publicas . •... 
19 . Auxilias : 

a) Aos hospitaes de Ouro 
Preto, Grão Mogol, lta-
bira, Diamant.ina, Pi-
tanguy, Sabará, Santa 
Luzia do Rio das Ve-
lhas, Sete LagOas, 
Barbacena,S.Jol!.o d'El-
Rey, Lavras, Caldas, 
Marianna,Passos,Aras-
suahy, Serro, Curvei-

10:4601000 

156:8491000 
88:320$000 

37:564$000 
176:640$000 

44:905$000 

36:000$000 

36:000$000 

12:000$000 

I . 920:000$000 

50:387$000 

52:504$000 

300:000$000 
20:000$000 

17:760$000 

1.235:636$500 

759:200$000 

208:000$000 

8:0003000 

15:000$000 
70:000$000 

58:000,5000 

70:000$000 

)1)4:250$000 
2.588:086$500 

34:000$000 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

lo, Mar de Heapanha, 
Pará., Turvo, Bomftm, 
Rio Preto, Campanha, 
Ponte Nova, Formiga, 
Leopoldina, Juiz de 
Fóra, Dores da Boa Es-
perança, Dores do In-
dayá, Minas Novas, 
Uberaba, S. Gonçalo 
do Sapucaby. Olivei -
ra, Itapecericn, Mon-
tes Claros, Catagua-
zes, Tbeopbilo Ottoni, 
Ouro Fino, Muzambi-
nbo e Pouso Alegre, 
40 a 2:000,1 ........ .. . 

b) A' Santa Casa de Ca-
r idade da Capital ..... 

c ) Assistencia de aliena-
dos, inclusivé 2:000$ a 
cada um dos hospícios 
de alienados de Dia-
mantina e Itablra ..... 

a) Ao hospital de lazaros 
de Sabará. ............ . 

e) Aos recolhimentos de 
orpbãs de Marianna e 
Diamantina (2 a 2:000$) 

lnstrucção primaria .... 
Escolas Normaes- Pes-

soal e custeio ......... 
Internato do Gymnuio 
Mineiro: 

a) Pessoal 96:360$000 
b) Custeio 
de gabi-
nete e la-
boratorio 1:000$000 

c) Expedi-
ente . .... 2:000$000 

d) Susten-
to de alu-
mnos e 
do pes-
soal do 
se r viço 
Interno .. 

e) Gratifi-
cação ao 
delegado 
rlscal. ... 

40:000$000 

2:400$000 

Externato do Gymnasio 
Mineiro, inclusivé ..• 
2:000$ para expedien-
te, custeio de gabine-
tes e laboratorios e 
2:400$ de gratificação 
ao delegado fiscal. . ..• 

Escola de Pharmacia :-
Pessoal, . expediente e 
custeio de gabinetes e 
laboratorlos .••.....•. 

Subvenções : 
a) A' Fa-
cu I dada 
Livre de 
Direito ... 70:0001000 

8o:oooeooo 
l2:00Jf000 

80:000tOOO 

2:0001000 

4:0001000 
2.528:3001000 

416:8501000 

141 :7ôOIOOO 

84:9801000 

99:0481000 



b) Aayloa 
de o r-
pb!LOI de 
Diaman-
tina, Ma-
ri anna, 
Barbace-
na, Juiz 
de Fórae 
S. Fran-
cisco, em 
Slo João 
d'El-Rey 
a 2:000$. 10:0001000 

c) R e c o-
lbimento 
de o r-
pbll.e em 
Slo João 
d'El-Rey. 2:00()f000 

à) Aeylos 
de Maca-
hubas e 
de S. Luiz 
em Cae-
thé, a ... 
5:000$000 
cada um. 10!000•000 

e) Lyceus 
de artes 
e Oftlcios 
em Ouro 
Preto e 
Diaman . 
tina a ..• 
5:000SOOO 
cada um 10:000$000 

26. Arcbivo Publico Minei-
ro - Pessoal e expe-
diente, inclusivé o ad-
dicional da lei n. 00 •• 

". Passagens em estradas 
de ferro e telegram-
mas • .• ............... 

28. Impressões e publica-
ções na Imprensa Oftl-
cial .. . ..... . ........ . 

29. Expediente com eleições 
estadoaes ..... . .. . .. • . 

30. Sellos postaes para a 
correspondencia oftl-
cial ..............•..•• 

31. Custas em processos cri-
mes e causas da fa-
zenda ...... .. .... .. . . . 

3!. Expediente do jury e trl-
bunaes correccionaes. 

33. Eventuaes ............. . 

..... 
3. Recebedo-

ria deMt-
n as no 
Rio de Ja-
neiro: 

a) Pea1oal 146:40Gt000 
b) Expedi-
ente e 
collabora-
dore~.... 23:000i000 

· 4. Serviço da 
divida do 
Estado: 
Juros .... 3.347:430$755 
Amorti-
zação . . .. 1.170:079$245 

5 . Gratificações e porcen-
. tagens a collectores e 
escrivles ...... . .. ... . 

6. Fiscalizaçlo especial das 
rendas internas e ex-
ternas •..•.•.........• 

7. Pessoal das Recebedo-
rias e dos pontos fls-
caes ....•..... . ..•• . . . 

8. Porcentagens á.s estra-
das de ferro e Rece-
bedoria de Santos . •... 

9. Expediente e aluguel de 
casas para Recebedo-
rias e portos flscaes ... 

10. Juros de emprestimos de 
orphlos, caixas econo-
micas e de fianças de 

102:000$000 
11

• exactores ............ . 
Passagens em estradas 

de ferro e telegrau:•· 
mas .. . .....•..... .. .. 

12. Imprensa OIDcial - Pes-
soal e material. ... . . . 

33:180$000 13 . Reatituiç!les e reposições 
14 . Aposentados e reforma-

dos ......•......•..... 
30:000$000 15 . Impressões de estampi-

lhas . ...•.. . ....... . .. 
16. Exercícios findos .. .... . 
17. Publicações e impressões· 

80:000$000 na Imprensa Oftlclal. . 
18. Gratificação addicional 

5.0001000 da lei n. 90 . ... . . .. . . 
· Hl. Eventuaes . .... .. . . .... . 

15:000$000 

169:400i000 

4.517:5101000 

299:660$000 

77:400i000 

266:360i000 

413:050~000 

33:400$000 

80:000i000 

20:000$000 

260:000$000 
10:0003000 

240:437$000 

6:000$000 
60:000$000 

40:000i000 

85:341$000 
10:0001000 

6.789:378i000 

144:000$000 

§ 3.• SIICRETARIA l.l.6. AGRICULTURA, COMMBR-

CIO E (I URAS PUBLICAS : 

19:7201000 
l6:000i000 

9.505:313$500 

1. Pessoal da Secretaria ... 
2. Expediente da meamà . . 
3. Pessoal da repartição de 

terras e colonizaçlo ... 
4. Expediente da mesma 

repartição ........... . 
5. Colonlas indígenas ..... . 

149:420$000 
15:000 000 

49:9001000 

5:000$000 
25:000$000 

8 2.• 3EORBT.A.RIA DAl FlNANQ.\8 : 6. Immi~açlo e coloniza· 
600:0001000 

25:000f000 
I. Pessoal da Secretaria ... 
%. Expediente da mesma . . 

176:620i000 
24:200iOOO 

çilo ................. .. 
1. Mediçlo e demarcaçlo de 

terras ................ . 



.. 
8. Obras publicu, sendo 

20:000$000 para o pro-
longamento da linha 
telegrapbica de Minas 
Novas a Arusuahy ..•. 

RENDI. ORDJNJ.RIJ. 

9. Junta Commercial: pes-
soal - 8:4803, expe-
diente - 3:0003 .... ..• 

10. Compra de vaccina anti-
carbunculoaa ......... . 

11. Estabelecimento hydro-
balneo - therapico e 
sua fiscalizaçlio ... . .. . 

12. Impressões e publicações 
na Imprensa Olllcial.. 

18 . Plantas e sementes ..... 
14 . Reforma do ensino agrí-

cola ........ . ... . ..•..• 
15. Auxilio á publicação da 

Ret~ista Industrial .... 
16. Passagens nas estradas 

de ferro e telegram-
mas . ... . ..... . ..... . 

17. Reforma do ma\erial da 
Bahia e Mfnas ...... . 

18. Garantia de juros a di-
versas estradas de 
ferro ... . . . ........... . 

19. Fiscallzaçlio das mesmas 
20. Expediente deste serviço 
21. Gratificação addicional 

da lei n. 90 ........ .. 
22 . Eventuaes ........... . .• 

Total da despesa .... 

1. • Imposto sobre generos 
de exportação ......... 

g()():OOOIOOO 2. • Idem sobre generoa de 
consumo de fóra do 
Estado ......... . ..... . 

11:480$800 3. • Taxa de sello, inclusivé 
das custas judiclarias, 
loterias e emolumen-
tos das secretarias .... 9:600$000 

109:000$000 

20:000$000 
50:000$000 

4. • Novos e velhos direitos, 
extensivos aos contra-
ctos commerciaea ..... 

5.• Passagens em estradas 
de ferro particula-
res ............ ...... . 

6.• Taxas de heranças e le -
gados, inclusive trans-
missão em linha recta 

4:000$000 7. • Cobrauça da di v i da 
activa ... . .• . ........• 

i00.000$000 

8. • Imposto de aferição do 
28:000$000 sal. · · · · · · · · · · · · · • · · · · 9. • Renda da Imprensa Olll-

cial ................. . 
S00:000$000 10. Producto da venda de 

terras devolutas . ..•.. 
11. Juros de quatro a poli-

1.612:6851000 
108:200$000 12. 

1:000$000 

ces. . . .•. . ...... 
Taxas de matricula e 
annuidades nos estabe-
lecimentos de instru-

29:220$000 cçiio . ••. ............ . . 
IO:OOO$OOO 13 . Renda dos terrenos dia-

mantinos . ...• ... . .... 
4_262:50581000 14. Impo~to de 3 1/2 •/o so· 

20 _564:000$000 bre a exportaçll.o do 
ouro ........... ; ..... . 

Art . 2.• Fica o Presidente do Estado au-
ctorlzado a abrir credites supplementares 
com as forma~idades prescriptas pela lei: 
para o accrescimo de despesas que se der 
nas seguintes rubricas deste orçamento : 

15. Quotas com que concor-
rem varias empresas 
para o serviço de fis-
calização ............. . 

16. Taxa addicional. .....• 
17. Imposto territorial ..... 

14.500:0001000 

1.260:0001000 

850:000$000 

400:000$000 

250:000$000 

600:000$000 

20:000$000 

300:000$000 

220:000$000 

35:000$000 

200$000 

60:000$000 

20:000$000 

550:000$000 

125:200$000 
240:000$000 
950:000$000 Art . 1.• § 1.•, na. 14, 18, 19 lettra c 22 

lettra D e 27; § 2.•, ns. 4, 5, 8, 10, ÍJ e 
16; § 3. •, n . 16 e 18. RENDA EXTRAORDINARIA 

Art. 3. • Caso a renda ordlnaria e extraor-
dinaria não bastem para fazer face á despesa 1· • 
orçada, poderá o Presidente do Estado fazer 
operações de credito para cobrir o deficit 
que se verificar. 

Art . 4. o Continuam em vigor as disposi- 2· • 
ções contidas nos arts. 10, 11, 13, 14, 15 16 
17, 18 e 19, da lei n. 19, de 26 de novembro 
de 1891 ; a do art. 6 da lei n. 39 de 21 de 
julho de 1892 ; as dos arts. 6, 7 ~ 15 da lei 
n. lO?, de 28 de julho de 1894 ; a do a rt. 24 
da lei n. 264, de 20 de setembro de 1898 e as 
do art. 2.• da lei n. 282, de 18 de setembro 
de 1899. 

CAPITULO 11 

DA RKOKITA 

3.• 

4.' 

Receita eventual com-
prehendi~as as multas 
por infracclles de leis 
e regulamentos ..... . . 

Reposições e restituições 
e productos dos pro-
prios do Estado por 
v e u d a ou arrenda-
mento .. ........ .. .•• . 

Producto das fianças 
criminaes ...... . .... .. 
Saldo ou excesso entre 
os recebimentos e re-
stituições nos deposi-
tes de diversas ori-
gens . . ...•...........• 

50:000$000 

3:000$000 

500$000 

130:000$000 

Art. 5. o O Presidente do Estado, na fórma 
das leia e regulamentos, fará arrecadar no 
anno fi nanceiro de 1. • de janeiro a 31 de de-
zembro. de 1901, a qua~tia d~ 20.563:900.$000, 
provemente dos segurntea Impostos e titu-
lo• de receita : 

20.563:900$000 
Art. 6. • Fica creada a taxa addiclonal de 

10 •/o sobre os impostos mencionados nos ti-
tolos 2.•, 4.·, 5.• e 6.• da renda ordinaria. 

Art. 7. • Os bilhetes ou fracçõea de bilhe-
tes de loterias, cuja venda nllo é prohibida 



no Eetado, ficam sujeitoa, desde já, ao im-
posto de 300 rs., que será cobrado por melo 
de estampilha. 

Art. 8.• As loterias que se extrabirem no 
Estado ou concedidas por este ficam sujei· 
tas, desde jà., e sem prejulzo do disposto 
no arti«o antecedente, ao imposto de 15 •fo, 
sobre o capital de cada extracçll.o ou serle. 

Art. 9.• A taxa de aferição de que trata 
o decreto n. o 590, de Z7 de agosto de 189l!, 
aerá cobrada á razlo de 10 réis por kilo-
gramma, ficando auim modificado o art. .-.o da lei no 107, de 26 de julho de 1894. 

Art. 10. Fica o governo auctorizado a 
reformar, deslle jé, o serviço .llscal do Esta-
do e o da lmprensr. Official, modt.llcando, no 
que for neceuario, os respectivos regula-
mentos, bem como a crear uma secção de 
estatística, annexa a uma das Secretarias, 
devendo aproveitar o pessoal dispensavel 
de qualquer das Repartições publicas. 

Art. 11. Fica o Presidente do Estado au · 
ctorizado a alienar ou arrendar a estrada de 
ferro Bahia e Minas, ou a fazer quaesquer 
operações de credito, que tenham por base a 
mesma estrada. 

Art. 12. O pagamento aos aposentados e 
reformados só se fará mediante attestado 
de vida passado por qualquerauctoridade. 

Art. 13. A verba destinada ao pagamen-
to de custas judlciarias lnclusivé a do exer 
cicio corrente serà. distribuida proporcional-
mente por comarcas, de seis em seis mezes, 
na razão de 69:000S000 por semestre. 

Paragrspho uni co. Findo o semestre e 
reunidos os mappas de todas as comarcas, 
far-se-ha a proporção, e a importancia que 
couber a cada uma dellas será posta á dispo-
sição do ascrivão do l. • officio, na respecti -
va collectoria, para que seja rateada entre 
os fnnccionarios a que pertencer. 

Art. 14. Continuam em vigor as disposi-
ções de leis de orçamentos anteriores, de ca-
racter permanente, que não tenham sido ex-
preasamente revogadas e que implícita ou 
explicitamente não forem contrarias ás dis-
posições desta. 

Art 15. E' o gover no auctorizado a entrar 
em accordo com o Bispo Diocesano para re-
gular a fórma do cumprimento da obrigação 
contrahlds pelo poder e:recutivo, de edificar 
nesta Capital uma egrejaomatriz, podendo 
despender até a quantia de 200:000$000 de 
uma só vez ou em prestacões a juizo do go-
verno, para o que lhe fi ca concedido o ne-
cesario credito. 

Art. 16. Fica reduzido a 0,3 ·:. o Imposto 
de que trata a lei n. 271, de l. o de se-
tembro de 1899, deduzindo-se da estatistica 
o valor das bemfeitorias neo'.la incluidas até 
o mui mo de 40 .1·. 

Art . 17. Para a arrecadaçll.o do referido 
imposto, que será iniciado em l. · de junho 
de 1901, o governo mandaré proceder á re-
vlsll.o da estatistica feita, ai julgar con-
veniente, podendo prorogar até 30 de março 
do mesmo anno o prazo de que trata o art. 
19 da citada lei n. 271. 

Art. 18. Revogam-se as dlspoaiçtles em 
contrario. 

Sala das commi11t1es6 de agosto de 1900. 
-Rodrigues Chaves.-Nunes Pinheiro. 

O aR. JoXo LUiz ( ,Ula ordem) req~er e ob-
tem dispensa du formalidades regtment&el 
afim de aer dlaeutida e votada immediata-
mente a redacção apresentada . 

Lida e posta em discuaalio, é se~ debate 
approvada a redacçlo ti. Dal do proJecto n . 
57, sobre Orçamento.-RemeUa-se ao Senado. 

0 IR. VASCO AZBVEDO, por parte da com-
missll.o de Petições,envia á Mesa os aeguinMI 

Parecer n. 95 
(Terceira legialatura) 

A' eommisalo de Repreaentac;tles, Reque-
rimentos e Petições foi presente uma repre-
sentação em que o Presidente e Agente Exe-
cutivo Distrietal de Itabira do campo, muni-
cipio de Ouro Preto, pede, entre outras me-
didas a reconatrucçll.<l da estrada de roda· 
gem que lilla aquella localidade ao ~a.lle do 
Paraoneba, Bomtlm e outroa pontos do Esta-
do, aliegando a neceuldade urgente de tal 
serviço, pois u communicaçtles estio quaal 
interrompida!.' pela falta deaea estrada_. 

A commieslo, considerando que as v~as de 
communlcaçlo silo aempre necesnrtaa e 
que, para attender ao serviço de obru 
publicas, existe verba na lei orça.mentari_a 
para ser applicada á satisfaçlo de necesa~
dadea dessa ordem, é de parecer que aeJa 
remetiida ao Poder Executivo a repreaenta-
çllo do Agenr.e Executivo e Presidente do Con· 
selho Districtal de ltabira do Campo para 
tom al-a na consideraçll.o que merecer. 

Sala das commissões, 6 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo. - Leopoldo Corrêa.-
Arthur Pimenta. 

Parecer n. 96 

(Teroeira legislatura) 
A commlssll.o de Representações, Reque-

rimentos e Petições, a que foi presente uma 
representaçlto pela qual o reedm. ar. vi-
gari o da freguezla desta Capital pede, como 
indemnização, um auxilio para a reconstru-
cçllo da egreja matriz ; 

E' de parecer que seja archivada tal repre-
sentação, por j á estar satisfeito o pedido em 
disposição votada pela Camara. 

Sala das com missões, 6 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.- Arthur Pimenta. -Leo· 
poldo Corrêa. 

Parecer n o 97 
(Terceira legislatura) 

A' commissllo de RepreFentaçtles,_ Re~ueri
mentos e Petlç~es foi pr11sente a mdtcaçlflo 
otferecida á consideraçllo da Camare, na ses· 
silo de 2 do passado, pelo sr. Desider1o de 
Mello e outros, sendo talindlcaçllo referen" 
á necessidade da intervençll.o do governo do 
Estado junto aos governos da União e do E•· 
tado de S. Paulo, atlm de obter daa compa-
nhias du vias-ferreas Paulista e lllgle•, a 
inauguraçllo do serviço de transporte de ga-
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do, e da Mogyana a regularizaçlio desse ser-
viço ; e 

Considerando ser a medida indicada de 
alt.a conveniencia para o desenvolvimento da 
industria pastoril na zona mineira a que 
taes vias ferreas servem ; 

B' de parecer que seja approvada a men-
cionada indicaçll.o. 

Sala das commisaões, 6 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.-Arthur Pimenta .- Leo · 
poldo Corrêa. · 

l ndicaçllo n. 9 

c:rerceii:a legislatura ) 
Considerando que a industria pastoril con-

stitue o principal ramo do commercio do 
Triangnlo Mineiro ; 

Considerando que o gado dalli exportado 
é em grande parte consumido no Estado de 
S. Paulo,- mercado que favorece excepcio-
nalmente aos criadores e boiadeiros ; 

Considerando que o transporte de gado se 
faz pela Estrada de Ferro i\logyana até Cam-
pinas e que dessa cidaae em deante o gado 
é tocado a pé, porque nejl'am-se a transpor· 
tal ·O as estradas de ferro Paulista e Ingleza ; 

Considerando que advém deste ultimo fa-
cto grande preju1zo para os boiadeiros e con-
sequimtemente ao consumidor do gado em S. 
Paulo, e a esse proprio Estado quanto á ar-
recadaçlio do imposto aobre o gado vaccum ; 

Considerando que a propria Estrada de 
Ferro Mogyana não faz o transporte do gado 
com a desejada regularidade e que consome 
tempo maia que sufflciente no percurso 
até Campinas, caueando assim consideravel 
prejuízo aos boiadeiros ; 

Considerando que ao governo de Minas fal-
lece competencia para directamente intervir 
de mo.do a desapparecerem os inconvenien-
tes acima apontados,indicamos que esta Ca-
mara represente ao governo dn Estado, para 
que este interceda perante o dl\ Unllio e do 
Estado de S. Paulo, pedindo á acção combi-
nada dos dois governos as providencias ne· 
cessarias á. regularização do transpor·te do 
gado na Estrada de Ferro Mogyana, e a ob-
ter das vias ferr eas Paulista e Ingleza que 
inaugurem esse serviço . 

S.R.Sala das commis~ões.2 de julho de 1900 
- Desiderio de Mello.- Bernardes de Faria 
- Franklin Botelho.- Jayme Gomes .- Julio 
Tavares .- Leopoldo Corrêa. 

Pa>·ect r n . 98 

{Terceira legislatura) 
A' commissão de Representações, Requeri-

mentos e Petições foi presente a indicação 
apresentada á consideração da Camara em 
28 de junho do anno corrente pelo ~ r . \ 'a le-
rio de Rezende, sendo assumpto da mesma o 
representar a Camara, pelos meios regula-
res, ao Congresso Federal afi m de serem 
isentados de direitos os fertilizantes agríco-
las, a mataria destinada á sua fabricação e 
as machinas para o cultivo do solo, e con-
siderando que essas medidas trazem reaes 
beneficios para a lavoura e para o augment o 

da producçlio com ser um auxilio efflcaz 
concedido a el8a respeitavel classe, é de 
parecer que seja a indicaçll.o approvada. 

Sala das commlsaões, 6 de egoato de 1900. 
- Vasco A1evedo. - Leopoldo Corrêa • ...:... 
Arthur Pimenta. 

Indicação n. 8 

Indico que a Camara dos Deputados, pelos 
tramites regulares, represente ao Congresso 
Federal, pedindo-lhe isenção de direitos para 
os fertilizantes agricolas, para a mataria pri-
ma destinada á sua fabricação e para as ma-
chinas utilizaveis no cultivo do sólo. 

Sala das sessões, 28 de j unho de 1900.-
Valerio de Rezende. - A imprimirem-se. 

Nlio ha projectos, requerimentos, indica-
ções e moões a serem apresentados. 

DISCU88ÃO DE R'EQUERIMII:NTOS 

Lido e posto em discussão o parecer ll. 
94, que conclue por um requerimento, é 
elle sec debate approvado. 

Remettam-se os papeis ao governo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 56 

Lido e posto em 3. · discussão é sem de-
bate approvado e vae á commissão de Re-
dacção o projecto n. 56, sobre licenças a 
funccionacios publicos publicos de ordem 
administrativa e judicia.ria. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 42 

Em :;eguida é lido e entra em 3. · discus-
são o projecto n. 42, sobre concursos para 
provimento dos cargos de magistrados. 

O sr . Luiz Reunó:- Sr. Presidente, as-
signando com restricção o parecer elaborado 
pelo nobre relator da commissão de .Justiça 
Civil e Criminal, tenho o dever de á Camara 
vir dar as razões e apresentar os motivos 
do meu proceder. · 

Em hora, sr. Presidente, entenda que o 
concurso para os magistrados não produza 
na pratica, o etreito que se deseja, eu não 
sou contrario ao projecto formulado pela 
commissão de Justiça relativamente ao as-
sumpto, não só porque o concurso é ma-
teria constitucional, e nós não podemos 
supprimil-o, como tam bem porque o proje-
cto em dtscussão trata de facilitai o . 

A minha restricção ao parecer da com-
missão refere-se sàmente aos artigos 5, 6, 
7, 8, 9, 10 e li do projecto, artigos estes 
constantes da emenda apresentada pelo il-
lustre deputado residente em S. José de 
Além Parahyba e que contêm, em meu 
modo de pensar, disposição inopportuna, 
odio8a e injusta. 

O SR. JoÃo Pio:- Muito bem. 
O SR. LUiz RBNNó:- .\inda mesmo, sr. 

Presidente, que não tivesaemos disposiçlio 
legal para regular o assumpto em deba'e 
a occasião n!o seria a mais propria para 
se tratar desta medida, e a sua approvaçllo 
por parte da Camara, que senão em sue. 
unanimidade, pelo menos, em sua maioria, 
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é solidaria com a politica do governo do 
Estado, importaria em pouco caso feito ao 
justo e elevado conceito que da magistra-
tura faz, em aua «Momsagem,., o nobre 
chefe do poder executivo. 

Tanto mala, quejá temos disposlçtles le-
gaea que regulam perfeitamente o assumpto: 
\emos, como disse em seu parecer o illus-
trado relator da commisslo de Justiça, as 
diaposiçtles contidas nos artigos 207 e 210· do 
Codigo Penal, e além disso, o disposto no 
art. 59 da lei n. 72, de 27 de julho de 1893. 

A disposição contida nessa lei e multo 
mais liberal do que a constante do projecto 
em discussão; por essa lei ficam punidos não 
o juiz de direito ou o juiz substituto que 
nll.o tenha ainda completado o quatriennio 
de noviciado, porém, todos os juizes de pri-
meira instancia, ao passo que pelo art. 5. · 
do projectc., só ficam punidos o juiz de di · 
reito e o juiz substituto que nll.o tiver ainda 
completado o quatriennio. 

Accresce ainda, sr. Presidente, que pela 
lei n. 72, o juiz de direito, ou qualquer juiz 
de primeira instancia, pode justificar snas 
faltas, o que não acontecerà sendo adoptado 
o projecto que nega ao juiz o direito de de-
fesa, principio consagrado pelo direito na-
tural. 

upp6nhamos, sr . Presidente, que o juiz 
de direito de uma comarca. de grande extensão 
territorial e não cortada por estrada de ferro, 
tenha. designado um dia. para uma diligencia 
importante, onde haja interesses de orphãos, 
e que na vespera desse mesmo dia lhe se-
jam conclusos autos para despachar interlo-
cutoriamente . Ora., gastanrlo o juiz, nessa 
dillgencia, supponhamos 10, 12 ou 15 dias, 
poderá elle, dentro do prazo legal, deepacha.r 
os autos que lhe foram conclusos 1 

UM SR. DKPUTADO: -- Havendo justo impe-
dimento é outra cousa.. 

0 SR. LUIZ RENNÓ: - l\las, pela. disposição 
do proj ecto, fica o juiz dentro de um circulo 
de ferro e não podara fazer sua justificati-
va; no emta.otc, pela lei n. 72, o juiz só 
será condemnado á multa. si nlo apresentar 
motivo justo. 

O SR. JoÃo Lmz:-Esses motivos justos 
têm sido a porta. aberta para. todos abusos . 

0 SR . LUIZ RBNNÓ:-E porque, ar. Presi-
dente, o nobre dAputado, residente em S. 
José de Além Parahyba, não se lembrou de 
estabelecer uma pena para os promotores de 
justiça, os escrivães e os juizes de paz 1 

0 SR. JULIO TAVARBS:-Porque trata-se do 
concurso do juiz de direito . 

O SR . JoAo Lmz:-E' o caso de qualquer 
outro collega completar a medida. 

O sR. JoAo P10:-E' o caso de n!Io accei-
tarmos a medida, que e incompleta. o que 
prova. demais, não prova . 

0 SR. LUIZ RBNNÓ:-Nós tEftnos disposição 
legal, clara e terminante, que regula o as-
aumpto. 

Demais, sr. Presidente, nossa legislação 
judicia.ria já se acha tão mutilada, sendo até 
cognominada pelos doutos--um manto de 
retalhos-, porisso entendo que não deve-
mos mutilai-a mais quando precisamos de-
cretar qualquer medida no sentido de modi-

ficai-a, urge que eeaa medida seja impreecln-
divel e absolutamente neceaaaria. 

E' preciao mais que modlficaç!o como eat&, 
que visa crear mala uma. 11ena para o ma-
giatrado, seja geral, abranJa. todos 011 magis-
trados e não eepecial como a do art. 5. · do 
projec~ que visa castigar sómente osjuizee 
de direito e subetitutos. 

Porventura. os demais membros da ma-
gistratura não estão como estes, sujeitos a 
exceder o praso legal para sentença 1 No 
emtanto o diaposto no artigo citado do pro-
jacto só visa castigar por essa falta os jolzea 
de direito e substitutos, que não houverem 
completado o quatriennio, ficando isentos 
dessa. penalidade os deeembargadores, juizea 
de paz e substitutos que houverem comple-
taJo o quatriennio I 

Parece-me, ar. Presidente, que eu tenho 
sufficientemente demonstrado que a dispo-
sição contida no art. 5. · do projecto é. in-
justa porque deixa o juiz de direito sem de-
fesa e colloca-o em um circulo de ferro ; ou 
despacha dentro do prazo legal ou lhe é 
descontado o tempo para o accesso; é odiosa 
porque não se refere á magistratura em ge-
ral, niio se refere se quer á magistratura da. 
1.• instancia,. mas, exclusivamente, aos jui-
zes de direito e substitutos ; é desnecessaria, 
sr. Presidente, porque já temos disposiçtlea 
legaes regulando o assumpto. 

Acho, portanto, ar. Presidente, que tenho 
sufficientemente demonstrado a improceden-
cia da medida contida no art . 5. ·. e justifi-
cado plenamente o meu procedimento as-
signando com restricção o parecer elaborado 
pelo nobre deputado relator da. commissiio 
de Justiça Civil e Criminal. 

Neste sentido, sr. Presidente, vou otfere-
cer uma emenda supprimindo os arts. 5. 6, 
7, 8, 9, 10 e I 1 do proJecto (1l!uito bem; muito 
bem). 

Vem a Mesa, é )ida, apoiada e posta con-
junctamente em discuasão com o projecto 
a. seguinte 

Emenda 

Supprimam-se os arts. 5. ·. 6 . ·, 7. · , 8. ·, 
9 . ·, I O e 11.-Sala das sesstles, 6 de agosto 
de 1900.-Luiz Rennó.-Padre João Pio. 

O sr. J'olio Lulm :-Sr. Presidente, eu 
começarei contragutulando-me com a Ca-
mara dos srs . Deputados pelo brilhantismo 
da argumentação com que veiu illustrar o 
debate o meu illustrado collega residente 
em ltajubá, mas, como relator da commissão 
de Justiça Civil e Criminal, corre-me o dever 
de combater a sua argumentação, em todos 
os pontos improcedente porque as disposi-
ções consignadas no prOJecto niio se me afi-
guram nem odiosas, nem injustas, nem des-
necessarias e menos ainda inopportunas. 

S. exc. julga a medida inopportuna porque 
ella importaria na manifestação de censora 
á magistratura mineira, censura que se con-
traptle aos elogios feitos pelo Presidente do 
Estado na «Mensagem» com que abriu a~pre
sente sessão legislativa. 

A commissiio de Justiça Civil e Criminal, 
pela maioria dos seus membros, niio pode 
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ser acojmada, sem duvida, de contl'adiçlo 
com o pensamento expresso na mensagem, 
nllo só pela sua posiçll.o politica, como 
porque do proprio parecer por ella apre· 
aentado se deprehende quo o aeu intuito 
acceitando a medida, nl!.o é nem podia, 
ser o de atirar a pécha de negligente nc 
cumvrimeoto de dever á nobre oluse da 
maglStratuN. 

0 SR. LUIZ RBNNÓ:-Nem eu disse isto. 
(Apàrtes). 

o sR . . Joio LUiz:-.-\ commissll.o frisou bem 
este ponto: a medida proposta pelo nobre 
deputado residente em S. José d • Além Pa-
rallyba nll.o l'ontém disposição alguma que 
macule o caracter dos magistrados minei · 
ros. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO:-Nil:O &ttinje a ne-
nhum. 

0 SR. LUIZ RENNÓ dá. um aparte. 
o aR. JoÃo L-o1z:-Eu chegarei lá., estou ape-

nas tratando da parte referente à inoppor-
tunidade. 

sr . Presidente, a medida nll.o deprime o 
caracter da magistratura mineira porque 
só vae ferir áquelles que silo desidiosos no 
cumprimento dos seus deveres, ao contra-
rio, sr. Presidente, a commissão de Justjça 
Civil e Criminal ~alientou que, além da re-
compensa da propria consciencia pelo de-
sempenho dos seus deveres, o magistrado 
encontra na medida proposta mais um in-
centi-ço, mais um estimulo para desempenhar 
t1elmente as suas funcções. o sR. LUIZ RKNNÓ:-Esta medida segnitlca 
que a maioria dos juizes de direito das co-
marcas do Estado não cumprem os seus de-
veres. o sR. JoÃo PIO:- E para o anno revoga-
remo~ o que estamos agora fazendo. 

O sR .. JoÃo Lmz:-Sr. Presidente, a medi-
da contida na emenda do meu illustre colle-
ga residente em S. Jose d' Além Parahyba, 
além do grande alcance pratico em relação 
aos juizes d~sid!osos que, felizmente, con -
stituem a mmor1a da classe., .. 

0 SR. JULIO TAVAR.BB:-Verdadeiros estor-
VOS á administração da Justiça (Apoiados). 

o aR. JoAo Luiz ... é um estimulo para 
oa j uizes diligentes. 

0 SR. LUIZ RRNNÓ:-A disposição do artigo 
5. · revoga a do ar Ligo 191 

o sR. JoAO LUiz:-V. exc. me permitta que 
por emquanto apenas discuta a inopportu-
nidade allegada. 

sr. P1·esidente, é um estimulo, é um in-
centivo para os juizes de direito cumprido-
roa de devt~t•es a medida consignada no pro-
jacto porisso que elles despachando os fei-
tos dentro do prazo legal e nll.o perdendo 
um só dia de antiguidade, aproveitam os 
dias que os demais perdem; logo em vez 
de ser deprimente á classe da magistra-
tura, vem servir de estimulo aos que, ate 
com sacrlfic10 de saude, cumprem os seus 
deveres. (Apartes). 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA :-Este argumento 
é irrespondivel. o sa. JoÃo Lutz:-Eu affirmei que a maio· 
ria da classe era diligente; por oonaequen-
cia , além de não ser inopportuna a medida, 

lá fdra, como ae diaae, nll:o poderio pensar 
que h a antagoniamo entre o modo porque é 
encarada a magistratura pelo Presidente do 
Bstado e pelo Congresso; pois pensamos que 
ella é uma das glorias do Estado de Minu 
(Apoíad1). 

Sr Presidente, não é odiosa a medida ~or
que ella attinge ao juiz de direito e JUIZ 
substituto ... 

Sr. Presidente, em relação aos juizes de 
direito e juizes substitutos nós temos o di-
reito de tomar medidas coercitivas, porque 
alto homens diplomado e têm inteiro conhe· 
cimento da mataria jurídica, mas não em 
rela.-ll.o aos juizes de paz, ,homens leigos 
e completamente extranbos' ao quadro da 
magistratura e cujas sentenças em regra 
não podem acarretar ; grandes prejuízos, 
porque a<1 causas importantes competem ao 
juiz de direito. 

0 SR. LUIZ RENNÓ:-Assim OS juizes de paz 
podem fazer o que quizer. 

o SR. JoÃo Lmz:-Nll.o ha tal; ha outras 
penas. 

Logo, sr. Presidente, a medida encanda 
como odiosa por este facto, não o é real-
mente. 

Disse ainda s. exc. que a medida é injusta 
porque deixa o magistrado sem deíosa. E' 
certo que a commissão depois de ter elabo-
rado o parecer para 3. · discussão, cogitou de 
estabelecer como justificativa para o ex· 
cesso do prazo legal o serviço do jury, o 
serviço eleitoral, porque estes são serviços 
que preferem a todos os outros e podem 
determinar da parte do jui:l: a necessidade 
de exceder os prazos para as sontençaa 
finaes. 

Os termos restrictos da 3. · discussão não 
permittem, porém, que se estabeleça seme-
lhante excepção. 

UM SR. DEPU1'ADO:-E quando pudesse, a 
commissão estabeleceria 1 

O SR. JoXo Lmz:-Mtdoeleceria. Entretanto, e de esperar -se que o Senado, si o projecto 
passar nesta Casa, introduza na lei seme· 
lbante disposiçll.o e eu, na qualidnde de 
obscuro (não apoiados) relator da commissão 
de Justiça Civil desta Cua, já me entendi, 
nesse sentido, com o relator da commissllo 
de Justiça do Senado. 

0 SR. LUIZ RENN Ó:-lsso nada pode ga-
rantir. 

O SR. JoXo LUiz:-Eu tambem nada posso 
garantir, como relator da commissão, senll.o 
que defenderei a minha opinil!.o. 

0 SR. LUIZ RBNNÓ:-Mas o Senado7 
O SR. JoÃo Lu17.:-Si o Senado não accei-

tal -a, tollitur questio. 
A mataria de justo impedimento, por 

nccumulo de serviços publicos, está consi· 
gnada de mo<fo expresso, em lei, que nlo 
pretendemos revogar. 

As disposições logaes em mataria de de-
fesa acham-se e continuam em vigor. 

0 IIR. CARLOS Toumo:-SII:o principio& do-
minantes. 

Eu acho que o projecto é Injusto, porque 
limita-se só mente á magistratura de I.· in-
atancia. 
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O sr. Joio LuiZ:-Disse, finalmente, o 
meu nobre collega que o projecto é desne-
ceaaario porque temos disposição de lei a 
respeito. 

E' este, justamente, o unico ponto em que 
poderia proceder a argumentaçl!.o de s. exc.; 
mas quanto á. inopportunidade, quanto á. 
odiosidade, quanto á. injustiça da medida, 
niio. Quanto á. desnecessidade, o seu argu-
mento, á. primeira vista, poderia parecer 
procedent11, por termos o codigo penal, con-
forme reconheceu a commissão, e termos a 
disposição da lei n. n, estabelecendo a 
multa. 

0 SR. PORTO PRUIO:-Tudo isso tem sido 
l~;ttra morta. 

0 SR. J . Lmz:-Mas, ha quantos annos e 
lei vigente a disposição do codigo penal1 

E, quando foi ella executada I Ha quanto 
tempo foi promulgada a lei n. 72, e quantos 
têm sido os magistrados a que se tem im-
posto a multa1 

Por con~eguinte, a lei não tem efficacia 
pratica, porque, começando pelo nobre de-
pu te.do e chegando até á. Jllinba humilde pes · 
soa, nenhum de nós, que exercemos a pro -
fissão da ~ dvocania, vae responsabilizar um 
magistrado por falta de exacção no cumpri-
mento de seu dever, pelo motivo de exceder 
os prazos legaes para sentença. 

O sa. Lnz RgNNó: -Como a outra, essa 
tam bem nrto tara execução . 

O SR. J. Lmz:-Esta terá execução por si 
mesma porque a commissllo de rev1sllo da 
lista de antiguidade, do Tribunal da Relaçl!.o, 
é obrigada. a. descontar, na antiguidade, os 
dias de f' ·cesso, conforme os mappas re-
mettid<>s. 

O SR. LUJz RENNó:-A commissão não pode 
acceit .r a justificativa de defesa. 

O bH . J. Lurz:-E quaes as justificativas 
que o nobre collega poderia lembrar para o 
caso1 Diligencia fora da sede, por parte do 
. uiz d!l direi to1 Passe a diligencia ao juiz 
Jsubstituto preparador e julgue as causas que 
estiverem em conclusão. Molestia1 Pas~e os 
feitos ao juiz substituto e declare-se impe-
dido de funccionar por estar doente. Mas, o 
que irá acontecer, admittidas excusae am-
plas1 

A lei será burlada, porque tudo serà mo-
tivo de excesso de trabalho, tudo será mo-
tivo de justo impediu~ento por molestia. 

Nes ta mataria, ou devemos fazer uma lei 
que tenha atre ito pratico e possa ser execu-
tada, ou então, meus sentwres, nlio faça-
mos cousa alguma, paro. que não se repita 
a pbrase de Grasso: «a molestia especlllcadaa 
democracia@», é a mania de legi8lar. A 
multa não se commina, o processo de res-
ponsabilidade não se promove e a multa, a 
responsabilidade à que são deprimentes do 
caracter do magistrado; a perda de antigui -
do.de, não, porque esta se conta pelo effecti-
vo exercício, e o juiz que excede o prazo 
legal das sentenças, está como que fóra áo 
exercicro, na expressão da commiasão. 

0 m. LUIZ RENNÓ dá um aparte. 
O sn. Joio Lmz:-Por isso e que eu disse 

ao nobre collega, como o observaram tam-
c.-n . 

bem aquellea que o apartearam quando ora4 
va, que os -princípios geraee do direiio, 
nesta mataria, não estão revogados; trata-se, 
apenas, de estabelecer uma nova penalidade 
para os feitos que niio sejam julgados em-
tempo, deixando-se em vrgor as diapoaiç!!ea 
de leis anteriores, relativas ao assumpto. 

O aa. Lcrz RBNNó:-Entào fic·a de pé a 
lei n. 72. 

O sa. Joio Lurz:-Nll.o foi revogada . 
O SR . Lmz RENNÓ: -Nesse caso o juiz de 

direito tem tres penas: a do cofiigo penal, 
a da lei n. 72 e a do art. 5 do pro jacto em 
diSilUSSão. ! 

O SR. JoAo Lurz:-Trea penas tias quaea 
só uma sara applicada. E, demaia, não po-
demos eatar fazendo questll.o de penalidade, 
quando esta é imposta a quem n!o cumpre 
seus deveres ; ai os juizes não quizerem 
ser punidos, cumpram os seus deveres. 

Si a questll.o é de penas revoguemos o 
codigo penal em tudo que 86 refira. á. ·res-
ponsabilidade dos magistrados; revoguemos 
a lei de responsab1li<.tade, em relaçl!.o ao 
Presidente do Estado, porque essa lei de-
prime o poder executivo, quando se prevê 
que elle pode faltar ao cumprimento das 
leis; revoguemos a lei que pune o advogado 
que commette cri..nes no exe rcício de sua 
protlssl!.o, porque tal lei deprime o exercic10 
da nobre profissão de advocacia; revoguemos 
a lei que pune o medico pela revelação de 
segredos profissionaes, porque essa hn de-
prame a nobreza de sua profissão, que lhe 
nAo perm itte a revelaçllo de segredos co-
nhecidos como medico I 

UM SR. D&PUTAoo: - V. ex c. está. inter-
pretando mal. 

O sa. JoAo LUiz:-Como relator da com-
missão de Justiça, vim á tribuna, apenas 
para demonstrar que a commissllo formu-
lando o seu parecer e acceitando a emenda 
do nobre deputado r.Jsidente em Silo José 
d'Além Parahyba, ponderou perfeitamente 
todas as objecc;Oes que acabam d& ser le· 
vantadaa com t11nta eloquencia e brilhan-
tismo pelo illustrado collega, residente em 
!~uM. · 

Entretanto este é um assumpto em que 
as opiniões não podem deixar de divergir e 
a commissão, perlllbando a emenda do nobre 
deputado, não se julgará melindrada si a 
me>ma não for acceita pela Casa. (Mw to 
bem). 

Fica, porém, de pé e lavrado o meu pro-
teEto quanto aos intuitos da commissão de 
Justiça. e aos intuitos do nob•e depu-
tado residente em S. José d' Alem Para-
byba e expostos os argumentos de j ustitlca-
çào plena e cabal da opportunidade, da jus-
t rça, da vantagem e da necessidade da 
medida que se 1mpOe como salvaguarda dos 
direitos das partes, como salvagusrda do 
proprio magistrado cuwpridor de deveres, 
que, na actualidade, acha-se collocado, em 
face da lei, no mesmo pé de egualdade com 
o juiz desidioso e o juiz negligente. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; 
murto bem) . 

O 1r. A•tolpho Ploto :-Sr . Presidente, 
_com tal brilhantismo o illustrado relator da 



oommisslo de Justiça Civil e Criminal defen-
deu as emendas por mim apreeentadas que 
julgo-me dispensado de dizer mais algumas 
palavras, e apenas espero que a Ca@a tenha 
ae identificado com a opinillo por elle expen- · 
dida e mesmo por mim ba pouco• dias, e con-
vencida de que a medida consulta os inte-
resses do povo, acceitas as minhas emendu. 
(Muito bem). 

O •r . .loAo Plo:-Quando se discutiu este 
projecto !oram apresentada• algumas emen -
das pelo nobre deputado residente em S. 
José d'AÍém Parahyba e, c:omo sabe v. exc .. 
eu as impugnei porque desejava que a ma-
teria fosse melhor estudada, porque, sr. 
Presidente, eu estou acostumado a manta de 
legisl«r, a que se referiu o illustre deputado 
residente na Campanha e este tem sido o 
vêso antigo nosso de votar leis para serem 
concertadas no anno seguinte. 

Neste sentido me oppuz ás emendas e o 
nobre deputado, ~ quem ha pouco me re· 
feri, levantou se para declarar que tinha 
juizo formado a respeito da mataria, que a 
commissi!.o podia dar desde logo parecer 
aobre ella, mas si algum deputado qu1zesse 
requerer adiamento, ou '~'apresentar novos 
emendas a commissão, Totaria pelo adia -
mento. 

Sr. Presidente, si tinha opinião formada 
contra as emendas hoje arraigou-se muito 
mais em meu espírito esta opinião não só 
por causa da mater1a contida, que interpre-
to como castigo ao juiz de direito, ou dando-
lhe um prazo determinado para lavrai' as 
sentenças e mais ainda pelas palavras do 
nobre deputado residente na Campanha. 

0 SR. ASTOLPHO PlNTO:-Estes prazos exis-
tem em leis anteriores, não é invenção do 
projecto. 

O sa. JoXo Pto:-Havia prazos que foram 
diminuídos, mas nós em lei já os diminui-
mos e agora vamos tirar a antiguidade dos 
juizes de direito. 

O nobre deputado, relator da commissão, 
declarou (até tomei nota) que o Senado con-
certaria ... 

O SR. JoÃo LUJz:-Podia ser modificado !oi 
o que eu disse; entendi -me com a com missão 
re8pectiva do Senado, foi o que eu disse, vê 
v. oxc que é co usa ditferente . 

O SR. JoÃo PIO:-Eu venho frisar bem este 
ponto, nós vamos votar um projecto que 
contém defeito •, mas que deve ser modill -
cado no ::-enado .. . 

O sR. JoÃo LUJz:-Eu não estou contando 
com o voto do Senado, não senbo -·, entent.li-
me sómente com a commis@ão de Justiça. 

O SR . JoÃO Pio . .. , vamos votar um pro 
jecto que contém disposições antagon icos, 
1sto pelas proprias palavras do nobre depu-
tado . Isto arraigou mais em meu espírito 
a convicção de votar contra esta parte do 
projecto, e fica assim l11vrado o meu pro-
t esto pela votação de um projeoto contando 
cum o voto do Senado. ( :11-uito bem). 

O 8r . Carlo• Tuledo : - Sr. Presidente, 
muito poucus palavras vou proferir sobre a 
matar-ia em discussão. 

Ouvi com a maxima attenção as observa-
ções judiciosas feitas pelo illustrado relator 

da oommissao de Justiça Civil e Criminal, 
mas, sr. Presidente, eu sinto grande dUft-
cnldade em votar esta mataria no sentido 
das brilhantes considerações feitas perante 
a casa pelo llluetrado relator da commisalo 
pelo motivo aegulnte : O projecto em di•· 
oussl[o tem por fim obrigar á magistratura 
da 1. · lnstancia do Estado cumprir os deve-
res de seu cargo na prompta distribuiçio da 
justiça. 

G intuito, sr. Presidente, é legitimo e nlo 
serei eu quem o conteste. 

Etrectivamente nota-se nos costumes da 
magistratura do Estado um vicio arraigado 
de muito tempo •.• 

O sa. Joio LUiz : - Neste ponto então v. 
exc. está commigo. · 

0 SR. CARLOS TOLBDO... etfectivamente 
mais de uma vez teniJo verificado o grande 
prejuízo que sotfre a justiça por parte de 
alguns jUizes de 1. · inatancia, raros, é cer-
to, mas negligentes no cumprimento dos 
seus deveres ; é um facto que está pa-
tente .•. 

0 SR. JULIO TAYARBS:- Ü testemunho de 
v. exc. tem muito valer. 

0 SR. CARLOS TOL&DO ... que está confes-
sado explicitamente pelo proprlo membro 
•la commiselio de Justiça Civil e Criminal 
que divergiu do parecer. 

Mas, sr Presidente, eu levantei-me para 
fazer ligeiras considerações, porque o nobre 
deputado fundamentando o projecto decla -
rou que a pena nelle estabelecida seria um 
correctivo para o magistrado que no exer-
cício das funcç!!es de seu cargo deixasse de 
cumprir os seus deveres, e que neste caso 
si havia motivo de força maior que o em-
baraçasse no cumprimento delles tinha o 
meio de passar ao seu substituto a juriadi-
cçlo e não conservando e retardando autos 
em seu poder sem despacho para depois ai-
legar motivo justo. 

Então s. exc. disse, se não me engano, 
que perderia a antiguidade neste caso. 

O SR. Jo!o Lmz : - Não foi em relação a 
este ponte ; eu disse que o magistrado que 
não despachasse em tempo é que se consi-
dera fóra do exercício. 

0 SR. CARLOS TOLEDO : - Eu, como já fiz 
ver á Caso, não teria o menor embaraço em 
votar pelo projecto si em meu espirito não 
perdurasse uma duvida que e a seguinte, 
aliás muito seria : O pro)ecto nilo resolve, 
a meu ver, a questão para mim muito im-
portante, o projecto tem por fim estabele-
cer esta penalidade, considerar como que 
fóra do exercício de suas funcções os juizes 
que nlio despacharem dentro do prazo le-
gal. 

Acho que o projecto não tem fundamento 
legHl, não se justit:Ica, não está de accordo 
com a nossa organização judiciaria, porque 
dá se a anomalia de se considerar o .)ulz uo 
pleno goso de :mas funcções para todos os 
demais atreitos, e t:lcar fóra do exercíciO 
para a antiguidade. 

O sR. JoÃo Luiz : - Eu disse que elle fica 
como que fóra do exercício, ate gryphei a 
expres~ão-como que.-
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0 SR. CA'R.LOI TOLli:DO :- 0 juiz nlo ficará 
de facto fôra do exerciclo de suas funcç!!ea, 
tanto que continua na posse e exerci-
cio dellaa para os demais etreitos, rece-
bendo 011 seus vencimentos. 

Não duvidarei, pois, dar meu voto ao pro-
jecto uma vez que demonstrada sua consti-
tucionalidadA essa medida nllo seja restricta 
unicamente á. magistratura de 1. • inatancia, 
porque eu nllo posao compr<~hender que, em 
materia des11a natureza, o Congresso estabe-
leça restricções . Porque niio ae comprehen-
deu no projecto a magistratura de 2. · in-
atancia 9 Com certeza porque o magistrado 
de 2. • inat&ncia nlo conta mais antiguidade 
para eft'.tito algum, chegou ao ultimo grau 
da nossa organização judiciaria.. 

Por con11egulnte, neste ponto, o projecto 
é falho, não estabelece uma medida justa e 
generalizadora e é esta uma das raz!!ea por 
que niio voto a favor delle. Antes disso, 11r. 
Presidente,antea da commiullo extender essa 
medida á. magistratura de 2. • lnatancia, n~o 
terá. meu voto, porque, comprehender apenas 
uma parte da magistratura, é estabelecer 
uma medida odiosa. 

0 IR. ASTOLPRO PINTO :-Entiio O defeito 
da lei é ser restricta 1 

0 BR. CARLOS TOLEDO:-Para mim é um 
dos defeitos. 

0 SR. AITOLPHO PINTO :-ISSO nl[o é razllo 
para nllo ser acceita. 

0 IR. <{ARLOS TOLEDO :-Digo em relaçllo 
aos tribunae11 de 2. · inatancia, porque as 
disposições das leia anteriores continuam 
em vigor. 

O sn. JoÃo Lurz :-Peço a palavra. 
0 SR. CARLOS TOLEDO :-Ni[O comprehendo 

porque se deve estabelecer uma re&tricç!!o 
relativamente aos magl&trados, pois as fun-
cç!!ea silo as mesmas, sô as attribuições são 
ditrerentea, um julga em 1.·, outro em 2.·. 

Eis porque, além de tudo o projecto não 
consulta os interesses geraes do Estado, niio 
estabelece os principio& verdadeiros dll jus-
tiça distributiva. 

Nos tribunaes superiores que alio aquelles 
onde se decide definitivamente do interesse 
das partes, o juiz deve, com a maior preste· 
za, o maior cuidado, a maxima promptidão, 
ser o primeiro a ní'lo procr11stinar, um In-
stante se quer, os importantissimos e sagra-
dos direitos que silo confiados à sua decislto 
e seria egualmente -para esses tribunaes, 
que a lei devia ter disposiç!!es coercitivas 
para que os prazos não fossem excedidos, 
trazendo assim os mais graves prE'juizos ás 
partes e aos seus Interesses. 

Por tanto, toda medida justa que a illus-
trada commisaão apresentar no sentido de 
11e uniformizar, relativamente a este as · 
sumpto, a distribuição da justiça do Estado, 
terá. meu voto e meu apoio; porque se- não 
posso comprehender uma cousa : é que se 
legisle unica e exclusivamente para uma 
classe da m&lfistratura do Estado. Tenho 
concluido (Muito bem). 

O •r . .Jo11é Goa~lve• :-Pedi a palavra, 
ar. Presidente, para mandar á Meaa a se-
guinte emenda ao paragrapho unico dú art. 
l. · do projecto (Lé). 

Juetifioa-aa esta emenda, attendendo i di ... 
tancia de alguma11 comarcu do Elltado da 
eéde do Poder Ert~eutivo. 

A mim me parece, ar. Presidente, que o 
prazo determinado no projecto é por demaia 
inat;ftlciente, de modo que, vagando-11e uma 
comllrca não ha tempo para que a noticia 
chegue ás comarcas maia longinquas do Ell-
tado e dê Jogar ao magistrado de requerer 
11ua remoçllo. 

Qaanto ás idéaa gerae11 do projecto nada 
tenbo a dizer a respeito; noto, aponas, que 
na parta referente ao concurso, en sou pela 
revogaçiio de811e preceito constitucional .. 

O SR. JoÃo LUJz :-Apoiado, hmbem pen· 
so do mesmo modo. 

O sR. JoaÉ GoNçALVBII, .• porque a experl-
encia tem demon11trado que elle tem produ-
zido resultado negativo. 

Quanto ás emendas apresentadas pelo no-
bre deputado residente em S. Jo'é d'Aiém 
Parahyba e brilhantemente defendidas pelo 
illustrado relator da commlssão de Ju~tl· 
ça, penso que o systema nellaa e11tatuldo é 
o melhor e o mais perfeito no caso. (Muito 
bem). 

Parece-me que qualquer penalidade que 
fira o magistrado em seus vencimentos, é 
multo mais deprimente •.. 

0 BR, CARLOS TOLBDO :-Neste ponto es-
tou de accordo. 

O IR. JoFE GoNçALvEs ... do que a perda 
da antlguir:lade. Tenho apenas neste ponto 
uma duvida que é relativa aos pruos ta-
xado!! na nossa legialaçlto para o despacho 
dos feitos. 

E' assim que os prazos, pela legislaçlto 
anterior â Republica, segundo se vê da re-
forma judtciaria de 1871, eram de 60 diaa 
para oR despachos definittvos e de 10 dias 
para os interlocutorios. 

Pela lei n. 72, de 27 de julho de 1893, es-
ses prazos foram reduzidos a 30 e a lO dias, 
e eu penso que ellos devem ser ampliados, 
voltando-se ao regimen da legislação an-
terior. 

O juiz de direito tem, ás vezes, de traba-
lhar no jury 15 e mais diaa, tem tambem o 
serviço eleitoral em uma quadra como esta; 
por isao eu pretendia mandar emendas nea• 
te Hentido, mas, vendo que ellas são con-
trarias ao regimento, deixo de fazel -o, ten-
do me referido a esse ponto para mostrar o 
que penso. Era o que tinba a dizer ( )fui to 
bem!) 

Vem à. Mesa, é lida, apoiada e entra em 
discussão cunjunctamente com o projecto a 
seguinte 

Emenda 
N. 2 

Onde se diz : «30 dias•- diga-se : 45 
dias. 

Sala das sess!!es, 6 de agosto de 1900. -
José Gonçalves. 

O 11r . .Jo&o Lnl•: - Agradeço, sr. Pre-
sidente, o valioso concurso que vieram tra-
zer à minha palavra as ponderaç!!es teiiaa 
pelos meus illustrea oollegaa residentes em 
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Ouro Preto e Pltangny, oa qnaes com a aua 
competencia, o Fen tirocinio e o conheci-
mento que têm da materia -trouxeram alen-
to ao meu espirlto em relaçllo ao assumpto 
·que ora ae debate. 

Em relaçllo á.s observaçoes feitas pelo no-
bre deputado l'ealdente em Barbacena, tenho 
necessidade de dizer que a. exc. nlo appre-
bendeu bem o meu pensamento, talvez por 
defeito dA axpresslio de minha parte. 

O que disse e repito, ar. Presidente, é que 
a lei, como está. concebida, não revoga as 
disposições anteriores de modo absoluto, 
não altera os prAzos das sentença!!, mas 
que era possível e não havia nisto inconve-
niente em excluir-se de modo express~o os 
dias de aerviço do jury e serviço eleitoral 
do prazo legal concedirlo para as sentenças. 

Portanto, o meu nobre collejla interpretou 
mal o meu pensamento. talvez por defeito 
de expresslio na minha Jina-u3gem. 

Em relação ás ob~ervações feitas. pelo H-
lustre deputqdo resMente em Ouro Preto, 
preciso ponderãr á sua exc. que o primeiro 
!lrg~mento que apre~entou procede para 
Justificar o nlio havermos extendido a pena · 
Jidade aos juizes de 2.• instancia, porque es-
tes nl!o contam antiguidade . A não ser que 
purlessemos descobrir outro meio de penali -
dade além deste. ou do da perda de venci -
mentos, não podemos crear pena para os 
juizes de 2.• instsncia. 

A perda de vencimentos, sr. Presidente, 
além de collocar o majlistrado em posi-
çlio duvidos;~. porque em geral o oagistrado 
é pobre e a falta dos vencimento~ pode acar-
retar-lhe serios embaraços, vem despresti-
giai-o dando direito a que supponbam que 
ai elle cumpre os seuR deveres é par::. nlio 
soft'rer semelhante perda. 

Aocresce que ~emelhante idéa nlto poderia 
ser aoceita e seja-me licito observar que, 
apesar do seu rigorismo, ella está em ple-
no vigor no Estado do Rio de J11neiro, 
onde o magistrado que nlto despacha os au-
tos no prazo legal perde os seus vencimen-
tos ou nlio pode recebei-os até dar a sua 
sentença . 

Mas em relaçllo a 2.• instancia, elimina-
das a anti11uidarle e a perda de vencimentos, 
resta a penalidade do Codigo e nem outra 
podemos estabelecer. 

0 SR. CARLOS TOLEDO:-Neste caso eu pre-
tiro a lea-i~laçlio antiga. 

O SR. JoXo Lmz:-Depois. sr. Presidente, 
para estabelecermos penalidade especial para 
os desembargadores tornava-se neceasario, 
como medida de justica, que aua-mentassemos 
o seu numero e infelizmente as condições fi. 
nanceiras do Estado nlio o permittem . 

0 SR . CARLOS TOLEDO:-Tambem discordo 
de v. exc. neste ponto; não e nPcessario au-
gmentar -ae o numero de desembargadores. 

O SR. JoÃo Lurz: - Digo au(lmentBr se o 
numero, po· que o serviço no Tribunal da 
Relação é excessivo, como se pode ver do 
relatorio do illustre Presidente daquelle tri -
bunal, do relatorio do digno Procurador do 
Estado, e como 11e pode ainda ver nas sim-
ples estatlsticas publicadas semanalmente 

do movimento do Tribunal da Relaçlio, pelo 
orglio otflcial do Estado. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO :-Os desembargado-
res não têm substitutos e os juizes de direi-
to têm. 

0 SR. JOÃO LUIZ:-Muito bem . Ha serviço 
exce@sivo no Tribunal da Relação e além 
diBso os seus membros são constantemen-
te distrahidos em virtude de lei para o 
desempenho de funcções que não são pro-
priamente judiciarias, como os exames dos 
advogados provisionados e os recursos elei-
toraes. 

0 SR. ABTOLPHO DUTRA :-Apoiado, 08 exa-
mes de advogados deviam ~er feitos peran· 
te a Academia de Direito . 

O SR. Joio LUiz :-Perfeitamente. () Tri-
bunal da Relação , sobrecarregado com t an -
tos serviços extt·aordinarios, nlio pode ser 
acoimado de fal ta da diligencia no cumprl-
.nento dos seus deveres (Apoiados). 

Quanto á emenda apresentada pelo illus-
tre deputado residente em Pitanguy, a oom-
missão julga-a em condições de ser accelta 
pela Camara. E' o que tinha a dizer. ( M1Ai-
to bem; muito bem). 

Nll.o havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussl!o e procedendo-se avo-
ts,çllo alio appr ovHdos o projecto e a emenda 
n. I, sendo prejudicada a de n . 2.-l{emet-
ta-se á commissão de Redacçll.o. 

Suspende-se a seas1l.o por dez minutos, 
sendo re11berta findo este prazo. 

2.• IIISCUSSÃO DO PROJECTO N. 54 
E' lido e entra em segunda discussão, por 

artigos, o projecto n. 54, deaincompatibili-
sando para cargos municipaes os lentes e 
professores de ensino superior, secundaria 
e normal. 

Em discussão o artigo I . · . 
~ SR. BRANDÃO FILHO, por parte da com-

mJSSliO de Camaras Municipaes, manda á 
Mesa a seguinte 

Emenda 
8 Ao art. 1.:-Supprimam se as seguinte 

palavras-e juizes de paz. 
Sala das sessões, 6 de agosto de 1900.-

Brandão Filho.-Oiympio Mourão. 
Lida, entra em discussão conjunctamente 

com o artigo. 
Não havendo mais quem peça a palavre. 

encerra-se a discusslio, sendo approvado o 
artigo e bem assim a emenda. 

Sem debate approva-se o ar-tigo 2. · e con-
Rentindo a Camara que o projecto passe á 
3. • discussão é elle remettido á com missão 
de Camaras Municlpaes. 

) • a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 67 
Em seguida lido e posto em I . • discusslio 

encerra-se esta sem debate, é approvado e 
vaeá commissão de Orçamento o projecto n. 
67, dando destino a quantia arrecadada pro-
veniente da loteria concedida ao conserva-
torio de Musica de Barbacena. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJICTO N. 65 
Sem debate encerra-se a 2. • discussão e 

é approvado o artigo unico do projecto n. 
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65, relevando o collector de Queluz do pa-
gamento d~ quantia roubada em estampilhas 
do cofre estadoal a seu cargo. 

Consentindo a Camara que o projecto 
passe á 3.• discussão é elle enviado á. com-
milslio de Petições . 

Requerime11to de urgencia 

O SR. J ULto TA v AREs, depois de requerer e 
obter urgencia, manda á. Mesa por parte da 
commissl!.o de Orçamento:o seguinte 
Parecer p ;u ·a 2. · ái:Jcus.<ão, so~re o projecto 

n . 67 

A commissito de Orçamento, a que foi 
presente o projecto n. 67, do corrente anno, 
aduptado em primeira diacuss!l.o, é de pa-
recer que seja elle submettido á. segunda e 
approvado. 

Sala das commiasOeB, 6 de agosto de 1900. 
-Julio Tavares . - Delfim Moreira.-A im-
primir-se. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJECIO N. 60 

Finalmente é lido e;;entra em 3.• diacus-
e!l.o o projecto n . 60, sobre feiras de gado. 

O sr. .JoAo Lols:-Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para enviar á. Mesa urna emenda 
moditlc3tiva do art. 1. · do projecto, emenda 
formulada em consequencia das judiciosas 
ot>servações feitas, em 2.• discuFs!l.o, pelo 
nobre deputado residente em Pitanguy. 

S. ex c. nas considerações que fez, propoz 
que o direito que o concessionario tem de 
cobrar 1$000 de cada rez entrada nas feiras 
fosse dividido em duas partes: uma paga no 
acto da entrada do gado e outra na occaai!l.o 
de sua venda. 

A idéa de s. ex c. é acceitavel e preenche 
perfeitamente o fim que todos tivemos em 
vista na diseuss!l.o desta mataria, porque 
menos onerado ficará o productor no mo 
mento da entrada do gado para as feiras, e 
mais facilmente poderá. satisfazer a segunda 
prestaç!l.o, no acto da venda, momento em 
que recebe o respectivo preço, ficando tam-
bem exonerado dessa 2 .• prestação relativa-
mente á.s rezes mortas ou desapparecidas nas 
feiras por culpa dos concessionarios, que 
por sua vez ter!l.o todo interesse em facili -
tar e promover as vendas, observando a es 
cala da entrada, para assim receberem logo 
a 2. • prestaç!l.o. 

Nestas condiçOes, apresento uma emenda, 
que vae subscripta por grande numero dos 
meus illustres collegas e que satit~faz aos in-
tuitos dos reclamantes, melhorando ao mes · 
mo tempo a posiç!l.o do proprietario do 
gado. 

Antes de terminar, sr . Presidente, visto 
que esta é a ultima discussllo do projecto, 
seja-me licito salientar que os poderes pu-
blicoa do Estado, como oe deprehende da 
dlensagem» do illustrado ar. dr. Silviano 
Hrandlio, têm cogitado seriamente do assum-
pto relativo á. protecçllo da industria pasto-
ril mineira, propondo e lembrando, como al-
vitres que satisfar!l.o aos interesses da mes-
ma, de modo a que ella possa luctar contra o 
contracto do abastecimento de carnes verdes 

do Diatricto Federal, o estabelecimentO de ma-
tadouros frigoríficos em nosso territorio e 
de xarqueadas, idéaa que, na minha humilde 
opini!l.o, devem resolver, de modo directo, 
este problema, porquanto, n!l.o só o gado 
ab&tido pode.rá entrar livremente na Capital . 
Federal, visto que o monopolio é estabele-
cido para a matança naquella Capital como 
tambem u xarqueadas dar!l.o nova sabida ao 
producto mineiro, reduzido a xarque, xarque 
que tem ~ido uma das bases da prosperida-
de da fortuna e privada do Rio Grande 
do Sul. 

0 SR. RAP->'0 DE ALMEIDA:-Esaa é a 80· 
lução definitiva. 

O SR. Jo.Xo LUiz:- Pondero, sr. Presi-
dente, que o poder publico tem cogitado do 
assumpto apena~ para que os nossos· patri 
cios, vendo o interesse ligado n!l.ll FÓ pelo 
poder executivo, como pelo legislativo, á 
Folução de t!l.o momentosa questlio, sintam-
se animados p11ra luctar, por algum tempo 
ainda (jã. que fóra do Estado de nenhum meio 
podemos lançar m11.o) contra o monopolio; 
sintam-se animados para luctal', ainda algum 
tempo, contra esPa aspbyxia lenta, porque 
da parte do Congresso, como da parte do 
governo, s!l.o as mais publicas e as mais 
inequívocas as demomtraçOea de interesse 
immediato pelo desenvolvimento da industria 
pastoril mineira . 

0 SR. JULIO TAVARES:-Que tudo merece 
doe poderes publicos. 

O &R. Jo.Xo Lnrz:-A emenda é á seguin-
te. (Le) (MuitO bem !) 

Vem é Mesa, é lida e estando apoiada pelo 
numero de assignaturas entra em discussll.o 
conjunctamente com o projecto a : seguinte 

Em11nda 

Ao art. 1. · modifique-se da seguinte 
fórma: 

« Os concessionarios das feiras de gado, de 
que trata ã. lei n . 245, de 17 de setembro de 
1898, terão direito de cobrar de cada rez que 
entrar para as invernadas a quantia de um 
mil réis, sendo esta paga em duas presta-
çOes eguaes:-uma no acto da entrada, ou-
tra no acto da vendo do gado». 

(S. R) 
Sala das sessões, 6 de agosto de 1900.-

Jollo Luiz.-Jayme Gomes.-José Gonçalvea. 
-Ribeiro Junqueira.-dr. Gaspar Lopes.-
Raposo de Almeida.-Desiderio de Mello.-
Deltlm Moreira.-Brandão Filho.-Luiz Ren-
nó.-Vasco Azevedo.-Julio Tavares. 

Ninguem maia pedindo a palavra encerra-
se a jiscussii.o e procedendo-se a votaçllo 
são approvados o projecto e emenda .-A' 
commissll:o de Redacção. 

Requeri>mmtos de urgencia 

0 SR. BRAN JÃO FILHO (pela ord•m), depoi, 
de requeror e obter urgencia, envia á. Me&as 
pela commisallo de Camaras Municipaea, o 
seguinte 



Pa.rtcn- t reàacçtfo para 3.• discussão, &obr~ 
- o projecto "· 54, de 1900 

A commiaall.o de Camaraa Municipaea, a 
que foi presente o projecto n. 54, approva-
do em segunda disousall.o, é de parecer que 
o mesmo seja aubmettido á terceira e appro-
vado com a seguinte redacçlo: 

O Coogresao Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • As incompatibilidades estatuídas 
na legislação vigante-para elegibilidade aos 
cargos de vereaderes e conselheiros distrl-
ctaes Qio comprehendem os lentes e profes -
sores de ensino superior- secundario ou 
normal . 

Art • .2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

( S. R. l Sala das sessões, 6 de a~rosto de 
1000. - Brandão Filho. - Olympio Mourão. 
-A imprimir-se. 

0 SR. VASCO AZBVEDO, depois de obter ur-
gencia, manda á Mesa, por parte da oommis 
11!0 de Represen{ações, o Eeguinte 
Parecer para 3.• discussllo, sobre o projecto 

n . 65 

A commissão de Representações, Requeri-
mentos e Petições, a que foi presente o pro-
jacto n. 65, approva'.lo em segunda discus-
Bllo, é de parecer que seja submettido á ter-
ceira como se acha redigido e approvado. 

Sala das oommissões, 6 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo.- Leopoldo Corràa. - A 

imprimir-se. 
0 S!l.. RIBEIRO JUNQUBIRA (pela. ordem) re-

quer que se faça constar da acta que a 
contragosto tinhas. exc. votado a favor do 
projecto n. 60, referente ás feiras de gado, 
por ter verificado ser elle contrario aos in-
teressei! da zona que elle orador representa, 
~mbora seja de ~rrande utilidade para ali 
outras zonas do Estado. · 

S. exc. acreditava que a falta que notou 
toi devida apenas ao facto de não poder a 
commlssão ter em mente a necessidade de 
legislar diversamente nessa questão para as 
diversas zonas do Estado. 

O projecto e prejudicial á sua zona porque 
ou obrigará o pagamento de 20 ·r «ad valo-
rem» sobre o gado que for exportado ou 
eotll.o forçará os criadores, embora em pe-
quena escala, a procurar as feiras creadas, 
o que seria um absurdo. 

Faz esta declaração porqud acredita que 
ella pode chamar a atteoção do Senado para 
o caso atlm de se obter que o gado da zona 
da Leopoldina pague o imposto de 4 ·r. a 
que está sujeito o que entrar nas feiras.-
Será attendido o nobre deputado. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
aidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
l'kiMEIRA PARTE 

A\é I bora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

,. .. 
Segunda leitura doa parecerei de comml•-

sõea o dos projectos depois de lmpres11oa e 
distribuidos. 

Apresentaçll.o de pareceres das commls-
sõea. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indtoações, ioterpollações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçll.o de redacções ftnaes. 
SBGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
Terceira diPcnssão do projeoto n. 37, so-

bre incompatibilidades eleitoraes. 
Segunda do de n. 64, declarando nulla a 

lei n. 85, da Camara Municipal de Uberaba, 
na parte que tributa mascates . 

Primeira do de n. 66, sobre licença a dl-
veraos funccionarios publicos. 

Primeira do de n. 68, sobre Escola Normal 
na Capital do Estado. 

Segunda do de n. 50, sobre imposto ter-
ritorial. 

Levanta-se a sessão. 

41.• SESSÃO ORI'lNARIA AOS 7 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCI.\ DO SR. RIBBIRO DE OLIVEIRA 

SUMMARIO : - 1 • parte da ordem do dia.-Acta. 
-Expo·dieote. Observações dos srs. Riheiro 
Juoquetra e Haposo de Almetda. -2 • leitura.-
Apresentaçllo do Parecer n. 99 e do projecto u. 
70 -Idem das redacçoe~ ftnaes dos projectos na. 
42 e 56 - Apresentaçllo do prnjecto n. 7l.-2 • 
parte .-3. • dlscus!Ao do projecto n. 37 -Dis-
curso e emenda do sr . CeieFtlno Soare~ -Discur-
so do sr . Carlos Toletfo . Pedido de exoneraçAo 
de membro da commissão de Constituição do 
mesmo senltor.-2.· discussão doprojecto o. 64.-
t.• do de o. 66.-t.• do de n . 68. -Discur~ns 
dos srs. : Hodrignes Chaves e Raposo de Al-
melda.-DPclaração de voto de diversos HS . d(-
putados - Requerimentos de urgencia. - Aprc-
seotaclo dos pareceres para 2. • discussão doa 
projectos os. 66 e 68.- Idem do parecer para 3.• 
diSCUSSãO do proj~cto D . 6•.-2 . • diSCUS S~O do 
projecto n. 50 .- Discurw e requerimenl•> do sr. 
Ribeiro Junqueira . Discurso e emenda -do ~r. 
João Pio.-Observaçõ•s do ~r. Julio Tavares· 
Idem dos srs. : Jo;io Pio e JoliO Luiz .-Ordem 
oo dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro deOliveira. Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Delfim Mo-
reira, Luiz Rennó, Vasco Azevedo, Brandllo 
Filho, Leopoldo Corrêa, Astolpho Dutra, 
Olympio Mourll.o, Gllspar Lopes, João Pio, 
Jayme Gomes, Nunes Pinheiro, Desiderio de 
Mello, Jollo Luiz, Raposo de Almeida, Porto 
Primo, Jose Gonçalves, Julio Tavares, Carlos 
Toledo, Franklin Botelho, Lindolpho Cam-
pos, Astolpho Pinto, Ribeiro Junqueira, Joa-
quim Calixto, Joll.o Velloso, Xavier Rolim, 
Luiz Cassiano, Artbur Pimenta e Rodrigues 
Chaves, faltando com causa participada oa 
sra . : Olympio Borges, F. Peixoto, Freitas 
Caetro, Bernardes de Faria, Simello Stylite, 
Valerio de Rezende, Juvenal Peona, Abei-
lard, Alvea de Lemos e Carvalho Britto e 

• sem ella os mais senhores. 
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Abre-se a se . silo \ envidando seus esforços para secundar o go-
Lida a acta da antecedente e nl!.o havendo verno, qualquer que seja, na grave e espf-

quem sobre ella faça ob1ervações o sr. Pre- nhosa missllo de reorganisaçllo das finançu 
sidente a dá por approvada. publicas e do melhoramento das classes pro· 

ductoras. 
ElP&DIENTE Diversos alio os tropeços que estas claasea 

encontram em seu labutar quotidiano; entre 
O BR. 1.• SECRBTARIO dá conta do seguiu- t.odos, porem, sobresahe o defeituoso sys-

te : tema tributario. que as asphyxia. 
Requerimentos 

De d. Guilhermina Rosa Torre~. inspecto-
ra de alumnas da Escola Normal de Juiz de 
Fóra, pedindo prorogaçiio por mais um anno 
da licença em cnjo goso se acha.-A' com-
mlssll.o de Petições. 

Do bacharel José Ferreir11. ds Andrade, se-
cretario da Junta Commercial, pedindo um 
anno de licença para tratar de sua saude. 
-A' mesma commissllo. 

De José Polycarpo de Figueiredo e Silva, 
professor primario da cadeira do sexo mas-
culino do districto de Morro do Pilar do 
Gaspar Soares, município da Conceiçllo do 
Serro, solicitando 2 annos de licença para 
tratar de saude.-A' mesma commiesllo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA envia à Mesa e 
pede para ser publicada nu jornal da Casa, 
antes de ter o destino regimental, a seguinte 
Representação do Centro Agrícola de Cata-

gua::es sob1·e medida attinentes a melhorar 
a la~oura. 

Pensa o Cent ·o Agrícola de Cataguazes 
que a snppresello do imposto de exportaçllo 
é uma das medidas que se Impõem para que 
as nossas finanças possam ser regulariza· 
das. 

Em substituiçlio a este imposto nenhum 
outro será. tão conveniente como o territo-
rial, que seria acceito pela quasi totalidade 
dos lavradores deste município, si nlio fos -
sem incluídos os valores das lavouras, bem· 
feitorias e machinismos necessarios às cul-
turas e ao preparo dos proJuctos destu; 
quando em geral as grandes fabricas indus-
triaes go~am de certas immunidades, e ate 
de tariC1111 protectoras. 

Era crença geral que o imposto territo· 
rial seria baseado na area, e, por equidade, 
proporcil•nal 110 valor venal do terreno; 
nestas condições elle nl!.o repugnaria á maio · 
ria dos lavradores, modilicando·se, porém, a 
unidade da area que deverá ser, em Yez de 
cinco mil braças quadradas, de dez mil bra-
ças; unidade esta adoptada. e consagrada pe-
los nossos usos e costumes. 

Sabe o Centro Agrícola de Cataguazes que Exmos. srs . Representantes do Estado de a reforma de um systema tributaria deve Minas. 
O Centro Agrícola tle CataguazeP, por sua 

directoria. na prollada lucts pelo progresso 
e bem estar da lavoura do nosso Estado, 
nlio pode deixar de vir perante o Congresso 
Estadoal chamar a sua attençll.o para os 
factos que. concorrend i> para o deaequllibrio 
das finanças, e conseguintemente para o 
atrazo de nouo progredir, muitos em baraços 
trazem para o desenvolvimento da agricul-
tura mineira . 

Convencido como está. o Centro Agrícola 
de Cataguazea de que o governo nlio pou· 
pará esl'orços para melhorar as precarias 
condições da classe, quo elle sabe ser a ga-
rantia da riqueza publica, porque é a classe 
prGductora, garantia. da ordem e das insti · 
tuições porque e a classe conservadora por ex-
cellencia,e que não deixará o governo de zelar 
os seus proprios interesses, procurando des-
envolver a riqueza publica, im pulsionando 
assim o Estado para o progresso; e por ava-
liar o patriotismo e a orientação cvrrecta do 
Poder Legislativo, a este se dirige, cet·to de 
que niio se1á em vão. 

Assim pensando e conhecendo que esses 
f11ctos dependem de complicados problemas 
economicos, que a sabedoria dos illustres 
representantes do Estado melhor medirá as 
consequencias, e os resolverá de accordo 
com as condições de nosso meio, e com os 
moldes de nossa organização pohtica, o Cen-
tro Agrícola de Cataguuzes de fórma 11lguma 
deseja que a economia de nossas finanças 
seja perturbada e com toda a dedicaç!l.o pro · 
pugnará pelos altos interesses do Estado, 

ser feita com muita prudencia e criterio, 
porque pode trazer consequencias imprevis-
tas e prejudiciaeP; entretanto, parece lhe 
que a completa suppressi!.o do imposto de 
exportsç!lo muito concorrerá. para acceltsçl!.o 
do imposto territorial . 

Emquanto porem, nllo for adoptado este 
imposto, se1á de justiça cobrar-se o imposto 
de café sobre o producto liquido do mesmo, 
e não, como se tem feito até hoje, porque e 
clamorosa injustiça pagar o productor de 
café imposto sobre r.tespesas reitas com o 
preparo e transporte do mesmo, valor equi-
valente ao peso dos saccos e ~obre a impor-
tancia do proprio imposto, pois que no va-
lor bruto do café nos centros de exportação 
são incluídas todas estas despesas. 

Outro entrave que impede a expanaão da 
lavoura é, ~em contest .. ção, a instabilidade 
das tarifas e altos fretes das vias de trans-
porte, fazendo muitas vezes abortar os cal-
cuJos do mais previdente lavrador, e concor-
rendo para que este abandone certas cultu-
ras, cuios productos nos mercados nll.o obtêm 
valor sufHciente, ni!.o si levando em conta o 
custeio, fómente para o pagamento dos fre-
tes. 

Outro ponto, não menos importante, é a 
difH culdade com que luctam os lavradores 
na obtenção de dinheiro para o custeio de 
suas lavouras. 

Ni!.o crê o Centro Agrícola de Cataugazes 
que os P.uxilios directos st>jam efHcazes, e os 
reprova; bem como os auxílios facultados 
aos grandes estabelecimentos de credltos, 
que geralmente revertem em beneficio do 
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oapitalieta, nlo satisfazendo nunca as mo-
mentaneas necessidades da lavoura, não fÓ 
por ser morofo o proceeso na obtençllo de 
dinheiro, como por ser caríssimo esse pro-
cesso ; além de que, sómente acceitam em 
.garantia bens immoveis, e rarrssrmas vezes 
o penhor agrícola, impoesiLilitando por essa 
fórma, de gosar das vantagens que pode-
riam lhes advir o pequeno sitianie, o colono, 
o meeiro e outros. 

Pensa, entretan to, que uma lei que faci-
litasse a organização de Caixas rurae&, sob 
os mll ldes das instituições Ratreisen e 
Schutze-IJelitsch, da Allemanha, em suas va-
rias modalidades, deve forçosamente con-
correr para a expansão do credito agrícola, 
facilitar a nploraçll.o rural e habilitai-a a 
resistir a es peculação doa syndicatos. 

Procedendo com lealdade e frunqueza,jul-
ga o Centro Agricola de Cataguazes cuwprir 
um dever civico levando ao conhecimento 
do Congresso o pensao.ento da maivria dos 
lavradores deste ·município. 

E8perando do Congresso, a lém de outras 
medidas de utilidade, leis no sentido desta 
represtlntação, o Centro Agrícola de Cata -
guazes antevé um futuro lisonjeiro par a a 
lavoura do nosso Estado, com o quebramen-
to dos grill!ões que a conservam manietada 
á rotina. a miseria e ao atrazo. 

Cataguazes, 1.• de agoeto de 19CO.-O pre-
si<lente dv Centro Agrícola, Manoel Fortunato 
Ribuiro.-Virtulino da. Rocha Fernandes, 
vice-presidente.-Joaquim Henrique da Mat-
ta, J. • secretario.-Agostinho de SouzaCam-
po~. 

Kemetta-sa a com missão de Orçamento, de-
pors de publicado no jornal da Casa. 

0 SR. RAPOSO de ALMEIDA manda á Mesa 
uma represPntação da Ewygdio Joaquim de 
Oliveira Quites sobre assumpto relatrvo 1i 
instrucção publica .- A' commiseão de In-
atrucção Publica. 

2.• LEITURA 
Têm 2.· leitura e tlcam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os parecerus ns. 95, 96, 
97 e 98. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 
0 SR. VASCO Az&VED0 1 por parte da com-

mi~eão de Petições, envra á Mesa os se-
guintes: 

Parecer n. 99 

(Terceira legislatura) 
A commissão de R"presentações, Reque-

rimentos e Petições , u. que foi presente o 
requt:rimento pelo qual o cidadão João Fran-
cisco de Araujo recorre para o Co ngresso do 
a c to do dr. Secretario do Interior, que lhe 
negou o abono de ordenado sim:>les como 
professor da caderra rural do Bom Jardim, 
município do Pomba, para melhor esclareci-
mento do assumpto, é de pa!'ecer e requer: 

Que sejam solicitadas da Secretaria do In-
terior, com urgencia, as necessarias infor-
mações sobre a mataria, remettendo-se para 

esse tlm o requerimento e os docu-mento• 
que o instruem. 

Sala das commiPSões, 7 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.-Leopoldo Corrêa. 

Parecer n. 70 
(Terceira legislatura) 

A CommisPão de Representações, Requ~ 
rimentos e Petições, a que foi presente uma 
petição do major da Brigada Policial doEs-
tado, Nicolau Antonio Tauara de Pad ua, so-
licitando do Congresso a decretação de uma 
lei que o considere em commiesllo, emquanto 
exercer o cargo de director da Colonia Cor-
reccional do Bom Destino, de modo a poder 
voltar á Brigada, termlnáda a commissão 
em que se acha. 

A commissão, examinando o pedido, con-
siderando que os officiaes que contem maia 
de tres aonos de serviço não poderão ser 
destituídos dos seus postos senão por sen-
tença ou má. nota na fé de officio ; 

Considerando que o supplicante, acceitan-
do o Jogar· de director da Colonia Correccio-
oal teve apenas em vista prestar serviços ao 
Estado nessa importante commissão, pois os 
vencimentos do seu cargo na Brigada er·am 
superior·es aos do cargo de director da Co-
lonia; 

Considerando que a natureza das funcções 
dos cargos de official da Brigada e director 
da Colonia Correcciooal é a meema, porque 
se trata de serviços policiaes, o que induz 
a acce itar se como com missão o oxercicio do 
cargo de director da Colonia Correccional, 
como com missão é o exercício d,•s offic1aes nas 
diligen cias de policia e serviços congeneres; 

Considerando que a acceitaç:lo de cargo 
de egual natureza n!\o deve ser considerada 
como opção, mas simplesmente como com-
mis~ão por serem awbos -serviços publi-
cas subordinados a mesma repartição ; 

Considerando que o peti cionaria, acceitan-
do o cargo de director da Colonia Correccio-
nal teve em vista prestar serviços 2 0 Estado 
porque os vencimentos são inferiores ao de 
seu posto ; 

Considerando que seria grave injustiça 
privar o peticionaria do seu posto na Briga-
da e das vantagens a que t em direito pelo 
longo tempo de officia l, quando está. em ex-
ercício de um cargo publico de n:.tureza 
militar e policial ; 

Considerando, llnalmente, que o peticio-
naria não havia de abandonar um cargo 
certo por t utro precario ; um cargo vitali-
cio e com direito á reforma por outro tem-
porari o e sem vantagens, a nilo ser conrl ado 
em qr.e fosse considerado em commisslio, 
pois assim é de justiça e se procede com 
relação aos magistrados que aceitam os Jo -
gares de Sub-Procurador do Edtado e Chefe 
de Policia ; 

é a commisslio de parecer que se adopte o 
seguinte projecto de lei : 

o Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes, decreta : 

Art. 1.• Os orllciaes da Brigada Policial do 
Estado que tiverem boa fé de officio e accei-
tarem commis~ões ou empregos do Oovern~ 



de natureza policial ni!:o perderão seus pos-
tos mas ficarão addidos aos respectivos cor · 
po; com direito a serem aproveitados, quan-
do houver vagaP. 

Paragrapho un ico. Para os effeitos da re-
forma será contado o tempo de serviço em 
comniissi!:o e como addido pela terça parte. 

Art. 2.o Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 7 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.- Leopoldo Corrêa.- A' 
imprimirem se. 

0 sr. RODRIGUES CHAVES, por parte da COm· 
mis; ão de Redacçl!.o manda á Mesa os segum-
tea: 
P arece t e r edacçlto final sobre · o projecto n. 

42, de 1900 

teados entre os que forem formulados, no 
acto, pela commissl!.o examinadora. · 

§ 5.• Havendo um só concurrente, será 
elle arguido pe la commissão examinadora ; 
havendo mars de um concorrente a prova 
se fará por meio de arguiçllo reciproca dqs 
candidatos na fórma que for prescrrpt.a em 
regulamento expedido para a execuçao desta 
lei. 

§ 6. • Findo o concurso, a commissi!:o exa-
minadora, por escrutínio secreto, resolverá 
Eobre a classificaçi!:o dos concurrentes que 
forem por ella julgados bab~litados e organi-
zará uma lista contendo seis nomes, no ma-
ximo, para ser immediatamente presente ao 
poder executivo. 

Art. 3.· Os candidatos approvados em 
concurso feito sobre o regimen de leis ante• 
riores serão incluídos ex-otficio pela commis-

A commiFsão de Redacçl\o de Leis, a que Fão examinadora na lista de que trata o § 6.• 
foi presente o projecto n. 42, deste anno, é do artigo antecedt~nte, sem prejuízo do nu-
de parecer que seja approv .. ".la a seguinte mero de classificados determinado no refe-
redacçi!:o final: rido par·agra pho. 

o CongreFso Legis lativo do Estado de Mi - Art. 4.o Serâ computado na &ntiguidade 
nas Geraes decreta : dos magistrados o tempo de etfe~tivo exer-

Art. I . " O concurso para o provimento cicio dos car11os de chefe de poliCia e de sub-
dos cargos de juiz de direito, de que trata o procurador geral do Estado, nos termos dó 
art. 67, n. 5 da Constituiçlio do E~tado, ~~ - art. 1.· da lei n. 119,de 11 de junho de 1895. 
rá feito para cada comarca de 1.• entranc1a Art. 5.• Os juizes de direito perderi!:o 
que vagar, segun.do a ordem das vagas . . tantos dias de antiguidade, quantos forem 

Pdra grapho un1co. A vaga, . para o effetto aquelles que excederem o prazo legal que 
do concurso, vertftcar· , e-ba, st! no prazo de 1 lhes é cor.cedido para despacharem Jnterlo-
45 di aR, nllo for a comarca provtda, medtante cutoria ou definitivamente cada feito sujeito 
remoção de juiz de direito de ~u tra comarc~, ao seu conhecimento. 
nos termos em que _o per~Jttem a Const1- Art. 6. · A dispo~ ição do artigo anteceden-
tuiçllo do Estado e ~e1s em VIgor. . te é extensiva aos juizes substitutos, para o 

Art. 2." Commumcada a vaga., o Pres1den- etfeito exclu~h·o da contagem de t ~ mpo 
te da Relação mandará annunc1ar a mscrt- exigido como noviciatlo para o concurso ao 
pção para o concurso, com o prazo de 40 car~o de juiz de direito. . . 
dias. Art. 7. · Para execução destas d1spos1ç0es 

§ J. · Para essa inscripçlto, além dos do os escrivães de cada comarca remetterão 
cumentos que os concurrentes poderão JUn· trimestralmente ao Tribunal da. Relação um 
tar como prova de ~ua capacidade, são in- mappa contendo a lista de todos os processos 
dispensaveis os segumtes : em andamento com a data da conclusão e 

a) Carla de doutor ou bacharel em direito d11 sentença ou despacho. 
po1· qualquer das . faculdades da Re_pu bllca Art. 8. · Pela omissão da remessa de qu.e 
ou das a estas equtparadas ; ou. certidão do trata o artigo antecedente, ficam os escrJ-
registro da carta na Secretaria do Trtbu· vães sujeitos à multa de 200.)000 e o dobro 
na I d~ R~laçllo. . . nas reincideocias, imposta pelo presidente do 

b) Certidão de ter o candidato fetto o Tribunal da Relação. 
quatriennio de juiz substituto ou de promo- Art. 9. · A commissão competente do Tri-
tor da justica ; de ter ex9rctdo o cargo de bunal da Relação ll purarà. os dtas que devem 
Secretario uo Tribunal da Rela ção durante ser contados na antiguidMde dos juizes de di-
quatro a nuo~ ou de ter exerctdo etfectlva- reito para produzir e1Teito na respectiva 
mente, por cinco annos, advccacia no Es- lista. 
lado . Art. 10. A mesma commissl!o or·ganizará 

c) Folha corrtda . e attestado de boa con- uma lista de juizes subs titutos do Estado na 
dueto. moral e ctvtca: . . qual notara os dias que cada um tenha per-

§ 2." Encerrada~ Inscr1p9ão, o Jlres1dente dido, 008 termos desta lei. 
da Relaçllo n:tandara aonunctar o dta do co n· Art. ll. o governo expedirá regulamen-
curso com 1ntervallo nunca menos de 15 to para boa execução destas diFpostções . 
dtaP. . Art. 12. Os magistrados de I .• in~tancia 

§ 3. ~ O concurso será fetto perante u~a eó poderão ser conden:nados em custas do 
c~m mtssão composta do p:es1dente d~ Rela- processo, quando forem os causadores da 
çao e de quatro desembargadores, elettos na nullidllde ou do decah tmento destes, segun-
vespera do acto. . . . do a opimão unanime dosjuir.es do feito em 

§ 4." o concurso cons.lstJra ~m. prova grau de recurso. ' 
oral ~obre questões de d1re1to cJvtl, com- Art. 13. E' extensiva .aos escrivães do 
mercml e p~nal e de tbeo~ta e prattca do judicial e notas das comarcas do Estado, a 
proce~so cJvtl e penal, mediante pontos sor- disposiç!l.o do art. t.· da lei n. 130, de 17 de 

c.-ts . julho de 18{15. 
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Art. 14. Revogam-se as disposiçlles em 
contrario. 

Sala das commiuoes, 7 de agosto de 1900. 
-Rodrigues Chaves.-Luiz Caasiano .-Nu-
nes Pinheiro. 
Parecer • rtdiJ.cçlio finnl 1obr• o projecto 5 6, 

de 1.9(0 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 56, deste anno, 
é de parecer que seja approvada a seguinte 
redacçll'b final : 

O Congresso Legislativo do Estado tle Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I . • Fica o tJresidente do Estado de 
Minas Geraes auctorizado a prorogar por 
maia dois annos, sem prejuizo do serviço ad-
ministrativo judiciario, e para tratar de 
eaude, as licenças em cujo goso se acham : 
Sllverio Augusto de Lima, escrivão do 2.o 
oftlcio e official do registro de hypotbecas 
da comarca de Saôará, e Joll.o Guilherme Fer-
reira e Castro, escrivão de orphll.os da co-
marca de Pouso Alto. 

Art. 2 .• Ao serventuario vitalicio do otli-
cio de partidor da comarca de Juiz de P'óra 
Manoel Amoroso Assis Aguiar, concederá 
dois annos de licença para tratar de ne-
gocio& e ao professor publico de Jequitibá, 
município de Sete Lagoas, JoP9 dos Reis 
Netto, para identico fim, um anno de licença 
sem vencimentos. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposiçOes 
em contrario . 

Sala das commissOes, 7 de agosto de 1900. 
-Rodrigues Chaves.-Luiz Cassiano.-Nunes 
Pini.Jeiro.-A imprimirem·se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECT08, INDICAÇ0ES 
E MOÇOES 

O ar. Astolpho Dutra :-Pedi a pala· 
vra, sr. Presidente, para submetter á con-
sideração da Casa o seguinte projecto. (Lê). 

Pelas disposiçOes do projecto, sr. Presiden-
te, vê v. ex c. que elle tem principalmente 
por fim cortar os abusos commettidos por ai· 
gumas municipalidades do Estado, na fa-
culdade que a lei lhes confere de dividir os 
municípios em secçOes eleitoraes e designar 
os edificios em que devem ser realizadas as 
eleiçoes . Algumas municipalidades. ultra-
passando o~ limite~ dessa faculdade, tem 
desi gnado secçOes em pontos afastados do 
districto, isentando as assim da necessaria 
fiscalização, quando, entretanto, pela tradi-
ção de nossa legislação eleitoral. desde os 
tempos mais remotos no Brasil as eleições 
devem se etfectuar nas sédes Jos districtos, 
onde podem maiP facilmente ser fiscaliza-
das, cortando-se assim o regimen da fraude 
e da sugpeiçílo que paira sobre muitas 
della~. 

Entendendo que o projecto vem garantir 
a liberdade do suft'ragio e a verdade do voto, 
espero que a Casa tornai-o-ba na devida con-
sideração e o approve . (Muito bem !) 

0 SR. VASCO AZEVEDO :-Muito bem; é Uma 
medida salutar. 

0 SR. PORTO PRIMO :-E' O primeiro passo 
contra a fraude . 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e vae a im-
primir Pe o seguinte 

Parecer n. 71 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Ml· 

nas Geraes decreta : 
Art. I.· A divisão dos districtos em ae-

cçOes eleitoraes será feita pela Camara Mu-
nicipal, depois de cada revisão annual do 
alistamento. 

Art. 2. · As secçOes eleitoraes funcciona-
rll.o na sàde do districto. 

Art. 3. · O eleitor eliminado do ali~ta
mento não será admittido a votar ainda que 
exhiba seu titulo. 

Art. 4. • Fica o governo do Estatlo au-
otorizado a consolidar as disposiçOes legis-
lativas e regulamentares sobre mataria elei-
toral. 

Art. 5. · Revogam·se as dispoHiçOes em 
contrario. 

Sala das sessOes, 7 de agosto de 1900.--
Astolpho Dutra.- Vasco Azevedo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 37 

E' lido e entra em 3.• discussão o proje-
cto n . 37, sobre incompatibilidades eleito-
raes, com as emendas ns. 2, 3 e 4 da com-
missão. 

O sr. Celestino 8oares (2 .o1Secretorio) 
-Rese!'vei-me, sr. Presidente, para tomar 
a palavra depois de verificar que ninguem 
a quizesse porque me parece que á illust'l'a-
da commissll.o de Constitulçlio, Legislação e 
Poderes, tendo apresentado emendas ao pro-
jacto, competia vir sustental·as e expender 
perante a Casa os motivos de sua apresen-
tação. Mas, não tendo comparecido nenhum 
dos membros dessa com missão, occorre, sr. 
Presidente, a mim, que sou o auctor do pro-
jacto, o dever de dizer á Camara dos ara. 
Deputados quaes foram os intuitos que me 
determinaram a submettel-o ao seu exame 
e consideração. 

Os meus intuitos, quando proponho a in-
compatibilidade dos funcciouarios, isto é, 
dos agentes executivos que tenham exerci-
do o cargo de collector estadoal ou federal, 
baseam-se em razOaR de alta moralidade, 
por1uanto, quem a1ministra a fazenda alheia 
e principalmente a fazenda publica, tem 
obrigação e dever de administrai a bem, o 
que nem sompra acontece, como eu sei e 
como nll.o ignora a Camara;que tem perfeito 
conhecimento de que muitas vezes os di-
nheiros publlcos têm sido desviados para 
fins que nll.o são aquelles a que eram desti-
nados. 

Os agentes executivos que · exercem as 
funcções de collector sll.o deposit~rios ~ 
nessa qualidade não podem faltar á fé publi-
ca desviando quantias que nll.o lhes perten-
cem Levou ·me, sr. Presidente, a apresentar 
edte projecto, incompatibilizando tambem os 
cidadãos que tenham contractos com o Es-
tado ou com a Unill.o, o Cacto que sucoedeu 



commlgo em 1898. Correndo em, um doa 
districtos do município onde resido, uma 
eleiçto municipal, e tendo aido eleito um 
cidadão que havia feito contracto com o go-
verno da Uniilo, intentei contra a V11lldatle 
dessa eleiçiio recurso para o Tribunal da 
Relaçto ; recurso que esse tribunal julgou 
improcedente, considerando valida a eleiçilo 
e a poue do eleito. Continuando ainda em 
meu espirito as duvidae sobre esta queatao, 
procurei o recurso legal, isto é, o poder 
competente para, de uma vez para sempre, 
elucidar o meu eapirito. Sr. Presidente, eu 
penao que oa cidadãos que têm contracto com 
a Unilo ou com o Estado e que, por qual-
quer modo,percebem vantagens pecuniarias, 
nto podem deixar de aer considerados in-
compativeia, porque, senhores, aa incompa-
tibiltdades politicae ato decretadas no inte-
resse publico, mas, ás vezes, tambem no ln-
tereue particular. 

E', digo isso porque o cidadilo que tiver 
um contracto com o governo nlio poderá ex-
ercer livremente o direito do voto, porque 
tem &obre 8i a impoaiçlio de quem vae pa 
gar-lhe as preataç!!ea, tem sobre ai o peso 
dae multas que podem lhe ser impostas, 
quando nos contractoa ll::am ellaa estipu-
ladas. 

Nesse caso, ar. Presidente, estilo oa con-
tractos celebrados para a execuçto de obras 
e serviços com o Estado ou com a União.' 

A illuatrada commlssAo de Legislação jul-
gou em doia pareceres auccessivos que o 
projecto era viavel e só agora, em 3.• dis-
cuasilo, é que apresenta duas emendas sup-
pressivae do art. 2. · e do seu paragrapho 
unico. 

Essas emendas não têm razão de exts-
tencia, nto só pelos motivos que acabo de 
dar, maa tambem porque silo suppressiva~ e 
vem transtornar completamente o projeoto, 
ficando !ómente incompatibilizadoa os agen-
tes executivos. 

Feitas eataa ponderaç!!ea, ar. Presidente, 
que julguei necessariaa no interes$e de 'e-
rem rejeitadas as emendas apresentadas pela 
illustrada commiaslio de Conatituiçll.o, Legis-
laçll:o e Poderes, eu declaro á Camara dos 
sra. Deputartoa que, seja qual for o veredí 
ctum por ella proferido, favoravel ou con-
trario, saberei acatai-o; não podendo, po-
rém, deixar de repetir que a medida é de 
alta moralidade politica e administrativa. 

Aaaim pensando, espero que meus nobres 
collegas, procedendo com a justiça do cos-
tume, manterll.o o projecto em toda sua in · 
tegridede. 

Apresento tambem á v. ex c . , ar. Presi-
dente, a seguinte emenda. (Lii). (Muito 
bem; muito bem.) 

Vem á. Mesa, é lida, apoiada e posta em 
diecussão conjunotamente com o projecto 
a seguinte 

Emenda 
N. 5 

Ao art . I. · , n. 2. 
Supprimam-se aa palavras-«no qual se 

sujeite~-e accrescente-re : «Que estiver su-
jeito. 

Sala da a aeaaoas, 7 de agosto de 1900. -
Celeatlno Soarea. 

O ar. <'-loa Tole41e:-8r. Presidente, 
eu requeiro a v. exc. se digne enviar-me o 
projecto com a emenda apresentada (E" &a-
til{eàto.) 

Sr. Presidente, breves alo as retlex!!es que 
como relator da commiaato de Constituiçto 
e Legislação terei de fi\Zer sobre a impu-
gnaçlo levantada ao projecto n. 37, em 3. • 
dircuBBto, pelo seu dlguo auctor. 

O projecto n. 37 visa incompatibilizar 01 
agentes tlscaes para as eleiç!!ea ao cargo de 
agentea executivos doa municipios e visa ao 
mesmo tempo incompatibilizar todo e qual-
q,Jer cidadllo que tenha contracto com 01 
governos da Unil!.o e do Estado para o mes-
mo fim. 

E' certo, ar. Presidente, que a commiasllo 
de Constituição e Legislação na au@encla de 
aeu relator 11cceitou nas duas discuss!!ea o 
projecto apresentado pelo lllustre represen-
tante do 6.- districto, residente em Monte• 
Claros, sem nenhuma medida no sentido de 
Impedir que elle transitasse pela Casa, po-
rém, ar. Presidente, estudando a ma teria 
eu tive ensejo de ver que se tratava de uma 
reatricçilo a um direito politico, inconve-
niente e injusta, e por isso na qualidade de 
relator da commissilo, entendi que nll.o po -
derlamoa cercear este direito a uma clasae 
de cidadllos, unicamente, pela suspeita de 
que, celebrados contractos com o governo da 
União ou do Estado, ellea nl!.o tivessem a 
isençlio necessaria para bem gerir oa negocio• 
do mnniclpio, ou pela dependencia em que 
ficavam dos governos da União e do Es-
tado. 

O nobre auctor do projecto disse, e eu es-
tou de perfeito accordo com as judiciosas 
observaç!!es de s. exc., que as incompatibi-
lidades em mataria eleitoral eto determina-
das por interesse publico e nll.o por inte-
resse particular, silo matarias e1Jeotivamente 
decorrentes da utilidade geral da sociedade, 
que exclue um certo numer_o. de cidadãos ~o 
exercício dos cargos poht1coa, pela VIr-
tual repugoancia que do exercioio des.a1 
funcç!!es pode resultar para o b<;>m exerci_clo 
dos respectivos cargos ou pela mcompatlbi-
lidade resultante de funcçOes que a Consti-
tuição considera inconciliaveis. 

Mas, ar. Presidente, em relac;ilo ao assum-
pto a nossa lei eleitoral, parece-me, eatabe-
leceu verdadeira linha de demarcaçlio no 
modo de comprehender estas incompatibili-
dades. 

Como a Casa nll.o ingnora,!undauo em pre-
ceito constitucional nenhum cidadão torna-
se incompativel para exercer cargos federaea, 
ainda mesmo que tenha contractos com o 
governo do Estado; nenhum cidadllo torna-
se incompativel para exercer funcç!!es mu-
nicipaes ainda mesmo que tenha contractoa 
com o governo do Estado ou _da Unilo. 

A commiasAo estudou a med1da e procurou 
remediar os males nella contida, conside-
rando como motivo de Incompatibilidade 01 
casos em que os cidadllos se achauem 
alcançados em virtude de responsabilidadea 
verificadas em julgamento definitivo de sua1 
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llontas para. com os cofres da União, do tamente se estabelece a pena de multa para 
Estado ou das municipalidades, e esta me- garantia de sua execucllo. 
dida esiá contida na emenda apr~seutada Nlio se comprehende contracto algum ce-
pelo nobre deputado r~side~te na Cam11anba lebra~o com a a<lministraçll.o puhlica, sem a 
e qne a commissão acce1tando mod1tlcou peoahdade de multa, além da idoneidade do 
apenllA em ~ua re•lacclio: com atreito, sr. Pre- cont~actante e da tlanç~ a que se Pujeitam. 
llldPntP, ePta · emenda, co~prebende se, é Ex1ge 11e toda e ta Pérle de garantias para a 
juPta e morallzado.ra. boa execução dos cootractos. 
· E~ton lle accordo com o illustre auctor do Ora, sr. Presidente, si partíssemos deste 
projPct.o que qnem não sabe gerir no exer- principio para incompatibilizar os !ndivi-
cic;o do car~ro de agente t!Pcal a fortuna pu - duos que têm contracto com o governo da 
bl ica dC' Estarlo ou da União, nAo pode Unil!.o ou com o governo do Estado, para 
mereci'T a confiança dos eleitora~ para cargos politicos, isto é, si impedissimos es-
e,nalmente ~rerir a fortuna municipal. ses ind1viduo3 de exercerem sem elhantes 

E' certo, sr. Presirlente, que o agente ex - cargos , seria suppor a Cnmara que a admi-
erut.ivo municipnl deve prestai' suas contas nistrnçl!.o não tinha o criterio necessa rio 
em tempo proprio determinado por le!, é para escolhar aquelles a quem conrla a exe-
certo, Pr. Presidente. que o a~ente exocutJvo cução de seus ~erviços suspeitando desde 
que n!lo a~ presta ou si nell as se verifica logo da integridade moral dos contractan-
quAiquer de~vio. qualquer malversação de tes. 
que 'JlO~•a caber responFabalidade crimi_nal, Sr. Presidente, o contracto celeb ado por 
OP p•pPiS respertivos devem ser remettJd os um particula1· com a t dmini8tração publica, 
ao promotor dA justiça para. Cr> T,Jtra elle para a execução de um serviço, é um drrei-
in•lnnrar proceFFO, m11s. sr. Presidente, a to de todo cidadão, direito que não pode ser 
commi~são re~onb•cendo aue ~e trntava de recusado a nioguem . 
um Rito principio de moralirla~e politica, e, O cidadão qu e contracta com a arl mini-
nP.Fte ponto esl>OSIIndo 11 idéa, o penFamento stração a ~>xecuçãiJ de um serviço é uma 
do illnFtre auctor do projecto, não fez o me- parte dea n re de outra parto, os direitos e 
nor obir.e, não oppoz o menor embaraço a 11s obrig:~ ç /\ es são recip r·ocas, as pena lidades 
est.A justa Mniracão . . sll.o eFt~ohelecidHs em vi1tude de uma con-

1\fqs, i'r. Pres;dente, quando a comm1ssão venção bil ater~; l, e isso n ll o deve em prin-
trllton rle encarar a 2.· parte do projeclo, cipio, Fer fundamento p~ ra que' o ccntra-
ex ll damente aquella aue trAta va das in com- ctante seja excluído da mais imp01 tante 
patihilirlarles para os cidadãos qu e tivessem funcção polit1ca que lhe é conferida pela 
con+ractos cnm o l!'overno do Estado ou da Constituiçl!.o . 
UnH'Io, a commissão teve nece~sidade de O SR. JoÃo LUJz :-A Constituição prohibe 
ex11mina.r est.a qullst.lio profundamente. teve a eleH;ão p11ra os cargos de deputados e se-
nece~si rl. nrle de estudar a nossa le~ti s la ção !' nadores de indivíduos que tenham contracto 
e ver até que unnto poder-sa-bia adoptn.r em vigor com o Estado. (H a out1·os opn1·tes). 
es~as incompntihilidlldes. O SR. CARLOS TOLEDO :-A nos~ a Constitui-

Sr. P•eFirlente. em principio eu sou in i- ção .e as nossas leis eleitoraes julj!'ando con-
migo decl ~ rarlo de incomu~tibilidades p~ra ve01ente a bem da moralidade publica que 
c~rf?09 políticos. principalmente incompati- ne~ po_r um instante _se pudesse suspeitar 
bilidadPs absolutas. da 1Dte1reza, da mtegr1dade moral dHquelles 
· Eu entenrlo. ~r . Presitlente, que neste as que têm contracto com _a administração, es-
llnmpto o eleitorarlo é o juiz Fupremo qne tabelecer11_m essa restr1c~ão. 
decirl" em ultima inst~tncia da conveniencia o .sR. JOAO LUiz. :-Logo v. exc. está das-
ou não de escolbPr o deposi ta rio da sua con - trumdu o~ pr1mo1ros argumentos . 
finncn : eu reconheço sem rluvirla que 0 po - . O SR . CARU.J B !~Li DO :-Não estou destru-
der l el!'isl~tivo deve tracnr normns f!'ArAPP, 1 T,J"~ meus pr1me1ros arjlumentos ; em prm-
re!'rnR invariaveis em benetlcio da morllli - Clplo, sustento que o coutrocto em SI , por 
dnriA política, em benPtlcio da purez!l. do sua D~1Urez~, ce_Jebrado pelo particular 
suffr~e-io. mn~ est.n limitação deve obedece a com a adn;11_n1straçao, n_ão dev1a _ s_er funda-
nrincip ' o~ lixos de mnn ife~ta. ut.ilirlade pu- mento leg1trmo para B:l~compatlbllldad., _d_e 
hlico. que não prorluznm injustiçns na pra- nmguem pal'a o exerc!CIO de cargos pohti-
tiM e na snn llnDiicação _ cos · 

Orn, H. PresidPnte, examinando a mate- O SR •• JoÃo LUiz :-Mas, está na Constitui· 
ri~ ~uhmet.tirln Dl' juizo da commissl'io, o que ção. 
ve,.itlcou ella 1 Simplesmente o Pej!'uinte : . O ~R. CA nws ToLEoo :-Fundada , Pr. Pre-
Tratava-~e <!e in<'ompat.ibilizar cirlnrlil'os s1_dente, unicamente no .i ntuito que tem o 1!! · 

pelos ~imple11 facto rle terem celebrado con - g 1 ~ l a dor de que o exerctclo do mandato seJa 
tr11ctos com o governo do Estado ou da o mal~ ~u!o e isento possível, _é que a 
União... ConstJtUJçao estabeleceu essa restn cção. 

0 S'R. CELESTINO SOARES :-Das quaes re-
Cebe rlinheiro. 

0 ~!l-.CARLOS TOLEDO ... e .Pelos quaes elles 
11e Sli.Jeltou a multa~ 

Sr. Presidente, ns contractos celebrados 
com o ~roverno do Estado ou com o ~overno 

·:pa Unili" silo contractos · nos . quaes ímplici-

0 SR. CELESTINO SOAHES :-E é isso O que 
o pr~iecto tem em vista. 

0 ER. CARLOS Tt LEDO :-Vou chegar a eese 
ponto ; est" beleço a tbese para então descer 
Íl hypothese, á applicação. 

Segundo nosso systema federativo, os tres 
organismos componentes da unilio nacional, 
acham -se perfeitamen te discriminados, per 
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feitamente diatinctos ; as suas espberas es-
tio delimitadas pelas nossas leis Constitu-
cionaell e organicas. 

Os representantes da unill'o federativa que 
tenham contracto com a. mesma si'i.o incom· 
pativeis para a elegibilidade aos çargos po-
liticos, e o mesmo acontece relativamente 
Aquelles que tenham contr cto com os Esta-
dos ou com as municipalidades . 
" Agora, porque motivo se ha de restringir 

ainda mata essa incompatib ilidade para os · 
cargos municipaes em relaçllo aos indivirluos 
que têm contracto com o governo do Estado 
ou o da Uoião 7 

Unicamente pelo facto de receberem di -
nheiro da admini~traçl\o, como recompensa 
aos serviços por elles prestados no exercício 
do con tracto 1 

Nilo me parece justo e foi. por isso, que 
apresentei as emendas suppressivas á consi-
deração da Camara . 

Sr. Presidente, parece me que a emen.Ja 
apresentada pelo nobre deputado re~idente 
na Campanha sati fuz, em grande parte, ao 
objectivo do meu illu trado collega, por-
que, ~i ell'ectivamente no art . I. · se declara 
incomp ~ ti v~> l o cidadão por al ca nc·e, verifi -
cado em julgamento dofinittvo de suas con-
tas, t om os cofres publicos, fetler» e~, muni-
cipaes e districtaes, penso que, deaote do 
no~so direito fisca l, o contractun te que te-
nha sido condemnado ao pagamento de mul-
tas pot· inexecução do contracto, fica equipa-
rado a tod s os re~ponsave i s. 

0 ER. CELF.STI 'O SOA Rf.S ;- Que esteja SU-
jeito ao pa~aoJ en to da multa. 

0 Slt . CARLOS ToLEDO :-J ~~ disse ao meu 
nobre coll ega que não conheço contracto al-
gum com a ad ministraçlio em que o contra-
ctante não se sujeite ao pagamento de mul-
tas . 

0 SR . CELESTINO SOARES :-Tanto eu DIIO 
conheço contracto a lgum sem essa c l au ~ ul a 
que sujeito o contractante á. incompatibili-
dade. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-E' exactamente 
por isso que eu não concordo, porque, em 
primeiro Jogar, a penalidarl e de multa à uma 
indemnizar,;ão natural pela inexecução do 
con tracto; em segundo Jogar, porçue si se 
verifica a responsabil idade do contractante 
pelo não paga mento da multo, trata-~e de 
um alcance para com os cofres publicas, elle 
tem de prestar contas parante a reparti ção, 
Herá condemnado e verificar se-ba o alcance. 

O SR. JoXo Lrnz :-A incompatibilidade 
deve resultar da existencia de con tractos 
com ou sem multa. 

0 SR . C.~RLOS TOLEDO :-Neste caso v. exc. 
teria de estender esta incompatibilidade a 
grando numero de cidadãos que ficariam in-
teiramente p rivados da mais i mportonte 
funcr,;ão politica, que incumbe ao cidadão 
brasileiro. 

Eu ccnsidero eeta mataria da mais alta 
importancla, da maior relevanola para a de-
cisão da Camara dos srs. Deputados, porque, 
senhores, como já disse, si à um principio 
de moralldaile, nós temos para julgar esta 
questão o criterio estabelecido no nosso co-
digo eleitoral. 

Nilo sei porque se 1ba de fazer, se ha de 
estabelecer mais esta. a mpliação para os 
ca• gos muoicipaee, não vejo razão para esta 
argumentação-

0 SR. Cg/,ESTINO SOARES ;-Quem nlio quizer 
ficar privado deste di reito, nlio faça contra-
ctos. 

O sa. JoAo Lurz :-Este argumento pecca 
pela base, porque o an no passado v. ex c . 
propoz a nlio reelegibilidade dos agentes ex-
ecutivos. 

0 SR. CARLOS TOLEOO :- Sr. Pres idente, 
tem-se dito e repetido ne~ta Ca~a que o no'-
so paiz à pobre de pessoal, tem sa atflrmado 
em varies ... 

O sa. JoÃo L .. Iz :-Tambem e!te argumen-
to cabe deante do procedimento de v . exc. 
propondo o anno passa<lo a nllo reelegibili-
dade dos agentes exeoutivoR . 

·O SR. <'ARLOS TOLEDO :-Uma YOZ que ti!O 
proposit almente v. exc. me provoc>t para 
uma questão inteiramente diver~a, eu vou 
responder a v. exc. 

o SR . JoÃo LUiz :-Visto isto, não darei 
mais aportaR a v. exc. 

O SR. CA!'tLO" Touwo :- R' certo que eu o 
onno passarfopropuz a nllo reelegibihd11 de dos 
~~~entes Pxecutivos municipoes. é Yerdade 
que apresentei no projecto, como restrlcção, 
que esta incompatibilid ade nl!o comprehen-
deri a o a~entfl execu tivo que 6 mezes antes 
dA. eleição deixasse o seu cargo, mas o meu 
fito foi collocar esse funccionario na mesma 
~ituaclio em que se acham o Presiden t e da 
Repuhli ca e o Pro~idente do E~ta do, de 
ac··ordo com o espí r ito de nossa Const . 

E declaro a v. exc . que si este anno n!'to 
apresentei o mesmo projecto, foi un icamente 
por estarmos em vesperas de uma eleiçllo 
que promette ser pleiteada ; mas serã apre-
sentado 11m occasi!o opportuna. 

O sa. JoA.o LUIZ :- Em vista disso não ba 
falta de -pessoal . 

0 SR . PORTO PRIMO :-0 projecto de V. ·exc 
transitou nesta Casa e contém idê1 magní-
fica. 

O sR . JoXo Lmz :-Neste ponto estou de 
a Mordo. 

0 BR. CARLOS ToT.EDO :-Ma8, sr. Presiden-
te, o meu nobre collega desviou me do fim 
que tinh n. em vista; quando eu dizia li Ca-
mara que estamos em um paiz pobre de pes-
soa.!, quando me di rigi A Garoara, meu in· 
tuito era justificA.r o proj ecto que tive a 
hon ra de apresentar na sessão p~ ssada e que 
ampli ava ao magi •terio do Estado a ele~ibi
lidade p11ra os cargos municipaes, idêa ven · 
cida felizmente nesta Casa após um a longa 
cnmpanh11, depois de esforços inaud itos por 
parte daquelles que n!lo comprehend em esta 
injusta rest~icçll'o ao rlireito poli ti co. 

N!lo sei porque devamos acceitar uma 
restricçlto que n![o tem fundamento na Con-
stituiçllo do Estado; não tem fundamento, 
nem utilidade, nem oouveniencia. de especie 
alguma. 

Etrectivamente, sr . Presidente, de perfeito 
accordo com a idêa do illust.re auctor do 
projecto, como afflrmei no começo do me~ 

discurso, aquelles que não souberam gerir 



os dinheiros publicos que lhes forem confia· 
doa nl!.o podem merecer a confiança do elei-
torado por um principio de moral política, 
acceitei a ldéa e julguei conveniente a in-
compatibilidade, mas para aquelles que têm 
contracto com a administraçll.o estadoal ou 
federal, n!Io ha razão de ordem política ou 
administrativ~ para que s~t verifique seme-
lhante incompatibilidade para os cargo11 mu-
nicipaes 

O que tem a vida autonomica dos municl-
pios com os Kerviços federaes ou estadoaes 1 

Eu julgo, sr . Presidente, que é a maior 
das injustiças, que é o maior dos attentadoa 
que possamos f11 zer á liberdade do cidadão, 
privando o do exercício de um direito poli· 
tico, quando nenhuma relação de dependeo-
ela elle tem com o governo do município. 

Além disto, ar. Presidente, cumpre notar 
e vou descer a esta especificação uma vez 
que sou t•brigado a estender me em consi· 
deraçnes referentes ao caso. 

Quaes ~ão os contractos em que os cidadãos 
brasileiros possam se incompatibilIzar com 
o governo da Uni1Io1 

Conheço poucos e em geral alio os de ar-
rematantes do serviço dos correios. 

Mas, sr. Presidente, todo o mundo sabe 
como esses contractos alio celebrados, é um 
serviço em que a penalidade da multa ê, por 
assim dizer, nominal, sujeitos á fiança per· 
ante a rapartição competente: e é raro o 
caso em que o contractante soft're a penali-
dade, porque o serviço é regularmente feito 
em quasi todas as part es do Estado e em 
que, seja dito de passagem, mas folgo em 
dizer da tribuna da Camara dos srs. Depu· 
tados que o illustrado administrador doa 
Correios, digno delegado do governo da 
Unil!.o, tem sabido cumprir os seus deveres, 
confiando os serviços dos Correios a pessoas 
capazes e idoneas. 

Portanto, esta penalidade não se verifica 
nunca. 
. E' como diase, admittir que o cidad!Io ql!e 

t1ver contracto com o ~overno do Estado ou 
da Uni!Io, em que se sujeita á pena de multa 
fica~á suspoito de ser incapaz de cumprir as 
obr1gaçõe3 contrahidaa pois é privado de 
merecer a confiança dos seus eleitores, para 
elegibilidade de um ca rgo no qual nenhuma 
dependencia tem tombem dos ~overnos da 
União ou do Estado ( Muito bem) . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão e procedendo-se a 
votação são approvados o proj ecto e as 
emendas ns. 2 e 5 e rejeitadas as demais. 

Remetta-se á commissão ele Redacção . 
O SR. CARLOS ToLE:oo (pela ordem ), relator 

da commissão de Constituição, obtendo a 
palavra, faz ver á Camara que considerando 
o assumpto de alta importancia politica pede 
dispensa de membro da referida commissão. 
Consultada a Casa nega esta a tlispensa so-

licitada. 
0 SR. CARLOS TOLEDO (pela ordem), voltan-

do á tribuna, insiste pela sua exoneraç!Io, 
declarando achar se incompatibilizado para 
continuar a exercer o cargo. 

De novo consultada a Camara , confirma 
ella a sua decisão anterior. 

Suspende-se a seaal!.o por 10 minuto1, sen-
do reaberta findo esse prazo. 

2.& DISCUSSÃO DO PROJ ECTO N. 64 
E' lido, entra em 2.a discussão que encer-

ra-se sem debate, sendo approvado o proje-
cto n. 64 que anulla a lei n. 85 da Camara 
Municipal de Uberaba, na parte em que tri-
buta mascates o - Remetta-se-á commissa:o 
de Camaras Municipaes. 

J.r. DISCUSSÃO DO PllOJECTO D. 66 

Em seguida é lido, posto em 10 • discussll:o 
e sem debate approvado o projécto n. 66, 
sobre licença a diversos funccionarios pu-
blicos. -Remetta-se á commiesão de Peti-
ções. 

J.a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 68 
Lido é posto em 1. · discussão o projecto 

n. 68, sobre escola normal na Capital doEs-
tado. 

O ar. Rodrigues Chayes:-(Não devolveu 
o seu discurso) 

O Br. Raposo de Almelda:-Sro Presi-
dente, por dois motivos me julgaria dispen-
sado de Ular da palavra na 1. • discussão do 
projecto n. 68: primeiro porque por occasião 
de confeccionai-o e apresentai-o á Camara 
dos senhores Deputados, embora rapida e 
perfunctoriamente, eu demonstrei sua utili-
dade e conveniencia e bem assim que elle 
não era de modo algum inconstitucional; em 
segundo Jogar porque ao abrir-se agora o 
debate, a unica impugnação que apparece 
contra elle é a do nobre deputado residente 
em Arassuahy, Impugnação, porém, que 
absolutamente nll:o procerl.e principalmente 
tratando-se da 1. · discussão do projecto 
com o qual s. exc. concorda não só por in-
teira convicção mas tambem por coherencia 
com o seu procedimento na sessão do anuo 
pasaado, divergindo sómente em seus de~a
Jbes mas divergindo profundamente na phra-
ae de a. exc. 

Mas, sr. Presidente, essa divergencia não e tão .;>refunda como pareceu ás. ex c. neste 
momento, porquanto, o nobre deputado 
apenas reclama pelos interesses da zona em 
que reside e onde essa medida vae de algu-
ma fórma interessar á instrucção publica . 

Creio que mal avisado ainda o nobre depu-
tado quando nega seu apoio ao projecto em 
sua 1. · discussão e faz reserva mental de 
que em 2. o apresentará emendas no sentido 
de modificai o. 

Penso, portanto, que So exc. deveria desde 
já. apoiar o meu projecto usando na 2. · dis· 
cuPBII:o dos recursos que a lei lhe confere 
defendendo não só as suas convicç\les e o 
seu modo de pensar em relação á instru-
cção publica geral do Estado, mas ainda em 
relação aos interesses da zona que a. exc. 
tiio digna · e brilhantemente representa nesta 
Casa. 

A conveniencia do projecto e a sua con-
stitucionalidade são as unicaa materias qutt 
aqui se devem discutir pela primeira vez 
que elle é aubmettido à n.preciaç. o da Casa ; 



1. exo., portanto, foge completamente do 
verdeiro ponto de vista em que devia aer 
eatudado o projecto quando bypotheca, des·-
de já, seu voto contra el.le embora reser-
vando as vantagens que na segunda discua-
allo poaaa tirar da medida. 

0 IR. RODB.IGUBS CHAVES:- Eu dlsae que 
a utilidade delle é conhecida. 

0 SR. RAPOSO DI ALMIIDA: -Convido, pois, 
o meu illuatrado collega para approvar o 
projecto em sua primeira dlsoussllo, visto 
como s . exc. reconhece que ha vantagem 
em aua adopçllo e poderá em occasião op-
portuna fazer modificações em seus detalhea, 
mas, nllo deve propor á Camara que aban-
done uma idéa boa, uma ldea util, que 
s. exc. reconhece necessaria nllo só para 
qualquer logar do Estado mas tambem para 
esta Capital. 

O nobre deputado nlio deve, unicamente 
por preoccupações de zona, dos intereues 
que directamente representa, condemnar 
uma idea boa em sua origem, em sua to-
talidade. 

0 SR. PORTO PRIMO:- Só pelo lado finan-
ceiro pode ser justificado o projecto, pelo 
lado da utilidade, nlio. 

0 SR. RAPOSO DE ALMIIOA:- Por todos OS 
lados ; nllo só pelo lado financeiro, como 
pelo lado dos intert>sses da inatrucçllo pu· 
blica o projecto se justifica. V. exc. acha 
que deve condemoar a idéa porque vae 
aft'ectar a Escola Normal de Arassuahy, mas, 
como pode v. exc. comprehender que Aras · 
auahy tem mais necessidade de uma Escola 
Normal do que a Capital do Estado 1 

0 SR. DBSIDIRIO DE MELLO:- Pode haver 
Eacola Normal na Capital e em Arassuaby. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA : -Silo questões 
que devamos discutir aqui, mas nlo se deve 
oondemnar uma idea boa, uma idéa util, 
uma idéa approvada por todos unicamente 
porque se diverge numa questão de de-
talhes. 

0 SR. RO DRIGUES CHAVIS : - V. exc. está 
enganado, eu nlio condemnei a idóa. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA:- V. exc . deve 
deaejar que a discussllo se estabeleça de 
maneira que o projecto possa ser melhorado 
e aperfeiçoado, tratando -se da suppreseão 
dessa ou daquella E~coh. Normal ou da orea-
çlio de mais algumas, tendo sómente a pre-
occupação do interesse geral, a preoccupa-
çllo de collocar-se sobre boas e solida:~ bases 
a lnstrucçllo publica do Estado. 

Portanto, as objecções apresentadas pelo 
meu illustrado collega nlio devem pesar no 
animo da Camara dos srs . Deputados; si a 
idéa é boa aproveitemol-a . .. 

0 SR. RODRIG UES CHAVES : - N!io discuti a 
materia . 

0 SR . RAPOSO DE ALMEIDA . .. e eu 
mesmo estou prompto a acceitar, em se-
gunda discussllo, as emendas que forem 
compatíveis com o intuito que tenho em 
vista. (Muita b<tm .; mui to bem). 

Ningoem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussllo sendo approvado o projecto 
que vae á. commlsslio de lnstrucçlio Publica 
por consentir a Camara que elle paese á se-
gunda diacussllo. 

Os sRS. Luxz CAsSIANO, OLYMPIO MouRlo 
PORTO PB.IMO, DBSIDERIO DE MELLO E FRAN~ 
KLIN B~TBLHO (pela ordem), pedem para que 
se con111gne na acta terem votado contra o 
projecto. -Será attendido o pedido do1 no -
bres deputados. 

Requ<trim<tnlol de urgencia 

0 SR. VASCO AZEVEDO (pela ord<tm), obtendo 
urgencia, apresenta pela commiaalio de Pe· 
tiçõea o aegulnte 

Pare~r para 2.• dilcuiS/10, sobre o projecto 
,. . 66, d<t f900 

A commisslio de Representações, Requeri-
mentos e Petições, a que foi presente o 
projecto n. 66, já approvado em 1.• discus-
sllo, é de parecer que seja I!Ubmettido á 2.• 
com a mesma redacçllo, reservando-se o di-
reito de apresentar, nessa occasillo, algumas 
emendas. 

Sala das commissões, 7 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo.- Leopoldo Corrêa.- Ar-
tbur Pimenta.- A imprimir-se. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA (pela ordem), de · 
pois da obter urgencia, manda á Mesa, pela 
commissão de lostrucçlo Publica, o se · 
guinte 

Parecu p a1•a 2 .• discus1â0, sobre o projecto 
n. 68, de f900 

A commissllo de Instr ucçllo Publica, a que 
foi presente o projecto n . 68, crea.ndo uma 
Escola Normal na Capital do Estado, é de 
parecer que o mesmo entre em 2.• discussão 
e seja approvado. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1900. -
Raposo de Almeida. - João Pio. - A im-
primir-se. 

0 SR. 0LYio!PIO MOURÃO (;;ela ordem) requer, 
obtem urgencia e apresenta, por parte do 
commisslio de Camaras Municipaes, o se -
guinte 
Parece1· para 3. · discussão sobre o projecto 

n. 64, de 1900 

A commisslo de Càmaras Mnnicipaes, a 
que foi presente o projecto n. 64, já. appro-
vado em degunda discussão, é de parecer 
que seja elle submett ido á terceira e ap -
provado com a meMma redacçlio. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1900.-
Brandlio Filho.-Olympio Mouri\o.-A im-
primir se. 

2.• DISCUSSAO DO PROJECTO N. 50 

E' lirlo e posto em 2. · discussllo o projecto 
n. 50, sobre imposto territorial. 

O sr. Ribeiro .Juaqaetra (pel<~ ordem):-
Sr. Presidente, eu estou acostumado a ver 
o criterio com que tem procedido o illustre 
relator da commisFlio de Orçamento, entre-
tanto, sr. Presidente, parece que o parecer 
sobre o projecto n. 50, que trata do imposto 
territorial, nll:o consulta os interesse~ Ju EE· 
tado e deslisa para um terreno em que 
absolutamente não deve 11er collocado. 



A commiss!to de Orçamento propõe a re: 
jeiçllo do p'rojecto allegando que a Camll· 
ra já. incluiu o imposto territorial na lei de 
orçamento e que, portanto, o projecto tor-
na -se inutil; ma .. , ~r. Presidente, esta de-
claração nllo procede porque a lei de orç .. . 
mentu não passou no Senado e é possível 
que o Senado, baseado em motivos diversos 
da natur.,za du imposto, como, por exemplo, 
baseado em que a lei de orçamento não é 
logar proprio para se legi•l11r sobre o regi-
men tl'ibutario, mande excluir a parte do 
imposto territorial. Assim sendo, não se 
deve rejettar este projecto, porque o que 
pode acontecer à ficar de pé a lei em vigor, 
e di go em vigor porque ella apenas està 
11uspensa, e o governo serà forçosamente 
obrigado a pol a em execução contra as re -
clamações de todos os pontos do Estado. 

Pot· conseguill'te me parece qu6 o meio 
mais consentaneo de proceder da illuotre 
commissão de Orçamento à pedir o adiamen-
to da. d tscussão do pro)ecto u. 50, adiamen-
to que pode ser por 10 rlias, até ver ~i o 
Senado tem tempo de resol ver ou votar a lei 
orçamentaria, e depois entll.o, confor·me o 
procedimento do Senado, discutir-se o pro -
Jecto em questão. 

Porque, sr. Presidente, pensamos ea:tra 
mu1·os que o Senado vem a approvar a. dis-
posição contida na lei de orçamento, não 
temor o direito de considerar semelhante 
disposição como lei do Estado. 

h.' possivel que o Senado, por uma emen-
da suppressiva, ve oba a rejeitar o imposto 
terri lo t·ial na lei orçamentaria, e eu não 
quer·o que a Camara tique peiada de legislar 
sobre o assumpto este anno. 

Estou certo que a com missão de Orçamen -
to não pensou bem quando deu este pare -
cer . . . 

O s. JoÃo Pro dá um aparte. 
0 SR . PRESIDENT íl :-0 requeriment o SÓ 

poderá ser acceito quando estiver em dis · 
cuss ii. o art. I. · 

0 SI\. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Perdão. V. exc. 
engana-se, eu vou ped tr apenas que o pro-
jacto volte á commissão para ella interpor 
novo parecer, ou pediDdo o archivamento 
d f'l proj ··cto ou o adiamento da discussão. 

E us~ im proced•J, sr. Presidente, justa-
mente porque desejo que esta providencia 
par ta da cummi~sll.o de Orçamento, afim de 
que olla resolva qual dos doi11 caminhos 
<leve seguir. (Muito úem !) 

Vem á Mesa o seguinte 
Requerim en to 

Requeiro que o projecto volte á commis · 
sl!.o de Orçamento. 

Sala das Eessõas, 7 de agosto de 1900. 
-Rtueiro Junqueira. 

O sr . .JoAo Pio (pela ordem):-Nll.o de-
volveu o seu discurw:. 

Vem á Mesa a Reguinte: 
Emenda 

Em logar de discutido e votado, diga·se-
sej a are h i vado. 

(S. R.) · Sala das sess::.es, 7 de agosto de 
1900:-João· Pio. 
· O sa. PRE~IDEl'iTE declarou que acceita ó 
requerimento do · sr. Ribeiro Junqueira, con~ 
siderando ter sido elle feito estando em dis-
cussll.o o art. I.· do projecto e não tendo a 
palavra pela ordem o seu auctor. 

O SR. PRBSIDENTB declara ainda que a 
emenda oft'erecida pelo sr. João Pio, refere-se 
ao pa~ecer da com missão e não ao p1 ojecto 
que se acha em discuseãü e por isso a Me•a 
não fpode acceital-a e devolve a ao seu 
auctor. 

Apoiado, à posto em discussão o requeri-
mento do sr. Ribeiro Junqueira. 

O sr . .Julio Tá"l'ares, por parte da com-
missão de Orçamento, vem declarar :i Ca· 
mara dos srs. Deputados que considera im-
procedentes os fundamentos com os quaea 
o nobre deputado residente em Leopoldina 
justificou o seu requerimento. . 

O orador pensa que o paracer elaborado 
pela commiesll.o de Orçamento em rel~ção 
11 0 projecto n . 50 obedece (esta é a prelimi-
nar, dtz o orador) ás disposições do regi-
mento da Casa, porquanto esta podia rfjeitar 
o. mesmo projecto independente do parecer 
da commissão. 

Além disso o requerimento do nobre de-
putado nã o procede porque a mataria está 
consignada na lei orçamentaria e affecta à 
sabedoria do Senado, e por consegu inte si 
o Senado resolver que deve rejeitar a me-
dida, ip1o facto nós, di1. o orador, não po-
demos legislar sobre a materia. 

A commiss1lo, portanto, vota contra o re-
querimento. 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussão, sendo rejeitado o requeri-
mento. 

O SR. JoÃo Pio (pela ordem) ainda f• Z ver 
que muito ·de proposito mandou a sua emenda 
para ficar de vez resolvida essa questão, por-
quanto em uma questão de Camara Munici-
pal de Barbacena foi acceita pela Mesa uma 
emenda otferecida em condições identicas. 

O SR. Jo.:io Lutz (pela o1·dem) fll z ver que 
a questão a que se ref'ere o seu collega é 
muito diversa, porquan to na ques tão invo-
cada estava em d1~cussão um parecer da 
commissão de Camaras Municipaes opinando 
pelo archivamento dos papeis e e lle orador 
otrereceu á Mesa um substitutivo que con-
clu ía por um projecto attendendo a recla-
mação dos contribuintes municipaes de Bar-
bacena, ao passo que agora não ee acha em 
di scuesão o parecer da co mmiss1lo de Orça· 
mento mas stm o projecto n 50, por cuja 
r~>.Jeição opina eHa . 

Continuando e.m discu~são o artigo 1. · 
do projecto, encerra se esta sem mais debate, 
sendo elle rejeitado, e ficando prejudicado o 
artigo 2. ·. Sem debate enéerra· se a discus· 
são e é rejeitado o artigo 3 .. ' ficando vreju-
llicados os demais .-Archive-se o proJecto. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presi-
dente deaigna para amanbl'i a segu.inte 



Q,RDEM DO DIA 

PRIMBIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura. e approvaçJ.o da acta. 
Expediente·. . 
Segunda leitura dos pareceres de commia-

IOes e do11 pr~jectos depois de impressos e 
disttlbuidos. 

Apresentação de pareceres das commiBBõea. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellaçõee ou moções. 
Discussll.o de requerimentos, indicações, 

lnterpellaçoes e moções. 
Approvação de redacçoea ftnaea. 
3 a discussão do pt•ojecto n. 54, desincom-

pati bi!Jzaodo para cargos municipaes os len· 
tes e professores de ensino superior, secun-
dario e normal. 

SEGUNDA PARTJ; 

Até 4 horas da tarde: 
1.• discussão do projecto n. 118, do Sena-

do, cr~;ando os cargos de notario~ .Publicos 
naa comarcas de 3 .• e 4. • entrancta. 

3.• do de n. 65, relevando o collector de 
Queluz do pagamento da quantia roubada, 
em estampilhas, do cofre estadoal a seu· 
cargo. 

2 .• dO de n. 67, danJo destino á. (}Uantia 
arrecadada proveniente da loteria conce-
dida ao conservatorio de Musica de Barba-
cena. 

1.• do de n. 69, sobre provisOss de advo-
gados. 
Discus~ão unica da emenda n. 4 o1rerecida 

pelo Senado á proposição de lei n. 23, era-
ando o cargo de escrivão do crime na Capi -
tal, emenda esta já rejeitada pela Camara e 
sustentada de novo pelo Senado. 

Levanta ·se a sessão. 

42.• SESSÃO OEtDINARIA AOS 8 DE ! AGOSTO 
DE 1900 

PRBSIDENC!A DO SR. RIBE:IRO DE OLIVEIRA. :;:= 
SUMMAHIO .- I. • parte da ordem do dia .- Acta. 
-ExpP• Ji ~ ntc.- ~ . • IP.Itura - Apresentação da 
redacçilo Jioal do projecto n CO e dos pareceres 
ns . 1110 a 03 - Uiscurso e rfquerimento do 
sr. Juli 11 Tavarc, .- Discus111o de requenmemos 
e de rcdacçOe~ Orr aes - 3. • discu ~slo do pro-
jecto o. ~4. - 2. • parte - 1. • r.iscossào du 
projecto n . 11 s, do ~e nado.- 3. · do de o. 65, 
da Caruara.- :!. • do de n. 67 - llequerimeutns 
de url(encia.- Apresentação da rellacção Una 
do projet to n. 6~ e <lu parecer para 3 • discu ~
sll.o tio projec lo n . 67 . - 1 • discussão tlo proj--
eto 11. 69 . Discursos dos srs . llaposo de Al-
meirla e \'asco Azevedo .- Diccussào da emenda 
do seoad••.- Observações dos srs. Astolpbo 
Dutra u Carlos Toledo .- Ordem do dia. 
Ao maio dia, feita a chamada, acham ·se 

presentes os ars. Ribeiro de Oliveira, Agos -
tinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Mourão, Jayme Gomes, Raposo de Almeida, 
Gaspar Lopes, Jollo Pio, José Gonçalves, 
Luiz Cnssi>.tno, Vasco Azevedo, João Luiz, 
Delfim Moreira, João Velloso, Carlos Toledo, 
c.-n. 

U7 

Le.opoldo Corrêa, ArLhur Pimenta, Joaquim 
Cahxto, Ddsiderio de Mello, Lindolpho cam-
pos, R1beiro Junqueira, Astolpbo P1nto, Nll-
nes Pinheiro, Jwio Tavares, kodri.gues Cha-
vea, Ferreira e Mello, Franklim Botelho, Luiz 
Rennó, Astolpho Dutra e Valerio de Re-
·zende, faltando com causa part1c1pada oa 
srs. Olympio Borges, F. Peixoto, Freitas 
Castro, Be nardes de Faria, Simeào Styhta, 
Juvenal Penna, Abeilard, Carvalho Bt·nto e 
Alves de Lemos e sem ella os m&is senho-
rer. 

Abre-se a seBBll.o 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observaçOes o sr. Pre· 
sidente a. dá por approvada. 

UPF.DIJINTE 

0 !.o SECRBTARIO dá. conta do seguinte: 

R~querím~nto 

Do bacharel Agostinho Penido, pedindo· 
um premio a que se julga com diretto ou 
em caso contrario que seja a «Escola Pe-
nido,. convertida em escola ambulante, equi-
parados os vencimentos e vantagens aos doa 
inspectores extraordinarios.-A' commissão 
de lnstrucção Publica. 

O {fi cio 

Da colonia Italiana desta Capiial convi-
dando a Camara para assistir á!l exequiaa 
e sessl!.o funebre que se realizarão amauhil. 
em homenagem á memoria do rei Hum-
berto I. 

O sr. Presidente nomeia para representar 
a Camara os srs.: 

João Pio, João Luiz e Leopoldo Corrêa. 
O sa . JoÃo VELLoso participa e a Camara 

ftca inteirada que o sr. Xavier Rolim faltou 
hoje á sessão por motivo justo. 

SBGUNDA LEITURA 

Tem 2.• leitura. e fica sobre a. mesa para 
ordem dos tr<~.balhos os projectos ns. 70 e 
71 e o parecer n. 99. 

APRESENTAÇÃO DB PARECERES DA8 COMMISSOBI 

0 SR. Ro . RIGUES CHAVES, por parte da 
commissão de Redacção, envia á Mt~sa a re-
dacçào final do projecto n. 60, sobre fei1as 
de gado . 

Dispemada a impressão, a requerimento 
do sr. João Lu1z, é lida, entra em discus-
~ão que encerra ee sem debate, sendo ap-
provada a referida redacção .- Ao Senado 

0 SR. VASCO AZE:VBDO, pela commissll.o de 
Representações, manda á Mesa os seguintea: 

Parecet· n. fOO 

(Terceira legislatura) 
A' commisslio de Representa.,:Oes, Re-

querimentos e PetiçOes foram presllntes : 
um requerimento do dr. Benjamin Targiny 
Moss, capitão cirurgião do I.o batalhAo da 
Brigada Policial do Estado, pedindo au-
gmento de vencimentos, ou com eleva~ 



de posto ou como gratit!caçllo pro labore, 
visto prestar-se como medico legista da 
Policia e como chefe do serviço medico mi -
litar, organizando mappas estatisticos ge-
raes ; e um requerimento em que o cida-
dão Julio Rodrigues Cezar, funccionario no . 
Externato do Gymnaaio Mineiro, pede au-
gmento de vencimentos, allegando que 
foram Pupprimidos dois empregados, ficando 
o requerente com todo o serviço anterior-
mente feito por tres funccionarios e que 
nem durante as ferias do estabelecimento 
pode ter descanço por ser a epocba dos ex-
ames de preparatorios, sem que, por esse 
serviço extraordinario, receba gratificação 
aiquer insignificante. 

A commis11llo, para justa solução de taes 
requerimentos, é de parecer e requer : 

Que seja ouvido o Poder Executivo sobre 
esses requerimentos, fazendo-se para tal 
tl.m remessa dos mesmos, junctaroente com 
os documentos que o& instruem, afim de de-
liberar ulteriormente em vista das informa-
ç!les prestadas. 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo. - Leopoldo Corrêa. -
Arthur Pimenta. 

Parecer n. 101 

(Terceira legislatura) 
A' commissllo de Repre~entações, Reque-

rimentos e Petições, foram presentes os 
seguintes requerimentos solicitando licen-
ças : de José Polycarpo de Figueiredo e 
Silva, professor effect1vo do Morro do Pilar 
de Gaspar Soares, pedindo dois annos, com 
metade dos vencimentos, para tratar de sau-
de; d. Guilbermina Rosa Torres, inspectora 
de alumnas da Escola Normal de Juiz de 
Fóra, pedindo prorogação da licença por 
mais um anno, sem vencimentos, para tra-
tar de saude ; do dr. José Ferreira de An-
drade, aecretar io da Junta Commercial, pe 
dindo um anno para tratamento de saude, 
com OM respectivos vencimentos ; de Alfredo 
Paulino Gomes, escrivll.o vitalicio de paz do 
districto de Agua Limpa, pedindo dois an-
nos para tratar de negocios e de Luciano 
Leopoldo Brazileiro, professor de francez 
da Escola Normal da Juiz de Fóra, pedindo 
um anno de licença para tratar de nego-
cios. 

Para mel hor orientar se é de parecer e 
requer : 

Que sejam taes requerimentos remettidos 
ao Poder Ex~cutlvo para, sobre elles, pre-
star informações para ulterior deliberação. 

Sala das commissões , 8 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo.- Artbur Pimenta .- Leo-
poldo Corrêa. 

Parecer n. 102 

(Terceira Legislatura) 
A commi~~ão de Representações, Reque-

rimentos e Petições, tendo em vista a infor-
mação prestada, a seu requerimento, eobre 
o pedido de licença da professora de Ouro 
Branco, d. Maria da Assumpção Costa e 
Silva; 

Considerando que a peticionaria obteve 
pela Secretaria do Interior, ·em 9 de junho 
ultimo, quatro mezes de licença para tratar 
de saude ; 

Consider&ndo mais que em conformidade 
com o n. 3.• do art . 109 do decreto n. 1.348, 
de 8 de janeiro deste anno, poderá ainda 
obter do Governo mais 8 mezes para o fim 
já concedidr, a contar da terminação da li-
cença que lhe foi dada, é a commissão de 
parecer que sej a indeferido o pedido da pro-
fessora de Ouro Branco, d. Maria da Aesum-
pção Costa e Silva, ficando salvo á requeren-
te o direito de solicitar ao Poder Executivo 
·prorogação da licença de quatro mezes que 
lhe fo i concedida. 

Sala das sessões, 8 de aj!'osto de 1900.-
Vasco Azevedo.- Leopoldo Corrêa. - Arthur 
Pimenta . ' 

Parecer >L 103 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Representações, Requeri· 

mentos e Petições, a que foi presente uma 
representação das auctoridades, do profes-
sor e outros cidadãos do districto de Coim-
bra, pedindo a equiparação dos vencimentos 
dos professores districtaes aos dos profes~o
res urbanos, visto terem sido egualadas as 
matarias do ensino para todas as cadeiras: 

Considerando que, por essa equiparação, 
os professores districtaes podem occupar 
catleirab urbanas ; 

Considerando que niio é justo, em geral, 
que tenham os professores de cidade, onde 
a vida é mais difflcil, os mesmos vencimen-
tos que os de districtos, havendo, em todos 
os tempos, diversidade nos vencimentos, 

E' a commissão de parecer que seja archi· 
adava a representação das auctoridades, pro-
fessor e mais cidadãos do districto de Coim-
bra, por carecer de fundam ento . 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo. - Leopoldo Corrêa. -
Arthur Pimenta. 

Pm·ecer u . 104 

(Terceira legislatura) 
A' commissão de Representações, Requ&-

riwentos e Peti ções foi presente uma re-
presentação da Camara Municipal de Juiz 
de Fóra, solicitando o auxilio de 150:000S000 
para medidas urgentes e inadiaveis de sa-
neamento. 

Allega a Ca mara, por seu presidente, 
como fundamento do pedido, que, em face 
da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891, não 
pode contrahir mais emprestimos, que a 
iniciativa particular já lhe prestou o possí-
vel concurso, não lhe restando novos recur .. 
so~ , além do pedido que endereça ao Con-
gre~so. 

Examinando attentamente a representação, 
a commissão 

Comiderando ser justo quanto allega a Ca· 
mara Municipal de Juiz de Fór~, pois me-



receram egualmente referencia na Mensa-
gem Presidencial ae medidas de saneamen-
to daquella importante cidade mineira; 

Considerando, porém, que, votado pela 
Camara o orçamento do Estado, qualquer 
lei sem dotação. orçamentar ra seria infructi-
fera, é de parecer : 

Que seja remettida ao Poder Executivo 
a representaçll.o da Camara Municipal de 
Juiz de Fóra para que seja tomada na con-
sideraçllo que merecer e for compatível com 
as condições economicas do Estado. 

Sala das Com missões, 8 de agosto de 1900. 
- Vasco Azevedo. - Leopoldo Corrêa. -
Arthur Pimenta. 

Par~cer n. 105 

(Terceira legislatura 
A commis~lio de Representaç!les, Reque-

rimentos e Petiçlles. a que foi presente um 
requerimento dos cidadll.os Severino Ferrei -
ra da Silva e José da Costa Lima, adminis-
trador e ajudante da cadeia de Ouro Preto, 
pedindo augmento de vencimentos: 

Considerando que, mesmo justos como alio 
os motivos allegndos, o estado financeiro 
não dá wargem a au gmento de despesas, 
ainda ae mais insignificantes, e que a mais 
restricta economia à a unica soluçll.o capaz 
de levantar o Estado dos embaraços da 
actualidade economica-flnanceira ; e a commissão de parecr que seja arcbi-
vado o requerimento dos cidadãos Severino 
Ferreira da Silva e José da Costa Lima, 
administrador e ajudante da cadeia de Ouro 
Preto. 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.- Leopoldo Corrêa.- Ar-
thur Pimenta. 

Parecer n. 106 

(Terceira legislatura) 
A commiss!o de Representações, Reque-

rimentos e Petições, á que foram preRentes 
um requerimento do cidadll.o Lymirio Celso 
da Trindade, ex ·inspector de alumuos do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro, pedindo resti 
tuiçlio ou pagamento da quantia que de 
menos recebeu em um anno 'l dois mezes de 
exercício do cargo, tendo sido pago á razão 
de 1:200$ annuaes, quando diz tar direito a 
1:800$000 annuaes e um requerimento de d. 
Henriqueta Carmelita de Almeida, reiteran-
do o pedido de construcçlio de casa a que 
tinha direito, nesta Capital seu finado ma-
rido Octaviano de Almeida, funcclonario pu-
blico do Estado - para mei!Jor orientar-se, 

é a commissão de parecer e requer que 
sejam taes requerimentos enviados ao Poder 
Executivo para prestar as necessarias infor-
maç!les que sirvam de base ao procedimento 
da commisfllo com relaçÃo á mataria. 

Sala das commiss!les, 8 de ogosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.- Leopoldo Corrêa.- Ar-
thur Pimenta.- A imprimirem-se. 

0 SR . FERREIRA E MELLO, peJa commii-
S!lO de Commercio, Estatística, Industriaa e 
Artes, envia á Mesa os seguintes : 

Par•cer n. 107 
(Terceira legislatura) 

.; 

A' commhslio de Commercio, E~tatistica, 
lndustrias e Artes foi presente uma petiçlio 
de duzentos habitantes do districto de Silo 
Vicente do Gramma, solicitando transferen-
cia deste districto - do município de Vi,.osa 
para o de Abre Campo . 

Os peticionarias allegam ser-lhes conveni-
ente essa medida, por isso que a séde de 
seu districto Jista da cidade de Viçosa •ea-
senta e seis (66) kilometros, ao passo que 
da de Abre Campo dista apenas trinta e 
seis (36). 

A mataria do pedido envolve evidente-
mente alteraçlio da divisão administrativa 
entre os referidos municípios, a qual, se-
gundo preceitúa o art . 112 da Constituiç!o 
do Estado, da mesma sorte que a divisAo 
judlciaria e politica, não pode ser alterada 
siolio no termo de cada decennio . Ora, em 
face dessa determinaçll.o constitucional, nll.o 
pode ainda ser alterada a actual dlvisllo mu-
nicipal que, estabelecida pela lei n. 11, de 
13 de novembro de 1891, só começou a 
vigorar de 12 de dezembro daquelle anno 
para cá. 

Nestas condiç!les e a commissão de pa-
recer que a alludida petição seja remettida 
á. commiuão Mixta nomeada pelo Congres-
so para tratar da revislio da divisão muni-
cipal e judiciaria, allm de que, tomando 
conhecimento della em tempo opportuno, a 
possa attender e defluir como fôr conveni-
ente. 

Sala dae sessões, 8 de agosto de 1900. -
J. A. Ferreira e Mello. -Padre Joaquim 
Calixto. 

P;~rece1' n. 108 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Commercio, Estatística, 

Industrias e Artes, a que foi presente uma 
representaçlio de invernistas e boiadeiros re-
sidentes no município de Alfenas, solicitan-
do modiflcaçlio na lei sobre feiras de gado, 
- é de parecer que seja archivada a referi-
da representação, visto estar attendida em 
projecto de lei que transita actualmente 
pela Camara. 

Sala das sess!les, 8 de agosto de 1900. -
Ferreira e Mello.-Padre Joaquim Calixto. 
-A imprimirem-se. 
APRESENTAÇÃO DE PROJKCTOP, I:'IDICAÇÕES 1 MO · 

ÇÕES E REQUERIMENTOS 

O sr . .Jollo Tavare•: Disse que, ao expi-
rar o primeiro de cennio depratica do syste-
ma republicano, instituído entre nós com 01 
enevitavais defeitos inherentes a toda nova 
organização politlca, a Jicçlio da experienoia 
deve ter calado fundo no espírito dos que 
sinceramente extremecem a patria brasileira 
e acreditam ::10 futuro prospero reservado 
a este prodigioso paiz, que, pelas suas ri-
quezas, unidade do solo e oondiç!les da sua 
nacionalidade, está fadado para e\•oluir ao 



Influxo da feder·açl[o e representar uma pa-
giM brilh:mte na historia do novo conti-
nente: que a experit>Cjcla tem demostrado Jar-
p;amPnte que si esse regimen n!o pro-
duziu ainda todo~ os fructos que delle deve -
mos esperar. si não proporcionou os Ptl'eitos 
aonhMios por Assis Brasil, na Republica Fe-
derotÍ VII . não deve, comtudo, nos levar a 
descrer dos beneficios que delle podem pro-
vir. do que temos exemplo na felicidade da 
America do Norte e de outros paizes que o 
cultivam. 

Citàndo A~sis Brasil, Stunrt Mill e outros 
publicista~. disse que o valor real da fórma 
pol itira não está no seu engenho, mas na 
sua adaptAção ao temperamPnto e circum-
stancias do povo para quem se tleetin s; no 
podar oue tem ePse povo de usar, promover 
e dar fórma legal áR forçAs do sentimento 
e interesse que encontra em ser; e accres-
centou que o en~tranrleciwento de todo re-
jrimAn de liberdade depende do povo que o 
prn tir11. 

DiPse que trouxemos da monarchia pest~i
ma e~ucocão polilica, cujos ~>ffeitog se hão 
de fazer IIPntir ror muito tewpo; que na 
en~trenRvem do noss,., appArelho institucional 
tl~tura uma peç11. mal ajustada por inade-
quada-a JarvuPza do suffrnp;io, que a seu 
ver, é um dos principa~>s factores do desa-
mrr, do descaso que ~reralmente se nota 
pela verdalle dos ,:rovernos electivos. 

E' que. acrescentou, o povn nllo ei!tava 
prPnararlo J;llrll o exercicio da soberania, do 
suffra~tio univer.;al. porque o principio ele-
ctivo deve rt>prPsentar a rPzão ; a priweira 
conllicão do eleitor deve ser a cRpacidade 
rePultnnte da competencia e da independAn-
cia; qu e foi por isso que se fez do sutrragio 
universal, como se diPse, al11ures, uma !ou-
terna mP~ri ra priYada de luz, convHtendo-
se a pohAraniR na supremacia da ignorancia 
do inllifferentimso, e, consequentemento, da 
fraude. E exclamou o oratlor:-E' innispen-
eavPI reagir contra e~te mal! 

E' tempo de enveredarmos por outro cami-
nho, com·erl!'inllo os nosso• esforço~ em fa-
vor dn le11itimidade do sutrragio. objectivo 
QUA deve dominar as DOPsas vista~. como 
agL'nte• que somoR da cooperaçllo social. 

Continuando. dissA o orador que entre os 
pri11cipn e• factnres dos nossos males. entre 
os emharaçns levantados rontra o vi,:ror. con -
tra o desenvolviment.n lias instituicõos,occu -
na lo~tar mliente a falt.a lle verdade tlo suf-
fraa-io. que vem min ando fondamente a Re-
puhlica, que vem reduzindo. annullando 
nara oR r~>presentante~ dn povo, que sllo o 
Instrumento rla força da lei. o v11 lor moral, 
oue é conlliçlio esFenrial na investidura e no 
desempenho IlM mandnt.os :-que o desvirtu-
llmento do Futl'ra ~tio nffecta rlirectnwente a 
ordem publica , oue no systema republicano 
exprime não Fomente a norma a que os 
porl eres p11blicos se devem submett~>r, para 
bem garantirem a li berdade rlos cidadãos, 
como tamhem á. lormaçlio desse mesmo po-
der pelo voto popular. 

Allurliu ao dPs~redito a que tem chegado 
o~ procl'ssos eleitoraes, referindo-se ás ul-
timas eleições federaes que diplomaram 

candidatos em numero quui corresponden-
te ao duplo dos Jogares a preencher. 

Disse que a mentira eleitoral é o viru11 
corrosivo que a ignorancia e a inditl'erença 
do povo inoculam no organi~mo da Repu-· 
blica. e que cumpre eliminai o antes que 
attinja ás proporções de mal irremedia-
vel. 

Referindo-se á eleição do Districto Fede-
ral, disse que, jà que a Capital se conver-· 
teu em principal theatro desse crime de 
má fé contra a verdade republicana, aos 
Edtados cumpre dar o jrrito de alarma, 
começando por eliminar do corpo de sua 
legislaçã'l as fontes conhecidas dos abusos 
que t anto têm concorrido para desfigura!' a 
manifestação rlas urnas. 

E accrescent" u: Nós os mineiros devemos 
dar est~ exe mplo, devemos nb ,.açar este 
programma de ,saneamento moral; devemos 
abraçai -o como a chave, como o caminho 
a seguir para a Roluç!Io do maior p roblema 
que, no momento, desafia o nosso patrio-
tismo. 

Dis•e ainda que um governo filho do fal-
seamento das urnas traz em Fi o germen 
rl a di~~olução, ao pas~o que um governo 
filho da legitimidade do guffragio polle fAzer 
a felicidade de um povo; que o actun l go-
verno de Minas representq incontestavel-
mente a vontade do grande Est~ llo mineiro, 
entre os poucos que trazem a sagração le -
gitima das urnas, que, portanto. est~ go-
verno n!Io pode temer a opposição no~ co-. 
mi_cios populare~ ; e um governo tllbo da 
opmtlio, é um ~toverno forte, e o seu chefe 
virá por certo em nosso auxilio, nesta cru-
zada do hem publico. 

Continuando . disge que nlio queria entrar 
na cop;itaçã.o do~ meios a emprBgar para al-
canç"r ou, pelo menos, tentar alcançar 
aquelle re•ultado. 

Seu flm era att•ibuir ePsa funcção a uma 
commissão mixta que estude um plano de 
reforma el eitoral, al!'ora que estamos em 
veFpera da reorganizAção da estati~tica ad -
miniFtrativa e politica, a110ra qne lhe pare-
cia termos entrado francamPnte em um 
período de !' eforma~ seriaP e prove itosas. 

O orador niio crê nbsolutamente na res · 
tuuraçlio da mon arcbi a; este mal não deve 
ser recearlo; si, porém, a mão dR. rlesl?raça 
vier a pesar Fobre os nossos destinoP, essa 
fatalid ade terá. como uma de suas causas a 
fraude do voto popular . 

Cerquemos da respeito a soberania popu-
lar. exclama ao concluir, que é a fonte de 
todos os po.lereF; sagrem(ls a verdade em t o-
das ao manifestações, em todos as e~pheras 
do porler publico, na lei , na arlmini straçlio 
e na justiç~ . e teremos honrado a Republioa, 
teremos attingido o en~rrandecim ento da pa-
tria e com elle a felicidade commum. 

(Muito bPm: •~uitf) bem! Oradl) l' fo i calorosa-
>r. ent• applaudido e cttmp•·imen 1 fldO . ) 

Vem á Mesa, é lido, approvado e posto em 
discussão o seguinte : 

R equerimenl o 

Requeiro que a Camara os srs. Deputados, 
por intermedio da Mesa, solicite o conourao 



••• 
do Senado para a nomeaç!o de uma commia-
slio mixta que se componha de quatro depu-
t ados e tre11 senarlores e que ae encarre!lue 
de estudar e propor so Congresw um plano 
de reforma do Bj'Stema eleitoral do Estado, 
em ordem a assegurar a legitimidade da 
manifestação das urnas. (S. R.) 

Sala das sePeOes, 8 de agosto :ie 1900 . ..o...Julio 
Tavares. 

Não havendo quem peç11. a palavra encer-
ra-se a diPcUPsão, sendo approvado o reque -
rimento .-Officie -se ao Senado. 

Discussão de requerímentos 

Na fórma do regimento é lido e entra 
em di sc ussão sendo sem debate approvado, 
o parecer n. 99 que t'lve hoje se~unda lei -
tur::~, visto terminAr por um requerimento. 
-Officie -as ao dr. Secretario do Interior. 

DISCUSSÃO DE REDACÇÕES FINAES 

Lirlas e pcstas em discmslio successiva-
mente. são sem debate approvarlas as reda -
cçOes finaes dos projectos ns . 42 e 56.-Re· 
mettam ee ao Senado. 

3.a discusslfo do pt·ojecto n. 54 

Em seguida e lido e posto em 3.• discussão 
que encerra-se Rem debate, Pendo opprovado, 
o proj ecto n . 54, desincompatibilizando para 
car~os municip11es os lentes e profesRores de 
ensino superior, secundari a e normal.-R9-
metta-se â commissão de Redacçilo . 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• DIPCUSSÃO DO PROJECTO N. 118, DO SENADO 

E' lida e posta em 1.• discussão a seguinte: 

Proposição n . 118, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.• Nas comarcas de 3.• e 4.• entran-
cia, em que ~e der vaga do officio de escri-
vão do judicial e not as , a que Ae refere o 
art. 8.• , n. !I! dR. lei n. 18, de 28 de Petem -
bro de 189 1, será permittida a diviPão em 
rioi s offic ios : -o de tahellião do publico 
judicial ou escrivão do civel e o de tabellião 
de notas ou notario publi co. 

Paragrapho unico. A divisão poderá effe-
ctuar -Ee quanrJo o rendimento do otn cio ex -
ceder de rlez contos de reis por anno. con -
forme a respectiva lotação, e for conveniente 
ao serviço publico. 

Art. 2.• O provimento desses officios, quan -
do se fizer a divisão perm ittirla no artigo 
antecedente, continuará a ser feito na fórma 
da legislação vigente. na falta de concor-
rentes habilitados para o notariado nos ter-
mos desta lei. 

Art. 3.• O cidadão que exhibir certidlio 
de haver sido approvado em exames de por-
tugue~, francez. arit.bmetica, histeria e geo-
graphia do Brasil, no Gymnasio Nac!onal ou 
em estabelecimentos a elle equiparados; de 
direito patrio constitucional e administra-
tivo, criminal , civil e commercial, e pratica 

forense, tJas faculdades de dineiw da Repu-
blica., fica habilitado a ser nomeado notario. 

Art. 4.• Continua em vigor, em relaç~ 
ao officio de notario publico desannexado 
por esta lei do de escrivão do cível, a mes-
ma legislação applicada aos tabelliães de 
notas mantidos no exercício reunido dos 
dois officios nas outras comarcas do Estado, 
salvo o disposto no artigo antecedente. 

Art. 5.• Nas comarcas em que se der vaga 
do cargo de official do registro geral, ficará 
desannexado do officio a que estiver reunido, 
e o Presidente do Estado poderá. nomear, 
mediante concurao, a qualquer cidadl\o que 
tiver capacidade legal para exercei -o. 

Art. 6.• O governo consolidará em regu-
lamento as disposições d ~t le~islação em vi-
gor, concernentes aos tabelliães de notas ou 
notarias publicas e demais serventuarios de 
officio de .i ustiça . 

Art. 7 • Revogam-se as disposições em 
contrari n. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Minas, 2 de agosto de 1900.- Joaquim An-
tonio Dutra. - Josê Pedro Drumm(\nd. - Dr. 
Agostinho Cezar i o de Figueiredo Cõrtes. 

Ninguem pedindo a palavra, enr.erra-se a 
discussão sendo approvado o proj ecto .-A' 
commisslio de Justiça Civil e Criminal. 

3.• discussão ào p1·ojecto n. 65 
Em seguida é lido, posto em 3.• discusslio, 

e sem debate approvado o projecto n. 65, 
relevando o colloctor de Queluz do pallamen-
to da quantia roubada do cofre sob sua 
guarda.-Remetta-se á commissão de Reda-
cçll.o. 

Suspende-Pe a sessão por 10 minutos, sen-
do reaberta findo ests prazo . 

2.a díscussl%o do p1·ojecto n. 67 
E' lido, posto em 2.A discussão e sem de-

bate approva<to em ambos os arti gos o pro-
jacto n. 67, dando destino ã. quantia arreca· 
dada proveniente da loteria concedida ao 
Conservatorio de Musica de Barbacena.-Re-. 
metta-se ã. com missão de Orçamento. 

Requtrimentos de urgencia 
0 SR. RODRIGUES CHA VES (pela ordem ), ob-

tendo ur~encia, Apresenta por parte da com-
misslio de Redaccão a redacçlio fina l do 
projecto n. 65, hoje approvado em 3. · dis-
cus'slio, e pede e obtem egualmente dispensa 
das formalidades regimentaes afim de que 
seja di~cutida e votada immediatamente a 
redacc,;ão final. 

Na fórma requorida é lida e posta em dis-
cussão e sem debate approvada a redacção 
final do projecto n. 65, que o sr. Presidente 
manda que se passe em &utographo para 
ser remettido ao Senado. 

0 PR. JULIO TAVARBS (pela ordem), obtendo 
egualmente urgencia, apresenta psla com-
missão de Orçamento o seguinte : 
Parecer p ara 8.• tiiset4ssão sobre o projecto n. 

67,àe 1900 
A commissão de Orçamento é de parecer 

que seJa dado para terceira discussão o pro-
jacto n. 67, approvado em segunda. 



••• 
Sala das commissões, 8 de agosto de 1900. 

-Julio Tavares.-Valerio de Rezende.-A 
imprimir-se. 

1.• discussão do projecto n . 69 

Em seguida é lido e posto em discussão o 
p rojecto n. 69, sobre provisoes de advo-
gados. 

O •r. Raposo de Almeida : -Sr. Pre-
sidente, nllo é meu intuito discustir o pro· 
jacto em debate, pretendo apenas dizer como 
votO'" em relação a elle e d~tr as razões do 
meu voto, e devo declarar que si motivos de 
ordem particular ou individual devessem 
influir em meu espirito no modo de pronun-
ciar-me em relação a esta questão, quer di· 
recta ou indirectamente estâ.ria no meu in -
teresse vot!l.r por qualquer projecto que 
tendesse a difficultar a concessão de provi-
sões de advogado. 

Eu encaro a questão debaixo do ponto de 
vista mais e1evado do que a preoccupação 
pessoal (muito bem), entendo que o intuito 
deste projecto é traçar, ou, ante~, é unica-
mente trazer difficuldades em virtude das 
suas numerosas exigenc1as para impedir a 
concessão de cartas de advogado, e eu julgo · 
me, sr. Presidente, rio direito e no dever de 
pronunciar me desde já em a sua I. • discos 
são contra elle que, 11. meu ver, é carecedor 
de utilidade. 

A mania, sr. Presir:'~ntr que já foi classi-
tlcada de molestia e&Jo'<l Ci ~..:a da democracia 
que traz como consequencia o prurido de 
legislar, é sempre prejudicial e neste proje-
cto nós encontramos motivos para fazer esta 
censura, porquanto mal completa um anno 
de existencia a lei n. 257 já o projecto vem 
pedir a revogação do seu art. I.· ; e, sr. 
Presidente, qual a razll.o de crearem entra-
ves a esta sabia disposição da lei que per-
mittiu a concessão de cartas de advogado 
a pessoas não formadas mas que se apre-
sentam completamente habilitadas, tendo re-
velado capacidade intellectual e moral para 
o exercicio da nobre profissão 7 

Será acaso porque existem no Estado, 
em numero sufficiente, os doutores e bacha-
rela em direito para exercerem não só os 
cargos da magistratura, como para exerce-
rem a nobre profissão de advogados 1 

Nilo, sr. Presidente. e a prova é que nós 
vemos comarcas em grande numero provi-
das por individuas leigos, nós vemos as di-
ilculdades com que lucta o poder executivo 
para preencher os cargos de juiz substituto. 

Por outro lado nos vemos os advogados 
.provisionados prestando relevantes serviços 
á causa da justiça e em rr.uitissimas comar-
-cas qussi todo o movimento do foro lhes 
eatá entregue. (Apoiados). 

Demais, si como disse, 8r. Presidente, um 
illustre bacharel honra e gloria da sua classe 
o provisionado ou rabula é um ser inferior 
na familia forense em todo o caso representa 
um passo avantajado na escola da civJlizaçllo, 
porque onde elle entra luctando em nome 
da lei e do direito desapparece a força ma-
terial, a força physica, o abuso e a prepoten-
cia. 

Demais, sr. Presidente, acho completa-
mente descabida a exigencia do projecto ... 

0 SR. 0LYMPIO MOURÃO :-A limitação do 
numero é inconstitucional. 

0 SR. RAPOSO DE AUIBIOA . .. porque razão, 
sr. Presidente, exigir exames de ma terias 
que nenhuma relação tem com o exercicio 
da advocacia 1 

Porque razão, ar. Presidente, res~abele
cen-se a dlsposiçlio do art. 113 da lei n. 18, 
quando nem um anno de pratica tem tido 
a lei que o reformou 1 

Creio sr . Presidente, que conforme a 
promes~a que tlz nilo discuti a mataria, a~e
nas dei a razlio porque voto contra o pro}e-
cto desde a sua I.· discussão, e esta razão 
foi a de não encontrar nenhuma disposição 
que justifique a sua utilidade ; creio que 
cumpri a minha promessa. 

Estou prompto a hypothecar o meu voto 
por um projecto que se refira á mataria, 
mas em outros termos, porquanto co-
nheço a necessidade de serem esses exa-
mes transferidos do Tribunal· da Relaçlio, 
sobre o qual já peEa exaggerado serviço, 
para a Faculdade Livre de Direito e reco-
nheço tambem a necessidade de fazer com 
que a contribuiçlio pecuniaria que tem de 
ser paga por parte do individuo que se pr«;>-
põe a exercer a proHssão de advogad<? seJa 
mais elevada ; mas só nestes termos e que 
darei o meu voto. 

0 SR. JAYMB GOMES:- De perfeito accor-
do com v. exc. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA : - Termino, 
sr. Presidente, declarando a v o ex c. e á 
Camara que voto contra o projecto em dis-
cussão o ( Muito bem I muito bem I ) 

o 11r. Vaaeo Azevedo : - Sr. Presiden-
te ofl'erecendo á consideração da Coroara 
d~s srs. Deputados o prC'jecto em de~ate, 
que dispõe sobre a conces~ão das provisões 
de advogado tive em vista facilitar essas 
concessOes ; pelo projecto n_. _69 as provi-
sões concedidas para o exerci CIO da advoca · 
cia em uma só comarca não dependem do 
concurso exigido na lei n. 257. 

Como vêem os meus nobres collegas,o meu 
intuito foi facilitar essas concessoes . o. 

0 SR. JosE' GONÇALVE3 : - Cortando algu-
mas disposiçOes em 2.· discussão v. exc. 
pode alcançar o seu fim . 

0 SR. VASCO AZEVEDO ... e submettendo-O 
á con8ideração da Camara confiei mais nas 
suas luzes do que nos meus deficientes co-
nhecimentos. 

E como se trata de um projecto que ser-
virá de base para estudo, quer da parte dos 
nobres deputados, quer da commil!são a que 
for remettido, peço a sua approvação nesta 
1. · discussão. (Muito bem !) 

Não havendo mais quem peça_ a palavra 
encerra se a discussão e procedendo-se avo -
tação é approva~o o projec~oo- A' commis-
slio de Justiça Civil e Crimmal. 

DISCUSSÃO DA EMBNDA DO SENADO 
Finalmente é lida e posta em discusslio .a 

emenda n.4, otrerecida pelo Senad? à p~oposi
ção de lei n. 23, emenda esta Já reJeitada 
pela Camara e sustentada pelo Senado. 
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0 IR, AsTOLPHO DUTRA diz que a emenda 
n. 4 ae contrapõe a uma disposlç!o da lei 
n . 18, que designa o escrivlio do judicial a 
quem deve caber o serviço do jury, e que 
ella o faz de modo inconveniente deixando 
ao arbítrio do juiz a indicação do foncciona-
rio sobre quem deve recahir o serviço no 
caso de não ter sido o officio do crime pre-
enchido definitivamente, na fôrma do proje-
cto da Camara. 

Parecendo preferível a lei n. 18 nessa 
parte, esperava o pronunciamento da com-
missão de Justiça sobre a mataria, afim de 
ver como devia votar. 

O tJr. CarlotJ Toledo diz que a emenda do 
Senado centém materJa que deve merecer a 
approvação da Camara, não lhe parecendo 
procedentes as observações do illustre repre -
sentante do 2. · dis t ricto, residente em Ca-
taRuazes. 

Com eft'eito, o fim do projecto foi restau-
rar os otllcios privativos de escrivll:es do 
jury, em todas comarcas do Estado. 

Ora, como este serviço à feito actualmen-
te, por força da lei n. 18, alternadamente, 
pelos escrivlles do civel, acontece que elle 
vem muitas veze~ , durante o anuo, recahir 
no escrivão, que accumula as funcções do 
cargo de othcial do registro de bypothecas, 
com manifesto prejuízo do serviço publico, 
de modo que indispensavel se torna a me-
dida consignada na emenda, derrogatoria da 
lei n. 111. 

Assim, o juiz attendendo a esta circum-
atancia ou a qualquer outra lloa armado do 
poder de desif(nar, com vantagem e utilida 
de para o setYJÇO publico, o escrivão que 
melhor possa desempenhar o pesado encargo 
de escrivão do jury até o provimento detl-
nitivo. 

A disposição, portanto, da emenda não é 
inut il ; à um corollario do projecto. 

Além disso, cumpre observar que ella con-
tém um principio de alta moralidade, per-
fei tamente de accordo com as inatituições 
democraticas, qual o que veda ao serven -
tuario que pessoalmente não exerce o seu 
officio, sem o successor legal, por mais de 
dois annos, conservar se na. posse do cargo. 

Com effeito, 11 s funcçlles publicas nllo são 
privilegias em beneficio das pessoas, mas 
instituidas por utilidade geral do Estado. 
Si o funccionario por incapacidade tempo-
raria não pode exercer o offi cio, a lei provê 
na especie, facultando-lhe a nomeaç!lo de 
um successor que o substitua, com todRs as 
garantias para o bom desempenho do officio, 
podendo volver á actividade do seu em-
prego, cessado o impedimento. 

Mas, si elle de posse do seu cargo, não o 
exerce pessoalmente por mais de dois annos, 
abusanao da facilida1e com que obtem li -
cenças para tratamento de molestias passa-
freiras, ou de negocios de seu interesse in-
dividual, justo é que presuma-se a renuncia 
de funcç ões que na fórma da lei e em regra, 
devem ser exercidas pessoalmente. 

A lei estatuindo esta disposiç!io nilo fere 
os seus direitos adquiridos, detlne simples-
mente a condição essencial pa ra o exercício 
de uma funcç&o, que por ser vitalicla, não 

pode ficar á mercê doa interesses indfvi-
duaes de nenhum funccion ario publico, com 
manifesto prt>jub.o da adminlatraçl o da jus-
tiça. 

Ao terminar, di sse o orador que taes eram 
08 motivos pelos quaes, acceltando a emen-
da do Senado, dar-lhe-hia o seu voto. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussl!.o, sendo adiada a sua 
votação por falt a de numero visto terem-se 
retirado alguns senhores deputados. 

Esgotadas aa matari as da ordem do dfa, 
o sr. Presidente designa para amanh& a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, in-
terpellações e moções. 

Approvação de redacções llnaes. 
Votação da mataria cuja discussl!.o ficou 

encerrada. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Segunda discussll:o do pr<'jecto n. 68, sobre 

escola normal da Capit al. 
Terceira do de n. 40, dando nova deno-

minaç!lo ã. Capital do Estado . 
Primeira do de n. 71, sobre divi s!lo dos 

districtos em secções eleitoraes . 
Levanta-se a sessão. 

TERMO DA REUNIÃO PARA A 43.• SESSÃO 
ORDINARIA, AOS 9 DE AGOSTO DE 1900 

P RBSIDENOIA DO SR. RI BEIRO DE OLIVEIRA 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
pr11sentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Astolpho Dutra, Raposo de Al-
meida, Desiderio de Mello, Luiz Cassiano, 
Ferreira e Mello, Olympio Mourão, Joaquim 
Calixto, lgnacio Murta, Arthur Pimenta, Va-
lerio de Resende, Xavier Rolim, Rodri gues 
Chaves e Porto Prsmo, faltando com causa 
participada os srs. Olympio Borges, F. Pei-
xoto, Freitas Castro, Bernardes de Faria, 
Simeil.o Stylita, Juvenal Penna, Abeilard, 
Carvalho Britto e Alves de Lemos e sem 
ella os mais senhores. 

Não se achando presente o sr . I.· Secreta-
rio, occupa o Jogar deste o sr. 2. · Secretario 
e para o 1 ogar deste é convidado o sr. As-
tolpho Dutra. 

N!io havendo numero legal para abrir-se 
a sessão o sr. Presidente declara que a or-
dem (i o dia para amllnh! é a mesma j á pu-
blicada e suspendem-se 08 trabalhos. 



43.• SESSÃO OR.DINARI.\, AOS 10 DE AGOSTO 
DE. 1900 

PRE3IDENCIA DI) SR. RffiE IRI) DE OLIVEIRA 

SU liMA 1110 : - I • par te da ordem do dia. -
Acta . - l!:xpeJieote. - D •scurs":~ dos sr, , Joao 
Luiz e c~rlu~ fut edo, ambos sollrd a morte du 
s -·. Jo.'é P<J.Jro Xav ier ria Verga. - Suspen;llo 
da sess<l<!. - Ord~m do dia. 
Ao meio -dia, feita. a chamada, acham-se 

presdntes o~ ara. : Ribeiro de Oliveira, Ce· 
lesti uo Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, Fra.nklln Botelbo, Julio l'avares,Leo-
poldo Cor•ca , Jayme Gomes, Joao VeUoso, 
Deltlm Morem1., Raposo de Almeida, João 
Luiz, At tlmr Pimenta, Luiz Rennó, Joaquim 
Caltxto, Gaspar Lopes, Jusé Gonçalves, Fer-
reira e Mello, Carlos Tolodo, Rodrigues 
Chaves, Ignac10 Murta, Astolpho Outi'a, De-
siderto de Mello, Valerio de ltesende, Astol-
pbo Pinto, ~ibeiro Junqueira, Luiz Ca.ssia· 
no, João Pio e Lindolpllo Cumpos, faltando 
com causa. participada os s rs. Olympio Bor· 
ges, F . Petxoto, Freita11 C;tstru, Bernardes 
de· i"11 r ia. Simeão :Stylita, Juvenal Penna, 
Abeilard e AI ves de Lewos e sem e lia os 
mais senhored. 

Abrd-Se a. sessão. 
Lida. a acta da antecedente e não bavendfl 

quem sobre ella l'liça observaç<les o sr. 
Prc:sidente a d:i. por approvada. 

EXPE DIENTE 

Não ba lei tura no expediente. 
0 SR . LEOPOLDO CORRf: A, obtendo a pala · 

vra, traz ao cunbecimento da Camara que a 
com mis>ão nomeada para representai-a 
nos funeraes em memoria a Humberto I, rei 
da ltali a, cumpri u o seu dever.-lnteirar.la. 

O sr . .João Luiz (mCJvi -,ento de attenção; 
p1·o(u ·>d ry sit . ncio) : - Sr. Presidente, já é co 
nbecil.la daCasa a infausta nova do passamen-
to, na ciciada de Ouro Preto, do preclaro mi · 
ne tro commen dador Jo>é Pedro Xavter da Vei-
ga, um dos vultos mais notaveis ria política 
mineira, nes te u ltimo quartel de seculo,pelos 
serviços relevantes q ue prestou ao pa1z 
como jomalista, como legislador e, ultima-
mente, como director do Archivo Publtco Mi · 
neiro . 

Herdeiro i as tradiç<les e do nome de uma 
ups mais illustres famílias do Brasil, porta-
dor, nesse nome, dali glorias de um dos fun -
dadoras d ·l naci onalidade brasileira, Evaris-
to Ferreira. da Vt~iga, o illustre fi nado soube 
manter em uma altura ele vadíssima o nome 
que trazia., honran do o Estado que lhe foi 
berço e a. cidade que o viu na;cer, cidade 
ondo3 eu ra ·ido e que, neste momento, deve 
estar co ut~r ta de lucto pela perda sensível 
de um dos seus ma1s illustre~ tllbos. Jorna-
lis ta, a sua penna !'oi uma arma de combate, 
mas, de um combate nobre em todas as lu · 
ctas em que sabia quasi sempre triumpbante 
pela força. de su .t log1ca e belleza. de seu 
estylo; polltico, vód o v:i stes no Congresso 
Minet ro , na. Constituinte, nas sese<les ordi · 
narias, desempenhando os mai11 salientes 
papeis como legislador, t omando a parte 
mais activa em todas as magnas queat<les 

que se agitaram, quer em relação a organl-
zaç11:o da, nossa Constituição politica, quer em 
relação á organinção dos serviços orctinario1 
do Esta o. 

Direct r do Arcbivo Publico Mineiro, nós 
todos sabemos os relevantes set·viços que 
p·r.estou ao ~atado, organ1za ndo aquella. re-
partição, até emão de~curada. E' de todos 
sabido quanto esforço, quanta solicttude, 
quanta competencia elle desenvolveu para 
que o Archtvo Publtco do Estado de Minas 
fosse um verdadeiro repositorto das nossa.a 
tradiç<les e do~ nossos dtrei tos, sobretudo 
em mataria de ltmites. (Mu ito bem.) 

Mineiro, tlnalmente, sr. Presidente, v. 
exc. e a Uamara conhecem os serviços rele-
vantes que elle prestou, como reprd&entan-
te de Mtnal!, junto ao Governo do Estado 
do Rio de Ja'heiro, na magna. questão que 
hoje esta afl'ecta ao r odar judiciario, podar 
que vae encontrar no seu relator10, nos do-
cumentos por elle p roduzidos e que foram 
descobertos a custa de muitos esfot•ços, os 
esclarecimentos necessarios pard. a decisão 
de uma questão, cuja. solução trar:i., estou 
certo, os ma10res tnumphur! para o Estado, 
os q uaes em grande parte se1 ão devidos à 
sua competencia, á sua abnegação, ao seu 
patriotismo de mineiro. (rlpoiactus; muito 
bem.'. E' morto, sr. Presrdunte, um dos 
mais Illustres mineiros, em rela~ào ao 
qual podemos diztor como o poeta- « que 
importa. a morte, si a mortd é o pro-
logo da vida. 1 » - si seu nome llcará eter-
namente gravado nos annaes da historia 
Mtneira, pelos serviços relevantes que 
prestou como cidadão, como jornblista e 
como polit1co 1 ! ! A Camara dos D<l pUthdos 
interpretara perfeitamente os sentimentos 
de todo Estado si consentir que se lance na 
acta desta sessão um voto de profundo pe-
sar pelo seu passame nto, si nomear uma 
comm1ssão que dé p~sames a sua exma. 
famtlia e si, como te.tem unbo da muit a ad-
miração que consagrava ao il lustt e mineiro, 
susptmder a MUl se.;tiãO . E' o que requeiro. 
(Mu zto bem I Muito l)e,n !) 

O sr. t.'arlus Tuledo:-Sr . Presidente, a 
dor que invade o coração dos minetruss p<'la 
perda irreparavel de um dos uom ~ n.;, que 
mais elevaram o Estado, no conctJitO e admi-
ração dos contemporaueos, uão poderá em-
bargar-me a voz, neste Wollientu, em que a 
Camara dos St'S. Depu tados tr1 buta a mais 
legt tima homenHgew que é posstvel conce-
der a um verdadetro reúi vivo. 

Na verdade, SI'. Presidente, secundando as 
palavras, repassadas de uloqueucw , prof.,ri-
das pelo 11lu -tmdo r epresentante do 4.· dis-
trtcto, ~·enho apenas diri~ir - me á Camara 
em nome da. Vc!lha Capital de Mtoa8, a que 
José Pedro Xavier da Veiga se li gou pHlos 
laços do coração, onde constitui u fanwia. e 
onde o exemplo de suas vu-tude.; perdurará 
por todo o sempre; em uome de~ta vellla 
Capital, cujos direitos, cujos interesses , nin-
guem com mais eloqutJncla, cow maiS dedi-
cação, c m mais eleva.1o patriotismo, soube 
derender no seio da Constttuinte, qua.udo se 
tratou da magna e Importante questão, que 



&paixonou todos os e1piritos, no Estado : DISCURSO PRONUNCHDO NA SESSÃO DE 7 
refiro-me á mudança da Capital. DE AGOSTO 

A populaçlo daquella herotca cidade viu o 
paladino indefeaao, luetando valentemente A RESPErro DA cas.t.çXo DE UMA uaou 
para conservai -a na terra que foi o berço du NORMAL NA CAPITAL DO EsTADO 
liberdade• de nossa patria, na terra que 
guarda em seu seio a Imagem do precursor 
da Republica1 no Brasil; todos viram q•te si, 
pela magia ae sua palavra, pelos esforços 
de aua maacula intelligencia, nada poude 
conseguir, e certo, entretanto, a dedicação 
de seu patrioti~mo, os intuitos nobres do 
seu t>levado espírito hão de perdurar menos 
como recordação grata á populaçi\o de Ouro 
Preto, cujos sentimentos eu interpreto neste 
momento 

E, ar. Presidentd, concluindo estas bre-
ves reflexões sobre o papel saliente, que tão 
benemerito mineiro teve no memoravel 
acontecimento de noua historia, em nome 
da veltla Capital, venho •lepositar no seu 
tumulo-uma lagrima de gratidllo e de sau-
dade. 

O &R. PaEStDI!NTE manda que se insira na 
acta o voto de pesar proposto, nomeia para 
dar pesames á família os srs. Carlos Toledo, 
João Velloso e Nunes Pinheiro e em virtude 
de approvação unanime da Camara ~uspentle 
os trubalhoa e designa para amanhã a •e-
guinte 

ORDEM DO DIA 
1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sõea e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apre•entaçl!'o de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moçiles. 

Discussllo de requerimentos, indicaçõeP, 
interpellações e moções. 
Approva~ão de redacçiles ftnaes. 
Vohção da mataria cuja discussão ficou 

encerrada. 
2.• PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
3. discussão do proj ecto n. 67, dando des -

tino à quantia arrecadada, proveniente da 
loteria concedida ao Conservatorio de Musica 
de Harbace na. 

3.• da do de n. 40, dando nova denomina-
ção á. Capital do Estado. 

J. • tio de n. 71 , sobre divisão dos distri · 
ctos em secções eleitoraes. 

Levanta-se a sessão. 

c - 30 . 

O •r. Rocblgue• Chaves: -Sr. Preei· 
dente, podt a palavra unicamente para decla 
raro modo porque voto o projecto em discus-
são. 

Nll:o posso contestar a conveniencia e 
utilidade de uma escola normal nesta Capi-
tal, como em qualquer outra cidade do Kl· 
t ado; ·ao contrario disso seria divorciar-me 
das tdéaa que sustentei o anno passado por 
occasião de discutir-se o projecto relativo 6. 
instrucção publica. Entretanto, oa meios 
adoptados pelo illustre auctor do projecto 
para custeio da escola nelle contida alo 
taea e eu discordo dellea t!o profundamente, 
visto como, além de outros motivos, vem 
ferir directamente os intereaaea da circum-
acripçllo que represento que nll:o posso votar 
a favor do mesmo nem em l.a discussão. 

Aguardo, porém, a 2 .a para discuti! o e 
otfet·ecer emendHs, ai por ventura elle for 
approvado pela Casa, e espero maia que a 
commiasão estudando os meios indicados 
pela lei de iostrucçã1 publica votada o anno 
passado, tornará v1avel o meamo projecto. 

ReDresentaçao de habitantes da !bbadia, Estrada de Ferro 
ceste de Minas, sob medldax attinentes á lavonra 
lllma. e exma. ara. deputados da Camara 

estadoal. - Os abaixo asaignado~, lavradorel 
e intermediarios residentes n'lata estaçlo, 
vêm, perante v. v. exca., solicitar as medi-
das sel!uintea : 

Primeira.-Que as Estradas de Ferro Oeste 
de Minas e Central, deixem de exigir ter cada 
sacco de café 61 kilogra mmas no fiel, quando 
é intuitivo, que chegado ao Rio, jama1s con-
ferira o peso com o da procedencia. Occorre, 
portanto, ser tal exigencia futil pelo já ex-
posto e onerosa porque o acerto do peso 
aqui é indispensavel. 

Segunda. - Que as referidas estradas sua-
pendam as ordena de estaçll.o alguma rece-
ber café em saccos que não sejam comple· 
tamente perfeitos, visto como, furados no 
Rio para se obter amostras, o que é feito 
por todos os comm issari o~, ter6. o productor 
de fazer acquisição de outros. 

Terceira. -Que se reduzam as tarifas da 
Oeste de Minas equiparando-as mais ou me-
nos às da Central, porquanto, sendo ellas 
exaggeradisaimas, tlesap parece a concurren-
cia desta estação. procurando os negociantes 
do centro de Paracat.ü e Goyaz a de Sete 
Lagoas- muito mais distante! 

Releva notar que, actualmente, a taxa por 
dez kilograinmas de café do SotiO ao Rio -
(364 kilometros), é de S'l97 e a da Oeste, por 
1dentico peso daqui ao Sitio (509 kilometroa), 
é de S9091 

Quarta. -Que sejam conservados os doia 
comboios diarios, porquanto o novo borarlo 
-a vigorar de I.· de agosto pro:ximo futuro 
em deante - prejudicará aitamente este 
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centro, convindo mencionar-se qne o estado 
precHri o dessa companhia, não se origina 
disso e sim das suas tarifas exorbitantis-
simas. 

Qumta. - Que se torne etrectiva a lei que 
obriga as companhias de estra'.ias de ferro 
a cercarem suas linha~, evitando-se dest'ar-
te os colossaes prejuízos que aotrrem os cria-
dores marginaea das mesmas . 

Sexta. -Que supprima esta o combusti-
vel- madeira- o qual occasiona damnos 
consideraveis, queimando se mercadorias, 
que nlio são pagas aos destinatarios e estra-
gando-se os carros. 

Os peticionarios esperam do patrioti~mo 
de v. v. excs. todo o esfllrço, para que sPjam 
satisfeitas suas justas reclamações. - Saude 
• fraternidade. 

Abbadla, Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
25 de julho de 1900. -Antonio Orsini, ge-
rente do deposi to da Companhia Cedro e L'a-
choeira e consignatario; Almeida Figueiredo 
& Comp . , negoCiantes ; Jo~e Alves Pinto, ne-
gociante e commissario; Abraham & Irmão, 
commissarios; Jolio Ferreira da A~sumpção, 
negociante e consignatario; Jeronymo N. G., 
negociante; Octavio Alves C., negociante ; 
Augusto Teixeira da Fon~eca, pharmace uti-
co; Teixeira & Andrade, negocia nte~; José 
Teixeira Barbosa de Vasconcellos, Luiz An-
tonio Ferreira, negociante; Jofé Vianna Co -
labria, Regino Rodrigues tios Santos, nego -
ciante; Joaquim Alves Santos, negociante; 
Eli as Pinto da Fonseca & Comp , negocian -
tes; dr. Antonio Alves da Silva, negociante; 
Felicio Antonio Calabria, criador; José Ceci -
lio Arruda,' negociante ; Jolio Martins Tristão, 
criador; Manoel Fernandes Nogue1ra, nego 
ciante; José Americo de Assis, negociante; 
Ernesto Peixoto Carreira, negociante; Ali pio 
Janeiro de Mendonça, capitalista; João Jusà 
Ferreira, negociante; Olympio Pereira da 
Fonseca, negociante; Antonio de Alcantara 
Castro, negociante; Antonio Geraldo de Faria, 
criador; Manoel de Barros, negociante ; Fa 
bricio Martins T., criador; Jeronymo Anto 
nio de Sousa, carreiro; Martinho Gonça lves 
de Menezes, negociante; Cezarino Vi eira da 
Silva. Antonio S. de Sousa, negoc iante; José 
Martins de Oliveira, negocia nte ; J o ~é Alves 
de Sousa, amb ulante; Jose de Almeida, n'l 
gociante; Pedro Lima de Sousa, fazendein ; 
Jose Fernandes de Carvalho, cri ador; Anto-
nio .José da Silva , criador; Firmino Theodoro 
da Costa, cri ador; Francisco Vaz da Costa, 
criador: Albino Pereira de Araujo, Luiz Al-
ves da Silva, negociante; Antonio AlveH da 
Silva, negociante; Antonio José de Ar;,ujo, 
negociaute; ltagyba Alvares da Sih·a, nego-
ciante; .João Evangelista Ferreirll, cJ"ia dor; 
Arsenio Cordeiro, negociante nmb ulante; 
José Bento de Sousa, negociante: Antonio 
Alvares da Silva, negociante; JI:Jsé Antonio 
de Sousa. criador; Pedro Som·es da Silva, 
faz end ei ro: Alfredo Soares da Silva, cri ador; 
Joaquim J o~ó de Barros, cri ador; Manoel 
Joaquim de Bastos, crisdor: Jo~é Dias Fer 
reira , criarlor; Raphael Dias Ferreira, cria-
dor; Jose Victor da Silva, criador·; F1rmino 
Jo F<i da Silva, criador ; C;arlos Theodoro da 
Costa, criador; Pedro Affonso do Carvalho, 

criador; Manoel Affonso de Carvalho, cria-
dor; José Mello, fazendeiro; Francisco Vaz 
da CI)Hta Filho, fazendeiro; Antonio Theodoro 
da Silva, fazend ei ro; Manoel T . da Costa, 
f11zendeiro; José Emygdio da Silva, fllzendei-
ro; Hermogens Jose d1t. Silva, criador; Flavio 
José Albino, criador; Tolent.i no José da Silva, 
criador; Custodio Lino de Sousa, fazendeiro; 
Joaquim Dias Ferreira, fazendeiro; João Dias 
Ferreira , f11zendeiro; Jose Joaquim nias Fer-
reira. fBzendeiro; Candido Jo~é de Barros e 
v. João Baptista Porto. 

Recurso d~ professor urimlfio Flavio Loo~s Cnç~ 10 a1 
Cunmsso MinEira 

lllmos. e exmos. srs . representantes no 
Congresso do Estado.-Para vossajustiça o 
infra a~signado, velho pr•ofessor prlmario, re-
cor·re do ac:to de 17 de janeiro do andante, 
do dr. Presidente do Esta\\ o de Minas Ge-
raes, supprimindo, no arraial do Bom Des-
pacho, do município de Santo Antonio do 
Monte, a primeira cadeira de instrucção pri-
maria do ~exo masculino, regida pelo sup-
plicante. 

Esse decreto fazendo p&rmanecer naq uelle 
arraial a segu nda cadeira, regida pelo pr·o-
fessor Jose d' Avó, foi cert11.mente injusto : 
porquanto, e11sa se~runtla cadeira , cre~da em 
1897, n!l.o podia ex lege ser conservada, e 
supp rimida a regida pelo supplicante, de 
maior frequencia que f1.1i sempre superror a 
25 alumnos, e a muito mais antiga, onde o 
infra assignado e professor desde 18i4. 

Do art. 11 da lei n . 28 1, de 16 de setem-
bro do anno passado, são as seguintes e ta-
xativas drsposições : 

«A su ppressão de cadei ms de i ns t rucção 
primada será feita de preferencia dentre as 
de creação mais rerente e as de menor fre-
quencia». 

Supprimida contra essa formal disposição 
a primeira cadeira em Hom Despacho, posto 
illejlalmente em disponibilidade o respectivo 
professor, já. por es~e acto nullo, sem t fi't~ ito 
jurídico, j&. po l a~ condições perdonalissrmas 
do me~m" prot' .. ssor, não devia nem podia 
es te accei tar· a remoção for.,:ada para Pro ,·i 
dencia , no município de Leopoldin ·1. 

Dep '>is ti o 26 ao nos de Sl3 rviço no magi .te-
rio primario, qu e exerceu inioterr'up Lamu n-
te, liga ndo ao encargo de perceptor da in-
fanci a a rrnportancia que merece, cumpr in-
do tl SLrictatn•-nt;J os dev eres inlterente ~ ao 
cargo, q ue alti, em l:lom Despacho, desempe-
nll ou, sempre a contento geral; o infra a~s i 
gnndo , mu rto de outra sorte, devia aguardar 
e <~guardava tranquillo a conservaçlio do sua 
escola, qu ando é su rprehendido pelo acto 
do qu11 l recorre : sem embargo dos boatos 
em contrario, ell ' confiava na justiça de sua 
causa, contra a qua l, é pre~ urnive l , terão 
agido m ~· u s e fals os informantes, explorado-
res polrtico ~ , que i llaq uearam a boa fé do 
Poder E: rl cutivo, o induzindo a erro tão fa-
ta l ~os interesses e direitos do suppl rcan o . 

Qualquer-. porém, que seja o movei do 
acto de 17 de janeiro, deve ser reparada pelo 
Congresso a mj ustiça feita ao inrra assi gna-
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do, que pede e espera sua reintegraçlo na 
escola que regia e onde passou o melhor de 
sua vitla , gasta em bem servir ao Estado, num 
dos ramos mais rel6vantes do serviço publico, 
posto que mal remunerado, o mais espinto-
so qu içá . 

O sopplicante aguarda justiça. 
Pitanguy, I I de agosto de 1900.-Flavio 

Lopes Cançado. 

tinga para o Abre Campo.-A' commissã o de 
Estatiatica. 

O SR. JoÃo VELLoso envia á Mesa uma re-
presentação de ha bitantes da Capital fazen-
do ver a necessidade de aer elevado o nu-
mero de escolas primarias.-A' commissl\o 
de lnstrucçl\o Publica. 

Requerimento 
De Joaquim Emygdio da Rocha Couto, por 

teiro da Repartiçl\o de Terras, solicitando 
44.• SESSÃO ORDINARIA AOS 11 DE AGOSTO por mais um anuo a prorogaçl1o da liceoça 

DE 1900 em cujo goso se acha visto continuarem os 
seus incommodos de &aude.-A' commissiio 

PRESIDINCIA. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA de Petições. 
SUM\1AIIIO :- 1 .• parle rla ordem do dia .-Acla . 0 SR. RIBKIRO JU~QUEIRA. pede OS bona 

Expen ieote.- OhscrvacõeR rt r.s ~rs. HihP•ro Jun- otllcios da Mesa junto á. respectiva commls-
quPira. Joilo Pio. Jc>no \"P II o~o e Ju lio Tav~ re • . ~ ão atlm de que tenha solução uma quea-
-Di~cursos rl oo< srs . CuJo• Tolerto e Ce i P~ t i n n tllo atrectfl ao seu estudo ba perto de tres 
Soare• - ·! . • leilu r• . -Apre~cnhç11o ria~ rerl a· ·coe~ annos relativamente á. questão de limitei 
linaes rl o~ projecros ns 37 e fl ~ . -ldem rto pro- entre os municípios de Leopoldina e Silo 
jec•o n. n e da indícaçll.o n . 11.-llequerím .. nto José de Alem Parahyba . •1: urgcncia.-AJ?resontaç:\o do pa ~ec~ r para ~ - · O SR PRE•IorncTE declara que a commis-d tSCIIssilo do pro)ecto 11. li R. do ::.enadn. - D1s- · • . 
cu~~ão •I c requ erime nt o~.-\'o t ~ç<'>P.s art ia•la s. _ são acaba de ouv1r a r.eclamação e c~rta
?.• pa rl e .- ~. · cr. i ;cn >s~o rt ns pr•' ie•:to• ns. 4' ' c I mente . tom ará em constderaçll.o o pedtdo a 
67 - 1.• do de n . 41.-DíFCUWlS do! sr~ . llibei- ella fe1to pelo nobre deputado. 
ro Junqu~in . Ast lrho Dntr:~ e . Valerio •te 11 •- o sr. Carlos Toledo:-Pedi a palavra 
zend -. -llequenmeoto de urgenc1a .- Apreseota- p 'd f 1 ' 
c~o e discuss:1o da redacção llnal rlo projecro n. sr. rest ente, para_ azer um eve reparo, 
67.-0rdem do dia. e em nome _da moralidade e .do decoro que 
Ao meio-dia fei t a a chama,Ja acham-se devem prestdlr a toda~ as deliberações de~ta 

presentes os srs : Ribeiro de Oliv~ira Agos- C~sa, so,bre uma pubhcaçllo mserta no D~a-
. . · . ' r1o de M •nas de 9 do corrente, a resps tto 

tmho :eretr.a, Celestmo Soares~ Joll.o Volto - do projecto n. 37, proposto nesta Casa e 
s~, Joã•> LU I?;, Raposo d~ Almerda.. Brandão submeLtido á consideração da commissão de 
Ftlho. Lutz Rennó, . Del m Moretra, Ja y~e Constituição, Legislaçl!.o e Poderes. 
Gome~ . S•meão Styhta, ~o~é .Gonçalves, Lt.n Eu sinto profundamente, sr. Presidente, 
dol ~-o ho Ca mpos, Ast?IP 0 Pin to, João. PIO, ter de falar nesse assumpto á Camara dos 
Astolpho Dutra, Julto . Tavares, y aJArlo de drs. Deputados, visto como tenho por ha-
Rezende, _Nunes Ptnh~tro. OlympiO Mourão, bito respeitar sempre a liberdade de im-
Arthur Ptmenta, Gaspar Lopes, Ribeiro J~n - ensa e a liberdade de manifestaçll.o do pen . 
que1ra , Ferreira e Mello, Leopoldo Corre~.. pr . . 
Frankiin Botelho. R<>drigues Ch av e 9 , Por to sarnento _de. qualquer cidadão que se .JUlgue 
Prim o lgn acio Murta Joaquim Calixto Car- com o dtre1to de fdzer vmgar um d1retto 

' 
1 

' ' ' lesado los Toledo, Desiderio de Mello e Xavi er Ro · · . . 
Jim , fa ltando com cau sa. par ti cipada os srs .: Mas, Ve)o-me na ne.ce.;s 1dad~ de f11zer esta 
Olympio Borge• , F. Peixoto, Fre1tas Castro, ob8ervaçll.o pelo mottvo seg!lmte : n a . qu~
Bernardes de Faria Juvenal Penn a Ab i ·1 !Idade de membro da comm1ssão de Constt· 
lard e Alves de Lem~s e sem ella 0~ mai s tuição e Poderes, tive de emittir parecer 
senhores. sobre o prCljecto n. 37, á cerca de incom-

Ab sã o patibilldades eleitorae:; para o cargo de 
. re-se a ses ' • ' a gente executivo, proj ecto esse que foi 

Ltda 11 a cto. d a a ntecedente e não havon · 1 apresentado á Casa pelo muito d igno e il -
do qu e m so br~ ella fdç a observações o H . lustra do representante do Estatlo, res idente 
Pres1de nte a da por approvada. em Mon tes Cla ros, cuj a honorabilidade pes -

soal eu sou o primeiro a reconhecer . . . 
EXPE 'li ENTE 

O sR. I . · Sr c.1 ErARIO dà co n ta do seguinte : 

Ofl'icios 

Do ar. dr . Secretario d ~ A~ricultura e n-
viando as informações so lit:1Ladas pela Ca-
mara sohre os re querim e ntos e m qu e di ver-
sos viticul to r·es e vin icul tores do E~tado p o-
dem verba para pa g>1 mento dos premies a 
que têm direito .-:\' co mmissiio de Orça -
mento. 

Do Presidente da Ca m3r t Municipnl d B 
Abre Ca mpo envia ndo u m:t r·Apresentação de 
habitantes do distr id o do Verme lh o Novo 
pedindo sua passagem tJ , co ma1·ca do Ca1·o.-

0 SR. CELIISTINO SOARES :-Muito agrade -
cido. 

0 SR. CARI,OS TOLF.DO .. . e cujo~ int u itos 
patrioticos nem sequer poderi ~< de lles du-
vidar um instante . :.costum ado como es-
tou em ver em P. exc. um cavalh eiro Eem -
pre correcto no de•empe n ho das fun cçõe~ 
polí t icas qu e lhe fora m conrl ad lt s (Apoiados) 
pelo dign o eleitorado do ~eu dis tt·icto . Pot· 
isso, ar. Prus idente, su bmettido esse p rojo -
cto á consi • l er~ ç ~ o da com mi s~ão, nem por 
um momen to passo u pelo e pirito de qu a l-
quer dos Feus memhr s a ci rcumstanciu de 
<:Ue se trat"nl. de assumpto qu e pudesse t er 
r eferencia t:om a p olit:ca loca l. Estuda ndo 
a ma taria, a corn missão p rocu~on basear 



aeu parecer unicamente em prinolpios de 
utilidade geral, sem ser suggestlonada por 
solicitações ou por empenhos de quem quer 
que fosse. 

O •a. JoXo Pio :-lsso é uma injuria que 
nll.o alcança a commlssll.o. 

0 BR . CARLOS TOLBDO :-Sr. Presidente, 
encarando a questllo somente debatxo do 
ponto de vista da utilidade geral, estudao· 
do-a segundo as fracas luzes (Nilo apoiados) 
do meu entendimento, Inspirando-me, ape-
nas, no patriot-ismo, que e a unica cousa 
que dirige 011 meus actos nas deliberações 
em que tomo parte ... 

O SR. JoXo LUiz:-A correcção de v. exc. 
não podia ser posta em duvida. 

0 SR. CARL'JS TOLEOO ..• nesta Casa, jul-
guei que a mataria proposta em alguns nu-
meros do projecto apresentado pelo nobre 
deputado residente em Montes Claros, nllo 
eetava em condiçõ3S de ser approvada pela 
Camara. Eu ignorava, porém, sr. Presidente, 
a ciscumstancia, aliás tornada publica, de 
que o nobre deputado era candidato ao cargo 
de agente executivo da municipalidade de 
Montes Claros .•• 

O sa. CELIISTINO SoaRES :-Eu contesto isso. 
0 SR. CARLOS TOLEDO ... em concurrencia 

com outro cidadão, que tem contracto com 
o governo da União . 

0 SR. CI!L&STINO SOARES:-Não apoiado. 
0 SR. CARLOS TOLBDO:-Ignorava, como 

ainda ignoro, sr. Presidente, porque não 
posso como repre8entante do Estado, accei-
tar como verdadeiras Informações que não 
aquellas partidas dlrectamente do illustre 
deputado que acaba positiva e terminante-
mente de declarar que nll.o é candidato ao 
carp:o de agente executivo da municipalidade 
de Montes Claros (Apoiados; muito bem). 

O sr. JoXo Pm:-Essas informações são 
anonymas, não são do Diarío e nenhum va-
lor têm. 

0 SR. RIDBIRO JUNQUEIRA:-0 Diarío de 
hontem acceitou essas informações e deu-
as como suas. 

O SR. JoXo P10:-0 Diario nllo assumiu a 
responsabilidade do facto. 

0 SR. CARI.OS TOLED0:-0 Díari? de Minas 
é um jornal que nos merece toda conside-
racll.o pela direcção politica (Apo iado do sr. 
Joi),? Luiz) e criteriosa de sua redacção e 
mai s pela seriedade com que encara todos os 
problem as politicos, economicos e financeiros 
do Estado; é um jornal que tem tomado a 
peito a defesa dos legitimes intere~se s de 
Minas e, por isso, eu não podia deixar pas -
sar despercebida uma publicação inserta 
na sua parte editorial e referente a um 
proj ecto que transitou pela commissão de 
Consti tuição e Le~~: islação , d,l qual sou 
obscuro membro (Nlio apoiados). Ftlito esse 
reparo, sr. Predidente, eu dou parabe ns à 
Camara dos SI'B. Deputados por te rmos, sem 
o menor attrito pesfoal, sem :l menot• oJT~n 
sa, em razão da publicao,:l!.o inse1·ta no digno 
di ario, que se publi ca nesta Capital chegado 
a um accordo razoavel, a uma so lução de-
finitiva em tão delic~do ass umpto . 

0 SR . CELESTINO SOARES:-Nem O Dir1rio 
era capaz de attrtbuir a v . exc. a cap .1ci -
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dada de submetter-se ao pedido de quem 
quer que fos3e; o Diarío sabe fazer juetiQa 
ao caracter de v . exc. 

O sr. JoXo Pio:- Foi um anonymo que e1· 
creveu iaso . 

0 SR. CELESTINO SOARBs:-0 nobre deputa-
do refere se ao Diarí~. 

0 SB.. CARLOS TOLEDO:-Nem podia deixar 
de referir-me ao Dtario tanto maia quanto, 
esposando o aparte dado pelo lllustre depu-
tado residente em Leopoldina, esse jornal 
declarou em sua ediçl!.o de hontem que assu-
mia inteira responsabilidade da publicação 
que fizera. 

0 SR. CELESTINO SOARBS:-Essa publicação, 
me parece, não pode attingir á pessoa de 
v. exc. 

0 SB.. CARLOS TOLB ;•o:-Não attinge á mi-
nha pessoa, mad, attinge a commissão de 
que sou obscuro membro. 

0 SR. CELESTINO SOARBS:-Não attinge. 
0 SR. CARLOS ToLBDO: - Poderia attingir 

ainda ... 
0 SR CI!!LESTINO SOARES:-Poderia atti ngir, 

mas não attinge. 
0 SR. CARLOS TOLEDO . •. aos proprios se-

nhores deputados que acompanharam a 
commissl!.o em suas emendas e á propria 
maioria da Camara que não concordou com 
a commiPsão. 

Pelo modo porque esta redilfido o artigo 
do Diario , artigo esse que é, etl'ectivamente, 
desairoso para os creditas e para o decoro 
desto Casa, parece que nos deixamos levar 
por solicitaç!les ou empenhos de qualquer 
ordem, o que não é possível, porquanto, to-
dos reconhecem que a Camara dos Deputados 
de Minas tem sempre procedido com toda 
correcçl!.o e patriotismo, com perfeita isen-
ção de e~pirito em todos os assumptos que 
são sujeitos á sua deliberação . 

VózEs:-A Camara está acima dessas pu-
blicações anonymas (Apoiados). 

0 SR. CARLOS TOLEDO:- Tenho concluido 
(Muito bem). 

O SR. Joio PIO envia á Mesa, e pede para 
ser publ icado no jornal oficial o Feguinte 
te legramma em que o commercio de Ouro 
Prato se manifesta solidario com os seus 
r.ollegas desta Capital relativamente a lote-
rias. 

TELEGRAMMA 
Revd. sr . padre João Pio.-Mino s . - Pedi-

mos declarar-commercio ouro -pretano adhe -
re r~ presentaçll.o commercio dessa cidade 
sobre loterias. 

Antonio Oliveira, Painh aR & Irmão, Tiberio 
Sotto Maior, J. Queiroz & Comp., J. Severia-
no & Comp ., Moreira & Irmão, Antonio 
Coelho de Magalhães GomaR , Nathanael S. dos 
Santos Teixei ra, Bu rl amaqui & Ma tt.o ~ , Por-
ftrio Franci sco Fer reira, .Joaqu im Men las da 
Matta, Victorino Dias & Comp., J . Lyra & 
Comp. , An tonio Franci sco dos Reis, Alva ro 
Aug-usto de Oliveira, J. Mendes & Comp . , 
José Carvalho de Oliveira, Diogo de Oliveira 
& lrmãns, Marianno nuarniere, Abilio, 
Mendes & Comp .. 81lt rão & Comp . , Antonio 
Quites, José Antonio de Araujo, Antoni 0 



Francisco Ferreira, Belmiro Dias de Oli-
veira. _ 

A' commiaslio de Orçamento, depois de pu-
blicado no jornal da Casa. 

0 IR, JULIO TAVARES requer Se delegue á 
Mesa a faculdade de. nomear por parte da 
Camara os membros para a commisslio mixta 
Incumbida de apresentar o projecto sobre 
reforma eleitoral. 

Com o assentimento da Camara elo nomea-
dos os srs. Julio Tavares, Jolio Pio, As-
tolpho Outra e Delfim Moreira. 

O ar. Celeatloo Soarea:-Pedi a pala-
vra, er. Presidente, para f11zer uma decla-
raçllo peuo11l com relaçlo ao disnurso que 
acabou de pronunciar o nobre deputado re-
sidente em Ouro Preto, e começarei, ar. 
Presidente, vor agradecer á s. exc. os con· 
ceitos lisonjeiros que externou a meu res-
peito, passando depois a fazer a rectificaçllo, 
que penso, a minha bonorabilidade ex ige. 

Trata-se, sr. Presidente, de um incidente 
aqui havido por occaeillo da passagem, em 
3.• discusslo, do projeoto n. 37, do qual fui 
auctor·. 

E' desneoessario que historie ·os aconteci-
mentos que se desenrolaram, porque a Ca-
mara dos sra. Deput11dos os conhece perfei · 
tamente, mas tendo o D iario de Mina1 em 
sua secçllo dos entrelinhados publicado ai 
guma cousa que o nobre deputado julgou 
trazer dezar à sua pessoa no duplo caracter 
de deputado e membro da commissão de Le-
gislação, veiu hoje s. exc. a tribuna explicar 
os facto~, mas na sua exposição s. exc. fo1 
além daquillo que devia as~everar, pois ori . 
entando-se talvez no J01·nal do Povo decla-
rou aqui que eu sou candidato ao cargo de 
agente executivo municipal da cidade onde 
resido. 

0 SR. CARLOS TOLIIDO:-Perdl\o, n!!.o me ori-
entei unicamente no Jornal do Povo, é um 
facto publico e notorio. 

0 SR. Ctn.ESTINO SOARBS:-Não é facto pu -
blico e notorio: não podia v. ex c. ter outra 
fonte de informações porque foi a unica no-
ticia publicada a tal respeito, devida ao ar. 
senador Gonçalves Chaves que declarára no 
mesmo jornal sabia que eu era candidato ao 
logar do agente executivo e que a minha 
c11ndidatura era inviavel. 

Pois eu venho à tribuna para declarar, 
nllo só ao nobre deputado residente em Ouro 
Preto, como ao ar. senador Gonçalves Cha-
ves, que si rosse candidato ao logar de 
agente executivo da cidade onde resido, não 
teria necessidade de ouvir á s. ex <> . e ao se -
nador Gonçalves ClJ aves; não precisa va de 
licença de s .s . excs. porque conto com ele · 
mantos seguros para me fazer eldger. 

Mas não sou candidato por conveniencias 
pohticas, unica e exclusivamente por este 
motivo. 

Protestando contra as palavras que foram 
proreridus contra a minlta candidatura, peço 
â Camara dos srs . Deputados quo despreze 
por completo tudo q nau to se escreveu a este 
respe1to, porque acima dess11s cousa está, 
felizm ente, o meu caracter( muito bem ) e con-
vido a quem quer· que seja para discutir 
a minha vida: publica em qualquer terreno 

porque eu saberei defender me oabalmente .-
(Muito bem), 

0 SR. CARLOS TOLBOo:-Nunca duvidei do 
caracter de v. exc. 

0 SR. CKLBSTINO SOARBS:-Tenbo consci -
encia do meu passado. de meu presente e, 
espero em Deus, não me envergonhar jamais 
do meu procedimento até o ultimo dia da 
minha vida. (Muito bem, multo bem). 

2.· LEITURA 
Têm 2. · leitura e ficam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os vareceres ns. 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108. 

APRBSBNTAÇÃ.O DB PARKOBRES DB OOMMIS81!BS 
0 SR. RODRIGUES CHA.VB~, pela commisalto 

de Redacçllo, manda â. Mesa os seguintes 

Parect:r e redacçrio final sobre o projeoto n. 
37_, de 1900 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 37, deste anno. e 
de parecer que seja approvada a seguinte 
redacçlio final : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1.0 Na vrobibiçlio do art. 197, § 3.0 • 
da lei n. 20, de 26 ae novembro de 1891• 
ficam comprehendidos : 

N. 1 - Todo o cidadão que for declarado 
responsavel por alcance verificado em julga-
mento definitivo de suas contas, para oom 
os cofres publicos federaes, estadoaes, muni-
cipaes e districtaes ; 

N. 2 - O cidadlio que. na vigencia de 
qualquer contracto com o governo do Es-
tado, da Unilio, repartições estadoaes ou 
federaes, estiver sujeito à pena de multa, 
e estiver dando execuçllo ao referido con-
tracto até seis mezes antes da eleição. 

Paragrapho uni co. Esta probibiçllo com-
prehende o contractante mesmo quando, ten-
do terminado o prazo dos contrRctos, ainda 
esteja por clausula nello expressa ~u não, 
executando o serviço que for oh.Jeoto do 
contracto e percebendo quaesquer vanta-
gens pecuriarias. 

Art. 2. • Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões. 11 de agosto de 1900· 
-Rodrigues Chaves.-Luiz Cassiano .-Nunes 
Pinheiro. 
Pa1·ever e redacçao fi ••al .~obre o p rojecto n . 

54, de 1900 
A commissão de Redacçiío de Leis, a que 

foi presente o projecto n. 54, deste anno, é 
de parecer que sej a adoptada como fin al a 
mesma redarção com que fo i approvado 
em terceira di Fcussão. 

Sala dPs commissões, 11 de agosto de 1900. 
I -Rodrigues Chaves.- Luiz Cassiano.-Nunes 

Pinheiro.-A imprimirem Sd . 



4PRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, REQUERIMENTOS, 
INDICAÇÕES B ~lOÇÕES 

0 SR. VALER!O nE RESENDE, obtendo a 
Palavt·a, manda. iL Mesa o Heguinte 

P1·ojecto n. 12 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 

nas Oeraes decreta : 
Art. I.· Depois da. eleição par·a renova-

ção ths Camaras Municipaes, no ultimo anno 
do triennio, não poderão est~s delrberar so-
bre o t rçam ento. 

Art. 2. · Si ató á. eleição não estiver vo-
tado o orçamento, entender-se ha proro~ado 
o vigente, até que a Camara recem-eleita 
delibere sobra o assumpto, o que fará. em sua 
primAira re uni ão ordinaria. 

Art. 3. · Revogam-se as disposi~ües em 
contrario. 

Sala das ses~ões , 11 de agosto de 1900. 
-Valerio -de Rezende.- Astolpho Dutra.-
Astolpho Pinto.-Apoiado, a imprimir-se. 

O sr. José Gonçahel!!l - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para ter a honra de enviar á 
v. exc. a seguinte indicação (Lc): 

Como v. ex c. sabe, s•. Presidente, as 
companhias ou sociedades anon ymas que 
exploram, por meio de estradas de ferro, a 
iadustria de transporte, embora sejam em-
presas mercantis, que visam especialmente 
a remuneração dos seus capitaes, acham -se 
tão identificadas com o interesse publico 
que ellas estão por isso mesmo sujeitas a 
re11ras especiaes, que estão por isso mesmo 
sujeitas á acção dos poderes publicos no que 
diz respeito mesmo á sua aconomia pecu-
liar . 

E' assim que ellas nã') podem furtar se á 
acção des~es poderes, já. no que diz respeito 
a seu trafego, ã. tabella das suas tarifas, ao 
horario dos seus trens, j:i. no que diz re~
pelto á. conservação e reforrra do material, 
afim de olferecerem aos passageiros que 
nellas trafegam a segurança nece@saria . 

Isto posto, Pr. Presidente, acontece que a 
estrada de ferro Oeste de Minas, uma das 
mais importantes do E•tado, acaba de pôr 
em vigor, a contar de I.· de o go~to cor· 
rente, um novo horario para os trens que 
percorrem os seus tr·ilhos, que não comulta 
no todo os interesses da lavoura, do com-
mareio, das induijtriaR e principalmente dos 
habitantes da zona da Oeste e da que ll ca 
situada na~ margens do rio S. Francr sco. 

E' a~~jm, sr. Presidente, que ~ i uma pes· 
soa quizer desta rapital ir ao ponto termi-
nal du lrnh a, na est"ção do Paraopeba, essa 
pessoa terá de gas tur nesse tra jecto o espa· 
ço de G longos dia~. 

No primeiro dia irá apenas ao Sitio; no 
segundo a S. Joijo d'El Rey, rlepois de um a 
viagem de 100 kilometros e a.lli terá de tic;,r 
em botei, fHzendo des pes}ls; no dia seguinte 
ir:'t em trem mixto até Henrique Galvll.o, e, 
si a ~ u a chegada ahi não coincidir com a 
partida do trem para a estação do Pompóo, 
ter:i do ticar de fHlh:~; no 5 . · dia irá :'t e~tuçflo 

do Pompéo, e chegará finalmente á estaç!o 
terminal, na Barra do Paraopeba. 

Ora, sr. Presidente, vê v . exc. logo á 
primeira vista que este horarlo ni!.o consul· 
ta os interesses da importante zona que é 
servida pela estrada de ferro Oeste de Mi-
nas (Apoiados) . 

Eu comprehendet'ia semelhante horario si, 
comparando a receita com a despesa, a es-
trada de ferro Oe•te de MinaR apr11seotasse 
deficit no seu trafego, mas isto Dã.o acon-
tece. 

E' assim que, DO relatorio do honrado Se-
cretario d'Agricultura, vê-se que es~a es-
trada apresentou um saldo de cerca de 300 
contos, DO anno proximo findo 

Ora, sr . Pre~idente,em vista disso, parece· 
me que h11 grande conveniencia em melho-
rar-se o horario ultimamente posto tlm vi-
gor; e, portanto, secundando o.s reclama-
ções da imprensa do Estado e dos habitan-
tes daquella importante zona, envio á. v . 
ex c. a indicação que, espero, será approva-
da pela Camara dos srs. Deputados, no sen-
tido de ~e pedir ao honrado governo do Es-
tado a ;;ua 'benetlca intervenção, afim de 
que aquella estrada de ferro organize novo 
horario que melhor consulte os interesses 
da zona por ella cortada. (Muito bem; mui-
to bem.) 

Yem ti. Me~a. é lida, apoiada e vae á com -
missão de Obras Publicas a seguinte 

I ndicaçllo n. 11 

Indico que a Camara dos Deputados re· 
presente ao governo do Estado sobre a con· 
veniencia que ho. em ser modificado o hora-
rio dos trens da estrada de ferro <<Oéste de 
Minas» actualmente em vigor . 

Sala das sessões, aos 11 de agosto de 1900. 
-José Gonçalves. 

Requerimento de urgencia 

O SR. JOÃO Lurz, depois de obter urgencia, 
manda :i. Mesa o seguinte 
Parecer par a 2. a d iscussllo sobre o projecto 

n. 118, do Senado 

A commissão de .J ustiça Civil e Criminàl 
ê de parecer que o prt•jocto n. 11 8 .. do Se · 
nado sPja submattido a. segunda drscussl!.o 
e approvado salvo o direito de olrerecer-
Jhe emendas' por occasiflo da discussão. 

Sala das commissões, li de agosto de 1000. 
- .João Luiz, relator.- Luiz Rennó. -
Julio Tavares .-A imprimir-se. 

Discussllo de req uerimenttH 

Em seguida na fôrm a do regimento sflo 
lidos, postos em tliscussií.u, e sem deuate ap-
pr·ovados os pareceres n~. 100, 1()1 e 106. que 
tiveram bojo 2.• leitura vistO conclurrem 
olles "'m requerimentos de informações. -
R"'mettum-se ao governo. 

Votnt;üP.s adia1lns 

Subm ettitla a votação a emenda n. 4,. o(-
' ferocida pelo Seoado, á propo~ição de lfll n. 



23, sobre o cargo de escrivão p rivativo do 
crime, emenda re.ieitada pela Camara e de 
novo approvada p" lo Senado, e ella appro -
vada pela Camara visto nl!.o ter os d ois ter-
c;os dos presenteR para rejei ta l·a.-A' com-
missão de Redacçl!.o . 

0 SH. ASTOLPHO DUTRA. (pela ordem ), r e· 
qlier que se consi gne na ac ta ter votado 
contra a emenda n. 4, do Senado, porqu e 
deixa ndo ella. ao arbitrio do j ui z a designa-
çl!.o de um dos escrivães do judicial para 
servir no cartorio do juiz, sobrecarrega 
com tal Eerviço injustamente um dos es-
crivães . 

Além disso o serviço alternado pelos es· 
cri vll.es do judic1al é favoravel á regu lari-
dade do mesmo servi ço .- Será attendido o 
pedido do nobre depu ta1lo . 

ldenticas declaraçõed faze m os srs . Desi de-
r io de Mello e Ribeiro Junq uei ra . 

O sn. CARLOS TotEDO requer egualmente 
que tique constando da acta ter votado a 
favor da emenda .-Serão attendidos os no-
bres deputados. 

SEGUNDA PARTF. D:\ ORDEM DO DIA 

TERCRIRA DISC USSÃO DO PROJECTO N. 67 

E' lido, posto em 3.• discussão e sem de-
bate approvado o proj ecto n. 67, dando des -
tino á quantia pr·oveniente da loteria con-
cedid a ao conser vator io de musica de Bar-
bacena .-Remetta-se IÍ. commisslio de Reda-
cção. 

TERC&IRA IHSC I,;SSÃO DO PROJECTO I' . 40 

Em seguida é egua lmente approvado som 
debate em 3. · discussão e vae á coffim issão 
de Hedacção o p rojecto n. 40, sobre no..-a 
denom ina~ão i1 Capital do Estado. 

Suspende se n. sessão por dez minutos, 
sendo reaberta lindo este prazo. 

PRIMEIRA. DISCUSSXO DO PROJECTO !\ . 71 

E' lido e posto em 1.• di scussão o proje-
cto n 71, sobr e divisão dos districtoH em 
~essões eleitoraes. 

O sr. Ulbclru .Jonquc lrn:- Sr. Presi-
dente, s rs. depu t ados . A Cnmara ba de per-
mi ttir que eu occape por alguns momentos 
aua benovoln. atte nção manifestando-me 
contrario ao projecto que ora e ntra em 
discussão, porquanto, não vej o nelle bene-
tlcio ulgum p~ra o Estado e quero comba -
tel -o p rimei ro, por acred itar que algu mas 
de s uas dispos il,:õ e~ sf10 inutois: segundo, 
por estar imminontu u ma eleição: terceiro , 
por esta rmos em ve s peras Jo u ma r eforma 
complotn. da nossa legis lação eleitora l. 

Algum 2s dispos ições do proj ecto sl\o inu -
t ei s por estarem já consigna das e m dive r-
sas leis; uss1m, por exemplo, em seu artigo 
I. · ollo determi na qu e o. div isão dos dis -
triclos em secçõe8 ele itornes sot·a feita 
peln.s camaras mun icipaes .... 

O m. A . OUTRA: - Não ~ isso só ; o a rtigo 
d iz mais olgum a cou sa. 

0 SR. lt iBEI RO JU 'QUI!IRA. .... depo is da 
revisão n.nnual do a listamento. 

Mas, é essa uma disposi ção que, em ter-
mos expressos e claros, está contida em 
DOPsa legislação eleitora l. 

Temos um artigo que determina que a 
Ca ma ra Municipal fará a divisão eleitoral; 
temos um outro que dispõe que a revisl!.o 
eleitoral será fe ita sempre que hou ver 
occrescimo do numero de eleitores . 

0 SR. A. DUTRA.:-Em HUa primeira re-
união a nnual. 

O SR. RJDEIRO J NQUEIHA.:-Sr . Presidente, 
já est a em lei, e em lei expreua, qu e 
sem j)re que houver nccrescimo de eleitores, 
a Camara Municip al serà obrigada a fllzer 
nov a divisão, ainda mesmo que seja para 
isso necessario convocar uma sessão extra-
ordinnrin. 

M·s. sr . Presidente, eu não vejo absolu -
tamedte a utilidade do projecto em disc us-
são . 

Ainda ba poucos dias nesta Casa, com bri -
lhHntis mo mexcedJVel , o illustrado collega 
que occupa, segundo dizem alguns e se -
gundo eu creio, com grande vantagem para 
a Camara, a po~ição de teade1· desta Casa, 
defendeu a necessidade de uma reforma 
eleitora l: e si ambas as casas do Con gresso 
Mineiro já nom earam commis~ões que estu -
dem a reform a da nossa Leg1slação elei-
toral, não sei para que havemos de fazer , 
por poucos mezes apenas, pequenas e pro-
visarias r eforJL as. 

Ale m disso, o projecto e inconveniente, 
po1 que está proximo u m pleito eleitoral e 
elle somente ser ve para vil· trazer a balbur-
dia. 

Um SR . DEPUTADO:- Balburdi a não, vem 
t raze r a ordem. 

0 SR. RIBEIRO J U!\QUEIRA:-Vou provar que 
o proJecto em discu ssão não consu lh os 
interesses dos diversos municipios do Esta-
do. 

Falo, sr. Pres:dente, com toda isenção de 
espirito , porque no municipio em que ten ho 
a honra de resid ir , não ha um n. uni ca se-
cçã o Cora dn.s sédes dos districtos: são dis-
trictos pequenos em quo o eleitor pode 
marchar de um p onto para ou tro afim de 
exercer o direito do voto. 

Mas , pergunto: o mesmo acon tecerá nos 
municipios do norte e do centro do E t ado1 

Não, se nhores depu tados, bn a lli eleitores 
que residem a grandes distancias das sédos 
dos districtos. 

0 SR. INAC IO 1\ lURTA.;-D ze O mais Jeguas . 
0 SR. RIBEIRO Jl •"QEIRA.: - Vós <lCabaes de 

ouvir o apar te do meu illustrado colle;:a ; 
nós lw vemos de obr1gar o eleitO!' a vi ~j a r 
12 e mais loguas para ir exercer o di1·eito 
do voto, quando e lle pode votar mesmo á 
por ta de s ua ca~a1 · 

Tem os diversos districtos que possu em 
dois , tres o mais povoados qu e compo1 tam 
secções eleit\•rnes, e entretanto, p elo pro-
jecto em Ui SCU>SàO, VllOIOS estabelecer todaS 
as secções nas 'lides dos districtos, com 
prejuizo para muitos eleitores. 

0 SR. PORTO PRIMO:-Mas, facilita Se ll tls-
ca lização . 

O sn . C. Tor,Eoo: - Nesse ponto o projecto 
pod e ser mod ificado. 



UM SR. DBPUTADO:-Trata·Se de acabar com 
a fraude. 

0 SR. RIBBIRO JUNQUEIRA:-Sr. Presidente, 
nl!.o sei como havemos de acabar com a 
fraude procurando pear o direito do voto; 
o melhor modo de acabar a fraude é mo1ifl-
cando a noaaa legislaçl!.o, como disse ha 
poucos dias o meu illustrado collega, é, 
mais do que isso, constituindo todos nós 
uma como que companhia de seguros contra 
essa mesma fraude. 

Para isso poderemos determinar que as 
secções eleitoraes sejam estabelecidas en1 
edificios publicos e não precisamos exigir 
que ellas funccionem nas sedes dos distri· 
ctos. 

UM SR. DEPUTADO:- ISSO é da lei. 
0 SR. RIBBIRO JU!'(QUF.JRA. : - Em todos OU 

quasi todos os povoado~ do Estado ha edili-
cios publicos, elles não existem sómente 
nas sedes dos districtos . 

Sr. Presidente, o que nós preoi~amos é 
reformar a nossa legis lação, escoimando a de 
todos os vieios capazes de conduzir á. frau-
de, mais do que isso, fdzermos uma asso-
ciação contra essa mesma fraude, mas, para 
isso, é necessario, prmcipalmente, essencial-
mente, que o governo do Eitado se cons titua 
o presidente de~sa associaçl1o. Eu bem sei 
que o illul'trado PNsidente do Estado, con-
forme declarou em sua mensagem. tem de-
sejo e desejo ardente de vàr, de uma vez 
para sem pre, extirpado esse vicio. 

Mas, não é bastante que se diga isso na 
mensagem, e preciso que o governo faça sen-
tir aos seus amigos os inconvenientes que 
ha na fraude eleitoral, porque, si o governo 
tiver energia bastante e a coragem precisa 
para dizer 1sso, de frente, a seus amigos, 
conseguirá, com facilidade, extirpar a 
fraude. 

Não é dando muitas vezes carta branca ás 
auctoridades policiaes que, infelizmente, 
constituem em muitos municípios verdadei-
ros elementos para a fraude eleitoral, não 
é dando a essas auctoridades um prestigio 
que ellas não merecem, que se ha de fazer 
prevalecer a verdade das u rnas. 

E, peço perm issão á Camara dos srs. De -
putados para trazer ao seu conhecimento, 
ao conhecimento do honrado governo do 
Eitado e, por conseguinte, ao conh13cimento 
do Estado inteiro, factos que têm occorrido 
e se de~dobrado , ultimamente, em meu mu-
nicípio e que devem ser punidos severa-
men te. sob pena de serem um ioc(jntivo 
enormí ssimo para a fraude. 

Sr . Presidente, quando ultimamente se 
procedia ao alistamento eleitoral em um dos 
di strictos do município de Leopoldina, a l-
gu ns cidadãos, desejosos de em pu l ~tar os 
po•ieres lncaes, e dizen rio-se a mi gos do go -
verno rio E-tado, mas , nl\o se ndo senão ami-
gos falso•, armaram mais de cem h• .mens e 
fura.m tomar á viva força, tlas mãos do juiz 
de paz, d1versos recursos eleitoraes que es-
tavnm em seu podai'. 

0 SR. VAL&RIO DE REZE:>IDE:- E~SeS ho-
mens f,,ralll ClpitaneadoS pelo j uiz de direi -
to da comarca. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUBlRA:- Eu reeponde-
rei ao meu illastrado collega. 

O sa. AsTOLPHo DuTRA. :-Pelo juiz de di-
reito da comarca 1 

0 ER. VALBRIO DE REZENDE:- Sim, se-
nhor. 
. 0 SR. ASTOLPHO DUTRA : - Isso à gravja-

stmo. 
0 Sll . RIBEIRO JUNQUE!RA:- Assistiu a 

esse facto, sr. Presidente, com impassibili-
dade inqualificavel e criminosa, o subdele-
gado de Policia daquelle districto, que, longe 
de co~re!' em auxilio da auctoridade popularf 
sancc10nou, com sua presença, essa bruta 
violencia de que foi Vlctima o juiz de paz. 
E, quando se lhe pediu que tomasse conhe -
cimento desses factos, quando se lhe exigiu 
que abrisse ioquerito rigoroso para punlçilo 
daquelles que haviam tão barbaramente in· 
fringido a lei, respondeu, sr. Presidente, o 
subdelegado, que estava em exercício ha 
mais de dóis annos, que nilo havia ainda 
assumido o exercício do cargo e que, por 
conseguinte, não podia tomar conhecimento 
de cousa alguma. 

Além disso, esse subdelegado tem o dom 
da ubiquidade, porque reside no districto de 
Volta Grande, município de S. Jose d'Aiém 
Pa rabyba, é sub1elellado no districto de 
Providencia, município de Leopoldina e, 
finalmente, é eleitor no districto de Angus-
tura, município de S. Jose d'Alem Para-
t.yba. 

0 SR. A8TOLPHO PINTO :-E' um homem 
muito serio e honest.o. 

0 SR. RIB&!RO JUNQUEIRA :-Porque, é elei-
tor duas vezes no município do meu illustra-
do collega. 

0 SR. VALERIO DE REZEND8 :-V. exc. ac-
cusa com paixão, como adversario político 
do governo e da auctoridade. 

0 SR. A~TOLPIIO PINrO :-Ate h:>. pOU COS 
dias esse individuo era considerado por v. 
exc. muito digno e muito serio, mas, hoje 
não o é ma's, porque abandonou o partido 
do illustre deputado e passou para o nosso. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. :-Sr. Presidente, 
esse crime barbaro, sem precedente, talvez, 
nos annaes da hi~tor i a politica de Minas, 
aca ba de ser encapado, como v. ex c. vê, 
por illustrados collegas, r epresentantes da 
matta, que procuram, aparteando-me, justifi-
car o procedimento dessa a uctorirlade. mas, 
ac im a da opinião de ss. excs. eu colloco a 
opinião sensata do Estado, a opinião do pro-
prio governo que, sabedor desses aconteci-
mento~, l'ürçosamente ha de provide nciar, 
sob pena de cahir no r!espreotigw. 

0 SR . VAU:RIO DE REZ!l:N '": -Devemos es-
perar a r.pi ni ão do p(lder judiciario. 

O sa . RIIJRIRO JuNQUEIRA :-Não podemos 
nos bdsear ua opinião do poder j ud ic1ario, 
pn1'quanto, o nobra deputado sabe que, 
aquelle que devia pr·omover a ju ~ tiça é can-
didato a um cargo eminentementtl político 
do seu partido. 

0 S R . VALRRIO DE REZENDE :-Está promO• 
vendo o in 1uer·ito. 

0 SR . RIDEIR.O JUNQUI!IRA :-0 inquerito de 
um crime prat1carlo ha um mez seguro está 
até hoje paralysado, nelle depuzeram, àois 
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ou tres dias depois, duas . testemunhas e so-
bre elle atirou se a pedra do esquecimento. 

0 SR. VALERIO DE RKZEND& :-Não apoiado ; 
'T. ex c. não prova isso. 

0 SR.. RIBE .RO JUNQUEIBA :-E~se facto não 
é o unico que eu posso apantar, porque, 
vindo tomar parte nos trabalhos desta Casa, 
aqui encontrei uma carta de auctoridade 
insuspeitissima, de illustre deputado federal, 
denunciando eguaes acontecimentos que oc-
correram no municipio de S. José do Rio 
Preto, districto de Santa Barbara do Monte 

·Verde, onde o subdelegado, reunindo varias 
pessoas e levando-as em sua frente, tentou 
obrigar o juiz de paz a inoluir, indevidamen-
te, di versos cidadãos no alistamento eleito-
ral. E :~ se juiz de paz, segundo atflrma o de · 
putado fed <J ral, fez diversas reclamac;ões, 
pediu providencias reiteradas ao governo do 
E~taoio, e entretanto, até hoje, pelo menos 
officialmente, não consta que se tenha toma-
do a minima providencia a. respeito. 

0 SR.. PORTO PRIMO :-E' o caso da policia 
ser pol iciada. 

0 SR. RIBEIRO JUNQU&IRA :-~' O caso da 
policia ser policiada, diz bem o Hlustrado col-
le~ta. 

Desde que a polici& não merece confiança, 
o governo do Estado deve procurar chamai-
a á ordem e prohibil-a expressamente de ser 
cabo eleitoral. Mas, ar. Presidente, eu devo 
ainda trazer mais exemplos e peço licença 
ao meu illustrado collega, residente tambem 
em Leopol iina, para relembrar factos escan 
dalosissimos que alli se deram com a 
acquie~cencia de s. exc. 

E' as~im, sr. Presidente, que em um dos 
districtos da Leopoldina, o districto do Rio 
Pardo diversos amigos de s. exc. sabedores 
que não podariam alistar indivíduos que 
não tivesstlm os requisitos do. lei, mandaram 
por intermedio de illustre advogado, 102 
nomes de individuas abi residentes paro. 
serem alistados em Thebas, abusando da 
boa fé do I.· juiz de paz deste districto 
de prob idade incontestada. ' 

0 SR. VALERlO DB RE2.KNDE :- São boatos 
que v. ex c. traz para a tribuna da Camara. 

O SR. !<.JOEIRO JUNQUEIKA : - São boatos 
que eu trago para a tribuna da Camara 
mas si estivesse prevenido poderia traze; 
a certid 11o do cartorio de paz . 

0 SR. VALERIO D8 RESEN 11E :- Tambem di-
zem, e eu nilo acredito que v. exc. tives~e 
ali stado eleitores em Providencia, um dis! 
tricto pequeno. 

O m . JuA:o Lmz:-Quem for capaz que ati-
re a primeira pedra. 

O sR. RmEIRO JoNQUEIRA : - Eu apenas 
mago estes factos 11.0 conhecimento da Ca-
mara olos srs. Deputados para servirem de 
justificação ao meu modo de pensar para 
declarar a Camara dos srs . Deputad~s que 
mais do que a lei, mais do que estas peque . 
ninas questões, vale a vontade do governo 
vale a vontade do povo, por conseguint~ 
estou profli!.rando os crimes ... 

0 SR. VALERIO D& RIUEN UE : - Esta ques-
tão de fraude é pratica. é cada um de nós 
tomar a re~olução de não encampai -a. 

c,-3l. 

0 BR, RIBBIRO JUNQUaiB.&. : - A.cceito O 
compromisso do collega e trazendo eatel 
f~tctos ao conhecimento da Camara doe 
srs. Deputados niJ.o o fiz com outro 
intuito que não levai-os ao conhecimen-
to do illustre Presidente do Estado, afim 
de ver si serão tomadas as providencias que 
o caso exige, porque o que eu desejo é que 
qualquer dos meus collegas possa atirar a 
primeira pedra, desde o momento em que 
me veja intervir em fraude eleitoral; o que 
eu quero é ter inteira liberdade t.le acçiJ.o 
para protligar estes crimes eleitoraes. 

E, sr. Presidente, simplesmente em at· 
tenção ao illustre collega residente em Leo-
poldmo., eu sou obrigatlo a tomar em con-
sideração um aparte que, ha pouco, s. exc. 
me deu, afim de destruil-o. 

Eu refiro -me ao aparte em que s. exc. 
disse que tudo isto se deve ao juiz de direito 
de Leopoldina,dizendo até que foi elle quem 
cap1taneou os desordeiros de Providencia ; 
eu desejava que o meu illustre collega vies· 
se á tribuna da Camara dos srs . Deputados 
provar iate e não ltzesse uma injuria . . . 

0 SR. VALE RIO D RE~ENDE :-São as infor-
mações que tenho e que muito me mere-
cem. 

O SR. JoÃo Lmz :-Está até processado por 
compra de herança. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Está processa-
do por compra de herança, penso porém 
Mer inveridica a accusação e espero que 
elle ha de provar que absolutamente não 
merece a denuncia que se deu. 

O SR. JoAo Lmz : - Mas està denunciado. 
0 sr. RIB EIRO JU[';QURIRA :-E eu VOS digo 

que se no correr do processo se chegar á 
conclusão de que o juiz de direito da Leo-
poldina commetteu o crime de que é accu-
sado, eu serei o p:-imeiro a dar palmas ao 
poder que o denunciou, serei o primeiro a 
profiigar o seu procedimento. 

Mas, sr. Presidente, emquanto não passar 
de denuncia~. emquanto a questão não for 
resolvida pelo poder competente eu abso· 
latamente não posso consideral ·o criminoso. 

Ninguem pode ser condemno.do sem defe-
sas. 

E o illustre àeputado residente na Leo. 
poldina deve saber perfeitamente que o re-
r .. rido juiz não pode ser acoimado de políti-
co, porque não teve a menor intervenção .•• 

0 SR. VALER.lO DE RE 3END& : - Eu não me 
retiro á política, fiz referencia ao barulho 
da Providencia e vou dizer a v. ex c. em 
que me fundo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQU&IRA :- 0 meu illustre 
collega, que conhece a política da Leopoldi-
na, co~o eu, _de_ve saber que o anno passa-
do o JUIZ de d1re1to confirmou muitos despa-
chos, negando inclus~o de amigos meus, da-
t.los por juiz de paz do partido que s. exo. 
chena e negou qua@i todos o~ recursos in-
terpostos pelo partido a que tenho a honra 
de pe rtencer. 

0 SR. VALERlO DE RESENDE : - Não apo-
iado. 

0 SR.. RIBEIRO Jo .... QUEIRA: - Si S. eXC 
quizer eu posso emprazal-o para trazer ar: 
gumento em contrario; essa é a verdade. 



Mas, sr. Presidente, o magistrado em MI-
nas traz uma infelicidade comslgo z sempre 
que é isento de palxlles, sempre que nlo 
intervem na política a favor daquelles que 
dominam passa a ser acoimado de partida-
rio, ao passo que muitas vezes vemos che-
fes de partido dirigindo -lhe cartas pedindo 
a sua intervençlo polltica e o proprio juiz 
de direito da Leopoldina pode d11r testemu-
nho, porque tem em seu poder uma circular 
de chefes de partido republicano mineiro, 
pedindo 'a sua intervençil:o em favor de cer-
tos candidatos. 

E. sr. Presidente, porque elle nlto se quiz 
prestar ... 

0 S 'l . \.ALBRIO Dli: REZKNDE:- Como rece-
beu da opposição. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA : - Quanto ao juiz 
de direito da Leopoldlna eu declaro que elle 
é chefe político, e faz politica onde elle vae, 
foi chefe político. no Pomba e continúa a 
ser em Leopoldina. 

0 SR. JOÃO LUIZ : - Este aparte jâ deu O 
nosso collega residente em Barbacena. 

O FR. RIBEIRO JuNQUEIRA : - Sr. Presiden· 
te, eu nunca entrarei no exame da politica 
do Pomba,que não conheço, posso, entretanto. 
atHrmar, palavra contra palavra, que o juiz 
de Leopoldina não tem intervindo na poli-
tica do município. E a este respeito o meu 
illustrado collega de Cataguazes ha de per · 
mittir que, mais do que no seu, eu acredit~ 
no meu testemunho e no do meu illustre 
collega residente na Leopoldina, e isto por -
que estamos nas condições de melhor co-
nhecer o que se desdobra ali i. (Aparies). 

0 SR. VALERIO DE RBSENDE:- Mas V. exc. 
está fazen to um discurEo de boatos do rua. 

O SR. R1BEIRO JuNQUE:IRA :-Eu não ; es · 
tou arguindo factos c1tados pela imprensa e 
trago-os para aqui, para a Camara dos Hs. 
DeputadoP, po1·que sei que ao illustre Pre-
sidente do Estado falta tempo para ler tudo 
que a imprensa noticia, mas estou certo que 
elle lerá ao menos o que se passa aqui na 
Camara. 

0 SR. VALFRTO DE RSZF.NDE:- Eu explica-
rei o caso da Providencia. 

0 SR. RIBEIRO JUNQU EIRA : - Eu com isto 
tenho me desviado, ainda que momentanea-
mente, da discusslo, eu quero apenas mos-
trar que mais do que a lei vale a vontade do 
governo (não apoiados) e, sr. Presidente, 
para se acabar com a fraude, confo~rme jã. 
disse, nll.o vejo no projecto vantagem de 
especie alguma. 

Como sabeis, nós estamos em proximidade 
de eleições que costumam ser as mais re-
nhidas no E,tado e o projecto que acaba 
de ser apresentado pelo nobre deputado e 
que, estou certo, não visa o interesse local 
nem o interese individual, pode ser mais 
um fomen to, para as luctas pequen&s de 
localidades, pode ~er um inconveniente 
para o tlm a quem tem em vista. 

Nós estamos ás portas com uma reforma 
que tem por fim refundir tudo que diz re-
speito á legislaçl!.o eleitoral, para que, pois 
essas pequenas modiftcaçõ ~s que só terllÓ 
vigor para certa e determinada elelçl!.o f 

Porque nll:o esperarmos o resultado da 
commissll:o encarregada nlto só de adoptar 
~st!IB disposições, como todas as outras que 
JUlgar convenientes para a garantia do voto~ 

Depoid, já se d!s~e.aqul, em diversos apar-
tes, que ba mumc1p1os que têm 2, 3 e mais 
povoados com um numero de eleitores sutH-
ciente para se organizar secçll.o eleitoral, 
como, pois, obrigai-os a vir votar na séde do 
diatricto1 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA dá um aparte. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Mas, como1 
0 SR. ABTOLPHO DUTRA :-Isto seria deixar 

ao arbítrio da Camara Municipal tirar o di-
reito de voto; a doutrina de v_ ex c . nil:o é 
nada liberal. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Não é nada 
liberal a theoria de coucentrar na séde dos 
districtos, onde o nobre deputado sabe que 
as auctoridadeR policiaes dispondo de 3 sol-
dados podem amedrontar o povo... (Apar-
tes continuado•). 

0 PR, PRE>IDENTE :-Está COm a palavra O 
sr. Ribeiro Junqueira. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Na nossa zona 
nll.o se dá porque o povo tem comprehem ão 
dos seus direitos, mas nem assim o p&rtido 
do nobre deputado deixa de propalar que o 
governo mandará. força para fazer a elei-
çllo ..• 

0 FR. VALBRIO DB REZENDE :-Não apoiado; 
o nartido de v. exc. e que não trepida em 
ostentar apparato de capangas. 

0 SR. RIBEIRO JUNQOEIRA :-EU nunca disse 
que não trepi ·lava em levar capangas, mas 
eu posso assegurar ao meu illuHtre collega 
e á Camara dos srs . Deputados e a quem 
quer que seja, que, desde o momento em 
que o governo ou auctoridadas queiram por 
meio da forç a fazer calar o dire1to do voto, 
eu e os meus amigos t eremos, não como ca-
pangas, mas como cidadãos, força sutHciente 
par a nos fazermos respeitados. 

0 SR. VALEitiO DE REZENDE :-Os amigos 
do governo terão e farão a mesma coisa. 

0 SR. RIBEIRO J•JNQUEIRA :-Eu penso que 
o povo tem o dever de defender seus direitos 
e desde o momento em que for precisa a 
força contra a força, o despotismo contra o 
despotismo, não fugirei temeroso das urnas ... 

0 SR. VALERIO DE R117.ENDE :-V. exc . não 
tem o direito de acreditbr que 03 amigos do 
governo tratem de alliciar fvrças. 

0 ER. RIBEIRO JUNQUURA :-Eu, sr. Presi-
dente, tenho o direito de acreditar nisto 
porque os factos que se desenrolaram no 
munlciplo de Leopoldinadll:o-me o direito de 
fazel ·o. 

0 8R. VALERIO DE REZENDE :-V. exc. me 
aponte a força publica que esteve em Pro-
videncia na occasião do diaturbio que v. 
exc. sabe muito bem. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-A força que alli 
appareceu foi a de cento e tantos capangas 
armados e presididos pelo subdelegado de 
Policia (Apnrtes ). 

E, srs. deputados, esse movimento, que 
teve por causa real a falta de confiança no 
seu direito, a certeza, por parte dos que o 

planejaram, de que a lei não os soccorria, 



tem sido . desculpado pela falsa allegaçlo de interesse algum em ser opposicionista ao 
que o juiz de paz exorbitara, eue juiz de paz governo do Estado, si fosse seguir a sympa-
tl!.o correcto quanto sensato e que tem, para thia individual e procurar intoressea pe•-
justitlcar-se, a opinião insuspeitissima do so11es, nl!;o teria mais que bater palmas ao 
consellleiro All'onso Penna, o presidente governo do dr. Silviano Brand!o, mas acima 
aignatario do Reg. eleitoral. de tudo, eu colloco meu modo de pensar e a 

Qualquer pessoa que tenha assistido o que minha consciencia, e essa a razllo porque 
alli Fe •1eu e com animo ia: parcial examine não seu, absolutamente, apoiador incondiclo-
o acontecimento, verá que elle encontrou o nal e nem tllo pouco oppostcionista incon-
apoio tacito, sen!o expresso, de todas as dicional a qualquer governo (Cruznm-se nu-
auctor.dHdes policiaes do muntcipio, por- merosi,·simos apar1es que nllo perm•ttem ou-
quanto, o proprio delegado de Poltcia que vir a vo;; rio orador). 
para Rl oi SellUiU, com O intuito de abrir in- 0 SR. VALERIO DE RESENDE:- V. exc. 
querito, antegosou um accordo com pessoa apoia quando lhe convem . 
da polittca para evitar esse inquerito, accor- O SR. RtBgtRo JuNQ EIRA. : - Apoio quan-
do que nllo foi levado a atreito, porque o do me convém, porque somente apoio quan -
juiz de pnz teve a coragem precisa para di- do o acto apoiado está de accordo com a mi-
zer que era juiz, teve o civismo necessario oba consciencia; nlio ba conveniencia que 
para repellil-o. me obrigue a transigir com meu modo de 

0 SR. AiTOLPHO PINTO :-E' porque em pensar. 
Providencia tem havido c&rto movimento As~im pois, manifesto-me contrario ao 
contra v. exc. Antigamente o partido era projecto em discussão, porque penso que 
nnido, hoje está dividido; dahi vem a accu- elle,, longe de vir facilitar o direito do voto, 
saçlio. v11e difllcultal -o, porque penso, como o il-

0 sn. RIBEIRO Ju~QUEIRA : - H a perto de lustre Secretario do Interior do Estado, que 
cinco mezes. no mun·cipio de Leopoldina, é oecessario que o povo, com o intuito de 
foi commettido um assassinato por uma au- evitar a fraude, concorra sempre ás urnas. 
ctoridade, e entretanto, até hoje não foi feito Portanto, peço á Camara dos srs. Deputado• 
o nece;sario lnquerito. .• . a rejeiçlle desse projecto, ou, pelo menos, a 

ü stt . VALERIO DE RESENDE dá um aparte. sua refundição completa em 2.· discusslio, 
O SR. RtBEIRO JuNQUEIRA ... , tendo essa para que possamos evitar 011 males que elle 

auctor-tda<Je comparecido a uma reunião po-~ vem trazer, satiBfazendo assim 08 intuitos 
litica convocada por 8. exc., noticiada no que teve em vista meu illustrado collega e 
seu jorn~l e da qual nasceu a candidatura do que me parece sl\o os de impedir que se ta-
promotor publico da comarca para o cargo çam eleições em certas e determinadas fa-
de vereador geral. zendas. 

Qual a contlaoça que pode ter o povo em A esae respeito, sou o primeiro a dar 
um crtmiooso, em um assassino, que apre- test.emunbo de diversos abusos de que eu 
senta-se em uma reunião politica, como de- teubo conhecimento, commettidos em varios 
lep:ado lle um partido 1 municípios, entre os quaes o de São Ma-

Poderá. porventura o povo ter confiança noel, onde quasl todas as secções são em 
bastante na ieeoçll.o de espírito dessa aucto- fazendas. 
ridade, que recebeu o voto do assassino, que O SR. VALERIO DE RESENDE:- E o de 
deve per8elluir, que assentou -se com elle no Palma. 
mesmo conluio polttico. que o abraçou como O SR. RIREIRO JuNQUEIRA ..... e o de Palma 
correligional'io e chefe 1 onde runccionava, em uma fazenda, um a 

O 9 ·1. 'I'AL&RIO DE RESENDE :-Quantos secção eleitoral, ollo tendo, entretanto, o 
amigos de v. exc. estão lá com os processos peso de votos que tiveram as de São Ma-
abafados, perdidos nos cartorios ha dois e noel. 
quatro annós ~ . o SR. JoXo LUiz :-E o de Uberaba. 

V. ex c. não recorda-se disso 1 o SR. RlBBIRO JuNQUKlRA :-Não conheço. 
O &R. RIBEIRO JuNQUEIRA: -Não me re- Antes de terminar, sr. Presidente; não 

cordo. _ . . pOFSO deixar de f11zer, mais uma vez, um ap-
0 SR. VALER_Io DE R~R~N oE :-HaJa vista pello, seguindo 0 exemplo do meu nobre 

o propr•o partidor do JUIZO. • collega, residente em Muzambinho, para que 
O ~R- RJB_KIRO JuNQUEIRA_ : - O propr10 a c11 mara faça uma reforma completa em 

PB:rttdor ~e. JUIZ~, sab~ meu tllustre collega, nossa legislação eleitoral, e mais do que 
fot corr .. ligtOnarto pohti.co de s. exc. isso, f11 zer um appello, em nome do povo 

O sn. VALERIO DB RES ~NDE: -Passou-se Mineiro a todos os srd. deputados e princi-
para o lado de Y · ex c. (R•so). palmente, ao governo do Estado, para que 

O ~R. RtBBIRO JuNQUEJRA. : - Acceito com trabalhemos sempre e sempre contra a 
especial agrado essa adhesão que acaba de a f~11uda. 
ser trazi la ao conhecimento da Camhra pelo Eu sei que já se disse algures, que uma 
nosso illustrado collega; ella ignorava que o das maiores teimosias do poder executivo é 
partidor do juizo da comarca de Leopoldina aquell& de contrariar persistindo sempre e 
havia, tão patrioticamente, deixatlo o partido sempre nos defeitos que se lhe apontam. 
pre~idido por s. exc. para passar para as Alodà ha bem pouco tompo,illustre senador 
phalanp:es daquelles que sómente puguam mineiro, no Congresso Federal, di8se que 
pelo interesse geral. · para um governo persistir no erro é quasi 

Tenho dito, e nllo me canso em repetir á. sempre bastante que se lhe profligue esse 
Camara dos senhores Deputados : não tenho mesmo erro, oom o intuito de corrlgil-o; en-



••• 
tretanto. nlo quero pensar que as,sim pro-
eeda o digno Preaidente do Estado de Mi-
nu ; antea, estou certo de que a. exc., dese · 
joso, como se diz estai', de acabar com a 
fraude eleitoral, nlo só pedirá isso em suas 
mensagens, como tambem, junto aos seus 
amigos, mostrará os inconvenientes que ha 
nessa mesma fraude, mandando, além de 
tudo, ordens terminantes e severas para que 
as auctortdades policlaes do Estado deixem 
de ter intervençll.o, por mínima que seja, 
nos pleitos eleitoraea. 

Essa será a me·Jida maia efficaz, porque, 
aabemoa que, em muitos municípios, os 
chefes políticos que se dizem governistas, 
nada maia sll.o do que exploradores do povo, 
do proprio governo e procuram as auctori-
dades policiaes mais para satiafacão dos 
aeus caprichos do quo para o verdadeiro 
aerviço de policiamento. 

0 SR. VAL"!R!O DE RE3ENDB dá um aparte. 
0 SR. RIBEIRO JU="'QOBIRA. :-Não Vejo em 

que os opposlcionistaa possam explorar o 
povo, porque a opposição não tem graças a 
aar, nlo tem favores a conceder, é um posto 
de aacriflcios, um Jogar de difficuldades no 
qual nll.o se pode, absolutamente, explorar. 
Nilo me consta, até hoje, que um unico op-
poeicionista tivesse graças a distribuir ou 
favores a dar. 

0 SR. V ALERtO DE RESENDE :-Muitos teom 
as Camaras Municipaes que distribuem gra-
ças a granel. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA : - Atiro um 
repto de honra ao meu illustrado collega 
que ainda ha pouco, acaba de apresentar 
um projecto como que visando os interes -
ees municipaes, atiro um repto de honra a 
v. exc. para que venha demonstrar á Ca-
mara dos sra. Deputados, ao E$tado de Mi-
nas inteiro, um unico acto por mim prati-
cado, como agente executivo, capaz de en· 
volver interesses pessoaes, com fito eleito-
ral. 

Sr. Presidente, o meu illustre collega sabe 
perfeitamente que fui eleito agente executi-
vo de Leopoldina em condil,;õea especialissi-
mas e longe, sr. Presidente, de demittir os 
funccion arios da Camara Municipal que me 
haviam guerreado, ao contrario conservei-oe, 
por serem bons empregados. Eu creio que 
quem procede assim nllo merece absoluta-
mente accusação. 

0 SR . VALER lO DE RBSIINDE:-Não estou fa-
zendo accusaçll.o pessoal á v . ex c., eu disse 
que os oppo~icionistas podem explorar. De-
mais aqui não é logar proprio para taes re-
criminações. 

0 SR. RIBEIRO JUNQ UIEIRA. :-Não é )Ol(ar 
proprio para taes recriminações ,mas muitas 
vezes ellas são feitas em um aparte e eu 
não queira deixar passar sem protesto. · 

0 PR. VALERIO DE RESEND I!: :-Não t ive in -
tençlio de censurai-o. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA. :-Folgo Elm re• 
gistrar este aparte, que me satisraz e posso 
adeantar ao meu illustre collega que a Ca-
ma!'& Municipal de Leopoldina, correndo ao 
encontro do seu desejo, não fará. questão 
em deixar o orçamento para ser confeccio-

nado depois da eleição municipal, para que 
possa... · 

0 sa. Joio Lurz :-Entlo e para fazer or-
çamento conforme a victoria •. du urnas f 
(Aparte$) 

0 SR. RIBEIRO JUNQUID:R.A:-Enti[o DliO com-
prehendo o que teve em vista o projecto que 
o nobre deputado apresenta nesta sessão, 
porque, si nllo me engano, é para que a Ca-
mara Municipal nll.o possa votar o orçamen-
to no ultimo anno do trlennio, em seus ulti-
mas mezes ... 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA :-Depois da elei-
çll.o; pode ser antes. 

0 SR. VALERIO DE RESENDE :-Ou nos UI· 
timos mezes do triennio. 

0 PR. RIBEIRO JUNQUIURA . .• antes das ur-
nas se pronunciarem para que o orçamento 
não possa ser um orçamento politico, anga-
riatior de votos . 

0 SR. VALERIO DE RKI!ENDB :-Não é este O 
sentiuo com que foi apresentado o projecto. 

0 SR. RIBEIRO JONQUBIR.\ :-Mas, sr . Pre-
sidente, eu não posso continuar a cançar a 
Camara dos sr@ . Deputados e nem tinha em 
vista fazer tão longa dlvagaçllo, a que fui 
levado pelos apartes que me foram dados. 

O que posso ueclarar á Camara dos ara. 
deputados é que o meu desejo ardente é que 
as eleições do Estado de Minas sejam a e~
pressão da vontade popular e para isso peço 
á Camara que nll.o se esqueça de fazer o pos-
sível ; porque eu darei todo o meu apoio, 
com a sinceridade de minha alma, a qual-
quer regimen eleitoral que tenha em vista 
acabar de vez e para sempre com a fraude 
e darei francos applausos ao governo que con . 
correr para o seu anniquilamento . 

H a dias , sr. Presidente, em uma palestra 
com o illustre Presidente do E3tado ouvi de 
s. ex c . a declaração de que o seu governo, 
no moment.o angustioso e terrível porque 
passa o EPtado de Minas, tem a dupla as-
piração de manter os pagamentos em dia e 
de manter a ordem publica, e eu respondi 
que a consecução desse desideratum seria 
bastante para sagrar a benemerencia de um 
governo qualquer. 

Mas, sr . Presidente, para conseguirmos os 
pagamentos em dia e a manutenção da or-
dem no interior do Estado é necessarfo 
pr incipalmente que as auctoridades sejam 
imparciaes, porque só ass im poderão os di-
versos municípios progredir e conquistar 
elementos capazes de fazerem au gmontar as 
rendas do Estado, fornecendo aos cofres pu-
blicos elementos para que os pagamentos 
sejam efl'ectuados em dia . 

Assim, eu terei grande prazer em bater 
palmas ao governo que conseguir isto . 

Eu desejo, sr . Presidente, que a Camara 
dos srs . Deputados dê ao p:>de r executivo 
uma lei capaz de dotal-o dos meios necessa-
rios para fazer com que as eleições do nos · 
o Estado sejam a expressll.o sincera e livre 
a vontade popular, e assim teremos dado o 
maior passo desPjado para a verdadeira im-
plantaçllo do regimen demooratico, e tere-
mos mais uma vez prestado um grande ser-
viço, banindo para sempre dos comicios 
populares a fraude &leitora!, causa uessa 
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·luota t~emenda que dia a dia vae se avo-
lumando e teremos as urnas fiscalizadas, 
fazendo sahir dellas triumphante a vontade 
do povo. 

A fiscalização é necesearla; pojs bem, tlsca-
llzemos todos nós, unamo-nos todos e ga-
rantamos ao governo que o Estado de Minu 
eetá prompto a dar·lhe todo o apoio sempre 
que tenha por fim acabar com a fraude. 
(Mu ito bem; m uito bem). 

Ou. A.8tolpho Dutra :-Sr. Presidente, 
o honrado deputado que antecedeu-me na 
tribuna não foi Jogico na Impugnação que 
fez do projecto em debate, estabelecendo, 
como o fez, premissas contradictorias com a 
conolusão a que chegou. 

Si o fim do projecto, como sua leitura 
de!J:a ver ao fspirito menos perspicaz, é 
eubtrabir o direito de voto ao influxo das 
paixões da Camara Municipal, elle combate 
a fraude em uma de suas manifeataçoes. 

0 IR. RIBBtRO JUNQUBIRA. :-Dando Jogar a 
fraude ainda maior. • 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA. :-Como é sabido, 
pela legislação em vigor é da competencia 
da Camara Municipal dividir o dlstricto em 
eecções eleitoraes e designar edificios para 
as eleiçOes. 

A lei n. 20 e o respectivo regulamento, 
dando tal competencia b Camaras Munici-
paes, limitaram o numero de eleitores de 
cada secção, e quanto aos ediflcios para as 
eleiçOes mandaram preferir os publicas, 
tolerando a deslgnaçllo. de editlcios particu-
lares somente quando nllo haj a publicos. 

O SR. JoX o LUiz :-Disposição que nl'!o 
tem sido observada. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA. :-Disposiç!io salu-
tar, mas que, alem de não ter sido. observa· 
da em muitos pontos do Estado, pode ser 
burlada pelas Camaras Municipaes com a 
propria lei na mão, visto que estabelecendo 
ella o numero maximo de eleitores de cada 
secção, nl'io estabelece o mínimo. Assim 
sendo, ficam as Camaras com arbítrio de 
multiplicar indefinidamente as secçoes, es-
gotar os editlcios publicas e designar casas 
particulares para as eleiçOes . 

0 SR. RJOE!RO JUNQUEIR' dá Um aparte. 
0 SR. ASTOLPIIO DUTRA. :- A lei marca O 

numero max imo de eleitores de cada secção, 
mas não marca o minlmo, deixando sobre 
estes a faculdade de resolver livremente a 
Camara Municipal . 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. :-Desde que não 
exceda de 150 elei tores, é o que diz a lei ; 
esta é a base. 

O sa. AsTOPLHO DuTRA. :-Mas note o meu 
nobre collega que o numero de IEO eleitores 
elevado pela lei n. 80 a 250, à o maximo de 
cada secção eleitoral, mas o mínimo tlcou, 
como tenho dito, ao arbítrio das Camaras, 
pelo que desde que o eleitorado do distri-
cto excede a 250 eleitores ellas podem mul-
tiplicar as secções indefinidamente até es-
gotar-se o numero de etiitlcios publicas e 
chegar a designaçAo legal de particulares. 
Eu concedo que seja isto um sopbisma. usa-
do para burlar os intuitos da. lei, mas elle 
d~-se e ao poder legislativo compete tirar 
daa mllos da Camara Municipal arma tll:o 

perigosa , ameaça t![o grave ao livre exer-
cício do voto. 

Como é sabido, as Camaras Municipaea têm 
ultimamente designado para as eleiç!!ea 
ediflcios parUculare~, fõra da tede do d.il-
tricto, em Jogares em que a fiscalização tor-
na se difficil. quasi impossível. 

Por Isso admiro que o nobre collega, ma-
nifestando-se partidario tio extremado da 
campanha encetada contrt. a fraude elei-
toral, venha ... 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIBJ.:-Tenho provado 
oom factos . 

0 sa. ASTOLPHO DUTRA ..• venha votar 
contra este pro,iecto que determina que as 
eleiçOea se façam á luz do dia, que n![o 
sejam burladas pela vontade arbitraria e dea-
potica do poder municipal ; que evita que 
o direito de voto fique collocado nas mltoe 
do um ~oder tocado de paixOes por ser, em 
regra, 1nteressado no peito ; que impede, 
emfim, que o exercício do voto seja ludi-
briado evitando o absurdo, que jà. se tem 
dado em alguns municípios, de eleitores do~ 
miciliados junto da séde do districto serem 
ohrigado11 a ir votar em uma fazenda a 
quatro ou cinco laguna de seu domicilio. 

0 SR. RIBEIRO JUNQRUIRA. dâ Um aparte. 
0 SR. ASTOLPHO OUTRA: - Contra estas 

arbitrariedades da~ Camaras Municipaes, 
declaro com a minha responsabil idade de 
advogado, de diplomado em direito, que es-
tudando por mim a lei e ouvindo a opiniAo 
dos mais competentes, nl!.o encontrei remedio 
prompto e elllcaz. 

Além di sso, sr. Presidente, como v. exc. 
sabe, as arbitrariedades praticadas pelns Ca-
maras Municipaes na designação de editlcios 
para secçOes eleitoraes têm sido sancciona-
das na pratica, porque como não ignora o 
nobre deputado residente em Leopoldina t êm 
sido sanccionadas as eleiçOes da Palma e de 
outros municípios em que ba sec«;ões elel-
toraes em casas de fazendeiros. 

O SR. JoXo P10:-Estou vendo que na matta 
a consa ainda é peor do que no norte. 
(Riso). 

0 SR. AS1'0LPHO 0Ul'RA:-Si for mantido O 
arbítrio concedido âs Camaras Municipaes, 
ellas que tem sempre interesses politicos 
vinculados ao pleito abusarl!o por via de 
regra, procurando facilitar o exercício do 
voto a seus partirlarioR e difficultando ·O ao 
adversario além de collocarem secções ao 
abrigo ela ftscallzaçllo, 

Causa-me extranheM; sr . Presidente, que 
o honrado collega residente em Leopoldina, 
espírito tlio esclarecido ... 

O SR. RJDRIRO JusQRUIRA: -Obrigado. 
0 SR. ÁSTvLPHO DUTRA . . . e que Se mostra 

tllo empenhado em auxiliar aquelles que 
declaram guerra de morte ó. fraude eleitoral, 
venha se opp6r in limine a uma medida 
como esta; nllo procure ao menos um meio 
de refundindo o projecto, salvar o direito 
de voto, o mata importante dos direitos po-
liticcs, de ~rolpes tlto profundos que lhe 
podem ser vibrados si continuar nas mll:oa 
de uma corporaçlio apaixonada. e que na 
pratica tem creado serios embaraços ao seu 
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exerc•c•o em relação áquelles que não lhe 
do sympathicos. 

E nem se diga. que o projecto vem emba-
raçar o exercício do voto nos districtos de 
grande extensllo territorial, porque em rela-
çllo a estes pode se evitar o mll.l por uma 
simples emenda. 

Sr. Presidente, actualmente, como se sabe, 
os alistamentos eleitoraes são feitos, em 
muitos municí pios, por secções policiaes ate 
hoje impropriamente denomioad!ls-quartei-
rõe&-, e é muito facil á Camara Municipal 
crear uo:à secção eleitoral em ponto remoto 
e mesmo inaccessivel do districto, determi · 
nando que nella votem os quarteirões que 
nll.o lhe são sympathicos, obrigando os elei-
tores a um percurso de leguas quando elles 
t'11 cilmente poderiam ser chamados a votar 
na séde do districto. 

Não supponha o nob re deputado que for-
mulo hypotbese gratuita; o facto já se tem 
dado e estamos amJjaçados de vel-o repro-
duzir-se em proporções mais graves nas fu-
turas eleições municipaes, em que as paixões 
politicas promettem agitar-se. 

0 SR. RIBEIRO JUI'QUEIRA dá um aparte. 
O ~R. AsTOLPHO DurKA:-Pois, para mim, 

a grande virtude do projecto, o melllor argu· 
mento em favor de sua opportunidade, é vir 
em vesperas da eleição municipal, impedir 
que as Camaras Municipaes imponham ao 
eleitorado a renovação de seu mandato, 
ditflcultando e até impossibilitando ao adver-
sario o livre exercício do voto. 

E' portanto, neste ponto contraproduceilte 
o argumeilto do nobre deputado; em ves -
peras de um pleito importante accentua-se 
mais a necessidade de garantir o voto con-
tra o abuso de qualquer poder ... .. 

0 SR . I<IBEIRO JU!'iQUEIRA:-Difficultando O 
direito de voto. 

0 SR . ASl'OLPHO DUTRA .... collocando seu 
exercício ao abrigo de qualquer embaraço 
q:Ie a paixão pattidaria possa suggerir. 

O nobre deputado combate o projecto com 
tanto ardor ~em entretanto oppõr-lbe consi-
derações acceitaveis; combatel-o assim estiL 
me parecendo mais um pretexto para atirar 
sobre elle, fazendo echoar neste recinto, as 
pai xões de seu campanario, que nenhuma 
relação têm com o caso e que não devem vir 
perturb~ r a calma com que devemos enfren-
tar assumpto de tanta relevancia. 

A divisão dos districtos em secções eleito-
raes, diz o projecto, será feita pela Camara 
Municipal, depois de cada revi~ão annual do 
alistamento. 

Diz o nobre collega que esta disposição é 
inutil porque já existe na lei. De duas um a: 
ou s. exc. não leu a lei com a necessaria 
attenção, ou está argumentando tão apai xo-
nadamente que não quer ver aquillo que 
está claro. 

O 8R. RIB~IRO JuNQUEIRA:-Li a lei, com-
{larei os ~eus artigos com os do projecto e 
cheguei ÍL conclusão de que elle ê inutil. 

0 SR. ASTOLPI!O DUTRA:-A lei dispõe e O 
regulamento repete que a divisP:o dos dis -
trictos em secções eleitoJ•aes será feita pela 
Camara Municipal em s\Ja primei•a &esslto 
annual, conservando ou u:odirtcando a di vi-

alio anterior; si, porém, fosse licito á Ca-
mara. alterar a. divislio após o alistamento, 
depois, portanto, de sua primeira sessão 
a nnual , ni!.o haveria motivo porque o pro-
jacto fosse impugnado com tanto ardor, pois 
não é licito julgar-se prejudicial a interpre-
tação de lei existente, e neste caso quando 
o projecto não fosse necessario por ser clara 
a lei interpretanda, seria pelo menos inno-
cente. 

0 SR. RIBEIRO JUNQU~IRA dá. Um aparte. 
O ~R. AsToLPHo Dt.:TRA:-A interpretação 

que v. exc. dá. á. lei não é verdadeira; nllo 
resiste á menor analyse; é uma interpreta-
ção pueril. 

0 SR. RIBEIRO JU1'\QUEIRA:-C?mo1 
0 SR. ASTOJ,PHO DUTRA:-E' uma interpre-

tação pueril. A lei manda claramente que 
a divisão dos districtos em sessões eleito-
raes seja feita pela' Camara Municipal em 
sua p1·imei1·a sessão annual, de modo que 
este anno já as camaras não podem mais 
deliberar sollre o assumpto, porque jn pas-
sou a primeira reuni ão do corrente ao no. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:- Primeira reu-
niii.O depois da revisão. 

0 SR. ASTOI.PHO DUTRA:- A lei não fala 
em revisão. 

0 S R. RIBEIRO Jt-NQUEIRA:-Veja O art. 61\ 
do Reg . 596. 

0 SR. ABTOLPHO DUTRA:-Que diz O art. 
65 1 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-(U) 
0 SR. AsTOLPIIO DUTRA:-Est a dil!posição e 

transitor·ia; refere-se á primeira revi~ão que 
se fez depois da publicaç-io desse regulamen-
to . Portanto não lhe serve de apo1o . 

0 f R. RIBEIRO J UNQUEIRA:- Trans itaria, 
não; é disposição do capitulo da. lei que 
trata das mesas eleitoraes. 

0 SR. ASTOLPH J DUTRA;-E' t.ransitoria por-
que rege somente o I.· alistamento que se 
fez depois da publicação do regulamento. 
o que a lei estabelece claramente e os meus 
illustres collegas conhecem é isto: em sua 
primeira reunião annual a camara delibe-
rará sobre as secções eleitoraes e edificios 
em que se farão as eleil;ões. 

0 SR . PORTO PRJMO:-Apoiado; mantendo 
ou moditlr.ando a divisão anterior. 

Ú SR RIBEIRO JUNQUEIR,:-03 arts. 66, 67 1 
68 e 69 provam o que atllrmo. 

0 SR. ASTOLPIIO DUT-tA:-Nada provam, 
como o mau nobre collega nada tem pro-
vado. 

0 SR. RIBEIRO JUNQU&IRA dâ. um aparte. 
0 SR. AsTOLPHO DUTRA:-Como hei de ler 

o art . que v. exc. cita si nM tenho aqui a 
lei1 \ . exc. que está. com a collecçllo de 
leis nas mãos tenha a bondade de lér. 

o SR. RlBEIRO JUNQU EIRA: -(L~) 

0 SR. 0LYMPIO MOURÃO:-Ref'ere-se á pri-
meira qualltlc•ção. 

0 SR. ASTOLI'HO DP1'RA :- 0 que a lei es-
t abelece clarámente é que as secções eleito-
raes só podem ser modificadas pela Camara 
em sua primeira reunião a.nnual. O nobre 
deputado tornou se inimigo do pr11j ecto em 
debate e para combatel-o quer fazer preva-
lecer uma interpretação &. bitraria da lei. 



Mas, sr. Presidente, si o fim capital do 
projecto e supprlmir ou pelo menos limitar 
o arbítrio de corporações politicas sobre o 
direito de voto é dever desta Camara ampa-
rai-o, empenbad acomo jâ. se mostrou ella 
em tomar providencias serias contra a frau-
de eleitoral (Muito bem). 

Já. que se falou em opposicionistas e go-
vernistas, colloque-se a Camara acima desse 
terreno e decrete uma lei para todo Esh.do, 
uma lei irreprebensivel e justa que ampare 
e arrime os direitos polit1cos de todos os 
mineiros; que sirva, como esta pode servir, 
de in icio, de ponto de partida para maiores 
conquistas em bem do su6'ragio. Não tema o 
nobre depuhdo residente em Leopoldina que 
neste empenho em que se ncha o poder le-
gislativo de garantir a verdade eleitoral se 
veja divorciado do poder executivo do Es-
tado. 

Nlio duvido o nobre deputado que o hon-
rado governo do Estado deixe do colhtborar 
na orbita de sua competencia com o poder 
legislativo para. os altos fins da reforma que 
por proposta do i Ilustre deputado pelo 4. · 
diatricto está submettida ao estudo de uma 
commissão mixta, ora empenhada na elabo-
raçlio de um pr~jecto que convertido em lei 
garanta a verdade eleitoral. 

Sim, senhores, um governo como o de Mi-
nas, que tem á. sua frente um homem da 
estatura do honrado Presidente do Estado, 
que tem por si o apoio seguro, dedicado e 
quasi unanime do Estado (apoiados), um go-
verno tão firmemente alicerçado na opin1ão 
publica (apoaidos, muito bem) t:ll.o precisa 
para consquistar a manifestação das urne 
de proteger a fraude eleitoral (muito bem) 
não prec1sa de fazer conchavo11 para sup-
plantar vozes discordantes que por exce-
pção surgem em raros pontos do Estado, 
realçando muito mais a opinilio dominante 
que o sustenta (Mu i to bem). 

Cumpramos, portanto, o nosso dever sem 
hesita~ões, e acredito que a Camara appro-
vando este projecto, collocando o voto ao 
abrigo das paixõds das Camaras Municipaes, 
acredito, senhores, que tenha dado o pri-
meiro passo nesta campanha que t anto en-
nobrece as democraciaR-na guerra de morte 
(~ fraude eleitoral, a bem da purificação das 
urnas, de nossos credttos e de nossa pro-
pria dignidade. (Muito bem; muíto bem ) 

O 11r. Valerlo de Re11ende :-Não pre-
cisaria, sr. Presidente, falar sobre o proje-
cto, depois do brilhantismo com que o dis· 
cutiu o meu !Ilustrado amigo e collega re · 
sidente em Catag uazes, si niio fosse obriga-
do a fazer ligeii'as considerações a respeito 
de Cactos passadoa no município de Leopol-
dioa que o meu nobre collega, alli residen 
te, trouxe para a tribuna desta Casa e que 
v. ex c. acceitou, como pertinentes á. mate· 
ria em discussão. 

S. exc. para impugnar o projecto, para 
demonstrar que elle não visava o eanea-
mento politico do E~tado de Minas, o debel-
lamento das fraudes eleitoraes, encaixou a 
mart.llo, como argumento para suas asser-
ções, f11ctos locaee que não vieram minis-

trar nenhuma illustração, nenhum esclare-
cimento, nenhuma prova ao as·sumpto. 

0 SR. ASTOLPHO OUTRA :-Não provaram 
cousa alguma. 

O SR. Joio PIO :-Provaram que a fraude 
lá. anda peor do que no norte. 

0 SR. VALERIO DE RESENDE :-Assim, S. 
exc. trouxe para aqui occurrencias que se 
deram recentemente no tlistricto de Provi-
dencia, mero incidente policial, das quaes 
por fórma alguma, seria possível tirar-a~ 
elementos para apreciação das medidas In-
stituídas no pNjecto e tendentes ~ previnir 
um genero especial de fraude~ ele1toraes· 
essas occurrencias não se originaram de fa~ 
ctos que se prendessem a elei~ões, ·nem 
mesmo ellas ee realizaram em epocha na 
qual se tratasse de qualquer eleição ..• 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE.RA :-Tratava Se de 
polvora. para a eleiçao, que à o alistamento 
eleitoral. • 

0 SR. VALBIUO DE RE•B~DE :-Si S. exc. 
portanto, as trouxe para a condemnação d~ 
projecto, a sua improcedencia resalta de 
modo evidente; si para qualquer outro fim 
ellas vieram, então, inopportunamente, fór~ 
de tempo ... 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Não trouxe, 
ha mai~ tempo, seja dito de pauagem, ao 
conheCimento da Camara, por consideração 
para com o illustrado collega que estava 
ausente. 

0 BR. VALERIO DE RESENDE :-Agradecido. 
Mas a verdade é que, dessas occurrencias 
de Providencia e de outras, sem maior si . 
gnillcaç!!.o, expostas a Camara, s. exc. teve 
em vista exclusivamente tirar ell'eitos de 
partidario extremado, de opposlcionista apai-
xonado, procurando atacar o governo do 
E~tado por meio de insinuações contra a 
correcçll.o de procedimento das auctorida-
das locaes sobretudo, da policia, especial-
mente quanto á auctoridade de Pravidencia, 
cuja intervenção affirmou, nos f'~tctcs que 
ali i se deram .•• 

0 SR. RIBEIRO ,TUNQUEIRA :-Eila não nega . 
0 SR. VAL KRIO DE RE~ENDB •.. por OCC&Sião 

de proceder-se ao alistamento eleitoral. Ora, 
s. exc. Calou, alle~ou, apenas, como par-
tidario, apaixonadamente, nllo trouxe do-
cumento, prova alguma em apoio de suas 
proposições, de maneira que eu poderia 
responder a tudo quanto !lisse s. exc., re· 
plicando, apenas, que sua propria paixão, 
por mais que mereça sua palavra, da Ca-
mara. a inutiliza nas apreciações que faz a 
respeito dos amigos do governo, seus ad-
versarios, aivando-as de parcialidade ; .ellas 
não podem produzir, não podem dar uma 
impress!!.o justa em tal assumpto ; não po-
dem fc~zer cousa julgada nas occurrencias 
de Providencia. 

Demais, si s. exc. tivesse em mira apurar 
a verdade para corrigir abusos de que f11la, 
caso estivesse sinceramente convencido 
delles, não as teria l11nçado nesta tr1buna, 
erguendo paixlles, sem proveito, tomando 
o precioso tempo destínado aos misteres 
da nossa missão ; recorreria aos tribunaes 
que os pudessem resolver e decidir compe-



tentemente e de modo etncaz para 01 inte-
ressei pu blicos. 

Sem embargo do que acabo de dizer, nl!.o 
posso, sr. President<J, deixar de oppor a 
minha palavra á. palavra de meu nobre col-
lega residente em Leopoldina, narraad~ por 
minha vez o que se passou em Prov1den· 
cia e, da minha exposição, a Camara verá. 
que os successos q~e alli occorrerao: fora~ 
determinados prinCipalmente pelo procedi· 
manto dos amigos de s. exc. o sa. H !BEIRO JuNQUtlRA :-Vamos ver. 

0 SR. YALER\0 DE RESENDE :-Pelo que 6S· 
tou informado, os amigos de s. exc., im· 
pression >tdos com o movimento contrario 
que se oper.;.va no dist-ricto e não tendo 
cuidado, em tempo, do ah~tamento, queren-
do J'emeJ.iar a inferioridade em que se 
achavam, pretenderam, fÕI'a do prazo, que 
o 1.• jutz, aliás correligioaario de s. exc., 
inclutsse eleitores que só entll:o traziam 
para alistar se, e mats, que refundisse a seu 
sabor o alistamento i á. feito e acabs.do. O 
I. • juiz de paz, aliás correligionario de s. 
exc., cidada.o de grandes virtudes ... 

0 SR. A;TOLPHO PINTO :-Homem muito 
serio e de bem. 

0 SR . VALERIO DB RESENDE ... teve a 
hombri lad'3 de nllo ac:ceier a esta preten-
çli.tJ, pelo que os amigos de s. exc. o cha-
maram, por telegramma, desta Capital. 

S . exc. lá chegando, ou em Leopoldina, o 
1 . · juiz de paz passou a juriildicçll.o a um 
outro, mais condescendente ou 1raco, que 
dispoz se a trabalhar no alistamento, segun-
do o desejo dos amigos de s. exc. 

O al istamento, sr. Presidente, desta data 
em denote, feito illegalmente, fóra do tem-
po, n a. propria opinião do . I . · juiz de paz, 
ami go de s. exc., nil:o podia deuar de pre -
dispor o povo de Providencia para uma tal 
ou qu"l irritabilid;J.de de animo, mas ate ahi 
esse povo, os amigos do governo, tudo tole-
ravam. 

S. P XC., chamado de Bello Hoaizonte, por 
telegram ma, pregando as bellas theorias so-
b t•e a frau•le, que acabamos de ouvir, estou 
certo, não teri a acon ~ elbado tal cousa. 

O m. lt. JU1'0QUEIRA:-A isso tudo hei de 
respnnder com a leitura de um parecer do 
conselheiro Affonso Penna, dtzendo que o 
juiz de paz (oi o mais cvrrecto possível. 
0 ~R. V ALERtO DE REZENDE:-Nil:o estOU fazen-
do crttica ou anatyse de actos; estou fazen-
do uma ~tmples exposição de factos .. . 

O SR. R. JuNQUEuu:-Y. exc. está desvir-
tuando por c,•mpleto. 

0 SR. YALERlO DE REZENDE:-Pelas fontes 
de informação que tenho ... 

o SR . R JuNQUElRA.:-E pelas quaes não 
pode jurar . 

0 SR. YALERIO DE REZENDf.:- Tanto quan-
to s. exc. 

O ~R . R. JUNQUEIRA:-Pelo que acabo de 
dize1·, eu juro. 

0 SR. YALERlO DE REZF:N DE:-Narro> 08 fa-
ctos com imparcialidade. Estando as co usas 
neste pe. o altstamento na sua 2 . · phase de 
elabord<,;ão, c Jincidencia notavel ! chega em 
Providencia o ju1z de direito de Leopoldina, 
e na mesma ocoasião lá chegas. exc., que 

havia sido chamado por telegramma, para 
tratar do alistamento •.. 

O SR. R. JUNQUEIRA.: - PerJão; isso é uma 
in verdade, que v. ex o. nunca provar à. 

O SR. PRE81DBNT&:-Observo ao nobre de-
putado que o que estã em discussã~ é o 
proj ecto n . 71. 

0 SR. VALERlO DE RBZS:NDB:-Não quero 
dizer que s. ex c. t'oi daqui, directamente 
para Providencia, mas deu-se a coincidencia 
a que alludi. .. 

O sR. R. JuNQUEIRA.'-lsto é uma inver. 
dada que v. exc. nunca provará. 

0 sR. VALKRIO DB RIZENDB:-Poderei estar 
mal informado. 

0 SR. R. JUNQUBIRA.:-V. e.IC. é victima 
de am ·ig~s-u1·sos que nll:o têm a coragem pre· 
cisa para dizer a verdade, porque não têm a 
esperança de v. exc. encobril -a . 

0 SR. VALEIÜO DE REZENDB:-Oeixo inta-
cta.s as pala v r as q U'e v . ex c. acabs. de profe-
rir a respeito de meus amigos, como a me-
lhor prova de que estou reproduzindo a 
verdade. 

A exaltação de s. exc., os termos pouco 
parlamentares, que lhe escapam, indicam 
que a verdade está. de meu lado . Chega o 
juiz de direito; o 1. ·juiz de paz tinha, como 
disse, passado a jurisdicçli.o ao 3. • . .. 

O SR.. R. JuNQUEIRA:-Eis ahi : o primeiro 
juiz de paz, passando a jurisdicçílo ao 3.· 

0 SR. YALERIO DE RESENDE:- Por inter-
media do 2 . · tinha passado a jurisdicção a 
outro, mais condescendente, que dispoz-se a 
trabalhar no alistamento, conforme o de· 
sejo dos amigos de s. exc., i ato é, segundo 
o exigissem os interesses partidarios de s, 
exc .; os animos estavam predispostos a Ir· 
ritar-se; sem embargo, o povo tudo estava 
toleran,lo, resignado a lançar mão dos 
meioslegaes contra os arbítrios commettidos 
ou por commetter, da auctoridaJe a.lista-
dora. 

Mas, o 1. · magistrado da comarca; a es-
perança para as espoliações de direitos que 
fossem praticadas, aquelle cujas mílos de. 
viam receber os recursos que os prejudi-
cados tivessem do interpor, vae á sala onde 
funccionava o alistamento, inquire o escri-
vílo, aconselha, insinau; censura, adverte e 
desacata o juiz de paz, proclama queapres· 
sem os recursos de exclusão dos amigos 
do governo, dizendo ·se prompto para degol-
lal-os, intervem, emtim, por toda fórma no 
processo que se pratica, plantando em 
todos os espíritos u mais cruel das suspei-
tas ..• 

O m. JOÃO PIO:- Esse juiz de direito e 
o mesmo do roubo do padre1 

0 SR. YALBRIO DE RBSI!.NDE:- E' verdade: 
está denunciado no negocio do padre pe-
rante a Relação. Deaute desse facto, o elei-
torado que assistiu ao processo de alia· 
tamento, foi tomado de um desespero subito 
e irresistivel, reclama do juiz de paz a en-
trega doa papeis para que com inrracção 
dos tramites legaes, nll.o vão parar em 
mãos iudebitas, sendo clandestinamente 
usurpados os seus direitos, pelo arbítrio, 
e pela pttixão; e o faz sem cvmmetter um 
crime, uma violencía, não dilacerando os 



papeis, entregando-os á auetoridade polici- O sa. PRliUD:wNTS: :-Observo ao nobre de. 
al, que foi abrir o inquerlto, não lesando putado que deve cingir-se á materia em di•· 
direito de ninguem, senlo procurando &O· cusslo. 
mente garantir o seu. Nlo foram os amigos O sa. VALERIO DB RESENDE :-os factos de 
ou os inimigos do governo, não foi a auto- Providencia, pois, sr. Presidente, e outl'OI 
rldade policial os que fizeram essas causas de política local nlo podem servir de argu-
mas o povo de Providencia, revoltado em mento para impugnaçll.o do projeoto. Per· 
seus brios ... . mit.ta v. exo. que eu diga algumaa palavras 

o sR. R. JUNQUBt RA:- V_ exc. niio pode mais sobre essas ooourrenoias, agora, mala 
oonrandir o povo de Providencia com oa- especialmente sobre o subdelegado de Policia 
pangas. tão injustamente acousado . 

o aR. VALBRIO DE RBsBNDB:- Capangas, O subdelegado de Policia de Providencia 
não! Capangas, sim, eu conheci perfeita- cumpriu o seu dever, comparecendo ao local 
mente no dta da apuração eltsitoral federal onde se dava o movimento de povo, e as 
naséde do 3. · distrlcto, dia em que s. exo. circumstancias tanto exigiam a sua presença 
em triste momento de alluoinaçl\o que que se havia pedido, pelo telegrapho, a in-
nunca lhe será. perdoado, lançou ml!.o de tervenção das proprias auctoridades da séde 
tal instrumento para fazer a primeira e da ~omarca. 
a mais selvagem das ameaças á. civilização Si o subdelegado. sr. Presidente, não com-
leopoldinenoe, conspurcan<.lv as nobres tra- parecesse ao logar dos suocessos, os amigos 
diçOes do município onde naecemos. do nobre deputado residente em Leopoldlna 

o SR. RIBEIRO JuNQUBIR.\:- E' uma inju- e s. exc. accusariam o governo, porque a 
ria de v. exc. sua auctoridade fõra connivente pela inerola 

o SR. VALS:RIO DE REzENDF::-Appello para com os promotores dos referidos sucoessos ; 
como o subdelegado comparece, acousam 

a imprensa que 8 • exc. não contestou . ainda o governo porque sua auctoridade in-O SR. RIBEIRO JU NQUE IRA:- Quando a im-
prensa é pasqumetra absolutamente não 118 terveio. Horrível posição a doa governos e 
deve protestar . das auctoridades perante uma tal justiça 

de seus adversarios ! 
O sn. V ALERtO DE_ RESENDE:- Appello A presença do subdelegado de Providencia 

1,1ara _os propr1os amigos de s. exc. ; até e as medidas que tomou tlzeram abortar poa-
JuncciOnariOs dll: Camara, segundo _é voz 1 siveis violencias e barulhos aos quaes não 
corrente, o propr10 procurador, não t1veram seriam extranhos muitos amigos de a. exc. 
a discreção bastante para . guardar _esses o sR. RIBEIRO JuNQUEIRA. .-Procedemos 
e~~e~sos de s. exc. As fam_thas da otdaae com toda a calma, evitando qualquer con-
VIZlnhas da Camara presenot_aram a entrada fiicto. 
de armamento nessa repartição... o SR . VALERIO DE REsRNDE :-Noto ainda, 
~ SR. RIDEmo JuNQUBtRA:- A apuraçli_o ar. Presidente, que um subdelegado tal como 

fo1 de ta l ?rdem que os govermstaa t~rm1- 0 nobre collega, residente em Leopoldina, 
naram pedmdo um voto de louvor á JUnta biographou 0 de Providencia, não podia ter 
apuradora. prestigio para reunir capangas e muito me· 

O SR. VALERIO DE RESEN DE :-A apuração, nos para capitaneai-os .•. 
foss e uem feita; deplorava! é que s. exc. OsR. RIBEIRO JUNQU&IB.A. :-V. exo. deve 
tivesse posto âs suas ordens, no propr10 edi- saber que nenhum homem sensato vae 
ti-cio da Camara, um grande numero de ca- metter-se a brigar com capangas. 
pangas armados... 0 SR. V ALBRIO DE RESENDE : - Em conclu-

O sa. Rm&mo JuNQUEIRA :-E' uma injus- são e em resumo, ar. Presidente, as acou-
tiça que v. exc . me atira. saçOes lançadas aos aotos das auctoridades 

O sn. VALERIO DE RESENDE :- Que o digam de ~eopDldina pelo nobre deputado que me 
o povo de Leopoldina, os candidatos alli obr1go~ a v1r á tribuna só p~dem ter p~
presen tes ; invóco o testemunho do ar. se- cedenc1a deant~ desta ceguetra pr?duztda 
nador Joaquim Dutra .•. (Crtuam -se varios pela paixão poht1oa de um adversarto. Es· 
apartes). sas auctoridades, sr. Preslde!lte, estão na 

Jnvóco ainda o testemunho de um paren- altura de desempenhar a espmbosa missão 
te de s . exc . , testemunho que nlio pode que lhes está confiada, honrando o governo 
rejeitar, que lhe deve merecer todo credito, e bem merecendo delle .•• 
refiro-me ao sr. coronel Luiz Eugenio Mon- UK SR. DEPUTADO:-:- ~coutece como em 
toiro de Barros. Bom Succe11o que as v1cttmas foram os sol-

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-0 testemunho dados.· • 
delle está nas a c tas. O SR. V ALBRIO DE RBBENDE . .. alio homens 

O sn. VALS:RIO DE RESENDB :-Appello para que fazem os maiores saorifioios no exerci· 
o pessoal grado de Leopoldina e do muni- elo de seus cargos dando dluturnamen-
cipio. . . te provas de dedicação, de zelo, d e in-

o sR . ASTor.PHO DUTRA. :-Isto é uma ver- telligencia, de energia, de habilidade, que 
dade incontesta.vel e eu garanto debaixo da tlcam ignoradas na obscuridade de aua mo-
minha palavra. destia ; qualidades essas filhas sempre do 

O sa. JoAQUIM CALIXTO :-Que preclosida- nobre sentimento de amor à sua terra e ao 
des tão Importantes existem no muniolpio seu p'lrtido. 
de Leopoldina 1 Não falo sem razão, ar. Presidente, por-

que precisavam ser asaim as auotoridade• de 
c.-n . Leopoldlna, para que pudesse moa gosar, 



.como felizmente tem auccedldo alli, da me-
lhor ordem de completa garantia, no meio 
da no11a vida agitada pela politicagem, 
onde ellas sabem, entretanto, manter-se com 
toda dignidade .•• 

0 IR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - 0 pOVO é 
que tem &abido manter as auctoridades. 

0 SR. ABTOLPHO DUTRA : - De sorte que 
ai v. exc. desapparecer o Estado morre e o 
mulilclplo de Leopoldina será conflagrado ... 

0 SR. VALERIO DE RESENDE : - As auctori-
dades de Leopoldina procuram, ar. Presiden-
te, dar andamento aos feitos dentro dos pra-
zos legaea., mas nlo é para causar adm1ra· 
çl!.o, nl!.o é facto virgem para os que conhe-
cem serviços forenses, que isso nem sempre 
seja possivel, devido ao accumulo de servi-
ço e á exiguidade dos meios de acção. Qual 
a comarca que poderá ufanar-se de ter o 
seu serviço policial ou judiciario em dia 7 

E' tl!.o iojusta uma arguiçl!.o destas, con-
tra as auctoridades policiaes de Leopoldina, 
que sou capaz de afflrmar que, na sua con-
sciencia de advoga:lo, o noure collega a que 
estou respondendo não seria capaz de levan-
tai-a .• • 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Perdão, eu 
disse que os mqueritos policlaes tém prazo 
certo para serem terminados. 

0 SR. VALERIO DK RESKNDE : - Os inqueri-
tos communs, referentes a ft~ctos triviaes 
tomam, ás vezes, muito tempo, não podem 
ser encerrados no prazo ... 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEiRA : - Será O caso 
deste 7 

0 SR. VALERIO DE RESENDE; -Declaro des-
ta tribuna as. exc. que pode banir de seu 
espirito as susp11itas que nutre contra os 
auctoridades de nossa terra ; estas, como os 
amigos do governo, empenham-se para man-
ter as gloriosas tridições, os foros de civi-
lizaçl!.o do municipio de Leopoldina, garan-
tindo todos os direitos, reprimindo todos os 
crimes. 

Reatando o fio da discussllo, voltando ao 
projecto, vê v. exc., ar. Presidente, que, por 
mata elevada, por mais habil, que tenila 
sido a argumentação do meu nobre collega 
residente em Leopoldina, o referido proje-
cto está de pê, não cahirá nesta cnsa . . . 

0 SR. ASTOLPIIO DUTRA: : - Coitado deste 
projecto, elle foi victima de muita coisa 
(Riso). 

0 SR. VALERIO DE RESENDE .-NI!.o será Vi· 
ctima das occurrencias da politica local do 
meu municipio, dos factos de Providencia 
que tanto avultaram na imaginação ardente 
de s . exc ., salientando mais uma Yez, o 
zelo sincero que s. ex c. dispensa ao bom 
andamento das cousas publicas, a sabedoria 
com que procura indicar normas ao gover-
no que entretanto, tem, ate aqui, podido 
dirigir muito bem os negocios do Estado ... 

O SR. R1BEIRO Jur.;QUEIRA :-Eu quero que 
o governo conheça os actos de seus amigos. 

0 SR. VALIIRIO DE RESENDE ... a con-
tento de todos os bons mineiros, conquis-
tando geraes ~pplausos, independente das 
bellas theorias com que s. exc. acaba de 
nos encantar. 

O ar. ; RlaBxao JuNQUEIRA. : - Perdão, eu 
n!o sou homem de theorlas. 

0 SR. VA.LERIO DE RBBBNDB: - Voto, &r. 
Presidente, pelo projecto, cuja mataria foi 
tl!.o bem e intelligentemente explanada 
pelo seu auctor, nos convencendo a todos 
da enlcacia das medidas por elle propostas, 
para o fim de sanear as urnas eleitoraes mi-
neiras em tlio propicio momento, como 
este, de vespera dos pleitos municipaes. 
(Muito bem; m uito bem). 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, sendo approvado o 
projecto e consentindo a Camara que passe 
elle a 2. · discusslo, o sr. Presidente man-
da-o á commlss&:o de legislação. 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 
0 SR. RODRIGUES CHAVES,(p11la ordem), ob-

tendo urgencia, por parte da commi~sllo de 
Redacçilo, envia á Mesa a redacçilo final do 
projecto n. 67, &Clbre o destino que deve 
ter a quantia proveniente da lotoria conce-
dida ao conservatorio de Musica de Barba-
cena. 

O SR. Joio Pio (pela ordem), obtendo, 
egualmente, urgencia, requer e obtem que, 
dispensadas as formalidades regimentaes, 
seja discutida e votada immediatamente a 
redacçll.o que acaba de ser apresentada. 

Approvada sem debate a redacção final do 
projecto acima referido, o sr. Presidente 
manda que se passe em autographo para ser 
remettido ao Senado. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para o dia 13 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1. • PARTE 

Até 1 hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres das com-

missões e dos projectos depois de impressos 
e distribuidos . 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentaçlio de -proj ectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

riscussllo de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçll:o de redacções flnaes. 
2 .• PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
3. • discussão do projecto n. 64, annul-

lando em parte a lei n. 85, de 1889, da Ca-
ruara Municipal de Uberaba. 

2.a do de n. 53, creando uma escola no-
cturna em cada fabrica de tecidos. 

2. • do de -n. 66, concedendo licença a di-
versos funccionarios de justiça. 

2.• tlo de n. I 18, do Senado, creando os 
cargos de notario publico nas con1arcas de 
3 .• e 4.• entrancia. 

Discussão unica dos pareceres ns. 95, 96, 
97 e 98. 

Levanta-se a sessão. 



45.a SESSÃO ORDINARIA AOS 13 DE AGOSTO cumscripçlo de tl.scalizaçlo daa rendas &l-
DE 1900 tadoaes.-A' commiull.o de Orçamento. 

PRB8IDBNDIA DO SR. RIBEIRO DB 0LIVKIRA 
SUMMARIO =- 1. • parte da ordem do dia -Acta. 

-Ell:pe.dlentc. Observaçoes do sr. Joio Luiz . -
2. · leitura.- Aprese01ação de redacc;Ao ftoal do 
projecto n. <0,-ldem do parecer para l.'.• dls 
coesão do projecto n. 63. -Idem do parecer n. 
109.-Dtsco!s&o das redacçoea Ooaes dos proje-
ctos os. ~• c ~7.-~.· parte.-3. · l!tscus~"o do 
pro)ecto r. . 61. -2.• do •IC n. 53. - llequerimen-
to de a~lamento du sr. B•andl\o Fllho-Ob!erva-
ções do sr. Raposo dtl Almeida .-:.• discussão 
do pro)ecto o. ti6 -~.· do de n. til:!, do seua· 
do.-Dectaraçlo de voto do ~r •. João Luiz, Ju. 
llo Tavares e Luiz Rcnnó-Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presente• os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce· 
leatino Soares, Nunes Pinheiro, Luiz Rennó, 
Jolio Pio, Valerio de Resende, Lindolpllo 
Campos, Aatolpho Dutra, Arthur Pimenta, 
Jayme Gomee, Delftm Moreira, Raposo de 
Almeida, Brandão Filho, Leopoldo Corrêa, 
Aatolpho Pinto, Joaquim Callxto, Franklin 
Botelho, Olympio Mourão, Simell.o Stylita, 
Gaapar Lopes, João Luiz, Ribeiro Junqueira, 
Carnibo Brito, ~ orto Primo, Julio Tavares, 
João Velloso, Ferreira e Mello, Ignacio Mur-
ta, Rodrigues Chaves, Xavier kolim, Desi-
derio de Mello e José Gonçalves, falt11ndo 
com causa participada os ara. Olymplo Bor-
ges, F Peixoto, Freitas Castro, Bernardes 
de Faria, Juvenal Penna, Abellard, Alves 
de Lemos e sem ella os maia aenhorea. 

Abre-se a aeaalio : 
Lida a seta da antecedente e nlio havendo 

quem sobre ella faça observações o ar. Pre-
sidente a dá por approvada. 

EXPEDIBNT.B 
O ar. 1. · S.BCB.ETARIO dà conta do seguin· 

te: 
O(ficios 

Do ar. l. · Secretario do Senado commu-
nicando que a proposição de lei emanada 
desta Camara sob n. 28 prorogando a licen-
ça em cujo goso se acha o engenheiro An-
tero Pereira de Magalhães subiu á aancção 
sob n. 135.-A Camara ftca Inteirada. 

Do mesmo sr. Secretario trazendo ao co-
nhecimento da Camara que o Senado, acce-
dendo ao convite desta constante do officio 
de 9 do corrente, nomeou por parte do Se-
nado para a commissll.o mixta incumbida 
de apresentar um projecto sobre reforma 
eleitoral do Estado os senhores Mello Fran-
oo, Biaa Fortes e Camillo Pratas. - A Ca-
mara fica egualmente inteirada. 

Go dr. Secretario do Interior enviando 
as informações solicitadas pela commissll.o 
de Petições para poder pronunciar-se sobre 
o requerimento do cidadll.o Jollo Francisco 
de Araujo, ex-professor primarlo da cadeira 
do Bom Jardim.-A' commissl[o de Petições. 

Represento.çllo 

De habitantes do Desemboque fazendo ver 
a necessidade de ser restaurada a 8. · cir-

Requerimento 
De d. Adelaide Augusta de Oliveira, pro-

fessora etfectiva da cadeira de Santo Anto-
nio da Casa Branca, municipio de Ouro Pre-
to solicitando um anoo de licença para tra-
tll~ de soa aaude. -A' commisaão de Peti-
ções. 

O ar . .JoAo Lula:- Sr . Prealdente, no 
discurao proferido pelo meu illuatrado col-
lega residente em Pltanguy, na aeaslo de 
30 d~ julho do corrente anno e publicado no 
oJ'ião official do Estado, de 12 deste mez, ha 
um aparte meu que parece dar a entend~r 
que eu julgava que a commiasito dev1a 
elevar o imposto do café, quando o meu 
aparte era !!lmpleamente interrogativo, vi~to 
qae a Casa sabe que eu nll.o só foi pela re-
ducção dos 2 'I·, já. feita, como tambem aou 
daquellea que se batem pela noasa reforma 
tributaria, justamente para que possamos 
alliviar do imposto de exportaçll.o todos oa 
productos mineiros. 

Faço, portanto, esta rectitl.caçlio para con-
star dos annaea, visto que o aparte, em 
fórma positiva, não é a expresslio do meu 
pensamento; apenas, per~~:untava ao depu-
tado que entlio falava, ai julgava que era 
possível ser elevado esse imposto. 

O sR. PREBIDK>ITB diz que será attendida a 
reclamação do nobre deputado. 

SEGUNDA LEITURA 
Tem segunda leitura, é julgado objecto de 

deliberação e ftca sobre a mesa para ordem 
dos trabalhos o projecto n. 72. 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DB COMl\IISSÕES 

0 8R. RODRIGUES CHAVES, por parte da 
commisslio de Redacçll.o, manda á Mesa o 
seguinte 
Parecer para a redacç/!o final sobre o pro· 

jecto n. 40, de 1900 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 40, é de parecer 
que seja adoptada como ftnal a mesma reda-
cção com que foi approvado em terceira 
discussão. 

Sala das commissões, 13 de agosto de 1900. 
- Rodrigues Chaves. - Nunes Pinheiro. -
A imprimir-se. 

O aR. JoXo Lmz, pela commissão de Jus· 
tiça Civil e Criminal, manda á Mesa o se-
guinte 
Pa1·ee4r prt~·a 2. a discuuão sobre o projecto 

"· 63, de 1900 
A commiasllo de Justiça Civil e Criminal 

é de parecer que o projecto n. 63, deste 
anno, seja submettido á 2.a discussll.o e llp-
provado ; reservando-se o direito de otfere-
cer-lhe emendas. 

Sala das commiasõe11, 13 de agosto de 1900. 
- Jolio Luiz. - Luiz Rennó. - A Impri-
mir-se. 

0 !IR. FERREIRA B MELLO, pela commiasllo 
de Commercio, envia á Mesa o seguinte 



Parecer n. f.09 

( Terceira legislatura ) 
A commissllo de Commercio, Estatlatica, 

Industrias e Artes, a que foi presente uma 
representação de diversos invernistas e boia-
deiros de Santa Rita de Cassia e de Passos, 
solicitando a decrebção de medidas garanti-
doras da estabilidade das feiras de gado, é 
de parecer e requer que seja archivada a 
referida representação, de vez que tal as-
sumpto está attendldo em projecto de lei 
que transita no Congresso. 

Sala das llessões, 13 de agosto de 1000. -
Ferreira e Mello.- Padre Joaquim Calixto. 
A imprimir·se. 

Não haYendo projectos, requerimentos, In-
dicações e moções a serem apresentados 
passa-se á discussão de redacções tlnaes. 

Discussélo de reàacções finaes 

Lidas e postas em discussão são successi-
vamente approvadaa sem debate as reda-
cções tlnaes dos projectos ns. 37 e 54. -
Remettam-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA: 
3. a discussão elo projecto n. 6 4 

Lido e posto em terceira discussl!.o, é sem 
debate approvado e vae á commissão de Re-
dacção o projecto n. 64, que annulla em 
parto a lei n. 85, de 1899, da Camara Muni-
cipal de Uberaba. 

2 .a discussí%o do projecto n. 53 

Em seguida é lido e entra em segunda 
discussão por artigos o projecto n. 53, sobre 
escolas nocturnas em fabricas de tecidos. 

Em discussão o art. I.· o sa. BRANDÃO FILHo, obtendo a palavra, 
manda á Mesa o seguinte : 

Requerimento 

Requeiro o adiamento da discussão do 
projecto n. 53 por dez dias. 

S. S., 13 de agosto de 1000.-Brandão Filho. 
Lido e apoiado entra em .liscussão. 
O ar. Raposo de Almelda:-(Não devol-

veu o seu discurso). 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-

se a discussão e procedendo-se a votação à 
approvado o requerimento, pelo que é reti-
rado da discu~slio o projecto. 

2.a clisctusí%o do projecto n. 66 

Lido e po9to em 2. · discuaaão é sem de_ 
bate approvado e volta á commissll.o de Pe 
tições o projecto n. 66, concedendo licença 
a dh•ersos funccionarios de justiça. 
2.• discuul%o do projecto n. 118, do Senado 

Em seguida é aonunciada a 2.· discussão 
do prQjecto n. I 18, ·do Senado, creando o no-
tarlado nas comat·cas de 3.· e 4. • entrao-

que o sr. Presidente· considera preJudicadas 
os demais.-Archive-se, oommumcando-se 
ao Senado. 

O sr . .JoAo Lals (pela ordem):-Sr. Pre-
slden~, pedi a palavra para requerer a v. 
exc. que taça constar da acta que votei a 
favor do artigo I • da proposiç!o n. I 18, do 
Senado, como votaria por todos os outros 
artigos, visto como entendo que a medida 
do projecto, nos termos em que está conce-
bido, viria satisfazer uma necessidade pu-
blica. 

Principalmente a approvação do artigo 
5. • se impunha à Camara dos 11rs. Deputa · 
dos, afim de que a legislação do nosso E•-
tado se harmonizasse e se puzesse de accor-
do clom a legislação federal, desannerando o 
officio privativo do registro de hypotbecas 
do de escrivão do judicial e notas por Isso 
que aquelle tem de permanecer em seu car-
torio das Peis horas ,da manhã ás seis da 
tarde, em virtude do disposto no regula-
mento federal n. 370 de 2 de maio de 1890 e 
nllo pode, portanto, accumular as suas fun-
cções com as de escrivão, obrigado a com-
parecer em audienciaa e outras diligencias. 

Peco a v . ex c., ar. Presidente, fazer con-
star da acta que votei a favor do art. 1 • do 
projecto, como votaria a favor de todos os 
outros artigos. 

0 SB.. PRESIDENTE diz que O illustrado de-
putado será attendido. 

Os SRS. JULTO TAVARES E LUIZ RENNÓ pe-
dem egualmente para se consignar na acta 
terem votado a favor do projeoto. 

Discustl%o doi parecereJ ns. 95 a 98 

Finalmente, lidos e postos em discussão 
successivamente, são sem debate approva-
dos os pareceres na. 95, 96, 97 e 98, sendo 
os dois ultimos remettidos á commissão de 
Redacção. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PAB.TB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

eõeB e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos . 

Apresentação de pareceres das commis-
Pões. 

Apresentaçl!.o de prQjectos, requerimentos, 
iodicaçõe1.1, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moç!Ses. 

Approvação de redacções tlnaes. 
SEGUNDA PA!\TE 

c ias. Até 4 horas da tarde : 
Em diaousal!.o o artigo I.·, encerra-se esta I.a discussão do projecto n. 117, do Sana-

sem debate, sendo rejeitado o artigo pelo do, sobre permuta de of!loios de justiça. · 



- 1.• do de n. 70, considerando em com-
missll.o os ofHciaes da Brigada Policial que 
acceitarem empregos de natureza policial. 

1.• do de n . 6i, declarando nulla a reao-
luç'Ao n. 7, da Assembléa Municl pai- do Pi-
ranga. 

Levanta-se a sess'Ao. 

46.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 14 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SU&IMARIO:-L· parte da ordem do dia - Acta--

E:xpediente. - Observações dos sr• . : Celestino 
Soares , Rrandilo ~-,lho e Nunes P inbelro .-2. • 
l ~ltora .-Apre~entacllo do p~recer para 2.• dis-
cussão du vroj•cto o. 71.-Ptdldo de dispeo~a 
de Impressão rio parecer apresentado .- Dechra-
ção 110 ~r . Ri heiro de Ollvelra.-Apreseotarão e 
discussão da redacçAo Dual rio pr~ J~cto o 23.-
Apresenlnçllo rles projecto3 ne. 73 e 74 -Appro-
vaç~o da redocçllo Ooal do projecto o . 40.-2 • 
parte.-!.• di~cussão dos projeclo~ os . 117, do 
Senado, e 61 e 70. da Camara. - Or~em do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

preFentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Snares, Nunes Pinheiro, Jollo Pio, 
Simeão Stylih, Raposo de Almeida, Brandllo 
Filho, Leopoldo Corrêa, Astelpho Pinto, 
Olympio Mourão, Delfim Moreira, Porto Pri· 
mo, Lindolpho Campos, Tavares de Mello, 
Arthur Pimenta, Joaquim Callxto, Carvalho 
Britto, Jayme Gomes, Ignaclo Murta, Fran-
klin Botelho, Rodrigues Chaves, Valerio de 
Resende, Julio Tavares, Ribeiro Junquelra, 
Astolpho Dutra, Gaspar Lope1, Jollo Luiz, 
Luiz Rennó, Xavier Rolim, Luiz Cauiano e 
Desiderio de Mello, faltando com causa par-
ticipada os srs. : Olympio Borges, F. Pei-
xoto, Freitas Castro, Bernardes de Faria, Ju-
venai Penna, Abeilard e Alves de Lemos e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão 
Lida a acta da antecedente e n'Ao havendo 

quem sobre ella faça observaç ões o sr. Pre-
sidente a dá por approvada. 

'UPEDifNTB 
0 IR. l. • 8BORETARIO dâ conta do seguinte 

Officio 

Do ar. 1. · Secretario do Senado, communi-
cando terem subido á sancç'Ao sob ns. 136 e 
13i as proposições de leis emanadas desta 
Camara sob ns. 27 e 28, esta fixando a for -
ça publica do Estado para o exercício de 
1001 e aquella concedendo perdllo ao réo 
Virginio Horacio de Noronha Luz.-A Ca-
mara fica · inteirada. 

0 SR. CJn;r.:sTINO SOARES participa e a Ca-
mara fica inteirada que o ar. Agostinho Pe-
reira, tendo se ausentado da Capital por 
motivo de moleatla, faltará. a algumas sess1les. 

0 SR. NUNES PINHEIRO participa e a Ca-
mara fica egualmente inteirada que o sr. 
João V elloso faltará. ia aeaaões por alguns 
dias visto ter-se retirado da Capital por mo -
tlvo de molestia em pesaoa de sua familia. 

0 SR. BRANDlO FILHO, fazendo ver achar-
le ausente um doa membros da commiulto 

de- Constituiçlo e Leglalaçlo pede a nomea-
ção de quem ·preencha interinamente a 
vaga. . 

Com o auentimento da Cauíara é nomea-
do o sr. Astolpho Du~ra . 

2. a LEITURA. 
Tem 2 . • leitura e tloa sobre a mesa para 

ordem dos trabalho• o parecer n. 109 .. 
APREBBNTAÇAO Da PARBÇDD Da COMMISBÕEI 

0 SR . BRANDAO FILHO, por parte das com-
missões reunidas de Camaru Municipaes e 
de Coostitniç'Ao, manda á Mel!a o seguinte , 
Parecer tJ eme11das p ar a 2·. · discusscfo 1obre o 

projtJCto n. 71, d8 1900 

As Commlssões reunidas de Camaras Mu-
nicipaes e de Constltuiçll.o, Legislação e Po--
deres, áa quaes foi presente o pr(lj ecto n. 71, 
já approvado em primeira discusslio, alo de 
parecer que seja o mesmo submettido á se -' 
gunda discusàlio e approvado com as se-
guintes emendas : · 

1.• 
Ao art. I. · Substitua-se pelo seguinte : 
Art. 1.• A divisão dos districtos em se-

cções eleitoraes e a 1iesignaçlio de local e 
ediflcios para as mesmas secções serão fei -
tas pela~ Camaras Municipaes depois de 
cada revialio annual do alistamento, poden-
do, todavia, ser alteradas pelas mesmas Ca-
maras em qualquer epooha do anno, com 
tanto que estas o façam, pelo menos, 30 
dias antes de cada elelç'Ao. 

2.• 

Ao art. 2.• Accresoente-se : 
Paragrapbo unico. Quando, porem, a séde 

do distrlcto distar mais de 15 kllometros de 
all(um ou alguns de seus pontos limitro-
phes, poderlto ser areadas pelas Camaras 
Municipaes outras secçoes eleitoraes em 
arraiaea ou burgos ou onde houver ediftcios 
publico& ( excluldos desse numero os esta-
belecimentos agricolas de qualquer natu-
rera de propriedade particular ) ; de modo a 
facilitar o exercicio do voto. approximando 
quanto possivel a secção eleitoral do domi-
cilio do eleitor. 

3.• 
Accrescente-se onde convier : 
Art. Para os fina do art. 76, § 2. · da lei 

n. 20, de f:-6 de novembro de 1891, na no-
meação da, mesas eleitoraes das outras se-
cções de cada distrlcto, cada membro dJ!. 
unta organisadora dessas mesas somente 
votará em .( nomes de eleitores, por meio de 
cedula aberta e assignada. 

Paragrapho unioo. Os eleitores assim vo-
tados serão declarados membros das mesas 
eleitoraes, sendo o ) _o 2.0 3.• 5.0 e 6.• mais 
votados- membros elfectlvos e o 4 .• 7. • e 
8.•- membros aupplentes, decidindo a forte 
em ca~o de empate. 

(S. R.) 
S!lla das commisaões, 1\t de agosto de 1000. 

- Brandlio Filho. - Olympio Mour!o. - Lin-



dolpho Campos.- Porto Primo.- Astolpho 
Dutra. 

O MIS!Ilo sENHOR requer dispensa das for-
malidades regimenh.es afim de que o proje-
cto- aeja dado para ordem do dia imme· 
diato . 

0 IR . RIBEIRO JOI'\QUI!IRA (p ela 01·dem) faz 
ver a inconvenienoia de ser approvado o 
requerimento do ar. Brandll.o F1lho visto te-
rem sido apresentadas diversas emendas que 
precisam ser estudadas pela Camara. 

Consultada a Casa concede esta a dispensa 
solicitada pelo ar. Brandão Filho. 

0 SR . RODRIGUIS CHAVE~, pela commissll.o 
de Redacçlio, apresenta a redacçll.o final da 
proposição n. 23 sobre o cargo de escrivll.o 
privativo de crime nesta Capital de accor-
do com as emendas do Senado approvadas 
pela Camara. 

O sa. Jo.Xo LUiz (p ela ordem) requer e 
obtem dispensa de impressll.o afim de que 
seja discutida na presente sessll.o a reda-
cçll.o apresentada. 

Lida e posta em- discussão é approvada 
sem debate a redacçlio final da proposição n. 
23.-Remetta-se á sancção, oommunicando-
se ao Senado. 

APRESENTAÇÃO DI PROJECTOS, REQUERIMENTOS, 
INDICAÇÕES E IIIOÇÕEI.I 

0 SR, BRANDÃO FILHO envia á Mesa O se-
guinte 

Projecto n, 73, de 1900 

{Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. I. • Fica o governo do Estado auctori-

·zado a contractar, com quem p!aiores vanta-
gens o:trerecer, a construcção, uso e goso de 
um ramal terreo, de bitola estreita, que li-
gue Poços de Caldas a S. José dos Botelhos. 

Art. 2.· O governo, na construcçll.o que 
e:trectuar, determinará as condições desse 
privilegio, tendo em vista as disposições 
geraes que regulam as concessões conge-
neres. 

Art. 3 ." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

(S. R .) Sala das sessões, 14 de agosto de 
1900.- Brandão Filho.- Julio Tavares.-
Raposo de Almeida. - Luiz Rennó . - Si-
melio Stylita . 

Estando apoiado pelo numero de assigna-
turas vae a imprimir-se. 

O IR. JoÃo PIO , obtendo a palavra, manda 
á Mesa o seguinte 

Projecto n. 74, de 1900 

{Terceira legidatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. I. · As sessões do Congresso Mineiro 

abrir·se-bll.o no dia 2 1 de abril de cada 
anno. 

Art. 2.· Revogam-se as disposiçõls em 
contrario . · 

Sala das sesslles, 14 de agosto de 1900.-
Padre Jollo Pio .- Leopoldo Corrêa.- car-
valho Britto. - Javme Gomea. - Simell.o 
Stylita.- Nunes PiÕheiro .-Lindolpho Cam-
pos.-Tavares de Mello.- Raposo de Al-
meida.- Padre Joaquim Calixto.- Brandll.o 
Filbo.-Franklin Botelbo.- Rodrigues Cha-
ves.- Arthur Pimenta.- Luiz Rennó.-
Joll.o Luiz.-Dr. Gaspar Lopes. 
E~tando apoiado pelo numero de assigna-

tura vae a imprimir· se. 
AP.i'ROVAÇÃO DI RBDACÇÕIS FJNA'RS 

E' lida, posta em discussll.o e sem debate 
appro·;a,da a do projeclo n. 40, sobre - mu-
dança de nome da Capital do Estado.-Re-
metta-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
f.· discussllo do pro-j ecto n. 117, do Senado 

Lido e posto em I.· discussão é sem debate 
approvado e vae á commissl!.o de Justiça Ci-
vil e Criminal a seguinte 

Prop,sição n. 117, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.• E' permittida a permuta de offl· 
cios de justiça, quando forem da mesma 
natureza, e nll.o resultar prejuízo ao servi-
ço publico, pagos os direitos fiscaes pelo 
excesso de lotaçll.o. 

Art. 2. • Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
31 de julho de 1900 . - Joaquim Antonio 
Dutra, presidente. -José Pedro Drumond, 
1. • secretario. - Agostinho Cesario Figuei-
redo Cõrtes, 2.· secretario. 

1.• discussão do projecto n. 70 

Em seguida ê egualmente approvado sem 
debate em 1.• discuuão depois de lido e vae 
à commisslio de Força Publica o projecto n. 
70 considerando em commissl!.o os offlciaes 
da Brigada Policial que acceiLarem empre-
prego de natureza policial. 

1. a discussllo do projecto n . 6 1 

Finalmente lido e posto em I . • discus~ll.o, 
approva-se sem debate e é 1·emettido á com-
missão de Camara Municipaes o projecto n. 
61, que annulla a resolução n. 7 da assem-
blóa. municipal do Piranga. 

Nada mais havendo a tratar-se o ar. Pre-
sidente designa para o dia 6 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRlMEIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçl!.o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de Impressos e 
d 1 stribuldos. 



N7 

Apresentaçll.o de pareceres das commia-
alles. 

Apresentação de projectoa, requerimentos, 
indicaçGes, interpellaçGes on moçGes. 

Diaoussll.o de requerimentos, iodicaçGes, 
interpellações e moçGes. 

Approvaçll:o de redacçõe1 finaes. 

SBGUND.&. P.&.RT~ 

Ate 4 horas da tarde: 
Primeira discussão do projecto n. 45, so-

bre E. F. Monte Sião a Poços de Caldas. 
Primeira do de n. 72, sobre orçamento de 

Camaras Municipaes. 
Segunda do de n 71, dividindo os distri-

ctos em secções eleitoraea. 
Levanta-se a sessão. 

47 •• SESSÃO ORDINARIA AOS 16 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO bB OLIVEIRA 

SUMMARIO: - 1. · parte ria ordem fiO dia - A c ta. 
- Expediente Obsenaçoes dos srs . Joil'l Luiz, 
Nunes Pinhei ro. José Gonçalves e Jo:ln Pio. -
2 • leitura.- Apreseotaçil.o das redacções Onaes 
do projecto n. 61 e lndicaçõe5 ns . 8 e 9.-
Apreseutação do parecer n 110, projecto n. 75 
e Indicação n. 12 - 2. • parte.- 2. • da~cussào 
fio projecto n. 45. Observ~ções do sr. Raposo 
de Almeada.- t.• discussão rto de n. 72.- !. • 
discussão do projecto n. 71. Artigo 1. o . Discur-
sos dos srs. Ribeiro Junquelra e Astolpbo Du-
tra. Artigo 3 o Discurso e emenda do sr. José 
Gonçalv~s . Di 3rursos dos srs . Joil.o Luiz e As-
tolpho Dutra . Declaração de voto do sr. Ribeiro 
Junquelra .- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Astolpho Du-
tra, Tavares de Mello, Jayme Gomes, Delfim 
Moreira, Leepoldo Corrêa, Joilo Luiz, Jo ão 
Pio, Raposo de Almeida, Luiz Rennó, EpR-
minondas Ottoni, Brandlio Filho, Gaspar 
Lopes, Julio Tavares, Jose Gonçalves, Si-
melo Stilyta, Carvalho Britto, Valerio de 
Rezende, Franklin Botelho, Desiderio de 
Mello, Porto Primo, Ignacio Murta, Joaquim 
Calixto, Olympio Borges, Lindolpho Campos, 
Astolpho Pinto, Ribeiro Junquelra, Artllur 
Pimenta, Rodrigues Chaves, Olympio Mou-
rlio, Ferreira e Mello, Luiz Cassiano e Xa · 
vier Rolim, faltando com causa participada 
os srs., F. Peixoto, Freitas Castro, Ber-
nardes de Faria, Juvenal Penna, Abeilard, 
Alves de Lemos, Agostiuho Pereira e João 
Velloso e sem ella os mais senhores. 

Abre -se a sessl!.o 
Lida a acta da antecedente e nfio havendo 

quem sobre ella faça observações é da.rta 
por approvada. 

BJ:P.EillENTE 

0 SR. 1.0 SEC RETARIO dá conta do seguinte: 
Olficio 

Do sr. 1 • • Secretario do Senado enviando 
a proposiçlo de lei emanada daquella Ca-
mara. sob n. 119, concedendo licença ao 2. · 

ofllcial da Secretaria das Finanças A velino 
Francisco Mn:lmo dé Jesus e communioan-
do ter subido á sancçllo sob n. 138 a propo-
slçlo de lei n. 31 emanada deata Camara 
creando a Auistencla de Alienados no E•· 
tado.-A Imprimir-se o projecto, doando a 
Camara Inteirada quanto i aegunda parte. 

Do dr . Seoretario das Finanças enviando 
as informaçOea solicitadas pela Camara com 
relaçlo ao pedido feito pelo actual collector 
do município de Palmyra, cidadão Joaquim 
Corrêa da Fonaeca. -A' commiaslio de Pe-
tições. 

O sa. JoÃo Lmz envia é Meaa nma peti-
çlo do tabelllào da comarca de Trea Coraçlles 
do Rio Verde, cldadlio Casimira Avellar, ao-
licihndo prorogaçllo de licença em cujo goao 
se acha, por mais doia annos.-A' commla-
sll.o de Petiçl!ea. 

0 SR. NDNBS PINHBIRO remette á Mesa uma 
representaçlo de habitantes das divei'Iaa 
classes sociaes da cidade de Alvinopolis so-
bre a conatrucçlio de uma E. F. que par-
tindo da estaçlo da Saude na linha ferrea 
Leopoldina vá ter á referida cidade.-A' 
commiaalio de Obras Publicas. 

O sa. Jos~ GoNçALVES envia á Mesa e pede 
para ser publicada no jornal da Casa antes 
de ter o destino regimental a seguinte : 
Representação de habitante! da Abba!fia, Estra · 

da de Ferro Oeste de Minas, sobre medidas 
attinente& á la11oura. 

lllms. e exms. srs. de;putados da Camara 
estadoal.-Os abaixo- asstgnados, lavradores 
e intermediarlos residentes nesta estaçlio, 
vêem, perante vv. excs., solicitar as medi-
das seguintes : 

Primeira.-Que as Estradas de Ferro Oeste 
de Minas e Central deixem de exigir ter 
cada sacco de café 61 kilogrammas no fiel, 
quando é Intuitivo, que chegado ao Rio, 
jamais conferirá o peso com o da proceden-
cia. Occorre, portanto, ser tal exigencia 
futtl pelo já exposto e onerosa porque o 
acerto do peso aqui é indispensavel. 

Segunda.-Que as referidas estradas sua-
pendam aR ordens de estaçlio alguma rece-
ber café em saccos que nllo sejam comple-
tamente perfeitos, visto como, furados no 
Rio para se obter amostras, o que é feito 
por todos os commlssarios, terá o produ-
ctor de fazer acquisição de outros. 

Terceira.-Que se reduzam as tarifas da 
Oeste de Minas equiparando-as mais ou me-
nos ãs da Central, porquanto, sendo t>llas 
exaggeradissimas, desapparece a concurren-
cia desta eataçlio procurando os negociantes 
do centro de Paracatli e Goyaz a de Sete 
Lagoas-muito mais distante ! 

Releva notar que, actualmente, a taxa por 
dez kilogrammas de café do Sitio ao Rio-
(364 kilometros), é de S297 e a da Oeste, por 
identico peso daqui ao Sitio (509 kilometros}, 
é de $909! 

Quarta.-Qne sejam conservados os doia 
comboios diarios, porquanto o novo horario 
-a vigorar de I.· de agosto proximo futuro 
em deante -prejudicará altamente este cen-
tro, convindo mencionar-se que o estado 



. 3158 

prt~ca.rio dessa companhia nlo se origina J de Carvalho, criador; Jose Mello, fazendeir.o; 
disso e sim das suas tarifas exorbitantlssi- Francisco Vaz da Costa Fttho, fazendeiro; An· 
mas. . . tonio TbM(loro da Silva, f<t.zen leiro; Manoel 

Quinta. - Que se torne eff~ctiva a lei que T. da Costa, fazendeiro; José Emygdio da 
obriga. as companhias de estradas de ferro Silva, fazendeiro;- Hermogenes José da Silva, 
a cercarem suas linb;;.J, evitando-se dest'ar- criador; Flavio Jose Albino, criador; Tolen-
te os çolossaes prejuízos que soffrem os tino José da Silva, criador; Custodio Lino 
criadores marginaes das mesmas. de Sousa, fazendeiro; ·Joaquim Dias Ferreira, 

Sexta.-Que supprima esta o combusti- fazendeiro; João Dias Ferreira, fazendeiro; 
vel- madeira-o qual occasiona. damnos José Joaquim Dias Ferreira, fazendeiro; Ca.n-
consideraveis, queimando se mercadorias, ·Jido .rosé de Barros e v. João Baptista 
que níl.o são pag<t.s aos destinatarios e estra- Porto.-A' com missão de Commercio . 
gando-se .o~ carros. . . O sa. JoXo Pio envia á Mesa uma pe-

Os pettctonartos esperam do patrtotismo tiçiio em que d. Anna Julia. de Oliveira 
~e vv .. excs. todo o. esforço, p,.ra q~e se- Horta, professora publica em Cara ndahy, 
J&m sattsfettas suas JUStas reclamaçoes.- pede 18 meze11 de licença para tratar de sua 
Saude e frlltermdade . saude.-A' commissão de Petições. 

Abbadia, Estrada de Ferro .oeste .d~ Miuas, Tem 2.• leitura, são julgados objecto de 
25 de JU·lho de 1900.-AntonJO Orsmt, geren- deliberação e ficam sobre a mesa para or-
te do depos ito da Companhta Cedro e Ca· dem dos trabalhos os pro;ectos ns. 73 e 
choeira e consignatario; Almeida Figueiredo 74 . ' 
& Comp ., negociantes; José Alves Pinto, ne -
gociante e COWmissario; AbraiJam & Irmão, APRESENTAÇÃO DE PARECERF.S DAS COMMISSÕ H! 
commis~arios ; Joiío ilerreira da Assumpção, 
negociante e consignatario; Jeronymo N. 
O., negociante; Octavio Alves C., negoci-
ante; Augusto Teixeira da Fonseca, pbar-
maceutico; Teixeira & Andrade, negocian-
tes; Jo~é Teixeira Barbosa de Vasconcellos, 
Luiz Antonio Ferreira, negociant.e; Josó Vi -
ann!l Calabria, Hegino Rodrigues dos "'antos, 
negociante; Joaquim Alves Santos, negoct-
ante; Elias Pinto da Fonseca & Comp., ne-
gociantes; dr. Antonio Alves da Silva, nego-
ciante; Felicio Antonio Calabria, criador; 
José Cecilio Arruda, negociante; Joíl.o Mar-
tins Tristão, criador; Manoel Fernandes No-
gueira, nE~gociante; José Americo de Assis, 
negociante; Ernesto Peixoto Carreira, nego -
ciante; Altpio Janeiro de Mendonç~ , capita-
lista; João ,Tose Ferreira, negociante; Olym -
pio Pereira da Fonseca., negociante; Antonio 
de Alcantara Castro, negociante; Antonio 
Geraldo de Faria, criador; Manoel de Bar-
ros, negociante; Fabricio Martins T., cria-
dor; Jeronymo Antonio de Eousa, carreiro; 
Martinbo oonçalves de Menezes; negoci ante; 
Cezarino Vieira da Silva, Antonio S. de 
Sousa, negociante ; José Martins de Oliveira, 
negocia nte; José Alves de Sousa, ambulante; 
José de Almeida, negociante ; Pedro Lima de 
Sousa, fazendeiro; José Fernandes de Carva-
lho, criado!'; Antonio José da Silva, criador; 
Firmino Tbeodoro da Costa, criador; Fran · 
cisco Vaz da Costa, criador; Albino Pereira 
de Araujo, Luiz Alves da Silva, negociante: 
Antonio Alves da Silva, negociante; Anto: 
nio José de Arauj o, negociante ; ltagyba Al-
vares da Silva1 negociante; João Evangelista 
Ferreira, criaoor; Arsenio Cordeiro, nego-
ciante ambulante; José Bento de Sousa, ne · 
gociante; Antonio Alvares da Silva, negoci-
ante: José Antonio de Sousa, criador; Pedro 
Soares da Silva, fazendeiro; Alfredo Soares 

0 SR. RODRIGUE:S CH.\VE3 , por parte da 
com missão de Redacçll.o apresenta os seguin-
tes: 
Parecer p ara redacção fin rtl sobre o projecto 

n. 64 
A commissll.o de Redacçiio de Leis, a que 

foi presente o proj e c to n. 64, deste anno, 
annullando a lei n. 85, da Camara Muni-
cipal de Uberaba, na parte em que tri-
buta aos mascates no município, e de 
parecer que seja adaptada como final , a 
mesma redacção com que foi approvado em 
3.n discussão. 

Sala das commissões, 16 de agosto de 
1900. - Rodrigues Cbaves. Nunes Pi· 
nheiro. 

Parecer para 1·cdacção fi nal sobre a indica-
ção n . 8 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente a indicaçll.o n. 8, dests ao no, à 
de parecer que seja adoptada como 11nal a 
mesma redacção com que foi approvada. 

Sala das commissões, 16 de agosto de 
WOO.- Rodrigues Cbaves.-Nunes Pinheiro, 

Reda~ção rt que se 1·e(ere o p arecer supra 

I ndioação n. 8 
Indico que a Camara dos Deputados, pelos 

tramites regulares . represente ao Congresso 
Federal, pedindo·lhe isenção de direito 
para os fertilizantes agrícolas, para a ma-
teria J.lrima destinada á sua fabricação e 
para as machinas utilizaveis no cultivo do 
~ólo . 

da Silva, criador; Joaqutm José de Bar- Plt.recer p a1·a redrr.cção final sobre a indica · 
ros, criador; i\fanoel Joaquim de Bastos, çlfa n. 9 
criador; José Dias Ferreira, criador; Raphael 
Dias Ferreira, criador; J<>sé Victor d• Silva, 
criador; Firmino Josti da. Silva, criador; Car-
los Theodoro da Costa, criador; Pedro Af-
fonso de Carvalho, criador; Manoel All'omo 

A commissl!o de Redacção de Leis, a que 
foi presente a indicação n. 9, deste anno, é 
de, parecer que s~ja adoptada como final a 
mesma redacção com que roi approvada. 



... 
Sala daa eommisalles, 16 de agosto de 1900. 

- Rodrigues Chaves.- Nunes Pinheiro. 
Redacç~ a que se refere o parecer supra. 

]nclicaç4o n. 9 

(Terceira legislatura) 
Conaiderando que a induatria pastoril con-

stitue o principal ramo do commercio do 
Triangulo Mineiro ; 

Considerando que o gado dalli exportado 
é em grande parte consumido no Estado de 
S. Paulo,- mercado que favorece excepci-
onalmente aos criadores e boiadeiros : 

Considerando que o transporte dd gado 
Pe faz pela Estrltda de Ferro Mogyana até 
Campinas e que deesa cidade em deante o 
gado à tocado a pé, porque negam-se a 
transportal-o aa estradas de ferro Paulista e 
lngleza ; 

Considerando que advém deste ultimo fa-
cto grande preJuízo para os boiadeiros e con-
sequentemente ao consumidor do gado em 
S. Paulo, e a esse proprio Estado quanto 
á arrecadação do imposto sobre o gado vac-
cum; 

Considerando que a propria Eatrada de 
Ferro Mogyana n!Io raz o transporta do 
gado com a desl'jada regularidade e que 
consome tempo mais que sutnciente no 
percurso até Campinas, causando assim con-
sideravel prejulzo aos boiadeiros ; 

Considerando que ao governo de Minas 
fallece competencla para directamente in· 
tervir de modo a desapparecerem os incon-
venientes acima apontados, Indicamos que 
esta Camara represente ao governo do Es· 
tado, para que este interceda perante o da 
União e do Estado de S. Paulo, pedindo á 
acçlio combinada dos dois governos as pro-
videncias necessariae á regularização do 
tranapor te do gado na Estrada de Ferro 
Mogyana, e a obter das vias ferreas Paulista 
e lngleza que inaugurem esse servlço.-A 
imprimirem-se. 

0 SR. FR,\NKLIN BOTELHO, pela commisslo 
de Obras Publicas, apresenta o seguinte 

P arecer n. ffO 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Obras Publicas, Viaçlio 

Ferrea, etc., a que foi presente a indicaç~ 
n. 11, do sr. deputado José Oonçal ves, à de 
parecer que ella seja submettida á discus-
são e approvada, assim redigida : 

A Camara dos Deputados, attenuendo ás 
reclamações dos habitantes da zona servida 
pela Estrada tle Ferro Oéate de Minas, espe-
ra que o governo do Estado intervenha jun-
to da administração da mesma estrada, no 
sentido de serem reatabelecldoa os trena 
expressos de paaaageiros e modificado o 
respectivo horado, de modo a melhor satis-
fazer os Interesses da zona. 

Sala das Commisal!ea, 16 de agosto de 1900. 
- Franklin Botelho. -Jayme Gomes. -
E. Ottoni. 

C.-33 , 

INDIO.A.ÇIO N. 11 
Indico que a Camara doa srs. Deputado& 

represente ao Governo do Estado sobre a 
conveniencia que ha em ser modificado o 
horario dos trena da Ea~rada de Ferro «<este 
de . Minas :t, actualmente em vigor. 

Sala das aessoea, aoa ll de agosto de 1000. 
- Joaé Gonçalves.-A imprimir-se. 

APRIIINTA.Q.lO DE PROJEOTOS, lNDIO.A.ÇÕEI 11 
HOÇÕ&II 

0 SR. DBSIOBRIO Dll MRLLO, obtendo a pa-
lavra, manda á. Mesa o seguinte 

Projecto n. 75 

O Cong-resso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraea decreta : 

Art. 1.• Fica o governo auctorlzado a 
despender a quantia neccssaria pela verba 

- Obras Publicas- para desapropriaçl[o e 
goso publico da ponte sobre o Rio Grande, 
distrioto de Garimpo das CanOaa, comarca 
de S. Sebastião do Paraíso. 

Art . . ~- · Revogam-se as disposiçl!es em 
contrano. 

Sala das ses;Oes, 16 de agoato de 1000. 
- (S. lt. J- De&iderio de Mello.- Jayme 
Gomes .- Dr. Gaspar Lopes.- João Luiz.-
Lt!opoldo Corrêa.- Raposo de Almeida. 

Estando apoiado pelo numero de assigna-
turas vae a imprimir-se. 
O lU'. Ribeiro .r-queira : - (NR:o devol· 
veu o seu discurso). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e vae a im-
primir-se a seguinte 

Indicac6o n . f2 

Indicamos que a commisslo de Constitui-
ção, Legielaç~ e Poderes interponha o seu 
parecer sobre qual deva ser a penalidade 
para o deputado que, violando o dispoato 
nos arts. 1118 da lei n. 20, de 26 de novem· 
bro de 1891 e 55 paragrapho unico, do Reg. 
596, de 13 de ou\ubro de 1892 accumular 
durante as seBSões, aa funcções de verea· 
dor, agente executivo municipal, conselhei-
ro áistrictal ou juiz de paz. 

Sala das seasoes, 16 de agosto de 1900.-
Ribeiro Junqueira.-José Gonçalves. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DlA 
1. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 45 

E' lido e posto em 1. · discuaalo o proje-
oto n. 45, sobre E. F. de Monte Si11.o a Po-
ços de Caldas. 

O 11r. Bapv11o de Almeida : - (Não de-
volveu o aeu discurso). 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a disouaall.o sondo approvado o 
projeeto que vae á commiuão de Obru Pu-
blicas a 

1 • • DIIOUISÃO DO PROJEOTO N. 72 
Em seguida é egualmente posto em 1. • 

disouss11.o e sem debate approvado o proje-
oto n. 72, 1obre orçamento de Camarae Mu-
nlcipaes. 
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Consentindo a Casa que o projecto passe 
á 2.· discussão o ar. Presidente manda que 
seja o mesmo remettido á commissiio de 
Camaras Municlpaes. 

2 . • DISCUSSÃO DO PROJBCTO N, 71 

Finalmente é annunciada a 2. · discussão 
por artigos, do projecto n. 71, que divide os 
dlstrlctos em secções eleitoraes . 

Em discussão o art I.· conjunctamente 
com a emenda substitutiva n. I das com-
missões reunidas de Camaras e Constitui-
çlio. 

O ar. Ribeiro Jaoquelra:- (Niio de-
volveu o seu discurso). 

O Astolpho Dutra : - (Não devolveu o 
&eu discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussão, sendo approvada a emenda 
e ficando prejudicado o arti go. 

Sem debate encerra-se a discusslio do ar-
tigo 2. · conjanctamente com a emenda n. 
2, das commissões reunida!, sendo approva·· 
dos o artigo e a emenda. 

Em discus~ão o art. 3. · 
O ar. José Gooçahes:-Pedi a palavra, 

sr. Presidente, para enviar á. Mesa uma 
emenda suppressiva do art. 3. · do projecto 
ora em discussão, mas antes de justificai-a 
cumpre-me declarar que estou de inteiro 
accordo com a idéa capital do projecto, ela-
borado pelo meu illustre collega residente 
em Cataguazes, um dos espíritos mais pre-
parados desta Casa ( Apoictdos). 

S. exc. visou neste projecto e eu achei 
inteira raz!Io neste modo de ver de s. e.rc. 
o principio da tlscalizaçiio do processo eleito-
ral, fiscalização sem a qual não pode haver 
eleiçlio que exprima perfeitamente a von-
tade popular; este, parece -me, é o fim prin -
cipal do projecto e neste ponto não só estou 
de a.ccordo com s. exc. ::omo tambem com 
alguma& emendas apresentadas pelas illus-
tres commissões reunidas de Camaras Muni-
olpaes e Legislação. 

Mas, sr. Presidente, si o projecto tem em 
vista princivio t!Io liberal, eu vejo, entre-
tanto, que o art. 3. · destoa, por completo,do 
fim principal do mesmo, que é em summa 
cohi bi r a fraude, de vez que esse artigo 
dispõe o seguinte (Lé) : 

Com elfeito, sr. Presidente, percorrendo-
se todas as legislações sobre a mataria, 
vemos sem pre que o titulo de eleitor é o 
documento sagrado com o qual o cidadãc 
comparece perante a~ mesas eleitoraes e 
pedo para que seja tomado o seu voto, que 
é a manifestação da sua vontade quando se 
trata da formaç!Io dos poderes publicos, em 
uma sociedade noliticamente organizada. 

E' assim quõ estudando·se todas as leis 
ext:o:angeiras em geral, como as leis patrias, 
em particular, todas ellas estão de accordo 
neste ponto. 

Haja vista a lei n. 3. 029 de 9 de janeiro 
de 18tll, lei denominada Saraiva, uma das 
que melhores resultados têm produzido no 
Brasil (np6i lt1os), aquella que conseguiu me-
lhorar estd serviço mais do que nenhuma 
outra, a qual liga grande importancia ao 
itulo do eleitor . 

Coino ella vemos . tambem o decr9to do 
Governo Provisorio, n. 200 A · de S de feve-
reiro de 1890, ligando grande importanoia 
ao titulo de eleitor, tendo o mesmo Intuito, 
porque elle é o documento, como disse, com 
que o cidadlio comparece perante as mesas 
eleitoraes para dar o seu voto. 

Temos ainda a lei n. 35 que rege as elei-
ções Cederaes e para ella , como para a lei n. 
2v de !:6 de novembro de 1891 do nosso Es-
tado merece grande consideraçl!.o o titulo 
de eleitor. 

Ora, sr. Presidente, si todos estas leis, si 
toda e qualquer legislação sobre o assumpto, 
consagram o principio de que o titulo de 
eleitor é o documento que lhe dá direito <ie 
comparecer perante os comícios populare8, 
não v~jo razão para se consignar no pro-
jacto em discussão o artigo 3. •• 

Sr. Presidente, sendo o auctor do projecto 
um espírito dos mais cultos desta casa, como 
folgo em proclamar desta tribuna, eu per-
gunto, qual seria o motivo que levou s. 
exc. a enxertar no projecto semelhante dis-
posição ? 

Parece-me que o illustrado auctor do pro-
jacto teve om vista cohibir um abuso, que 
é o seguinte : 

Tem acontecido, sr. Presidente, que as 
auctoridades a quem cabe a distribuiç!!.o de 
títulos eleitoraes, niio raro o façam a pes-
soas que não est!!.o legalmente qualificadas. 

0 SR. ASTOLPHO OUTRA. : - Até com ante 
data; foi para evitar semelhante abuso que 
apresentei o art. 3. ·, para que o juiz de 
paz não titule a quem elle quizer. 

0 SR. JosÉ GONÇALVES : - Vej o que foi 
esse o intento que teve o nobre auctor do 
projecto. 

Mas, si sou o primeiro a reconhecer esse 
abuso, si não tenho expressões bem vehe-
n:entes para verberal-o, em todo caso. me 
parece que a disposiçllo não tem mesmo as-
sim razão de ser. 

Em primeiro Jogar, não se justifica a In-
tervenção do legislador em casos singulares, 
mesmo que seja para acabar com abusos 
que se notem no seio da sociedade quando se 
trata da applicação de uma lei , porquanto 
essa legislação especial produz sempre etrei-
tos negativos e muitas vezes contraries 
áquelles que deseja vamos. 

Em segundo logar, penso que o art. 3. • 
querendo acabar com esse abuso, vem favo-
recer a fraude, dando Jogar a um outro abu-
so, na minha opinião, muito mais peri-
goso. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA. : - Perfeitamen-
te. 

O sR. JosE' Goro:çALVEs : -Esse abuso é o 
seguinte : Sabemos que hoje em dia, devido 
á prepotencia de muitos juizes de paz e das 
auctoridades organizadoras das listas de 
chamada de eleitores, excluem-se 08 nomes 
dos adver8arios nos pleitos eleitoraes, e 
esses cidadãos cujos nomes são excluídos, 
não tém outro meio de comparecer perante 
08 comícios populares, para manisfe8tar a 
sua vontade, por meio do voto, aenll.o o ti-
tulo de eleitor. (Apartes). 



Mesmo em vesperas de eleiçoes, tenho 
visto o facto frequentemente reproduzir-se 
em muitos Jogares, de modo que, excluídos 
os seus nomes, nllo podem esses eleitores 
comparecer perante as urnas, para exerce-
rem o seu direito de voto. 

0 SR. ABTOLPHO DUTRA: -Mas O projecto 
nllo se refere ao eleitor nl!.o constante da 
lista de chamada, refere-se ao eleitor elimi-
nado, ao individuo que nllo é eleitor. 

0 SR. JOSE' GONÇALVES :-Qual O meio 
que tem o Individuo para demon11trar que é 
~leitor 1 Unicamente o titulo. 

Eu disse e repito que o abuso que vae fa-
vorecer o art. 3. · é muito mais prejudi-
cial. 

Na primeira bypotbese, o eleitor que com-
parecer perante as urnas com um titulo 
falso, esse titulo pode ser impugnado e seu 
voto será tomado em separado e esse mes-
mo voto doará nullo si mais tarde verificar-
se que o titulo era realmente falso. 

Na 2.• hypotbese o eleitor não sendo cha-
mado, me~mo dispondo de titulo, nl!.o poderá 
votar, e ainda que se verifique mais tarde 
que o individuo é, na realidade, eleitor, 
elle nada mais poderá fdzer, porque a elei-
çlio já' está feita e com resultado diverso 
do que aquelle que deverill ser. 

Si para o primeiro caso ba reponsabilida-
de, tambem ella existe para o segundo, mas, 
neste, a responsabilidade nlto produz re-
sultado, porque o mal é irreparavel e não 
se pode mais modificar o resultado da 
eleiçl!.o. 

Portanto, o art. 3 . · consigna uma dispo-
sição que fere um principio dominante em 
toda legislação concernente á mataria elei-
toral e vem favorecer o abu~o que acabo de 
ex pender á Camara dos Deputado&. 

Assim sendo, envio á Mesa uma emenda, 
mandando supprimir esae artigo e espero 
que, attentas as r.onsideraçoes que acabo 
de fazer, essa emenda Eerá. acceltn nlio só 
pelo illustrado auctor do projecto, mas 
tambem pelas commissoes reunidas de Ca-
maras Municipaee e de Legislação, merecen-
do a approvação desta Casa que, assim pro-
cedendo, o fará com verdadeira sabedoria, 
em assumpto tão delicado, como o que se 
refere a materia eleitoral, que atrecta á so-
berania popular. (Mu ito bem, muito bem!) 

Vem á MePa, é lida, apoiada e posta em 
discuulio conjunctamente com o artigo 3 a 
seguinte 

Emenda 

N. 4 
Emenda ao arti go 3. · do projecto: 
Ao artigo 3.· supprima-se. 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1900.-

José Goncalves. 
O ar .JoAo Lols:-(Não devolveu o seu 

discurso) 
O u. Astolpho Dotra:-(Não devolveu o 

seu discurw). 
NA:o hl\vendo mais quem peça a palavra 

encerra se a discussão e procedendo-se á vo-
taçl!.e é rejeitada a emenda e approvado o 
artigo. 

0 IR. RIBEIRO JUNQUB:mA. requer que 18 
consigne na acta ter votado a lavor da emen-
da n . 4 nll.o por se achar de accordo com as 
idéas expendfdas pelo seu auctor mas poi' jul-
~ar inutill\ disposição do referido artigo que 
e interpretativo. 

Será attendido o nobre deputado . 
Em d"scussiLo o art. 4 . · , conjunctamente 

com a emenda additiva n. 3, das commis-
@!!es de CamaraR e Constituiçll:o encerra-se 
esta sem debate e alto approvados o artigo e 
a emenda. 

Sem debate approva-se o art. 5. · e con-
sentindo a Camara que o proJecto passe á 
3. • discussll.o é elle remetttdo ás commis~• 
reunidas de Camaras Municlpaes e de Con-
stituição e legislação. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para amanhll a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis -

sões e dos projectos depois de impreseos e 
distribuidoa. 

Apresentação de pareceres das commis-
soes. 

Apresentaçlto de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellaçoes ou moçOes. 

Discussllo de requerimentos, indicaçOes, 
interpellações e moçOes. 

Approvação de redacçoes tlnaea. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.• discussão do projeoto n. 74, marcando 

o :lia 21 de abril de cada anno para ter lo· 
gar a abertura das sessões do Congresso. 

Dlscussllo unica dos pareceres ns. 10!, 
103, 104, 105, 107, 108 e 109. 

Levanta-se a sesslio. 

48.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 17 DE AGO~TO 
DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR, RIBEIRO DB ÜLIVEIRA. 
SUMMAR!O : - I.• parte da ordem do dia.-Acta.-

Ext>eJtente.-Ob;ervações dos srs . Jo!é Gon;ai-
ves e llodrigues Chaves. -2.• lellura .-Approva-
çlo das redacções Hnaes do projecto n. 64 e das 
lndtcaçõe! ns. 8 e 11.-2.• parte.-!.• discussão 
do projecto n. 74 - Discusslo dos parec,res ns. 
10~ . 103, 104, 105, 107, 108 e 109.-0rdem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Joaquim Ca-
lixto, Astolpho Pinto, Gaspar Lopes, Jayme 
GomeP, Simeão Stylita, Tavares de Mello, 
José Gonçalves, Ribeiro Junqueira, Astolpho 
Dutra, Erandiio Filho, Llndolpho Campos, 
Porto Primo, Leopoldo Corrêa, lgnacio Morta, 
Luiz Rennó, Franklin Botelho, Xavier Rolim, 
Olympio Borges e Rodrigues Chaves, faltan-
do com causa participada os ara. : F. Pei-
xoto, Freitas Caetro, Bernardes de Faria, Ju-



venal Penna, Abellard, Alves de Lemos, 
Agostinho Pereira e Jollo Velloso e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sess!Io 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre a mesma faça observaçOes 
fica ella sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPEDIENTE 
0 SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte: 

O(ficio 

Do sr. I. o Secretario do Senado, devolven -
do com uma emenda additiva a proposição 
de lei n. 29 emanada desta Camara sobre ap-
provação de contas do exercício de 1898 . -
A imprimir-se a emenda para ordem dos 
trabalhos. 

O SR. JosÉ GONÇALVES envia á Mesa e pede 
para ser publicado no jornal da Casa antes 
de ter o destino regimentâl o seguinte 
Recurso do professor primario Flavio Lopes 

Cançrtdo ao Congresso llfine·iro 

Illmos. e exmos. srs. representantes no 
Congresso do Estado.-Para vossa justiça o 
nfra assignado, velho professor primario, 
recorre do acto de 17 de janeiro do andante, 
do dr. Presidente do Estado de Minas Ge-
raes, supprimindo, no arraial do Bom Des-
pacho, do município de Santo Antonio do 
Monte, a primeira cadeira de instrucção pri-
mn.ria do sexo masculino, regida pelo sup-
plicante. 

Esse decreto fazendo permanecer naquelle 
arraial a se::runda cadeira, regida pelo pro-
fessor José d'Avó, foi certamente injusto 
porquanto, essa segunda cadeira, creada em 
1897, não podia ex-lege ser conservada, e 
supprimida a regilia pelo supplicante, de 
maior frequencin. que foi ~empre superior a 
25 alumnos, e a muito mais antiga, onde o 
infra assignado é professor desde 1874. 

Do art. 11 da lei n . 281, de 16 de setembro 
do anno passado, são as seguintes e taxati-
vas disposições : 

«A suppressão elo cadeiras de instrucção 
pr·imaria será f,, ita de preferenci a dentre as 
de creação mais recente e as de menor fre-
quencia.» 

Supprimida contrn. essa formal di sposição 
a primeira cadeira em Bom Despacho, posto 
ille~alm enb em disponibilida~e o respectivo 
profeswr. já por esse actn nullo. sem effeito 
jut•idlco , já pelas condi ções personalíssimas 
do mesmo professor. não dAvia nem podia 
este acceitar a rt~mnção forçado. para Provi -
danei », no município de Leopoldina. 

Depois de 26 annos rle serv1ço no magiste-
rio pri twtri o, q11e execrct:m in interruptamen-
te, li gando ao encargo de p receptor da in-
fanc;:; a import·.nch• que merece, cumpriudo 
estrictamen te os rl evere~ inherentes ao 
cargo que a h i, e rn Rom Despaeho, desempe · 
nhou, sempre a contento l!eral; o infra assi-
gnado, muito de ou tra sorte, devi a aguardar 
e aguardava tran quillo a conservação de sua 
escola, quando é surprelJendido pelo acto 

do qual recorre : sem embargo dos boatos 
em contrario, elle confiava na justiça de sua 
causa, contra a qual. é presumível, terl[o 
agido maus e falsos informantes, explorado-
res político~. que illaquearam a boa fé do 
Poder Executivo, o induzindo a erro tão fa-
tal aos interesses e direitos do supplicante. 

Qualquer, porém, que soja o movei do 
acto de 17 de janeiro, deve ser reparada pelo 
Congresso a Injustiça feita ao infra asslgna-
do, que pede e espera sua reintegraçllo na 
esc:ola que regia e onde passou o melhor de 
sua vida, gasta em bem servir ao Estado, 
num dos ramos mais relevantes do eerviço 
publico, posto que mal remunerado, o mnis 
e8pinhoso quiçú. 

O supplicante aguarda justiça. 
Pitan~u y , li de agosto de 1900.- Flavio 

Lopes Cançado. - A' commissllo de lnstru-
cçll.o Publica. ' 

O sr. Rodrigues ChnveH : - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra para fazer uma recti-
flcnçlio que nllo seria necessaria si fosse pu-
blicado na acta o discurso que proferi na 
se~ slio de 7 do corrente a respeito do pro-
jacto n. B8, sobre creação e suppress,lio de 
Escolas Normaes . 

No discurso pronunciado pelo nobre depu-
tado, auctor desse projecto, est á incluído o 
seguinte aparte a mim attribuido: <c eu disse 
que a utilidade delle é conhecida>> . 

Esse aparte, sr. Presidente, foi dado por 
outro deputado, segundo fui informado pelo 
ar. tachygrapho. Si eu não fizesse essa pe-
quena rectiflcação pareceria que eu, ncban-
do util o projecto, vo~va contra elle, ha-
vendo assim manifesta contradição de mi -
nha parte, entretanto, o que eu dis~e foi 
que achava util a cresção de uma Escola 
Normal nesta Capital como em qualquer 
ponto do Estado, por isso mesmo, nlio pode-
ria votar a favor de um projecto que, era-
ando uma Escola Normal, supprimia qua-
tro. 

O meu modo de pensar nesta mataria é 
bem claro, tanto assim que, na occasião 
em que falava o nobre deputado convidan-
do me a votar pelo projecto, respondi em 
vós bast.ante alta, que eu não era inepto 
para votar por um projecto que consagrava 
um >~. dispo8ição supprimindo a Escola Nor-
m&l da cidade onde resido. 

Ahi rica minh a rectitlcação para não haver 
duvi cllt so llre o que penso relativamente a 
e~sa questão. 

O sn. PnE<IDENTE declara que será atten -
ditio o nobre deputado. 

2.• LEITURA 

Têm 2. · leitura n parecer n. 11 0 e o proje -
cto n. 75, q11e é julgado objecto de delibe. 
ração. 

Para ordem dos trabalhos. 
Não ho. pareceres das commissões, nem 

projectos, r- equerimentos, indicaçõ ~ s e mo-
ções a Ferem apresentados passa-se á 
discussão de rddacções tlnaes. 



APPROVAÇÃO DB REDACÇ0Ei FJNAES 

Lidas e postas em discussão succeesiva-
mente encerra-se esta sem debate e fica 
adiada a votaçllo das redacçoes finaes do 
projecto n. 64 e das indicaçoes ns. 8 e 9. 

Comparece o sr. Carvalho Brito. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
).a DISCUSSÃO DO PROJEC'r.> N. 74 

Lido e posto em I.· discussão encerra-se 
esta sem debate e fica adiada a votaçllo do 
projecto n. 74, dobre mudança de epocha das 
seuões do Congresso. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

Finalmente lidos e postos em discussão 
successivamente, encerra se esta sem debate 
e fica adiada a votação dos pareceres ns. 
102, 103, 104, 105, 107, 108 e 109. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
ar. Presidente designa para amanhll a se . 
guinte 

ORDEM DO !:liA 
PRIMEIRA PARTE 

Até um hora da tarde: 
Leitura e npprovação da actl!. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

soes e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sOes . 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indrcações, interpellaçOe3 ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações 
interpellações e moções. ' 

Approvação de r edacções finaes. 
Votação da mataria cuja discussão ficou 

encerrada. 

SEGUI'\OA PARTE 

A tó 4 horas da tarde : 
Discussllo unica da emenda o/Terecida pelo 

8enado ú proposição de lei n. 29, sobre 
approvação de contas rlo exe::-cicio de 1898. 

. 2.• discussão do proj ecto n. 63, sobre re-
grstro de firmas ou r azões co mmerciaes nas 
com arcas. 

Levanta se a sessão . 

49.• SESSÃ O OlWIN:\Rl A AOS 18 DE A(;QSTO 
DE 1900 

PRESJDJ, NCIA DO FR. RIBEIRO o:;: ÜLIYKIRA 
SUMMAIIIO:- 1. · rarte da <•rdcm do rim- Actn. 

- ExpcJiente. -Ohservaçiocs dos sr s. t.ind ulpho 
r Campos c Luiz Cas~ i ann. - AprNelllação do 

parecer para 3 .• dl ~r u , ~:io rl o projec to n. 71 . 
- lct e1u <l o~ projcctos •• ~ ; 1;. 77 c i~ - lteq ur -
rimento do H . Aslolph o nutra .- Votaçl)ps adi-
ao tas- 2. • parte .- D l~cuss&n rla em t iHia rto 
Senarl u :\ t>rOfJOS ição o. 23 da Carnar:. .- 2. ·do s-
CU6s:io do projecto ''- 6.1. Discurso ,, sullstitu-
llv l! do sr . Jo:lu Luiz .- Orrlcuo do ctin. 
Ao meio dia, feita a cha mada, acham-se 

presentes os sra. Ribeiro de Olh·eira, Ceies -

tino Soares, Nunes Pinheiro, Joaquim Ca-
lixto, Delfim Moreira, Arthur Pimenta, De-
siderio de Mello, Brandão Filho, RapoPo de 
Almeida, Julio Tavares, Jol[o Luiz, Astolpho 
Pinto, Luiz Rennó, José Gonçalve9, Jayme 
Gomes, Ga11par Lopes, Leopolo:to Corrêa, João 
Pio, Astolpho Dutra, Lindolpho Campos, 
Valerio de Rezende, Ferreira e Mello, Tava-
res de Mello, Si mell.o Stylita, Olympio Mou-
rão, Epaminondas Ottoni, Luiz Cassiano, 
lgnacio Murta, Ribeiro Junqueira, Rodri-
gues Chaves, Porto Primo, Franklin Bote-
lbo, Olympio Borges e Carvalho Rritto, flll-
tando com causa participada os sre. F. 
Peixoto, Freitas Castro, Hernardes de Faria, 
Juveoal Penna, Abeilard, Alves de Lemos, 
Agostinho Pereira e João \'elloso e sem ella 
os mais senhores. 

Abre se a sessllo 
Lida a acta da antecedente é a mesma 

approvada sem debate e bem assim a do 
di!i 16. 

EXPBDIENTE 

Não h a leitura no expedien te. 
0 ~"R. LUIZ CASSIANO envia á Mesa uma 

reprv~entaçll.o de habitantes de Lagoa Santa, 
solicitando o restabelecimento da 2.• cadei -
ra do sexo masculino supprimida por acto 
do Poder Executivo.-A' commissão de In-
strucçllo Publica. 

0 SR. LTNDOLPIIO CAMPOS, aJlegando moti-
VOS particulare8, pede dispensa de membro 
da commi~são de Camaras Municipaes.-
Consultada a Casa nega esta a dispensa so-
licitada. 

0 SR. LI:-IDOLPIIO CAMPOS, voltando á tri-
buna, insiste ·pela dispensa solicitada , o que 
de novo é negado pela Camara. 

Não ha matarias distribuídas impressas 
para 2 .• leitura . 

APRESE NTAÇÃO IJK PARECERES DAS COMMISS0ES 

Ü SR. ASTOLPHO Dt;TRA, por parte das com-
missOes reunidas de Camarns Municipaes e 
Constituição e Legislação, apresenta o se -
;!Uinte : 
Pm·ece1· e l"edacçllo prtrn terceira d iscussão 

sob1·e o p1·ojec•o ,. . 7 1, de 1900 

A~ Commissões r eunidas de Camaras Mu-
ni cipaus e Je Constituiçl!o. Legisl ação e Po-
deres, ás quaeR foi presente o prnjecto n . il 
com a emendas ao mesmo appro\·adns em 
segu nda discussão, são de rarecer que elle 
seja submettido á terceira discussão com a 
seguinte redacçl!.o : 

O Congresso legislati vo do Estado de Mi -
na~ Geraes decreta : 

Art. 1.• A divisão dos districtos em se-
cções eleitoraes e a design ação de edificios 
para as mesmas secções, serão fe itas pelas 
camaras municipaes depois de cada t·evisão 
annual do alistl\mento, podeodo, todavia, 
ser alteradas pelas mesmas camaras em 
qualquer epocha do annn, comtanto que o 
façam, pelo m~nos , 30 dias antes de cada 
ele!ção. 



Art . 2.• As secções eleitoraes tuncciona- Proj11cto n. 77 
rli.o na. séde do districto. 

§ I, o Quando a sêde do districto distar (Terceira legislatura) 
mais de 15 kilometros de algum ou alguns d de Ml' _ de seus pontos limitropbes, poderão ser crea· O Congresso Legislativo do Esta o nas Geraes decreta : 
das pela camara municipal secções elei Art. I.n Fica 0 governo auctorizado a 
toraes : 

a) em arraiaes ou burgos, excluidos deste mandar orçar e construir pela verba «Obras 
numero os estabelecimentos agricolas de Publicas~>~ do futuro exercicio, uma ponte 

ualquer natureza de prop"iedade parti· sobre o rio l:'apucaby! n~ Jogar denommado 
~ular . · ' · ;:-Barranco Alto - d.•s.tr~cto do Carmo do 

b) n~s Jogares onde houver edificios pu- vampo Grande, mun1c1p10 d~ Tre.s Pontas. 
bllcoR não comprebendidos os mesmos esta-~ Art. ~· · Revogam-se as disposições em 
belecimentos agrícolas. contrario. 

§ 2.• Em ambas as bypotheseR do para- Sala das s~ssões •. l8 de agosto de 19~0. -
grapho antecedente a camara municipal Pa~re Joaquim Cahxto. - J?elfim Moreira.-
providenciará de modo a facilitar o exerci- Luiz Rennó. - !Clran~lio Filho. - L~opoldo 
cio de. direito de voto approximando quanto Corràa.-Astolpho ~lnto.-;Art~ur Pimenta. 
possivel a sessl!.o eleitoral do domicilio do - Rapo~o de Alme1da. - Juho :ravareA.-
eleitor. J!J!O Luiz. - Jayme Gomes. - S1meão Sty-

Art. 3.• O eleitor eliminado do alista- hta. . 
manto não será admittido a votar ainda que Estando a]>vlad.o yelo numero de aas1gna· 
exhiba seu titulo. turas vae a 1mpr1mlr·se. 

Art. 4. " Para os fins do art. 76, § 2 .• da O s.r. Luiz Cassiano:-(Não devolveu o 
lei n. 20, de 26 de novembro de 1891, na seu discurso). . . . 
nomeação das me8as eleitoraes da~ outras Y8 J?1 á Mesa, ~ hdo, apo1ado e vae a im-
secções de cada districto, cada membro da primir se 0 segumte 
junta organizadora dessas mesas sómente Proj11clo n. 78 
votará em quatro nomes de eleitores por 
meio de cedula aberta e assignada. (Terceira legislatura) 

Paragrapho unico . Os eleitores assim vo-
tados serão declarados membros das mesas O Congresso Legislativo do Estado de Mi · 
eleitoraes, sendo membros effectivos o nas Oeraes decreta : 
I.•, 2.•, 3. · , s.o e 6. • mais votados, e sup- Art. 1.• Fica elevado a um anuo o prazo 
plantes o 4. ", 7. • e 8. · , decidindo a sorte em de seis mezes de que trata o art. 10 da lei 
caso de empate. n. 148, de 26 de julho de 1895, estabelecido 

Art. 5. · Fica o Presidente do Estado au- para a caducidade das concessi.'lt5S de privi-
ctorizado a consolidar as disposições legisla- legios. 
tivas e regulamentares sobre mataria elei- Paragrapho unico. Este prazo será con-
toral. tado, para todas as concessões até o pre-

Art . 6. · Revogam-se as disposições em sente, feitas pelo Estado, a datar da publi-
contrario. cação desta lei. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1900. Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
- Astolpho Dutra. - Olympio i\lourão. - contrario. 
Brandão Filho. - Porto Primo.- A' impri- (S. R.) Sala das sessões, 18 de agosto de 
mir-se. 1900.- Luiz Cassiano. 

Apresentação de p rojectos, 1·equerimentos, 
indicações e moções 

O SR. JoÃo Luiz, obtendo a palavra, envia 
.á Mesa o seguinte 

Pat·ecer n . 7 G 

(Terceira legislatura) 
O CongreSAo Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta : 
:\ rt. I. • As ferias do foro começarão a I . · 

de agosto e terminarão a 20 de setembro, 
supprimidas todas as demais ferias crea-
das pelas leis anteriores. 

Art. 2. .. Revogam·se as disposições em 
contrario . 

(S. R. ) - Sala das sessões, 17 de agosto 
de 1900. - João Luiz. 

Lido e approvado vae a imprimir-se. 
0 SR. JOAQUIM CAL!XTO, depois de obter a i 

palavra, manda á Mesa o seguinte 

0 SR. ASTOLPHO PINTO (pela 01·dem) re· 
quer e obtem dispensa das formalidades re· 
gimentaes afim de que o projecto n. 71, hoje 
apresenta-lo com parecer para 3. · discussão, 
tigure na ordem do dia seguinte . 
VOTAÇÃO DAS ~!ATERIAS CUJA DISCUSSÃO FI-

COU ENCERRADA. 

São approvadas as redo.cções finae& do 
projecto n. 64 que o sr. Presidente manda 
que se remetta ao Senado e as das indica-
ções ns. 8 e 9. 

E' egualmente approvado em I.· discus-
s!o e vae a commissão de Estatistica o pro-
jacto n. 74, sobre mudança de epocha das 
sessões do Congresso. 

São approvados os pareceres ns. 102, 103, 
104, 105, 107, 108 e 109. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DE EMENDAS DO SBNADO 

E' lida e posta em discussão a seguinte : 



Emenda offerecida e app rovada pelo Senado 
no projectQ n. 29, da Camara 

(Iniciada sob n. 47) 

Accrescente-se em Jogar conveniente : 
Artigo... Fica o governo auctorizado: 
I. A fazer as necessarias operações de cre· 

dito para consolidar a divida t! uetuante do 
Estado; 

li. A abrir os credito& necessarios para 
occorrer ao pagamento dos juros e amorti-
zação de emprestimos das Camaras Munici-
paes, que tenham a garantia do Estado, 
sempre que as devedoras deixem de cum-
prir suas obrigações. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raea, Minas, 16 de agosto de 1900. - An-
tonio Martins Ferreira da Silva, presidente. 
- Joaquim Antonio Gomes da Silva, pri-
meiro secretario. - Manoel Teixeira da 
Costa, segundo secretario. 

N!!:o havendo quem sobre ella peça a 
palavra encerra-se a dis cussão e proceden-
do-se a votação ó approvada a emenda. -
A' commissão de RedacçAo. 

2.• DISCU;SÃO DO PROJECTO N. 63 
Finalmente é annunciada a 2. · discussão 

do projecto n. 63, sobre registro de ti r -
mas ou razões commerciaes . 

Em discussão o art. 1. · . 
O sr . .João Luiz : - (Não devolveu o seu 

di1curso). 
Vem á. Mesa e é lido o seguin te 

Substitutioo ao projecto n. G3 

Substituam-se os r.rtigos do projecto pelos 
seguintes : 

Art. I . · Ficam creadas inspectorias com-
merciaes em todas as comarcas do Estado. 

§ I. · Estas inspectorias compor-se· hão 
de tres commerciantes, nomeados pelo Pre-
sidente do Estado, sob proposta da Junta 
Com marci al . 

§ 2. · Só em fal ta de negociantes matri · 
cu_lados poderão ser nomeados os que não o 
seJam. 

§ 3. · Os inspecto:-es servirão por dois ao-
nos, poderão ser reconduzidos e demittidos 
livremente pelo Governo . 

§ 4. · O Governo designará um dos inspe-
ctores para presidente da inspectoria. 

§ 5. · O titulo dA nomeação dos inspecto-
res fica sujeito ao sello fixo de 50.i000 e o da 
reconducção ao de 25$000 

Art. 2. · Compete ás inspectoriP.s com-
merciaes, nas respectivas comarcas, cumu-
lativamente com a Junta Commercial : 

I . · Fazer o registro de tlrmas ou razões 
commerciaes ; 

2. · ,\brir, nu morar, rubri car e encerrar 
os livros commerciaes, serviço este que serà 
feito por distribuição. 

Art. 3. • As inspectorias remetterão tri-
mestralmente á Junta Commercial a csta-
tistica dos actos por ellas praticados, sob 
pena de multa de IE03000, imposta pelo pre-
sidente da Junta, com recurso para o Presi· 
dente do Estado. 
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Art. 4. • O inspector que servir de secre-
tario tert. os emolumentos que competem 
ao secretario da Junta Commercial , além 
dos que lhe competirem pela rubrica de li-
vros. 

Art. 5.· Os .,molumentos que competem 
ás inspectorias são oa mesmos estabelecidos 
para a Junta Commercial. 

Paragrapho unico. Desses emolumentos, 
um terço será dest inado ao expediente das 
inspector·as e dois t erços pertencerlio aos 
inspectores, de accordo com os serviços que 
lhes \enham sido distribuídos. 

Art. 6 . · A Junta Commercial designará 
annualmente dois commerciantes para ser-
virem de supplentes de inspectores, em 
cada comarca . 

Art. 7. · Até 30 de janeiro de cada anno 
as inspectorias remetterno á Junta Com-
marcial um relatorlo eiroumstanclado dos 
seus trabalhos durante o anno. A omissllo 
da remessa aer:i punida com a multa de 
150$000 na fórma do art. 3.' . 

Art . 8. · Serão applicadas ás in~pectorias 
commerciaes as leis relativas á Junta Com-
marcial, e o Golverno, no regulamento que 
expedir, consolidará as disposições vigen· 
tes, podendo impor multa até 200$000 . 

Art . 9. · Revogam se as disposições em 
contrario. (S . R.) 

Sala das sessões, 18 de ::gosto d11 1900 .-
Jolio Luiz. 

A imprimir ·se para na proxima sespão 
ser discutida a preferencia entre o substitu-
tivo e o projecto. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa para o dia 20 a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis -
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discuss!l.o de requerimentos, indicações 
interpellações e moções. ' 

Approvação de redacções finaes. 
2.• PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· discussão do projecto n . 119, do Sena-

do, concedendo licença ao cidadão Aveli no 
Francisco Max imo de Jesus, 2. · officia l da 
Secretaria das Finanças . 

Discussão do parecer n. 110, sobre a indi-
cação n. 11. 

3. ' discussão do projecto n. 71, sobre di -
visão dos districtos em secções eleito-
raes. 
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DisBusslio ds prererencia entre o pr~jecto 
n. 63 e o substitutivo a'J mesmo otferecido e 
continuaçll.o da 2.· dtscu:~são do que Colr pre-
ferido. 

Levanta-se a sessão. 

ReDres~ntaçao d~ diversos elettorES da cidade do Turvo 
D~dindo decretaçao de lei Que vrohiba a destguaçao 
de predios para s;cçõls eleitoraes fora d·.s cid1des, 
villas e povoados. 
Illmos. ex mos. srs. representantes do Es-

tado de Minltll. 
E' sempre agradavel ao povo dirigir-se aos 

seus immediatos representantes confiante 
na justiça de seus reclamos.-

A Camara Municipal deste município já 
designou predios fóra da cida~e para se pro-
ceder a eleições e este procedimento, s1 não 
tem fins occultos, é iniquo e injusto porque 
nós como eleitores que alli comparecemos, 
além das difficuldades de transporte, não 
encontramos os meios de satisfazer as ne-
cessidades da vida organica nllo sendo possí-
vel obter uma chícara de café. 

Consta agora que a Camara vae novamen-
te designar predios na roça (fóra a distante 
da cidade) para diversas secções elettoraes 
para a eleição de I. · de novembro. 

E' um acto inqualificavel! Por isso os 
abaixo assignados vêm perante v v. excs. pe-
dir uma lei que prohiba sejam designados 
predios para as secções fóra das cidades, 
villas e povoados para nllo estarem os elei-
tores á mercê dos caprichos das Camaras 
Municipaes, assim como dos proprietarios 
dos predios designados. 

Esperam receber justiça. 
Cidade do Turvo, 23 de julho de 1900. 
Eleitores: Emilio Antonio Cardoso, Fran-

cisco Zuquim de Figueiredo Neves, João R~
meiro Sobrinho, Lindolpho A ugusto. de _Quel-
roz, Francisco Alves da Stlva, Behsar10 Al-
ves da Sá, Evaristo Antonio Chaves, Mano~! 
Antonio de Mattos, José dos Santos Camarl-
nha Francisco de Assis Pereira, Francisco 
Eul~lio de Castro Vianna, Joaqnim de Almei 
da e Silva Honorio Francisco Xavier Gomes, 
João Ele~terio do Sacramento, Guilherme 
José Peixoto, Manoel Pereira e Silva, Manoel 
Pereira da Silva, Joaquim Manoel da Fonse-
ca, Joaquim Teixeira do Nascimento, Azarms 
Augusto, An'onso José da Stlva, Antonio da 
Silva Luz Antonio Belrort de Carvalho, Qum-
tino José' de Moraes, Miguel Jose de Paula, 
Joaquim Elias de Souza, José de Resende 
Costa, José lgnacio Flauzino, José Marcelllno 
Osorio, Aureliano Eleutherio do Sacramento, 
Martiniano Belfo1·t de Carvalho, Visconde de 
Arantes. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE·· 
16 DE AGOSTO DE 1000 

SOBRE O PROJ.OTO N. 71 (DIVISÃ.O DOS Dl8TRI• 
CTOS EM BECÇÕE8 ELEITORABB 

O er. Aetolpbo Dutra:-Sr. Presidente, 
pela muita consideraçã'l que tributo ao 
honrado deputado residente em Pitanguy e 
pelo muito que aprecio a sinceridade e pa-
triotismo com quo P. exc. se tem portado 
nesta casa, lenho, como humilde auctor do 
projecto que se discute, dar em syntbese os 
fundamentos que me levaram a elaborar o 
art. 3.·, ora em discussão. Diz o citado art.: 

«0 eleitor eliminado do alíJta,.ento n{!,o 
será admiltidn , votar, ainda que P.xhiba 1eu 
titulo,., 

Objecta o nolJre colle~a que o titulo do 
eleitor ê documento de alta. valia e que por 
isso deve ser respeitftdo, accrescendo que é 
elle o meio jurídico que tem o eleitor de vo-
tar na hypothese de ser o seu nome arbi-
trariamente excluído da lista de chamada. 

A ')bjecção não procede, sr. Presidente, 
porque o eleitor eliminado do alistamento 
torna-se uma entidade extranha ao corpo 
eleitoral do districto; deixa de ser eleitor 
desde que sua eliminação tenha percorrido 
os tramites regulares. 

A lei manda que se faça annualmente a 
revisão do alrstamento eleitoral, elimi -
nando-se os mortos, mudados, etc., o que 
significa que é a prupria lei que manda ris-
car do numero dos eleitores aquellea que 
por qualquer fórma tiverem perdido o di-
reito de votar no districto. Para que essa 
eliminação si o eleitor pudesse, mediante a 
simples exhibiçlio de um titulo anteriormente 
expedido, continuar eternamente a votar a 
despeito de riscado do quadro dos eleitores 
do distrlcto 1 Não é um absurdo eliminar-
se o cidadão do quadro dos eleitores do dis-
tricto e consentir que elle continue a votar1 

Uma lei que consagrasse o direito de 
voto ao cidadM que ella proprio. manda eli-
minar do quadro dos eleitores seria clara-
mente contradictoria. 

E' verdade que o juiz de paz pode, por 
prevaricação, at.lulterar a lista de chamada, 
mas contra tal acto existe o recurso da tis· 
calização. Munam-se os fiscs.es de certidão 
do alistamento e as mesas eleitoraes nlio po-
det·ão deixar de receber o voto daquelle que 
eRtando alistado não figurar entretanto na 
lista de chamada. 

Não procede tambem o argumento de po-
der o juiz de paz eliminar o cidadão que 
por lei não deveria ser eliminado. 

Contra as arbitrariedades do juiz de paz 
existe o recurso para o juiz de direito; nll.o 
interposto este passa em julgado o acto do 
juiz de paz; fica definitivamente organizado 
o alistamento. 

Além disso, ar . Presidente, a disposição 
do art. 3. · do projecto é meramente inter-
pretativa da lei em vi gor (lei n. 20 e respe-
ctivo regulamento n. 596). 

Nem a lei federal n. 35, que alguns sup-
põem permittir votar o eleitor eliminado do 
alistamento, auctoriza, aprofundado o estudo 
de seu te.o:to, tal interpretaçll.o. 



. Não ha, emfim, em no11a hi1toria legllla-
tiva 1obre a mataria eleitoral uma aó dispo-
lição que auctorlze o eleitor eliminado do 
alistamento votar. 

Ha na lei n. 20 e no reg. n. 596 11ma dia-
poaiçlo sobre co~etestaçtfo de identidade do 
eleitor que aa ILesa• eleitoraes, nlo compos · 
tas de jurisconsultos, têm entendido como 
facultando votar a todo! que e<tbibam di-
ploma. 

Entretanto o que a lei determina é que 
a maioria da mesa., contestando a. Henti-
d '1 àe do eleitor este não será a.dmittido a. 
votar; si. porém, exbibe seu titulo cessa a 
discusall:o sobre a identidade de pessoa, e re-
ceba ae-lbe o vot? em s1parado, fican<lo a.o 
poder competente para o reconhecimento de 
poderes a attribulçllo de apurar si o cidadão 
que votou em separado era ou não o mesmo 
que estava alistado. 

Não ha disposi ção alguma em nona legis-
lação eteitora.l, como nlio hav1a na legislação 
do Imperlo, permlttindo que vote o cidadão 
que não estli alistado ; e seria um absurdo 
receber-se o voto daquelle contra cuja qua 
lidada de eleitor existe na mesa um docu-
mento offlcial, de incontestavel força pro-
bante, qual a lista de chamada, contra. a 
qual só pode prevalecer documento de maior 
valia, como, por exemplo, a certidão do alis-
tamento. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA:-V. exc. per-
mitte um aparte1 A lei de 9 de janeiro não 
admittia a hypotbese do eleitor exhibindo o 
titulo não ser admittido a votar. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA.:-Assim têm sido 
interpretadas pelas mesas eieitoraes as leis 
n. 20 e n. 35 e o regulamento n. 596, mas 
essa interpretação não se conforma com a 
lei nem com a boa razão, porque ..•.. 

O SR. PoRTo Pruuo:-A eliminaçlio cassa 
os etreitoa do titulo. 

0 SR. ABTOLPHO DUTRA... porque, como 
bem pondera o nobre oollega, a eliminação 
cassa os atreitos do titulo; do contrario po-
deriam votar os interdictos judioiarioa, os 
que tivessem suspensos seus direitos poli-
ticos, os que os tivessem perdido de vez, os 
mudados para outro districto, tudo isto con-
tra os preceitos da nossa Constituiç!Lo, e va-
riamos por tal processo as urnas eleitoraes 
illuminadaa por uma quantidade intermina-
vel de phosphoros, quaes os individuos que 
tendo ~ido eleitores hajam ~ido eliminados do 
alistamento, deixando de sêl·o, o que é gra-
víssimo em suM consequencias. 

Poderia dar-se o facto do eleitor alistado 
legalmente em um districto exercer de pre-
Cerencia o direito do voto no districto em 
que anteriormente estava qualificado. 

Poderia tambdm o eleitor votar na secçlio 
ao mesmo designada pela Camara Munici-
pal e depois votar em outra secção, exbi-
biodo o diploma., visto que, como bew ob-
servou o nobre deputado residente na Cam-
panha, trata-se de um oaao de eleitor sem 
aecçlio determinada, viato que a divisão daa 
aeoçoea a e r~z pelo alistamento. 

C.- 3L 

Em summa, ar. Pre1ldente, trata.ae de ne-
gar o direito de voto a quem nlo o tem ; a 
quem nlo é eleitor. 

0 IR. RAPOIO DB ALMEIDA :-Dabi pode-le 
negar o direito a quem o tem. 

0 SR.. ABTOLPBO DUTRA. :-Não ; porque, 
como diaaae o reourao contra adulteraQAo 
da lista de chamada e a ftaca.lizaç!Lo ; oppo-
nham-lbe os interessados certidão ou copia 
autbentica do aliatamento; exerçam fisca-
lização regalar que nlio se pode conceber a 
hypothese formula.da pelo nobre deputado: 
o cidadão regularmente alistado e excluído 
da lista de chamada vot.arã. 

0 BR ABTOLPHO PINTO :-Contra. a lista de 
chamada ba a certidão do alistamento. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA :-A certid!Lo do 
alistamento, quando o juiz de paz não me-
rece conftançtr. é o meio de prevenir o 
abuso. 

Enfim, ar . Presidente, a disposiçll:o do art. 
3. · é inatacavel porque diz em subatancia 
que quem nll:o é eleitor nlio pode votar, ou 
por outra : não pode votar quem já. foi elei-
tor e deixou de sel -o. (Muito bern; muito 
bem). 

Keoresentaçao do agen te mcnt1vo da Camara Mnnicioal 
ãe sete Lagoas, so\lcitanno a const rncçao de nma 
ponte sobre o rio Paraooeba, na estrada Qne liga 
aqnel'e mnnlcipio aos no Pará e Pitao,m. 
Illms. srs. Presidente e mais membros 

do Congresso Mineiro.-Por delegação da 
Camara. deste município, venho solicitar de 
v v. excs. providencia para a conatrucçlo 
de uma ponte sobre c rio Paraopeba, na 
estrada que liga este aos municlpios do 
Pará e Pitanguy, no ponto que mais conve-
niente Cor, ao ftm a que se destina eua 
ponte, que é otrerecer commodidade ás 
muitas communicações que as relaçOea do 
commercio eAtabelecem entre esses pontos. 

A conveniencla dessa ponte é innegavel 
e a sua. construcção se implle como medi-
da de caracter urgente, destacando-se como 
inadiavel. 

Reali.zantlo-a, assegurar-se-bo. A.O commer-
cio desta zona um elemento de expansão 
com notavel beneficio para. os lnnumeros 
interesses a que vae servir essa ponte. 

Medidas como essa são de utilidade indis-
criptivel e provel-a11 será attender com jus-
tiça e proveito aos fundados reclames do 
povo, ao passo que se concorre com effi-
cRcia para o desenvolvimento do commercio 
e assim para o engrandecimento do Estado. 

A ponte sobre o Paraopeba, na estrada 
indicada, vem satisfazer M !nstantaa ne-
cessldadea de uma zona Importante pela 
sua dedenvolvida producção agrícola, e que, 
além disso, conta cinco magnificas fabri-
cas de tecido, cujos productos dão motivo 
a largas transacções . De ma!P, sendo eata 
cidade o ponto mala proxlmo da Central, 
que serve é. zona Indicada a etrect!vidade 
das reluçõea do commerc!o é grande, acon-
tecendo que a.gora e cheia de dlfficuldadea 
a via.gem, sobrelevando a todu a Ca.l\a da 
ponte. 



Tll:o justos fundamentos imp1!em com so-
lidez a conveniencia de uma solução imme-
diata a esse momentoso a'sumpto e a Ca-
mara e a população deste município, e bem 
assim da zona já referida, certa do l'atrio-
tismo de vv. excs ., aguardam que PeJa rea-
lidade auspiciosa o que fórma assumpto da 
presente representação. 

Bete LagoaP, 25 de agosto de 1900.-0 
agente executivo municipal, Antonio Fran-
cisco França. 

R~vresenNab do cons~lbo districtal do Peqny, refe-
rente a conitrnccao de nma vonte sobre o rto Pmo-
D:ba no logar denominaao-~~nta cruz. 

lllmos. e exmos. srs. presidente e mem-
bros do Conj!resPo Mmeiro. 

O conscJ!ho districtal do Pequy, municí-
pio do P~rá, por seu presidente, vem res-
peitosamente solicitar do illustre Congresso 
Mineiro uma medida de real vantagem não 
só para os seus interesses como para o 
desenvolvimento da vida commercial desta 
zona, importante pela sua lavoura de café, 
assucar e cereaes. 

O ponto dos transacç1!es commerciaes é a 
cidade de Sete Lagoas, na Estrada de Ferro 
Central do Brosil. 

Pará isso é indispensavel a construcçl\o 
de uma ponte sobre o rio Paraopeba no Jo -
gar denominado «Santa Cruz» na estrada 
que liga a zona do sertão á cidade já ref'e-
rida. 

E' grande o commercio que se faz por 
essa estrada e actualmente com muitaa dif-
tl.culdades pela falta da ponte. 

Por esse motivo o abaixo assignado vem 
solicitar providencias para a realização des -
sa obra, um grande melhoramento concedi-
do a toda zona comprehendida entre Sete 
Lagoas e o ser tão. 

Saude e fraternidade. 
Pequy, 23 de agosto de 1900.- Fernando 

Barbol'o.. 

50.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 20 DE AOOSTO 
DE 1900 

PRKSIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
SU~DIAII I O :-Primeira pa1tP. da ordem do dia.-
Acta .- ~. xrea l ent e. -Oh,rr vaçOes rtos srs. O•ym-
pln Mour:io. i"11nes l'iuhelro. Haposo lle Al-
mdda " C:el e~ lin o :'oare,. - Segunrta leitura.-
AprP•cnlaçno ll o~ pareceres para ~cgunda rtis · 
coss~o 11os pr<• jcd o• us n e iO , e para terceira 
Llo d• n t;t; . - Ap rrsr ,.tação e ~lscu ssão da re-
d•r.çll. lin:d (Ja proposi ç~n n. 29 -S~gund• par-
te.-Pr imr•ir., di > ru ~·ão do prnjec to n. 11\l, tio 
:senado.-OI'r u•· ã·• (Jo parecer n . 110. Di>cur-
w dn H 1.• opolrlo Corrêa. - Terceira tll ~cussàn 
do projectn n. 71.- Discur•os e rmenda~ d s 
•rs I in·!nlJlhú r:"mpo·. H1b•lro Junqu•i •a. J,,no 
Luiz, Mtoiphn IJulla r Ferr••lra e M~ ll oo .- Em•n· 
ri.\ rio sr . 0 •1 001 Mn,e ir~ .- ObsrrvaçOes dos ~rs. 
Jo!o l'io. lltbeirn .tunqncira e Pre~ idenle -Dis-
cu•s:io ria prl'ft·r.· ncia e•1l1e o pr11j -cto n 63 e 
sobstilutiiQ .·-úiscunos dos HS. Jnlln Lu iz c 
Cel• st i oo o S ·ares .- P.111 lii scussão o ~ uhstiluti vo . 
-Emenda tio H .. lo à, PIO - Ordrm du di a . 
Ao meio d ia, feita a chamada, acham-se 

presentes os us.: Ribeiro Je Oliveira, Ceies-

tino SoareP, Nunes Pinheiro, Astolpbo Du-
tra, Gaspar Lopes, Deltlm Morerra, Jayme 
GomeP, João Luiz, Joll.o Pio, Freitas Clll>tro, 
Luiz Rennó, Arthur Pimenta, Astolpho Pin-
to, Franklm Botelho, Leopoldo Corrê ·, Ra-
poso de Almeida, Carvalho Britto, S1mello 
Stylita, Porto Primo, Olympio Mourão, Ju-
lio Tavares, Ribeiro Juuqueira, Jouquim 
Calixto, Tavares de Mello, Lindolpbo Cam-
pos, X11vier Rolim, Jopé Gonçalv<' s. Juvenal 
Penna, Epaminond;. s Ottoni, Rodrigues Cha-
ves, Jgnac1o Murta, Ferreira e Mello, Luiz 
Cassiano, Desiderio de Mello, Valado de Re-
sende e Olymvio Elorge~. faltando com causa. 
participada os SI s.: F. Peixoto, Bernardo~ de 
Faria, Abeilard, Alvos de Lemos, Agostinho 
Pereira e João Valioso, e sem ella os mais 
senhores. 

Abre·se a sessão. 
Lida a acta da ontec'edente e não havendo 

quem sobre e lia faça ot,servação o sr. Pre-
sidente a dá por a pprovada. 

IIXPII:DIENTE 
0 SR. J.• SECRE1'ARIO dá conta do Seguinte 

Requerimento 

Do Presidente da Liga Operaria, existente 
nesta Capital. ped1ndo a decret~ção de uma 
lei sobre o pagamento de sularios a opera-
rios. -A' commis, ão de JusUça Civil e Cri-
minal. 

O SR. 0LY\1PIO Mouaxo, fazendo ver achar-
Pe desf!llcad a a contmlssllo de Camaras Mu-
nicipaes, pela ausene1a de um de seus mem-
bro~, pede a nomea ção de quem preencha in-
terinamente a v11ga. 

Com o as· entimento da Camara é nomea-
do o sr. Csrv11lho Hritto. 

0 SR. NUNES PINHEIRO envia á Mesa uma 
:çetição em que o c1tlat.1ão Antonio .José Ma-
thias, residente em S. Jo~é do Barro~ o, mu-
nicípio do Rio Br .. nco, pede trans rerencia 
de sua fazen rla para o municipio do P1ran·· 
ga.-A' commissão de Estatística. 

0 SR. R-.PnSO DE ALMEIDA traz ao C• nbe-
cimento da Camara e esta llca inteiradn, que 
o sr. Brandão Filho, por motivo de moles-
tia, t ~ve necessidade de ausentsr·se da Ca-
p ital, e por isso faltara á algumas sessoes. 

0 SR. CELF:STINO SOARP.S, diz que O ru inaB 
Ge1·o.es de hontem trouxe publicaria a acta. 
das sessões dos trabalhos da Ca mara, de 11 
do corrente, em que elle or .. dor e o sr. Car-
los Toledo pror .. riram discur~os. 

Julga ndo ter havido enganos na publica-
ção do d iscurso daquelle seu illustre colle-
l(a, requer á Mesa li.Je SPjam presentes as 
notas t acbygra phicas, afim de examinai -as 
e ve~ificar SI estilo ellas de accordo com o 
di scurso pronunciado na Camara.-Requisi-
ten,· Pe da Imprensa Officinl as notas tachy-
grnphicas. 

SEGUNDA LRITURA. 

Tém sef,(undn leitura, são julgados obje-
ctos de deliberaçllo e flc am sobre a mesa 
pHrA orrlem dos trabalhos os projectos ns . 
76 , 77 e 78. 



••• 
APREIKNTAÇÃO DE PARECERBS DAS COMHISSOES Nll.o h& projectos, requerimentos, indiC&• 

O ea . OLYMPIO MouaXo, por parte da com· 
çOea e moções a serem apresentadas. 

ml11ll.o de Camaras Munlcipaes, apresenta o 2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
seguinte 
Parecer para 1egunda di1CU/Istfo 10bre o p1·o-

jecto n. 72 

A commissll.o de Camaras Municipaes, á 
qual foi presente o projecto n . 72 já. appro 
vado em primeira drscussão, é de parecer 
que seja elle sub mettido á. segunda e appro-
vado . 

S• la das commiss!les, 20 de agosto de 1900. 
-Oiympio Mourão. -Carvalho Britto.-A 
llnpr-imrr·Pe . 

0 SR. RIJDRIGUHS CHAVBS, pela commissll.o 
de Redacçl!o, envia á. Mesa a redacção final 
da proposi ção de lei n. 29, sobre apuração 
de cootas do exercício de 1898, redigida de 
accordo com a emenda do Senado, approva· 
da pela Camara. 

0 PR. DnFIM MOREI RA (pela Ordem) requer 
e obtem drspensa de iwpressl!o e interstício 
afim de que seja discutida e votada imme· 
diatamente a redacção final apresenhda. 

Lida e post• em discussll.o approva·se sem 
deb . te a I'Pd:tcçll.o final que vae á. Secretarra 
para ser passada em autographo atlm de ser 
remettida á Pancção. 

Communique se ao Senado. 
0 SR . SIMEÃO STYLITA, pela commissão de 

PetiçõeP, apresenta o segumte 

Parecer para terceira d iscuss1fo sobre o pro-
jecto n. 66, de 1900 

A commissão de Representações, Requeri-
ment<• S e PtltrçOes, a que foi presente o pro· 
jacto n. 116, deste anno, já approvado em se· 
gunda di •c u~sllo, é de parecer que seja sub· 
mertrdo á rerceira e approvado com a mes-
ma re · l ~c~ão. 

Sala rl Hs commiss!leP, 20 de agosto de 1900. 
-Simeao Stylira. - Lt>opoldo Corrêa. -Ar-
thur • imenta.-A imprimir-se. 

0 SR. J(.;LIO TAVARES, por parte da COm· 
mis~l!.u de Força Publica, apresenta o se· 
guinte 

Parecer I! substitutivo pa1·a ugunda. discusstio 
sob1·e o projecto n. 70, d~ 1900 

A comm is~ão de Força Publica, a que foi 
presente o pmjecto n. 70, approvado enr pri · 
meir~< d ' ~· · u~são, otTerece ao m~smo proje-
cto o >e~tuinte ~ urstr tutivo: 

Art.. 1.• Será con ~ iderarlo em commis~ão 
o offici;d da Brigtvla que for encarr~gado da 
direc~ão lia colonia correccional ou de outras 
comn •• ~ õe • de natureza policial. 

A• t. 2.• A disposição do a' tigo antece-
den te avro'·Elitll ~ o ll ctual di rector da colo-
nia corr·tlcc ionnl do Bom Distino, que tlca 
m• nrirlo nu seu posto de maj or da Brigada, 
ug11regnrl o "o I. • botalbão. 

A•·•. :J.o ltevogam-se as disposições em 
contra r ro. 

(S . R. 1 Sal>t da~ commis~!leP, 20 de a goste 
de 1!100.-Julio Tavares- Adolpbo Dutra. 
- Olymplo Mourli.o.-A imprimir-se. 

I.' Dl8CU88ÃO DO PRNKCTO N. 119, DO SENADO 

E' lido e posto em I . • discussão o ae-
guint.e 

Projecto n. 119, elo Senado 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Get aes decreta : 

Artigo uni co. Fica o governo auctorizado 
a prorogar até um anno com metade dos 
vencimentos, salvo o disposto no art. 119 
da Constituição do Estado, a licença conce· 
dtda a Avelino Francisco llhximo de Jesus, 
segundo official da s~cretaria des Finanças, 
para tratao:ento de aaude, revogadas as dis-
posições em contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Minas, 14 de agosto de 1900. -Anto-
nio Martins Ferreira da Silva, presidente. 
-Dr. José Pedro Drumond, I.· secretario.-
~oaquim Antonio Gomes da Stlva, 2. · secre· 
tario. 

Nll.o havendo quem peça a palavra, en-
cerra·se a discussão e procedendo-se a vo· 
taçll.o é approvado o projecto.-A' commis-
sll.o de Petrç!les. 

DISCUSSÃO DO PARECBR N, 110 

Em seguida é lido e posto em discussão o 
parecer n. 110, sobre a indicação n. 11. 

O sr. Leopoldo Corrêa :-Em discussão, 
sr. Presidente, o parecer da !Ilustrada com-
missão de Obras Publicas sobre a indicação 
apresentada á Camara dos srs. Deputados 
pelo honrado representante do 5. · districto, 
residente em Pitanguy, nll.o posso detxar de 
manifestar·me francamente em apoio á me-
dida nelle consignada, nll.o Bó por ser de in-
teira jnstiça, como por vir satisfazer as re · 
clamaç!les da extensa zona do oeste de Mi-
nas, que pede de continuo a modificaçll:o do 
horario em vigor na Estrada de Ferro Oeste, 
bem como o restabelecimento dos trens ex-
presse~, smpensos ultimamente pela supe-
rintendencia da mesma Estrada. 

Sll.o mui louvaveis, P::'. Presidente, os in· 
tu i tos do nobre deputado pel J 5. · districto, 
pe•lindo, em sua indicação, a intervençil.'J do 
Governo junto á administração da E~trada, 
porque s. exc. foi guiado tll.o somente pelo 
interesse, que lhe di>pertou o pouco caso 
com que a administração da «Oeste» ouve as 
reclamações dos habitantes daq uella zona, 
inteiramente prej udicados com a ultiu.a re. 
ror ma feita pelo superintendente, dr. Paulo 
Freit, P, reforma absurda, que ao ~ nvez de 
vir melhorar as condiçOes da Estrada, ten-
dem antes prejudicai-a com o afastamento 
do comm3rcio e a diminuição dos passagei-
ro~. que della tenham necessidade de se 
utilizar. 

A prosperidade sr. Presidente, daquella 
via· ferrea e a melhoria de suas condições fi-
nanceiras, poderiam ser conquistadas por 



um outro meio, que n!o aquelle que fol es-
belecido aotualmente pela sua adminietra-
çllo, que só pode acarretar diminuiçlio nas 
auaa rendas, pelo prejuízo que traz é.quelles 
que a ella silo obrigados a recorrer, principal -
mente ai forem mantiioa os horarioa into-
leraveis, de par com pasaallens carissimas e 
fretes excessivos, actualmente em vigor. 

Melhor andaria a sua adminiatraçllo ai 
procurasse instituir medidas que activaaaem 
as relações commerciaes, como, por exemplo 
a diminuição no preço das passagens, de 
modo a facilitar os habitantes da zona a se 
utilizarem mais frequentemente da Estrada, 
por estar ella R&sim ao alcance de todos ; a 
reducção no frete das mercadorias, como 
bem sabe o nobre deputado pelo 5. · distri-
cto, é exaggeradlaalmo •.. 

0 IIR. JOBB' GONÇALVBS :-Apoiado, é uma 
verdade. 

0 SR. LIIIOPJLDO COR'RIU.... pois qualquer 
mercadoria despachada da estaçiío Central 
para qualquer ponto .da «Oeste~ paga no 
territorio percorrido por esta Estrada, o du -
plo, ou talvez mais, que paga da Central ao 
Sitio, distancia kllometrica esta, creio, mul-
to maior, que a percorrida pela «Oeste». 

0 SR. PORTO PRIMO :-E no emtanto a Es-
trada de Ferro Bahia e Minas, que é do Go-
verno, tem fretes exaggeradissimos. 

O sR . JosE' GoNÇALVES :-Mas a «Oeste tem 
d11do saldos, o que não acontece com a Ba· 
hla e Minas. 

0 SR. LEOPOLDO CORREA :-Não Vejo, sr. 
Presidente, razão para a medida extrema 
tomada pela adminis tração, com a suppres-
allo dos expressos para o Centro e a substi-
tuiçlio por trens mixtos, porque além de 
não ser uma medida de equidade, nlio se 
us titica pelos fins economicos a que par ece 
obedecer, porquanto, pelo relatorio do lllus-
tre sr. Secretario da Agricultura, verifica-
moa que, apesar de mal administrada, apesar 
dos desmandos havidos, a Companhia apre-
senta um saldo de 249:438SOOO, o que nos 
faz deprehender que nlio é tlio proca:-ia sua 
situação. 

Além disso, ar. Presidente, ella já substi-
tuiu o carvão de pedra pela lenha, ató ha 
pouco empregada em suas machioas ; o que 
prova que t em havido augmeoto em suas 
rendas e que mais hão de crescer, desde 
que haja criterio na sua administração. 

Porque razllo, tambem, sr. Presidente, a 
superinteodencia da Estrada não estendeu á 
li oba de S. João ao Sitio as medidas de ri · 
gor e e.Ldruxula~ que tomou para o Centro, 
quando se sabe perfeitamente que aquella 
pOI' si só nunca deu resultado , sendo preci -
so que a Estrada estendesse sua~ linhas para 
o Centro da zonb, o que a fez melhorar de 
sorte e que a teria collocado em vantajosa 
prosperidade, si a politicagem não viesse de 
preferenci a preoccupar cs seus administa-
dores 1 

Pelo relato rio do sr. Secretario da Agri-
celtura nós ainia vemos que não houve jus-
tiça no proceder do superintendente da Es-
trada, porque o rendimento da linha do cen-
t ro, ainda mesmo não se deduzindo o que 

ella concorre para valorizar a linha do Sitio, 
é muito maior; porque é de 1.100:784S000 
1obre 887:300$000. 

Neatas condições, sr. Presidente, bem &vi· 
sado andou meu illustrado collega aprescm-
tando sua indicaç!le e a commlssão de Obras 
Publicas, que, além de dar parecer favoravel, 
ampliou os termos da mesma indicaçllo, no 
sentido de melhor beneficiar a zona a que 
ella serve e eu eatou certo de que a Camara 
approvando a e o benemerito Governo do 
Estado attendendo á' justas reclamações, 
pre1.1tarl!o relevante serviço áquella zona e a 
seus habitaltes. (Muito bem ; muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussllo o procedendo-se a votação e 
approvado o parecer .-A' com missão de 
Redacção . 

3 .· discussão do proje~ to n. 71. 

E' lido e entra em 3. · discussão o projecto 
n. 71, sobre divisão dos districtos em secções 
eleitoraes. 

O 11r. Llndolpho Cnwpos:-Sr. Presi-
dente, não venho propriamente impugnar o 
projecto em di~cussão, ao con trario, venho 
com pequenos reparos manifestar-me !avo-
ravel ao mesmo. 

Abundando nas considerações adduzidas 
em anteriores discusl (}as pelo meu distincto 
collega residente em Lepoldina, o sr. Ribei-
ro Junqueira, cujo nome peço licença para 
declina.r, penso tambem como s. ex c. que 
não é occasião !>pportuna de se discutir 
nesta casa qualquer projecto ou qualquer 
medida relativa à reforma eleitoral, pois 
que já se incumbiu dessa tarefa a uma com-
missão mixta de senadores e deputados, 
attendendo assim a uma necessidade reco-
nhecida e reclamada por todos. 

Entretanto, acredito que o projecto não 
passa de uma simples medida regulamentar, 
tendente a facilitar e garantir o exercicio 
do direito do voto. 

O SR. JoÃo LUJz:-Logo é util. 
0 SR. LINOOLPHO CAMPOS:-Nem eu estou 

dizendo o contrario. O projecto, como me -
dida regulamentar, e util, votarei por elle 
mediante CArtos reparos que julgo necessa· 
r10s e que constituem o~jecto das emend&:s 
que vou ter a honra de submetter á const-
rieração da Camara. Essas emenda s estão 
formuladas nos seguintes termos (Lr). (Tro -
cam-se algu"s apar tes) . 

AR minhas eo,endas em logar de crearem 
difflculdado no projecto, ao contrario, vêem 
completar e ampliar o pensamento de Feu 
auctor, por isso espero que e lias sei ão bem 
acolhidas não só pela nobre commisslío, mas 
tambem por toda Camara. (Mwlo bem!) 

Vêem á Mesa, são lidas,apoiadas e p~~ tas 
em discus8ão conjunctamente com o pro.Jecto 
as seguintes: 

Emendas 

N. I 

Ao art. 2. · § 1. · -Supprimam-se a. pala-
vras: <<Quando a séde do dietricto distar 
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mala de 15 kilometros de algum ou alguns 
de seus pontos limitrophea.• 

N. 2 
Ao mesmo artigo e § lettra b):-Suppri-

mam se BS palavras: cni!.o comJlrehendidoa 
oa mesmos estabelecimentos agr1colae.» 

S. S. 20 de agosto de 1900.-Lindolpho 
Campos.- Astolpho Pinto.- Luiz Rennó.-
Freitas Castro. 

O sr. Ribeiro .Jooqoelra:-(N:o devol-
veu o seu discurso). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte: 

Emendtt 

N. 3 
Ao art. 2 . • Jettra b): Onde se ulz cedifi-

cios publicoa• diga-se «estabele cimentos pu-
bllcos». 

S. S. 20 de agosto de 1900.-Ribeiro Jun-
queira. 

O sr . .João Loh::- (Não devolveu o seu 
discurso). 

Vêe m á Mesa, slio lidas, apoiadas e postas 
em discussão conjunctamente com o projecto 
as seguintes 

Emenda;· 

N. 4 

Ao art . I. ·-Supprimam se as pa lavras 
«podendo, todavia, etc. até o fim do artigo>>. 

N. 5 
Ao art. 2.· § I.· lettra b)- : Supprima-se. 
S . S. 20 de agosto de 1900. -Jolio Luiz. 
O sr. ,\.8toltthu Dutra:-(Ní'io devolveu 

o seu discurso). 
O ar. Frrrelra e Mello :-Sr. Presidente, 

tenho tambem os mesmos intu itos do illus-
trado auctor do projecto e dos di stinctos 
collegas que têm apreeentado emendas no 
sentido de moralizar A j!arantir o exercício 
do sngrado direito do voto. Por isso mesmo, 
sr. Presidente, que concordo com as idéas 
do projecto e que o apo io é que venho apre-
sentllr tres emendaP, a sa ber : uma ao § 
I.· do art;go I.·, lettra A ; outra ao § 2 . · 
do mesmo artigo, e outrJ ao art 3. •. 

A prim eira mand a ac!lrescentar, depois da. 
palavra-« particular»-, « e colonias cor-
reccionaes ». 

0 SR. JUVESAI. PENNA :- V. exc. está am 
pil ando 1 

0 SR. FERREIR.\ E MBLLO :-Pelo con t rario, 
esto u restri ngindo ; a emenda manda e:~: 
oluir tam bem as colonias correcciona'3s. 
Com a emenda o § I.· da lettra A, fica re-
digido do seguinte modo : «Em arraiaes ou 
burf!'OS, excluídos deste numero os estabele · 
cimentos agrícolas de qualquer natureza, de 
pr?priedade pa.r·ticular e us colonias corre-j 
cc1onaes . 

(Cru;am-se numerosos apart~s que nl/1) per-
mittem su out>ido o orador). 

0 SR. FBI!.RBIRA. E MBLLO :-A raz&:o que 
me levou a apresentar eua emenda foi at-
tender que nas colonias correccionaes n&:o 
pode haver plena liberdade no exercício do 
direito do voto, devido A. disciplina rigorosa 
que nellas existe, pelo que a considero de 
inteiro accordo com as idéas do projecto. 

A outra emen.Ja que ae refere ao § 2. ·do 
art. 2.·, (lê), diz respeito apenas á redacç&:o. 
Para o caso acho maia propria a expresslio 
-da re•idencia, em vez de-c do domicilio, 
como esta no paragrapho ; porquanto domi-
cilio se diz o fõro do oidadll.o, é todo o di-
strioto, como é, em sentido mais lato, o 
mesmo município, e o 11m da dispoaiçlio 
contida no § 2. · nlio ê approximar a secçllo 
eleitoral do domicilio do eleitor, mas sim do 
logar, do sitio onde este mora-de sua re-
sldenoia. Pareoe ·m", por isso, acceitavel a 
emenda. 

A terceira emenda, fioalmPnte, e suppres · 
siva do art. 3. • que, penso, está. em desac-
cordo com todo nosso system'l eleitoral e 
com preceito de lei substantiva da Unilio 
(nllo apoiados) e até com a propria Const i-
tuiç!l:o Federal. Que está em desaccordo com 
o systema eleitoral de no~so paiz e de ou· 
tros foi claramente demonstrddo em Pogun · 
da discussllo por meu dhtincto collega resi-
dente em Pitanguy . o ar . José Gonçalves, 
cujo nome peço licença para declinar. 

Que está em desaccordo com lei substan-
tiva da União me é facil proval·o. 

UMA voz :-Eleitor eliminado nlio é elei-
tor. 

0 SR FERREIRA K MEI.LO :-Assim O Codi-
go Pensl diz, em seu artigo 175: « Deixar a 
mesa eleitoral de receber o voto do eleitor 
que se apresenta com o respectivo titulo -
Penas: de privaçlio dos direitos políticos, 
etc . l'> 

UM SR. DEPUTADO :-Nessa materin O Codi-
go Penal não pode determinar a nossa com-
petencia. 

ÜUTRO SR. DBPUTADO :-E depois nlio h a 
contradição entre a disposição do Godigo e 
a do projecto. 

(Cont inuam os apor tes- que por s• rem si-
multaner, s aba(am a vo : do orador ). 

0 SR . FKRREI HA E MELLO-Sr. Presidente, 
desde que o Codigo Penal, lei substantiva 
da Uni ão, determina que a me. o. eleitoral 
receba o voto rio eleito l' que se 11presenta 
com o titulo, é fora de duvida que, sob 
pena do c!'ime alli articulado, não se pode 
recusar o direito de voto ao cidadão que S'l 
apresenta a Mesa com seu respectivo ti -
tulo. 

UMA voz :-Então não ha necess idade da 
revislio do alistamento. 

0 SR. FERREIRA E MEI.LO :- E em contra-
rio a isso não pode J Congresso Es tadonl le-
gi slar po1· fal ta de competenci n; por isso 
deve ser supprimido o ar t . 3 . · cuja mate-
I ia escapa á competencia do Congresdo. 

Eu disse, sr. Presidente, que este artigo 
ia de encontro até á propria Constituiçllo 
Federdl. 
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Com etl'eito; pela lei eleitoral, de n. 20, o 
eleitor ~ó pode ser eliminado do alistamento 
nos quatro casos enumerddos no paragrapho 
unlco do art . 25, isto é, ou por fallecimento 
e mudança de domicilio para féra do di -
stricto, ou por perda das qualidades de ci-
dadão brasileiro (>privação do goso dos di-
reito• civis e politicos, por estarem estes 
suspeosoe,-tudo nos termos da Constitui-
ção Fetleral. 

N. 7 

Ao art. 2. ·, § 2. ·, em vez de cdo domi-
cilio» diga-se da residencia.-J. A. Ferreira 
e Mello. · 

0 SR. DELFIM MOREIRA, obtendo a palavra, 
lê e envia á Mesa a seguinte 

Emenda 

N. 8 E estas duas ultimas hypotheses 11ão os 
unicos casos em que o cidadão fica inhibido 
de exercer seus direitos políticos segundo a Ao art. 3. · -Onde se diz eleitor-diga-se 
Constituição Federal, com a qual está neste cidadão. 
ponto perfeitamente concorde a lei n. 20, no Accrescente-se in-tine-as palavras -(tde 
art. 25, paragrapho unico citado. qualificação anterior». 

Toda eliminação de eleitor fóra des8es ca- (S. R ) Sala dds sessões, 20 de agosto de 
soa é arbitrar ia e inMnstitucional; e, pois, 1900. -D . Moreira. 
o eleitor assim indevidamente excluído não Lida e apoiada entra em discussão com o 
deve ficar privado do direito de voto desde projecto. 
que se apresente com seu titulo. Ninguem mais pedindo a palavra encerra-

E, sr. Presidente, como v. exc. sabe, se a discussão, sendo approvado o projecto 
pela lei n. 20, o juiz de paz pode fazer a e bem assim as emendas de na. 4, 5, 6, 7 e 
qualificação ex-otficio . .. 8, sendo rejeitadas as de ns. I e prejudica-

O sa. A. JuTRA : - Contra a decisão do das as de ns. 2 e 3. 
j uiz de poz ba o recurso. (Cont iuuam os O SR. JoÃo Pio (pela o1·dem) requer que se 
apa1·tes.) consigne na acta ter votado contra a emen-

0 ~R- FERREIRA B MELLO :-Creio ter pro - da n. 6, apresentada pelo ar. Ferreira e 
vac.lo o completo desaccordo do att. 3.· com Mello.-Será attendido o nobre deputado. 
a legislaçllo eleitot•al, com o Codigo Penal O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA (pela ordem) 
e com a Constituição Federal, pelo que o faz ver não ter havido razão por parte da 
acho inadmissível. Mesa em não acceitar a emenda do sr. Fer-

O disposto no art. 3 · pode, sr . Presiden- reira e Mello, suppressiva do art. 3. · 
te, dar Jogar a grandes inconvenientes e ir- O SR . PRESI,BNTE declara que deixou de 
regularidades. acceitar a referida emenda por já ser ma-

Pela legislação vigente o eleitor não pode teria vencida na Camara tendo sido rejei-
ser preso 30 dias antes e 15 depois de cada tada em 2. · discu~Pão emenda identica o fie-
eleição. recida pelo sr. José Gonçalves, o que vae de 

Supponha v. ex c. que haja sido eliminado encontro á disposição do art. 4. · da resolu-
do alistamento um eleitor que não tenha 1 çllo n. 3, que alterou o regimento. 
perdido os requisitos legaes e que esse cida- Remettam-se o projecto e as emendas á 
dão, pronunciado em crime inaflançavel e commissão de Redacçíto. 
sendo preso, apresenta seu titulo de eleitor. 

E' incontestavel que, em tal caso não pode 
deixar de ser solto, ou immediatamente, ou 
por habeas corpus . 

O SR. A. DuTRA :-Ainda que seja elimi-
nado 1 

0 SR. FERREIRA E MELLO :-Si por essa 
fórma é posto em liberdade um cidadão que 
não podia votar, segue-se que fica burlad'l 
o elevado intuito da lei que só concede tal 
immunidade ao cidadão que tem de exercer 
{)direito do voto (C1·uzam-se mu•tos apartes.) 

E" por essas considerações que me lembrei 
de apre~entar a emenda suppressiva ao 
art. 3.· 

Não tendo vindo propriamente discutir o 
assumpto, termino enviando á Mesa as mi . 
nba• emendas . (Muito bem.) 

Vêem á Mesa, são lida~, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão co m o proje-
cto as seguintes 

Emendas 

N . 6 

Ao art. 2 . · § I.·, lettra a-accrescente-se 
depois da palavra- «particular»-e as colo-
nias correccionaes. 

Discussão de p1·e[e1·encia 

Finalmente ê annunciada a discussão da 
preferencia entre o projecto n. 63, sobre re-
gistro de firmas commerciaes nas com~rcas, 
e o substitutivo a elle offarecido, sendo dis-
pen~ada a leitura deste, a reque!'imento do 
sr . Jo1i.o Lui1, visto se achar impresso e 
distribuído. 

O sr . .João Luiz: - (Não devolveu o seu 
discurso.) 

Suspende-se a sessão por lO n::inutos, sendo 
reaberta tln 1o este prazo . 

Continúa a di ; cussll.o de pt•eferencia. 
O sr. Celestino Soares :-Sr. Presidente, 

pedi a palavra, para declarar a v . exc. e à 
Camara dos srs. Deputados, na qualidade 
de auctor do projecto primitivo, que ne-
nhuma duvida tenho em preferir o substi-
tutivo on·erecido pelo meu illustrado collega 
residente na Campanha, porquanto esse 
substitutivo completa o meu pensamento, 
que 6 o de favorecer os interesses da impor-
tante clas8e commerci11l do nosso Estado. 

Sr. Presidente, ao apresentar meu pro-
jncto à consideraç1i.o da vamara dos srs . De-
putados, devo dizer que eu não tive a pre-
tenção de fazer um tnba lho perfeito, com-
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pleto, isento de reparos que porventura os 
meus honrados collegas julgassem necessa-
rio fazer. Convencido da utilidade de ado · 
ptar-ae sobre o asaumpto uma medida con· 
veniente e completa, elaborei o meu prnjecto 
e o entreguei aos meus illustrados collegas, 
que, naturalmente, com seu talento e pa· 
triotiPmo, procurando conaultar os interes· 
sea do commercio, haviam de expurgar qual-
quer defeito que nelle exist isse, modificando 
ou ampliando as suas disposições. 

Reconhecendo, poiP, sr . Presidente, que o 
Eubstitutivo apresentado consubstanciando 
as ldêas do projecto primitivo, liberta o 
commercio, na parte administrativa do Po-
der .Judiciario, declaro votar pelo mesmo 
esperando que a Camara, em sua sabedoria, 
nil.o deixará Je prestar-li.Je o seu apoio . 
(M u ito bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a di scussão, sendo preferido o substi · 
tutivo offt~recido pelo sr. João Luiz. 

E' , pois, annunciada a 2.· discussão por 
artigos, do substi tutivo preferido que toma o 
n. 63 do projecto. 

Em discussão o art . I.· 
O aR. Jolo Pro, obtendo a palavra, manda 

á Mesa a seguinte 

Emenda 

Em logar de 50$000-diga ·se-25$000. 
Em logar de 25$000-diga·se-103000. 
Sala das sessões, 20 de agosto de 1900.-

Padre Pio. 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-

se a discussão e são approvados o artigo e 
a emenda . 

Sem debate encerra-se a discussão e são 
approvados os arts . 2. ·, 3. ·, 4. ·, 5. · , 6. ·, 7. ·, 
8. · e 9. ·, e con&entindo a Camara que o pro-
j.1cto pa@se a 3. · discu ssão é elle remettido 
A com missão de Commercio. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
sr. Presidente designa para amanhã a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis· 
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, inter pell ações ou moções. 

Discussão de req uerimentos, indi cações, 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções flnaes . 

2.• PARTE 

Atê 4 horas da tarde: 
1.· discussão do projecto n. 77, sobre con-

strucção da ponte do Barranco Alto no Rio 
Sapucahy. 

Levanta-se a sessão. 

5l.a SESSÃO ORI'INARIA AOS 21 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIOENCI.\ DO SR. RIBEIRO DE 0LlV&IR.&. 
SU11MAHIO : - 1.· parte da ord~m do dia - \ela. 
-Rx pMient~ . -Apresentação dos parecere< para 
a · diicus, :lo do projecto n. 63 e para 2 • do de 
n 13. de •899 -Apresentação e tl ls c us~:lo das 
redacções n naes : do prujec to n. 7! e do pare-
cer n llli .-Ap•esentaçlo do pr.• j elo n 79 .-
! . · parte.-l · dlscu~sao do projecto n . 77 - Or-
dem co dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira Celes-
tin o Soare~, Nunes Pinheiro, Luiz 'Rennó 
Fre•tas Castro, Simel!.o Stylita, Tavares d; 
Mello, Dellim Moreira, Astolpi.Jo Dutra, As· 
t?lpho Pinto, Juvenal Penna, Joaquim Ca-
llxto, Julio Tavares, hvier Rolim, Luiz 
Ctusi ano, Gaspar Lopes, Leopoldo Cor r·àa 
Raposo de Almeida, Ferreira e Mello, Jaym; 
Gomes, Lindolpbo Campos, Desiderio de 
Mello, Olympio Mourl!.o, José Gonçalves Ar· 
thur Pime_nta, RiiJE!iro Junqueir a, EpamÍnon . 
das Ottont, FrHnklln Botelho, l ~nacio Murta, 
Olympio Borges e Carvalho BriLto, faltando 
com causa participada os srs . : F. Peixoto 
Bernardes de Faria, Abei!ard, Alves de Le~ 
mos, Agostin ho Pereira, João Valioso e Bran-
dl!.o Filho e sem e lia os mais sen h ore~ . 

Abre· se a sessl!.o . 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre ella f11ça observa~ões o sr. 
Presidente a dá por approvada. 

EXPEDIENTE 

O aR. I. · SscP.ETARIO dá conta do se-
guinte: 

O !freios 

Do sr. I . · Secretario do Senado, de hon-
tem datado, remetteudo sob na. 120 e 121 
este concedendo licença a Guilherme Pa-
lharPs Ribeiro, conferente da Recebedoria 
de Minas, a d. Alexandrin a de Santa Cecilia, 
professora da aula pratica annexa á E. Nor-
mal de Juiz de Fóra e aquelle concedendo 
egu almente licença à professora de Caran-
dahy d. Carolina Maria de Ascensão Lima. 
- A imprimirem-se . 

Dois outros do mesmo SI' . Secretario da 
mesm a data comm unica ndo terem s ubido á 
sancç!l.o sob ns . 139 e 140 as proposições 
de leis iniciadas nesta Camara sobre E . F. 
de Dores do GuHxu pé e sobre licença ao pro .. 
fes sor de Arassuah y Ra phael de Mattos Pai· 
xllo. -A Cumara fica inteirada . 

Não ha matarias distribuídas impressas para 
2.· le itura. 

APRESENTAÇÃO nE PARECERES DAS COMM ISSÕES. 

0 SR. FERREIRA E MELlO, por parte da 
commissão de E~tatistica, manda á Mesa o 
seguinte: 

P nr ecer e t•edacç?fo p C' r a t 1·ceira d iscu!&ão so-
b1·eo proj ec/o n. 6 3 , de 1.900 . 

A commissão de Commercio, Estatística, 
lnd ustria e Artes é de parecer que o proje-



cto n. 63, deste anno, seja submettidoá ter-
ceira discussão e approvado com a seguinte 
redacção: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art . 1." Ficam creadas inspectorias com-
merciaes em todas as comarcas do Es· 
ta do. 

§ l. o Estas inspectorias compor-se bão de 
tres commerciantes, nomeados pelo Presi· 
dente do Estado, sob proposta da Junta 
Commercial. 

§ 2.o Só 'em falta de neg<Jc iantes matri· 
culados poderão ser nomeados os que não o 
sej am . 

§ 3 o Os inspectores servirão por dois an-
nos e po lerão ser reconduzidos e demittidos 
livremente pelo Governo. 

§ 4.o O Governo designará um dos inspe-
ctores para presidente da inspectoria. 

§ 5. 0 O titulo de nomeação dos ir:specto-
res fica wjeito ao s.ello fixo de 253000 e o 
da reconducção ao de 10$000. 

Art. 2.° Com pete ás inspectorias com· 
merciaes, nas respectivas comarcas, cu · 
mulativamen te com a Junta Commercial : 

1.° Faz"r o registro de firmas ou razões 
commerr.iaes ; 

2." Abrir , numerar, rubricar e encerrar 
os livros commerciaes, serviço este que será 
feito por distribuição. 

.\rt. 3." As inspectorias remetterão tri· 
mestralmente á Junta Commercial a esta tis· 
tica d o~ actos por ellas praticados, sob pena 
de multa de 1503000, imposta pelo presi-
dente da Junta, com recurso para o Presi-
den te tio Estado. 

Art. 4. " O inspector que servir de secre· 
tario terá os emolumentos que com petem ao 
Secretario da Junta Commercial, além dos 
que lhe com petirem pela rubrica de livro~. 

Art. 5." Os emolumentos que competem 
ás inspectorias são os mesmos estabelecidos 
para a Junta Commercial. 

Parll grapho unico . Desses emolumentos, 
um terço será destinado ao expediente das 
inspectorias e dois terços pertencerão aos 
inspectores, de accordo com os Eerviços que 
lhes tenh am sido distribuídos. 

Art. B.· A Junta Commercial designará 
annualmente dois commerciantes para ser-
virem de supplentes de inspectores, em 
cada comArca. 

Art. 7. .. Até 30 de janeiro de cada anno 
as in •pectoriltR remetterão á Junta Com· 
marcial um relatorio circumstanciado dos 
seus trabalh os durante o anno. A omi~são 
da r emessa será punida com a multo. de 
150.SOOO nn rórmo. do art. 3. · 

Art. 8.· Serão applicadas ás inspectorias 
commerciaes as leis relativas á Junta Com· 
marci al, e o Governo, no regulamento que 
expedir, ccnso lidará as disposições vigentes, 
podendo impor multa até 200$000. 

Art . 9." Revogam-se o.s disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 21 de agosto de 1900. 
-Ferreira e Mello .-Padre Joaquim Calixto. 
-Juvenal Penna.-A imprimir-se. 

0 SR. DELFlM MOREIRA, pela commiuão de 
Orçamento, manda á Mesa o seguinte 

Parecer para tegunda discusstlo 8oore o pro-
jecto n. 13, d6 1899 

A commissão de Orçamento e Contas, a 
que foram presentes o projecto n. 13, do 
anno paesado, e a emenda apresentada ao 
mesmo pelo s . deputado Vasco Azevedo ; 

Considerando que a casa de caridade desta 
Capital já foi contemplada no proj ecto de 
orçamento do futuro exercício com a dota-
ção de 12:000$ ; é de parecer que o mesmo 
projecto e emenda sejam submettidos a 
segunda discnaslio e rejeitados . 

Sala dt~s commissões, 21 de agosto de 1900. 
- Deltlm Moreira. -Julio Tavares.-A' im-
primir-se. 

0 SR. NUNES PINHEIRO, peJa commissli:O de 
Redacção, apresenta as redacç ões flnaes do 
prC>j ecto n. 71 e da indicaçll:o n. 11 do Pr. 
José Gonçalves. 

0 SR. ASTOLPIIO DUTR .~ (pela ordem) re· 
quer e obtem dispensa de impressão e in-
terstício afim de que seja dtstmtida e vo-
tada immediatamente a redacção final do 
prejecto n. 71. 

Em discussão a redacção é esta sem de· 
bate approvada e vae à Secretaria afim de 
se paRsar em autographo para ser remettida 
ao Senado. 

0 SR. LEOPOLDO CORRÊA (pela Ordem) re-
quer e obtem egualmente dispensa das for-
malidaJes regimentaes para ser discutida e 
votada na p!'esente sessão a redacção final 
da indicação n . 11. 

Lida e posta em discussão, approva-se a 
redacção da referida indicação .-Offlcie-se 
ao governo. 
APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, REQUERIMENTOS, 

!NDICAÇÕE~ E MOÇÕES 
O sR. JuLIO TAVARBS, obtendo a palavra, 

manda á Mesa o seguinte 
P1'0jecto n. 79 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 

nas Geraes decreta : 
Art. J. • Fica o Presidente do Estado au-

ctorizado a contractar com quem mai~.ores 
vantagens dTtlrecer a construcção , uso e 
gozo de um ro.mal ferreo, de bitola de I 
metro, que partindo da cidade de Monte 
Santo (Estrada de Ferro Muzambinho) vá 
te r ás divisas do Estado de S. Paulo, no Jo-
gar denominado- Areias-. 

Art. 2. • Ao concessionario fica concedido, 
sem onus para o Es tado, o privilegio por 
50 o.nnos, respeitando se no contracto n pre· 
fet·encia estabelecida em favor da « Compa-
nhia. Muzambinho », concessionario. da linha 
tronco. 

Art. 3. " Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1900.-
Julio Tavares . - João Lu1z, - Leopoldo 
Corréa. -Gaspar Lopes.- Delfim Moreira. 
-Jayme Gomes . - Desi~erio de Mello.-
Simeão Stylita. - Frankhn Botelho. - Ra-
poso de Almeidn . - Luiz Rennó. 



Estando apoiado pelo numero de aulgna-
turas vae a imprimir se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDBM DO DIA 

1. • di1Cussi%o do p1'0jecto n. 77 

Lido e posto em 1.• dbcuee!o enoerr&·se 
esta Rem debate, é approvado e vae á. oom-
misall.o de Obras Publicas o projecto n. 77, 
sobre a conatrucçílo de uma ponte no rio 
Sapuoahy, no logar denominado «Barranco 
Alto~>. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanbll. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTI 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commís-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distr• huido~. 

Apresenta~;ão de pareceres das commía-
sOes. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
Indicações, interpellações ou moções, 

Discus•tlo de requerimentos, Indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçao de redaoções ftnaes. 

SJIGUNDA PARTI 

Até 4 horas da tarde : 
Torceira di~cussl\o do projecto n. 66, so-

bre licença a d1versos !uncciona.rios de ju:; -
tiça. 

Segunda do de n. 72, sobre orçamentos de 
Camaras Munícipaes. 

Discussão da prererenoia entre o projecto 
n. 70 e o substitutivo an mesmo oft'erecldo 
e 2.• discusstlo do que fór preferido. 

Primeira discussão do projecto n. 75, 80 · 
bre desapropriação da ponte sobre o Rio 
Grande em Ga rimpo das Canôas. 

Levanta-se a sessão. 

52.• SESSÃO ORDINARIA AOS 22 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCIA llO SR. RIBBIRO DE OLIVEIRA 

SUMMAIII0:-1.• parte da orrtem do dia - Ac'a. -
Kxo~· ' icnte.- Obser v açôP.~ du sr . Carvalho Britto. 
-~ . · l ellura .-.\prcscntaç~o do p ar~cer pau a 
~- · tl lsc u ~~àu rt o tHujecto n . tt7, rto enado . -
Idem rio projecto o. l:lU . - 2.• parte. - 3.• d!sr u ~
slo fl ,, prol ~cto n . M.-• .• do de n. 72.-Discur· 
eo e cme111 a do sr . Astolpho Dutra.- DtscussAo 
do prelcrencia. - ?.• cl iscus ·Ao do prnjecto n . 70. 
- llequerimantns de urgencia.- Apresentaç&o de 
parecer para ~.· d i ~cu ssáo do projeclo o. 70 . -
1. ' tlt >C II S~<\o rl n pr.• jecto n. 7ã.- Dtscurso do sr. 
Dcsidf rio de Mello.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

preeentea o a srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Deeiderio de 

c - 33. 

Mello, Jo!o Pio, Luiz Rennó, Artbur Pimen-
ta, Delfim Moreira, Jbyme Gomes, Lindolpho 
campos, Julio Tavares, Freitas Castro, Rapo -
so de Almeida, Leofoldo Corrêa, Jolo Luis, 
Astolpho Pmto, Lu z Caasiano, José Gonçal-
ves, Joaquim Calixto, Epaminondas Ottonl, 
S•me!o Styli~a, Gaspar Lapas, Ribeiro Jun-
queira, Xttvier Rolim, Juvenal Penna, Car-
valho Britto, Astolpho Dutra, Valerlo de Re-
zende, Franklin Botelho, Olympio Borges e 
Ferreira e Mello, faltando com causa parti· 
cipada os srs. : F. Peixoto, Bernardea de 
Faria, Abellard, Alves de Lemos, Agostinho 
Pereira, Jol\o Velloso e Brandl!.o Filho e sem 
ella os maia senhores. 

Abre-se a seutlo. 
Lida a acta da antecedente e ull.o havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
d~tda por approvada. 

EXPEDIENTE 

0 SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte: 
Otficio 

Do sr . 1. • Secretario do Senado de 20 do 
corrente participando ter subido é. sancçll.o 
sob n. 141, a proposlçllo de lei n. 36, iniciada 
nesta Camara relevando o collector de Que-
luz do pag~tmento da quant ia roubada em 
estampill• as do cofre estadoal a seu cargo. 
-A oamara fica inteirada. 

0 SH. CARVALHO BRITTO, fazendo ver achar-
se desfalc~tda a cowmis~ão de Camaras Mu-
nicipae• pela ausencia de um de seus mem-
brod, pede a nomeaçllo de quem preencha In-
terinamente a v11ga. 

Com o asaent•mento da Camara é nomeado 
o sr . Xavier Rolim, 

&>gun da leitura 

Tem 2.• leitura, à julgado objecto de delibe-
ração e fica sobre a mesa para ordem doe 
trabalhos o projecto n. 79 . 

Apresen taçdo de pareceres das commissOes 

O SR. JoXo Lmz, por parte da com missão 
de JuPtiça C i vil e Criminal, apresenta o se-
guinte: 

P artcer p ara seg u 11 da discussilo sobre o p1'0· 
jecto n . 117, do Sen ado 

A eommissão de Justiça Civil e Criminal 
é de parecer que o proj cto n . 117, do Se-
nado, eeja aubmettido á. segunda diseussio e 
approvado. 

Sala das commiPMÕes, 22 de agosto de 1900. 
-João Luiz . - Luiz Rennó .- Freitas Cas-
tro.- A imprimir-se . 

0 SR. JUVENAL PBNNA (pela ordem) re-
quer e obtem dispensa das forma lidades re-
gimentaes afim de que seja dado para ordem 
do dia de amanb l!. o proJecto n. 117, do Se-
nado . 

0 S R. CARVALHO BRITTO, por parte das com-
m tssoes reunidas de Constitulçllo e Leglsla-
çl\o e Camaru Municlpaes, envia á. Mesa o 
seguinte: 



Projecto n. 80 

As commiss!!es reunidas de Conatitniçl!.o e 
Legislação e Camaras Municipaes, a que fo-
ram presentes os papeis relativos ao confli-
cto levantado entre os municípios de São 
José d'Além Parabyba e Leopoldina sobre as 
divisas dos districtos de Agua Limpa e Pro-
videncia, depois de attentamente examinar 
os referidos papeis e documentos que os 
acompanham , são de parecer que seja ada-
ptado o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art . 1.· Pela legislação em vigor pertence 
ao districto da Providencia, do município 
de Leopoldina, o territorio da margem es-
querda do corrego Agua Limpa, desde a 
mais alta nascente até a fazend a da Soledo. · 
de, servindo de divisa o leito do meEmo 
corrego. 

Art . 2.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1900. 
-Carvalho Britto.- Astolpbo Dutra.- Pa-
dre Xavier Rolim .-A imprimir-se. 

Não ho. projectos , requerimentos, indica-
ções e moções a serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 66 

Lido e posto em 3.· discussão approva-se 
sem debate e vae it commis~ão de Redacção 
o projecto n. 611, sobre licença a diversos fun-
ccionarios de justiça. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJRCTO N. 72 
E' annunciada a 2." discussão, por arti gos, 

do proj ecto n. 72, sobre orçamento de Ca-
;uaras Municipaes. 

Em discussão o art. I .• 
O ar. Astolpho Dutra: -(Não devolveu 

o seu discurso). 
Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta em 

discussão co m o artigo a seguinte : 

Emendn 
Accrescente-se : 
Artigo. Esta lei entrará em vigor desde a 

data de sua publicação . 
S. S., 22- 8-9l 0.-A . Dutra. 
Ninguem mais ped indo a palavra encer-

ra-se a discussão sem mais debate o são ap-
provados o artigo e a emenda. 

Sem debate approvam -se os arts. 2. · e 3. · 
e consentindo a Camara que o projecto pas-
ae a 3. • discussão é elle remettido à com-
missão de Camaras Municipnes. 

Discussão de prc(erencia 

Em seguida é annunciada a discussão da 
preferencia entre o proj ecto n. 70 e o substi -
tutivo ao mesmo otrerecido e 2.• discussão 
do que ror preferido. 

Encerrada sem debate a discussão da pre-
ferencio. é preferido o substitutivo do. com -
misslio de Força Publica. 

Segunda discussélo do projecto n. 70 

Sem debate encerra-se a 2. • discussão dos 
artigos 1... 2 .. e 3.. do substitutivo que e 
approvado e volta á commissl[o de Força 
Publica por consentir a Camara que sofl'ra 
elle 3. · discussno. 

Suspende-se a sessl!.o por 10 minutos,sendo 
reaberta fi ndo este prazo. 

Requerimentos de tl1'gencia 

0 SR. 1.' SECRETARIO, obtendo urgencia, lê 
um officio do Senado devolvendo acompa-
nhada de emendas a proposição de lei n. 
33, sobre orçamento. - Imprimam-se as 
emendas. 

0 BR , JULIO TAVARE3 (pela o1·dem), obtendo 
egualmente urgencia, apresenta por parte 
da commissão de Força Publica o seguinte 

Parecer para terceira discussllo sobre o 
projecto n . 70, de 1900 

A commissão de Força Publica à de pare· 
cer que o projecto n. 70, adaptado em 2. • 
discussão, seja submettido a 3. • e appro-
vado. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1900. 
-Julio Tavares.-A. Dutra .-A imprimir-se 

Primeira discussão do Projecto n. 75 

Finalmente é lido e entra em I.· discus-
são o projecto n. 75, relativamenre a desa-
propriação da ponte sobre o rio Grande em 
Garimpo das Canoas. 

O sr. Deslclerlo de Mello:-(Não devol-
veu o seu discurso. ) 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussão e procedendo-se a votação à 
approvado o proj ecto, que vae a commissão 
de Orçamento por consentir a casa que passe 
elle a 2.· discussão. 

Esgotadas as matarias da ordem do di a o 
sr. Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarJe : 
Leitura e approvação da a c ta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de com mis-

sões e dos projectos depois de impreEsos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
eões. 

Apresentação de projectos, rerimentos, in-
dicações, interpellações ou moções. ~ 

Discussão de r equerimentos, indicações, 
interpellações e moções . 

A pprovação de redacções tlnaes. 
I.· discussão do projecto n. 78, elevando 

o prazo de que trata a lei n. 148 para cadu-
cidade de concessão de privilegias. 
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SKGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· discussão do projecto n. 120, do Se-

nado, concedendo a d. Carolina Maria d'As-
censão Lima um ao no de licença. 

1.· do de o. 121, do Senado, concedendo 
licença ao cidadão Guilherme Palhares Ri-
beiro, conferente da Recebedoria de Minas, 
e a d . Alexandrina de Santa Cecilia, profes · 
sora da aula pratica annexa á Escola Normal 
de Juiz de Fóra. 

2. ·do de n. 13, do ao no passado, conce-
dendo auxilio para a construcçlio do predio 
destinado á Santa Casa de Caridade da Ca-
pital. 

3. · do de 63, creando inspectorias com-
mareias nas comarcas do Estado. 

2.· do de n. 117, do Senado, sobre per-
muta de officios de justiça. 

Levanta-se a Ressll.o. 

53.• SESSÃO ORDINARlA AOS 23 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIOBNCIA DO SR RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUM:IIAHI0: - 1.' parte d~ r rdem do dla .- Acta.-

Expediente. Ob•ervaçôes dos srs. Lindolpbo 
Campos, Carlos Toledo e Nunes Pinheiro. DIE-
curso do sr Haposo de Almelda. - 2. • leitura. 
-Apresentação do parecer para 2 • discussão do 
projecto n. 119. do Senado. e do de o. 111.-
Apresentação e discussão da redacçllo !lnal do 
projecto o 66 . - Apresenhção do projecto n. 
St - I. ' discussão do projeclo n. 78 . - 2.• parte. 
-1.· discussão dos projectos ns. 120 e tt1, do 
do Senado.-2 • do de o . 13. de i899.-3.· do 
de n. 63 de 1900. Di~cur sos e emendas dos sn . 
Ferreira e Mello e Uibeiro Junqueira.-2.• dis· 
cussllo do projecto n. 117, 110 ,;enado.-Ueque· 
rlmento de urgPncla -Apresentação do parecer 
para 2.• discussão do projecto n. 121, do Se-
nado .- Ordem de dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho Britto, 
José Gonçalves, Raposo c.le Almeida, Xavier 
Rolim, Simello Stylita, Astolpho Pinto, João 
Luiz, Leopoldo Corrêa, Olympio Borges, 
Franklin Botelho, 'ralerio de Rezende, Ri-
beiro Junqueira, Freitas Castro, Gaspar Lo · 
pes, Epaminondas Ottoni, Jayme Gomes, Fer-
reira e Mello, Joaquim Calixto, Delilm Mo-
reira, Lindolpho Campos, Carlos Toledo, As-
tolpho Dutra, Julio Tavares, Juvenal Penna, 
Luiz Rennó, Luiz Cassiano e João Pio, fal · 
tando com causa partiCipada os srs. F. Pei-
xoto, Bernardes de Fat•ia, Abeilard, >\.lves de 
Lemos, Agostinho Pereira, João Velloso e 
Brandão Filho e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a s'3ssão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobro ella faça observações o sr. Pre -
sidente a dá por approvada. 

EXPEOIENTE 

N!io ha leitura no expediente. 
0 SR. LINDOLPHO CAMPOS declara que con-

siderandO·Se exonerado de membro da com~ 

missll.o de Camaras Muniolpaes, requer se 
consulte a Camara si delega á Mesa a facul-
dade de nomear int erinamente quem preen-
cha a vaga. 

Com o assentimento da Camara ê nomea-
do o ar. Julio Tavares, mandando o ar. Pre-
sidente que faça parte da ordem do dia de 
amanhã a eleição para preenchimento de-
finitivo da vaga. 

Ou. Raposode Almelda.-(Mo~>imento 
de atten çllo) :-Sr. Presidente, ainda nao ha 
muitos dias, a Camara dos srs. Deputados, 
sempre identificada com o nosso glorioso Es-
tado, abeirava-se de um tumulo recem aber-
to, prestando homenagem de pungente sau· 
dade a um dos seus mais queridos filhos e 
que muito alto tinha elevado o seu nome, 
nos departamentos vario& da intelligencia 
humana.. (Muito b11m.) 

Logo depois o telegrapho na concisll.o 
cruel, com que annuncia as grandes des-
graças, nos contava que, em Pariz, acabara 
de exhalar o ultimo alento um dos mais no· 
taveis princípes da litteratura portugueza. 

E hoje toca-me, sr. Presidente, por mim 
e por muitos collegas que me honram, o 
c.loloroso dever de 1ír pedir á Camara dos 
are. Deputados a inserção, na acta dos nos-
sos trabalhos, de um voto de profundo pe-
sar pelo fallecimento, hontem ocoorrido na 
Capital Federal, do emeríto jornalista que 
em vida se chamou Ferreira de Araujo. 

Dizer que esse grande espirito acaba de 
evolar-se no nevoeiro mysterioso da eter-
nidade, é affirmar sem receio de contesta-
ção que a imprensa brasileira acha-se nes-
te momento coberta de pesado lucto. (Apoia-
dos, muito bem). 

Nll.o cabe nos estreitos moldes do meu 
requerimento traçar siquer os lineamentos 
geraes dessa grande, original e sympathica 
mdividualidade, e menos ainda fazer o es-
corço da sua brilhante e fecunda vida no 
nosso meio social e poliUco. 

Além disso, sr. Presidente, o paiz que se 
ufana de possuir opulento thesouro de jor-
nalistas ; que entre os mortos, além de 
outros, conta Ferreira da Veiga, Torres Ho-
mem, Octaviano Rosa, Sousa Carvalho, Fer-
reira de Menezes, Joaquim Serra e entre os 
vivos Alcindo Guanabara, Eduardo Prado, 
José do Patrocinio, José Carlos Rodrigues, 
Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva e tantos 
outros, não permitte a qualquer e muito 
menos a mim, affirmar neste momento que 
o homem illustre, hontem desapparecido na 
morte, possa ser qualificado, entre os nossos 
jornalistas, comi) o p 1·imus inte1· p ares . 

Não posso tambem affirmar que elle ti-
vesse essa fidalga attitude do pensamento, 
que é o raro condão do glorioso talento de 
um Quintíno Bocayuva e nem essa audacia 
de aguia que faz da penna de Ruy Barbosa o 
seductor instrumento, com que nos deslum-
bra; mas, éjusto confessar, sr. Presidente, 
que de todos os brilhantes talentos, que ru-
tilam no jornalismo brasileiro, nenhum sou-
be tão bem reunir tão numerosos e pere-
grinos predicados, tll:o admiravel maleallbi-
lidade no manusear assumptos varios, tão 
bem adaptar a sua privilegiada lntelligencia 



lls mala tran1oendentaes questoes, quer fo111e 
no dedilhar euave e no humor fino do folhe-
tim, fazendo viver entre nós o velho esplri-
to gaulez ; quer fosse na ohronica elegante 
revelando a aua baila alma de artista ; quer 
foeae convertendo o artigo de fundo em Si-
nal da lntelllgencla e dahl leglelando em 
nome das maia a!ls doutrinas ; quer fosse 
noa artigos de polemica mostrando a sua 
forte envergadura de paladino du juatae do 
pensamento (Muito b8m). 

Nluguem mais do que elle conaeguiuno 
Brasil r(lalizar o grande ideal da imprensa 
evangelizadora, que multiplica a palavra 
eaoripta ató o infinito, que vae arrancar o 
jornal da estante dourada do palacio fidal-
go, para vir disseminai-o nas praças publi-
caa ao alcance de todss aa intelligenclas e 
de todas as bolsas . (Mu ito bem). 

Ferrei!' a de Araujo, sr. PreAidente, foi o 
grande revolucionario do jornalismo nacio -
nal ; mas revoluoionario pacifico, bom, 
patriotico, que fez .da Imprensa vehiculo da 
ldéa, transmissora do pensamento, propaga-
dora da doutrina,orientadora da opinião pu-
blica. (Muito bem). 

o mesmo submettido á 1egunda e approvado 
com a mesma redacçllo. 

Sal!!. das commiss!les, 23 de agosto de 
1000. -Simelio Stylita.-Leopoldo Corrêa.-
A imprimir-la. 

0 S&. FB&llEIRA E MELLO, pela commiiiiO 
de Commercio, Induatriaa e Artes, envia á 
Mesa o seguinte 

Parec1r n. ·111 

(Terceira legislatura) 
A oommisalio de Commercio, Estatística, 

lodustrias e Artes, a que foi presente uma 
representaçllo do lavradores e commer-
ciantes, rPsidentes em Abbatlia ( Estrada 
de Ferro Oeste de Minas ), solicitando di-
versas medidas que facilitem e melhorem 
as condições dos transportes por essa via 
ferrea e garantam respeitaveis direitos dos 
proprietarios marglnaes da respectiva linha, 
é de :parecer : Que a referida representa-
çlio seJa remettida ao governo do Estado 
para providenciar a respeito, conrorme en-
tender conveniente . 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1900. 
-Ferreira e Mello. -Padre Joaquim Ca-
lixto . - Juvenal Penna.-A imprimir-se . 

0 SR. NUNES PINHEIRO, por p1u·te da com-
misalio de Redacçlio, apresenta a redacç!lo fi-
nal do projecto n. 66, sobre licença a di-
versos funccionarios de justiça. 

E como, sr. Presidente, o luotuoso f~ c to 
fere a Patrla, que elle tAnto amou com o 
coraçlto, com a intelligencla e com o traba-
lho, e como além de mineiros somos bra-
sileiros, eu creio justo e desde já acceito 
o meu pedido, confessando-nos com o cora-
ç!lo transido de dor, pela morte do brasilei-
ro illustre, um dos que mais á. Patria tem 
honrado. 

O SR. JAYME GoMBS (peta ordem) requer 
e obtem dispensa das formalidades regimen-
tnes afim de que seja discutida e votada im-

- mediatamente a redacção apresentada. (Muito bem ; m uito bem; muitO bem). 
Será attendido o nobre deputado. 
0 SR. CARLOS TOLEDO, por parte da com 

missão nomeada para apresentar pesames á. 
família d1> lllustre finado commendador José 
Pedro Xavier da Veijla. traz ao cnnheclmento 
da Camsr11. que a commissllo cumpriu o seu 
dever, tendo a família Veiga pedido a alie 
orador psra agradecer a Camara a alta dis-
tlncção a ella dispensada.-Inteirada. 

0 AR. NUNES PJNHIURO requer a nomeação 
de um membro para a commi~sllo de Reda-
cçllo, tendo sido com o assentimento da Ca-
mara nomeado o er. Gaspar Lopes. 

2,a LEITURA 

Tem 2 . • leitura, é julgadl) objecto de dell-
beração e fica sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o pr~j e cto n. 80 . 

APRESENTAÇÃO DE PARBOIRE8 DAS OOMllfiSS!IES 

O sa. SIMP.Ão l'TYLtTA, por parte da com· 
misslio de Petiç!les, apresanta o seguinte 

Parecer para segurada díscussílo sobre o pro-
,iecto n. 119, do ~eraado 

A comm iAslio de Representaç!les, Requeri-
mentos e Petições, a que foi presente o pro-
jacto n. 119, do Senado. já approvado em 
primeira discussão, à de parecer que seja 

Lida e posta em discussão, na fó r·ma re -
querida, ll pprova-se sem debate a redacçlto 
final do projecto n. 66 .-Ao Senado. 
APRESKNTAÇXO DB PROJICTOS, INDICAÇÕES R 

MOÇÕEB 
0 IIR. FERRETRA E MELLO, obtendo a pala· 

vra, manda à Mesa o seguinte 
Parecer n. 8f 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraea decrAta : 
Art. I .• Fica o governo auctorlzado a 

contractar com quem maiores vantagens 
oft'erecer a construcção, uso e goso de uma 
via ferrea, de bitola de um metro, que, pas-
sando pela cidade do Pará, ligue a Capital 
do Esta:lo a Pitanguy ou ao ponto mais con-
veniente da E . F. Oeste de Minas, nas pro-
ximidades dessa cidade. 

Paragrapho unico . Ao contractante sará 
concedido privilegio por clocoenta annos 
e zona privilegiada de vinte kilometroa para 
cada lado do eixo da linha. 

Art. 2.o Revogam-se aa disposições em 
contrario. 

Sala das aePs!lea, 23 de agosto de 1900.-
Ferreira e Mello. -Carvalho Britto . - Pa-
dre Rolim .- José Gonçalves.- Olympio 
Borges.- Franklin Botelho. - Luiz Caasi-
ano . -Padre J olo Pio. 



Beiaodo apoiado pelo numero de ualgna-
turaa vae a Imprimir-se. 

1.• di$cu11lto d? p. rojecto n. 78 

· Lido .e posto em 1.• diacu11s!o é sem de· 
bate approvado e vae i commlae!o de Le-
gialaçlo o projecto n. 78, elevando o prazo 
de que trata a lei n. 148 aobre caduotdllde 
da11 concesaoes de prlvileglos . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1.• ducms~o do prqjtcto n. 120 do StlnU.tln 

E' lida entra em I .• discuaal[o que encer-
ra-se sem debate, é approvada e vae i com· 
mis!lio de Petiçoes a seguinte 

2.• àilcau•llo do t-rojecto "'· 18, d4r 1899 
Annunciada a 2.• dt.cn88lo, por artlg~ 

do projeoto n. 13 de 1899 sobre predio para 
a Santa Casa de Caridade da Capiial, é lido e 
posto em disousslo o art. 1. · conjuncia-
mente oom a emenda -do ar. Vaaco Azevedo. 

Encerrada sem debate a discussão é rejel-
t do o artigo ficando prejudicada a emenda 
e o artigo 2. ·-Arohive-ae. 

3. • clilcuu4o elo projtcto n. 63 

Em seguida é lido e entra em 3.• discus-
são o projecto n. 63, creando lnspeotorlu 
commerclaea naa comarcas do Estado. 

O •r. Ferreira e Mello:-(Niio devolveu 
o aeu discurao). 

Proposiçlto n · 120 do Senado Vem á Mesa é lida, apoiada e posta em 
o Congresao do Estado de Minas Geraes discussão conjunotamente com o projeoto a 

decreta : seguinte 
Art. I. • Fica o Gonrno auctorizado a 

conceder á prot'eesora de Carandahy, Caro · 
llna Maria da Ascensão Lima, um anno de 
licença para tratar de sua aaude. 

Art. 2.· Revogam -se I!S disposiçõell em con-
trario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes. Minns, 20 de agosto d11 1900. - Anto-
nio Martins Ferreira da Silva, presidente.-
José Pedro Drumond, 1.• secretario. - Joa-
quim Antonio Gomes da Silva, 2.• secre-
tario. 
1. • discussão do projecto n. f 21, do Stlnado 

Egualmente é lida e posta em 1.• discus-
sl[o a seguinte 

Proposiçlto n. 121, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. J.o Fica o governo auctorizado a con-
ceder a Guilherme Palbares Ribeiro, segun-
do conferente da Recebedoria de Minas, na 
Capital Federal, e á profesaora da aula pra-
tica da Escola Normal de Juiz de Fóra Ale-
xandrina de Santa Cecilia, um anno de li-
cença com metade dos vencimentos, para 
tratamento de saude. 

Art. 2.• Nas auctorizaçoes para conceasllo 
ou prorogaçl[o de licenças é sempre com-
prehendida a clausnla de nlio se exceder o 
ma:rimo de tempo tl:rado no art. 119 da Con-
stituiçlio do Estado. 

Art. 3.0 Revogam-se as dieposições em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Garaes, 
Minae, 20 de agoato de 1000. -Antonio 
.Martins Ferreira da Silva, presidente. -
Dr. José Pedro Drumond, 1.• aecretario . 
Joaquim Antonio Gomea da Silva, 2.• secre· 
tario. 

Nlngnem pedindo a palavra encerra se a 
diacussl[o e procedendo-se a votaç!o é ap-
provado o projeoto.-A' commlulio de Peti-
çOss. 

Comparece o ar. Deaiderio de Mello. 

Emenda 

N. I 
Emenda ao art. I.o. 
Em vez de-« em todas as comarcas • -

diga-se:-em todos 01 municlpios .-Ferreira 
e .Mello. 

O Br. Ribeiro .Juoquelra:- (Nlo devol-
veu o seu discurso). 

Vêem i Mesa, alio lidas, apoiadas e postas 
em discussílo conjunctamente com o proje-
cto as seguintes 

Ernencla1 

N 2 
Ao art. 1. · § 1. ·- em vez de- «Domea-

dos pelo Presidente do Estado, sob proposta 
da Junta Commercial» - diga-se:- «eleitos 
pelos commerciantea da comarca, que te-
nham llrma Iegistrada». 

N 3 

Ao mesmo art. § 2. ·, em vez de « nome-
ados »- dig<~.-se:-«eleitos». 

N 4 

Ao mesmo art . § 3. ·, em vez de- «re-
conduzidos» - dip:a-ee:- «reeleitoS>>,- sup· 
primindo·lle as palavras - ce demittldos li-
vremente pelo governo». 

N 5 
Ao mesmo art. § 5. · ,- em vez de- «o 

titulo de nomeaç!o&- diga-se:- «o diploma 
de eleição» - e em vez de - «e o da re-
conducçã'.l» - diga se:- «e o da reeleição» . 

N 6 
Ao art. 6. · -diga-se:- •Os dois oom-

meroiantes immediatos em votos aos inape-
ctore eleitos, aervirlio de eupplentea doa 
mesmos em cada comarca.. 

Sala das sea11õea, 23 de agosto de 1000. -
Ribeiro Junqueira. 
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Ninguem mais pedindo palavra encerra·se 
a discossll:o sendo approvado o projecto e 
bem assim a emenda n. 1, sendo rejeitada 
a de n. 2 e ficando prejudicada as demais. 

Remetta·se á commissllo de Redacçll:o. 

SEGUNDA DISCUdSÃO DO PROJECTO N. 117, DO 
SENADO 

Em seguida, lidos e postos em segunda 
discussão successivamenie os artigos 1. • e 
2. • do projecto n. 117, do Senado, sobre 
permuta de dftlcios de justiça são ambos ap· 
provado• sem debate e consentin1o a Camara 
que o projecto passe á terceira discussão é 
elle remettido á commissll:o de Justiçll Civil e 
Criminal. 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

0 SR. LEOPOLDO CORR~A (pela ordem) ob-
tendo urgencia, apres(lnta pela commissão 
de Petições, o seguinte 

Pareaer para segundn discussão sobre o pro-
jecto n. 121, do Senado 

A commisslto de Petições e Requerimentos, 
a que foi presente o projecto n. 121, do 
Senado, approvado em vrimeira discussão 
é de parecer que seja o mesmo submettid~ 
á segunda discussão e approvado. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 
~900. -Leopoldo Corrêa - Simelto Sty-
hta.- A imprimir-se . 

. Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
Sidente designa para amanhlt a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente . 
Segunda leitura dos pareceres de com-

missões e dos projectos depois de impres-
sos e distribuídos. 

Apresentaçlto de pareceres das commis-
sões. 
. A;presenta9ão de projectos, requerimentos, 
IDdJcações, mterpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações in-
terpellações e moções. ' 

Approvaçlio de redacções tlnaes. 
Eleição de um membro para a commissão 

de Camaras Municipaes, na vaga aberta 
pela renuncia do sr. Lindolpho Campos. 

SEGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
. Terceira discussão do projecto n. 70, con-

siderando em commissão o official da Bri · 
gada Policial que for encarregado da di-
recçlio da Colonia Correccional ou de outras 
commissões de na.tureza policial. 

Levanta-se a sessão. 

54.• SESSÃO ORDINARIA AOS 24 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRESIDENCIA. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 
SUMMAI\10 :- t.· parte da ordem do dia.- Acta. 

- Expediente . Observações dos srs. F. Pei xoto, 
Nunes Pinheiro e Gaspar Lopes. Discureos dos 
srs. Carlos Toledo e João Luiz .- 2. · leitura . 
Apresentação e discussão da redacçllo final do 
projecto o. 63 . A pre!entação dos pareceres 
para 3. • di scussão dos projectos os. i2 e 117, do 
Seoadu e para 2. · dn de n. 120. do Senado. 
Apresentação do parecer n. ll2 .- R-querl-
meotos de urgencia. - Apresentação dos pro-
jectos ns. 82 e 83.- Eleição para membro de 
commissão.- 2. · part~ - 3. · discussão do 
projectr n. 70.- Declaração de voto do sr. 
Ribeiro Juoquelra .-nequerlmento de urgencia. 
-Apresentação do parecer e redacçlio final do 
projecto n. 70.- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a · chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Nu-
nes Pinheiro, Valerio de Rezende, Astolpho 
Dutra, Xavier Rolim, Carvalho Britto, F. 
Peixoto, Luiz Rennó, Freitas Castro, João 
Pio, Gaspar Lopes, Astolpho Pinto, Abei-
lard, Raposo de Almeida, Delfim Moreira, 
Lindolpbo Campos, Joaquim Ca1ixto, Leo-
poldo Côrrêa, João Luiz, Juvenal Penna, 
José Gonçalves, Julio Tavares, Ribeiro Jun-
queira, Luiz Cassiano, Carlos Toledo, Ja-
yme Gomes, Epaminondas Ottoni, Olympio 
Borges, Franklin Botelho e Ferreira e 
Mello, faltando com causa participada os 
srs. Bernardes de Faria, AlTes de Lemos, 
Agostinho Pereira, João Velloso e Brandão 
Filho, e sem ella os mais senhores . 

Abre-se a sessão 
Não se achando presentes os srs . l. · e 

2. · Secretario& occupa o logar de 1. • o sr. 
Nunes Pinheiro e para o logar de 2. · é 
convidado o sr. Leopoldo Corrêa 

Lida a acta da antecedente e não ha-
vendo quem sobre ella faça observação é 
a mesma dada por approvada . 

EXPEDIENTe: 
0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguin-

te : 
O !fi cio 

Do consul da Italia em Juiz de Fóra, con-
vidando a Camara para assistir ás exequias 
que se celebrarão naquella cidade a 29 do 
corrente pelo seu pranteado soberano Hum-
berto 1.- Officie se agradecendo o convite e 
dê·se conhecimento ao sr. dr Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada de ter sido el le nomeado 
para representar a Camara nas exequias do 
rei Humberto. 

Do sr. 1. · Secretario do Senado devolveu· 
do acompanhadas de emendas as proposições 
de lei iniciadas nesta Camara sob n~ . 38 e 
40 esta illegibilidade de conselhfliros d istri-
ctaes e aquella sobre a applicaoyão do pro -
dueto da loteria do conservatorio de musioa 
de Barbacena .-Imprimam-se as emendas. 

Dois do mesmo sr. Secretario, communi-
cando ter subido á sancção sob n. 142 a 
proposiçl\o de lei n. 37 desta Camara, so bre 
licença a funecionarios pubilcos, e ter sido 
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rejeitada a de n. 39 sobre incompatibilidades 
eleitoraes.- A Camara fica inteirada. 

0 SR. NUNES PINHEIRO t raz ao conheci-
mento da Camara que o sr. Celestino Soa-
res faltará h~je {\ sessão por motivo de mo-
leatia.- Inteirada. 

O SR. F. PEIXeTo envia á Mesa para ter o 
destino regimental um requerimento de Jose 
Caetano Machado, professor primario em 
Guarany, município do Pomba, solicitando 
um anno de licença para tratar de sua 
saude.- A' commissão de Petiçt!es. 

O tu. Carlos Toledo:- Sr. Presidente, 
tenho a honra de passar ás mãos de v. exc. 
uma representação de eleitores da cidade do 
Turvo reclam- ndo contra a installação de 
mesas eleitoraes na roça. Pende ainda de 
deliberação do Senado o projecto que transi-
tou nesta Casa a respeito de tão impor-
tante mataria, e como a representação dos 
dignos eleitores da cidade do Turvo visa exa-
ctamente o objectivo que a Camara dos De-
putados teve em vista, de impedir que se 
realizem eleições Córa da séde dos districtos 
e em edillcios não apropriados para o· exer-
cício do direito do voto, e sendo da mais 
alta relevancia essa reclamação, eu requei-
ro á v. exc., sr. Presidente, para que ella 
seja inserta no jornal da Casa, para os devi-
dos eJTeitos. Ao mesmo tempo, aproveito a 
opportunldade de me achar com a palavra, 
para dizer que na sessão de hontem, em que 
se discutiu nesta Casa o importantíssimo 
proj ecto referente à creação das inspecto-
rias comm erci aes, prestei meu assentimento, 
minha adhesão a essa medida, e não usei 
da palavra para impugnar o projecto, por 
estar de inteiro accordo com o pensamento 
geral nelle contido, visto como elle não era 
nada mais do 4ue a consubstanciação de um 
substi t uti vo que ti vo a honra de apresentar 
á Camara dos senhoras Deputados na ses~ão 
do anuo transacto . 

Entretanto, sr. Presidente, da discussão 
hon ten, t ravada nesta Casa pareceu resum -
brar a idéa de que a creação das iuspecto-
rias commerciaes não era uma aspiração da 
Junta Commercial de Ouro Preto, composta 
aliás de cidadãos distinctissimos, que ha-
viam já prestado longos o relevantes servi-
ços ao Estado, no exercício de suas funcç ões 
em epocba em que nenhuma retribuição ao-
feriam pelo seu trabalho. Pareceu, sr. Pre-
sidente, da d1 scussão aqui travada, resum-
brar a idéa de qu e a Junta Commercia l ex is-
tente em Ouro Preto, tinha sido contraria á 
creat,:l!o das inspectorias commerciaes , por-
quanto, ella desejava conse rvar a r:entrali · 
zação de tão importante serviço, por motivo 
de interesse part icular. Ora, é con tra essa 
idéa, contra essa asseveração que, em apar-
te, tive occasião de ouvir, que eu protesto 
neste momento, declaran do .-~ v . ex c., sr. 
Presiden te, que fui testemunha ocular de 
que os di gnos membros da Junta Commer· 
ci~l de Ouro Preto, desde logo cogitaram na 
decentralizaçllo de tão importante serviço, 
solicitando do eminente senador mineiro sr. 
Mello Franco, a creação das inspectorias 
commerciaes, no intuito de serem satisfeitos 

os interesses da classe commercial, em to-
das comarcas ou municípios do Estado. Pos-
teriormente, a extincta Junta Commercial 
de Ouro Preto, si levantou reclamações con-
tra essa mataria, foi, exclusivamente, por 
que se delegava importantes attribuiçõed 
que pertenciam á.quella corporaç!o, a mem-
bros da magistratura, quando os commerci-
au es entendiam que essas attribuições de-
viam pertencer, privativamente, aos mem-
bros da sua classe. Portanto, u. Presidente, 
tratando-se de cidadão dignos de toda con-
sideraçlto, que serviram t ii.o patrioticamen-
te aos interesses do Estado de Minas, duran-
te um longo período, sem a mínima retri-
buição e P- liâs com iunumeros sacrificios de 
saus interessei!, eu tinha necessidade de de-
clarar á v. exc., para o restabelecimento da 
verdade, nesse ponto, que a extincta Junta 
Commercial de Ouro Preto, que resignou 
collectivamente as funcções do seu cargo por 
julgar se incompatível com a orientação dada 
pela Camara do~ Deputados a um assumpto 
que dizia respeito aos interesses da classe 
commercial , attitude que, devo declarar , com 
toda franqueza, não applaudi e nem pode-
ria applaudir porque entendo que as corpo-
rações têm os meios legítimos para fa7.erem 
valer os seus direitos perante os poderes 
constituídos, para fazerem vingar as suas 
pretenções, de um modo cordato, sem que 
haja complicações ou attritos que tragam 
embaraços á publica administração, devo di-
zer que a exti ncta Junta Commercial, que 
tão patrioticamente auxi liou o Estado na 
primeira phase da organização desse serviço, 
não foi levada, não foi movida por nenhum 
-espírito de interesse pecuniario , por nenhum 
movel que dissesse respeito a individualida-
de de quem quer que fosse, para reciamar 
do Congresso, na sessão transacta, a creação 
nos mun icípios e nas comarcas, de iuspecto-
rias commerciaes, pelas quaes sempre se 
bateu aquella honrada corporação . 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem). 

Representação de di oe1·sos eleitores da cidade 
do Tur vo pedindo decretaçllo de lei que 
prohiba a designação de p1·cdios p ara se-
cções eleitomes fóra da! cidades, v iltas e po-
voados. 
lllmos. exmos. srs. representantes do Es-

tado de Minas . 
E' sempre agradava! ao povo dir igir-se 

aos seus immediatos representantes confi-
ante na j usti ça tle seus reclamos. 

A Camara Municipal deste município j á 
des ignou predios fóra da cidade para se 
proceder a eleições e este procEidimeuto, si 
não tem fi ns occultos, é iní quo e inj usto 
por'[ ue nós como eleitores que a lli compa-
recemos, a lem das difficuldades de trans-
porte, não encontramos os meios de satis-
fazer as necessidades da vida organica, nllo 
sendo possível obter uma ch ícara de café. 

Consta agora que a Camara vae novamente 
designar predios na roça (fóra e distante da 
cidade) para diversas secções eleitoraes 
para a eleição de I.· de novembro . 

E' um acto inqualificavel! Por isso os 
abaixo assignados vêem perante vv. exos. 



pedir uma lei que probiba sejam designados 
predios p~ra aa aecçOes fóra das cidades, 
vlllas e povoados para nlio estarem os elei-
tores á mercê dos caprichos das Camaras 
Municipae,, assim como dos proprietarios 
dos pred1os designados. 

Esperam receber justiça. 
Cidade do Turvo, 22 de julho de 1900. 
Eleitores; Emilio Antonio Cardoso, Fran-

cisco Zuquim de Figueiredo Neves, Joiio Ro-
meiro Sobrmho, Lindolpho Augusto de 
Queiroz, Francisco Alves da S1lva, Belisario 
Alves de · Sà, Evariato Antonio Chaves, Ma-
noel Antonio de Mattos, José doa Santos Ca-
marinha, Prancisco de Assis Pereira, Fran -
cisco Eulalio de Castro Vianna, Joaquim de 
Almeida e Silva, Honorio Praociaco Xavier 
Gome~ , Joiio Eleuterio lio Sacramento, Gui-
lherme José Peixoto, Manoel Pereira e Silva, 
Manuel Pereira da Silva, Joaquim M~~.noel 
da Fonseca, Joaquim Teixeira do Nascimen-
to, Azarias Augusto, Affonso José d>l Silva, 
Antonio da S1lva ' Luz, Antonio B~lfort de 
Carvalho, Quintino José d-t Moraes, M1guel 
José de Paula, Joaquim Elias de Sousa, .tose 
de Rezende Costa, José lgnacio Flauzino, 
José Mllrllellino O~oMo, Aureliano Eleutllrio 
do Sacramento, MarUni•no Bellort de Car-
valho, Vhconde de Arantes. 

O sr. Ga01par Lnpca; -Sr. Presidente, em 
uma das ses~ões do anuo passado, tive a 
honra de submetter á esclareaida deliberação 
da Casa um requerimento subscripto pelo 
enKenheiro Henrique Sastré, solicitando do 
Congresso Mineiro concess!l.o de privilegio 
para uma estrada de ferro que, partindo da 
estação da «Conquisto» na ferro -via «Mo-
gyana• e atravessando os municípios do Sa-
cr·amento, Araxá, Patrocínio e Paracatú, 
fosse term·nar no porto do Burity, na mar-
gem do rio Paracatú , onde já está estabele-
cida a navegação franca para o rio Sl!.o 
Francisco. 

Esse requerimento foi enviado á. illustrada 
commissilo de Obras Publicas que sobre elle 
deixou de emittir parecer, sem duvida em 
razl!.o dos estudos que a preoccupa.vam, de 
questões que exigiam, talvez, solução mais 
prompta e maia urgente. 

Tendo recebido novo requerimento, subs-
cripto pelo mesmo illustre engenheiro, rei-
terando o pedido, requerimentoac:~mpanhado 
de um memorialjustitl eativo contendo gran-
de copia de informaçOes e esclarecimento~ , 
que muito poderão servir para a eluclllal(ão 
do assumpto, tenho a honra de enviai -o a 
Mesa, afi m de v. exc . dar-lhe o destino re-
gimental. 

0 SR . EPAMINONDAS 0TrONI:-Seria melhor 
que v. ex c. não procurasse justiflc11r o pro · 
cedimento da commissão. 

0 ~R. GASPAR LOPES:-Em OCC&Silio oppor-
tuna, comprometto-me a fazer algumas con-
s!dt~rações t endentes a demonstrar as gran-
des vantagens que advir!o para. o Estado da 
construcção dessa linha ferrea que benefi-
ciará., principalmeote, uma grande parte da 
zona. que eu tenho a honra de representar 
nesta casa-a. zona do triangulo Mineiro. 
(Muito be · .. !). 

A' commissllo de Obras Publicas. 

O ••· .JoAo Lafa:-Pedi a palavra, ar. 
Preddente, pP.ra fazer uma ligeira expllca-
çlo relativamente ás considerações que 
acabam de aer feitas pelo meu illuatrado 
collega residente em Ouro Preto. 

Parece-me, sr. Preaidente, que na narra-
ção dos factos que precederam a discussão 
do projecto de lei sobre a decentrallzaçl!.o 
doa serviços affectos á Junta Commercial, 
não foi muito tlel a memoria do meu illua-
t;•a.do collega. Apresentado pelo nobre sena-
dor, ar. Levindo Lopes, um projecto a res-
peito da decentrallzaç!o desse serviço, con-
llando o á magistratura ... 

0 SR. CARLOS TOLEOO:-Antea foi apreaen-
tado pelo ar. senador Mello Franco. 

O SR. Jo.!o Luiz ... , a Junta Commercial de 
Ouro Preto protestou solemnemente contra 
esse mesmo projecto, por meio de artigos na 
imprensa. do Estado, artigos que eu lamento 
não ter preaentea na occaailio e nos quae11 
chegava-se até a deprimir o criterio e a ho-
norabilidade do Congresso Mineiro. 

0 IR. CARLOS TOLEDO:- Esses artigos fO-
ram publicados posteriormentt>. 

O sa. Jolo Lmz:-Em seguida, sr. Presi-
dente, foi a.presentado um substitutivo ao 
proJeato do ar. senador Levindo Lopes pelo 
seu illustra.do collega ar. Mello Franco, ore-
ando as inspectorius commerciaes; n!l.o lo-
grou esse substitutivo a approvação do Se-
nado, de modo que para a Camara doa De-
putados veiu um projecto conferindo esse 
serviço aos juizes substitutos. Nesta caaa o 
diatincto collega., residente em Ouro Preto, 
por oacasião da 3.• dtscusal!.o do projecto, 
offt~receu um substitutivo creando as in -
spectori lis commerciaes, substitutrvo esse 
que tinha necessidade de voltar ao Senado, 
onde não poderia tra.nsit<tr, não só _por falta 
absoluta de tempo, como porque Já tinha 
sido alli rejeitado projecto idtmtico, apre · 
sentado pelo sr. senador Mello Franco, de 
modo que a decentralização exigida. pelo 
commercio do Estado não seria fei ta e assim 
satisfazia-se á. Junta Commercial de Ouro 
Preto. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :- Nesse ponto, eu 
contesto á v. exa., havia tempo do projecto 
paMsar no Senado, onde não seria impu-
gnado. 

O sR. JoÃo Lmz:-Era anti-regimental a 
sua approvação no Senado, visto que pro-
jacto identico tinha sido rejeitado naquella 
ca~a, em o mesmo anno. 

Nestas condições, sr. Presidente, tornava-
se necessario que nós, que devemos defender 
os legitimo& intere8ses das diversas zonas 
rio Estado, vie~ semos impugnar o substitu-
tivo, apoiando a passagem do projecto que 
c:ommettia o serviço aos juizes substitutos, 
sem attendermos ás reclamaçOes inopportu-
nas ... 

0 SR. CARVALHO BRITTO;- Apoiado. 
O m. JoÃo I.u tz . . . do presidente da Jun-

ta Commercial de Ouro Preto, que teve a 
audacia de vir assistir, nas galerias desta 
e amara, às nossas discussões, como que de-
sejando fazer pressllo sabre as nossas conci-
encias de deputados ao Congresso> Mineiro( I 
Era preciso, sr. Presidente, que esse cidadllo 



.... 
-soubene que nós defen.diamos os inter81-
ses do Estado e 011 de toda cluse commer-
cial, embora pudeuemos desgostar a sua im 
porb nte indiVIdualidade ; e ra preciso que 
elle t i v esse certeza de que neste Congresso 
tínhamos autonomia bastante par11. re pellir 
quaesquer alflrmações deprimentes da nos -
sa competencia de legislado res ; e posteri-
ormente . os f11ctos vieram demonstrar que 
o Congre~so Mlne1ro, vot~ndo ~. quella lei, 
tinha r·~tziio, porque a Junta Commercial de 
Ouro Preto sacrificou os intereaaes de todo 
oommercio, deixando acephala uma reparti-
ç!o imp (lrtantis~ima, oomo que tent~~ondo 
forç~r o governo a render-se aos seu• ca-
prichos e aos seus intereues. 

Portanto, sr. Presidente, o aparte que fiei 
hontem nesta casa nil.o tem por fim senã ·J 
re inndica r a verdade e a j ustiçt na ma-
teria, sem o intuito de otrt~ nder p11.rt1cu1ar 
ou individualmente a qualquer dos !Ilustres 
membros da antiga Junta Commercial, aos 
quaed nilo conheço pessoalmente e cuj o ca-
racter particular aou obrigado a presar, por 
iaso mesmo. 

O BR . CARL'.l& Tor.soo : - Sito cidadãos 
muito distinctos e amigos dedicados do go-
verno actual. 

O @R. Jl' Ão Luiz: -B' o que pouco me im -
porta. 

Amigos, sr . Presidente, que lançam ao 
Esta-lo de Mmas um manifesto c ontr11. o go-
verno, amii!OS que lançam ao Estado um 
repto mj urio~o ao Cong resso Mmeiro, por 
ter votado uma lei de decentralizaçli.o do 
serVIÇO c:>mmercial, são amigo& ursos, e 
desses nó~ nil.o precisamos. Tenho dito. 
(M-"it~ bem\. 

0 SR . CARLOS TOLEDO: -E' uma opiniil.o 
de v. exc . . 

2.• L.ITURA. 

Tem 2. · leitura e tl.cam sobre a mesa para 
ord"m dos trabalho• o parecer o. lll e o 
projecto n. 81 sendo este julgado objecto 
de deliberação. 
APII.ESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COM:UIBSÕE3 

O SR. LUiz CAS!IANO, por parte da commis-
$lto de Redacção,apresenta a redacção fi n&l 
do projecto o. 63 sobra inspectorias com -
merciaes . 

O SR. JoÃo LuiZ (pela ordem) requer e 
obtem dispensa de impressão e lntersLicio 
atlm de ser d1scutida e vot; da immediata-
mente a redacçllo apresentada. 

Lida e posts em discussão é sem debate 
approvada a redacçil.o fi nal do pro,iecto n . 
63 que o sr . Presid~nte manda que se ro-
metta ao Senado. 

0 SR. Jt"LIO TA VARBS, pela commissl!o de 
c-.maras Municipaes, apresenta o seguinte-
Parece•· e redarção para 8 . · discussl/,Q sobre 

o prOjiJCIO n. 72 de 1900 

A commisa l!.o de Camaras Municipaes, a 
que foi presente o projecto o . 72, do cor-
rente anuo, approvado em segunda discus-
lil.o, eonjunctamente com uma emenda ofi'tl-

c.-ss. 

:reei da pelo sr. deputado A. Dutra., é de pa-
recer que o referido projecto seja submetti-
do á t erceira discuasli.o e approvado com a 
seguinte redacçl.o : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Oeraes decreta : 

Art. I . · Depois da eleição para renova-
Q o das Camaras Municipaes, no ultimo anno 
do trienoio, nll.o poderão esttts del1berar so-
bre o orçamento. 

Art. 2 . · Si até a eleiçl!o nlto estiver vo-
tado o orçamento, entender se -ba prorogado 
o vigente, até que a Camar11. recem eleita, 
delibere sobre o assuwpto , o que !ará em 
sua primeira reunião ordinaria. 

Art . 3 . · l!:sta loi entrará em vigor desde 
a data de sua put.licaçll.o. 

Art. 4 . · Revogam-se a!l disposições em 
contrar io. 

Sa la das commissões, 24 de agosto de 
1900. -Julio Ta vare~. - Padre Xavier Ro-
lim. -Carvalho Britto.-A 1mprimir-se. 

0 SR. VALER.IO DE RESt:l'!DE (pela ordtm) 
roquer e obtem dispensa das formalidade• 
regimentaes afim de que o projecto apre-
sentado figure na ordem do dia de amauhli. 

O SR. Joio LuiZ, pela commissli.o de Justi-
ça C1vil e Cnmin~~ol, apresenta o seguinte 
Parecer para 3.· discuul!o srbre o projecto 

n . 117, do Senado 
A com missão de Justiça Civil e Criminal 

é de parecer que o prvjt~cto n. 117, do Se-
nado, aeja submettido á 3 . • discussão e ap-
provado . 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1900.-
Jol!.o Luiz Alve~. - Luiz H.ennó. - Fre1tas 
Castro. 

O SR . OLYMPIO BoRGES (peta crdem) requer 
e obtem drspema de impressão e interstício 
atl m de que a referida propos çil.o n. 117 
sej11. dada pRra ordem do dia ~eguinte. 

O SR.. SrMEÃO STYI.ITA, por parte da com-
miisll.o de Petições, manda á Mesa os seguin-
tes. 

Parecer n. 112 

(Terceira legülatura) 
A commissl!o de Representações, Requeri-

mentos e Petições, a que for·a m presen tes os 
do cidadão Joaquim Emygdio •la Rocha Cou -
to, porteiro da Repartrção de Terras e Colo-
niuçl!.o; de d. Adel aide Augus1a de Olivei-
ra, professora da cadeir a de San to Antonio 
da Cüsa Branca, municipio de Ouro P1eto ; 
de d. Anna Julia de Ohveira Horta , profes-
sor da cadeira do sexo mascu lino de Caran-
daby, munici pio de Hcubacena. e do cida.dl!o 
Cassimiro Avellar, tabelhl!.o da comarca de 
Tres Corações do Rio Verde, solicitando, 
para tratamento de saude, uns, licença e 
outros prorogação das licenças em cujo 
goso se acham é de parecer e r eq uer : 

Que sejam solicitadas do governo infor-
mações que a b~tbilitem a emittir com r ela-
ção a C'lda um o seu parecer. 

Sala das Comm rs.ões, 24 de agosto de 
JQOO. - Simeào Stylita. - Leopoldo Cor~ 
rea. 



Parecer para segunda di.fcuss{lo sobre a pro-
p&posiçllo n. 120 do Senado 

A commisslto de Representações, Reque-
rimentos e Petições, a que foi presente a 
proposiçlio n . 120, do Senado, ,i á approvada 
em I.• discussão, à de parecer qne seja sub-
mettida á 2.• e approvada com a mesma 
redacçlio. 

Sala das commis$ões, 24 de agosto de 
1900.-Simeão Stylita.-Leopoldo Corrêa.-
A imprimir-se. 

Suspende se a ses~ão por lO minutos, sen-
no reaberta findo este prazo. 

REQUERIM ENTO D li: U RG KNCIA. 

numero de asaignaturaa vae a imprlmil'-
se o seguinte 

Projecto n. 82 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. 1.• Fica o governo auctorizado a 

mandar reconstruir, desde já, por conta da 
verba «Obras Publicas » a ponte sobre o 
rio Santa Barbara, na paragem denominada 
-Gralhas-, do districto de S. Gonçalo do 
Rio Abaixo, município de Santa Barbara, e a 
do rio Piracicaba, no districto de Antonio 
Dias Abaixo, município de ltabira do Matto 
Dentro. 

O SR . I.·. SEC RETARio, obtendo urgencia, Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
lê um offic10 do Senado devolvendo acompa- I contrario. 
nhado de emendas a pr?posição de lei n. (S. R.) Sala das' sessões, 24 de agosto de 
34 desta Camara sobre feiras de gado .- lm - 1900.-Carvalho Britto.-Padre Xavier Rolim. 
primam -se as emendas. -Padre João Pio.- F. Peixoto.- Gaspar 

O S R . LBOPoL~ o CoRR ÊA (pP.Ia o_rriem) r(' - Lopes.-Ferreira e Mello.-Raposo de Al-
q~er e obtem dispensa da~ furm ahd ades re- meida.-Astolpho Dutra.-Lindolpho Cam-
gimentaes para que pos; am as emendas fi- pos .-Leopoldo Corrêa.-Padre Joaquim Ca-
gurar na ordem do dia de amanhã . Iixto .-Abeilard Pereira .-Juvenal Penna. 

APRESENTAÇÃO I'E PROJECTOS, RFQUERlMEN• 
TOS, IN IJICAÇÕES E M OÇÕES. 

O sr. Cnrvulho Britto: - Pedi a pala-
vra, sr. Presidente, para ter a honra. de of-
ferecer â consideração da Caro ara dos srs. 
Deputados um projecto rl e lei au ctori~a ndo 
o Governo a mand ar reconstruir, desde já, 
por conta da verba- obras pu blicas-uma 
ponte sobre o rin San ta Barbara, no Jogar 
denomin ado Gt·olhas. t.!o d1stricto de S. Gon-
çalo do Rio Abaixo, município de Santa Bar-
bara ... 

o sR. JoA:o LUiz :-Essa ponte não é mu-
nicipal 1 

0 R. CARVALHO BRITTO: .. . e outra SObre 
o rio Pirací c;,ba , em Antonio Dias Abaixo, 
município de ltabiro. 

Respondendo ao aparte com que me hon -
rou o nobre deputado pelo 4. · districto, re~i· 
dente na cidade da Campanh a, devo decla-
rar, sr . President!', que silo estaduaes am-
bas essas ponte8, e, caso seja necessario, 
terei opport nnamente occasião de o demon -
strar á Camara dos srs . Deputados. assim 
como demonstrarei em primeira discussão 
que necessario e in adiavel é o serviço de 
que cogita o projecto, que ba mais tempo 
não trouxe á conside racão da Casa , porque, 
sofi'rendo a minha saude, não me era possí-
vel occupar a tribuna para fundamental-o 
devidamente. 

E ainda hoje não podendo faze! o, limito-
me á apresentação do projecto, apoiado por 
grande num ero de assignaturas, protestando 
demonstrar em tempo, si impugnado for, 
quão justa é a medida que consigna, aucto -
rizMndo um servi~o imprescendivel e urgen-
te que visa facilitar os meios de communi-
cação de uma zona do Estado, vasta, prospe-
ra e futurosa pela opulencia de seus recur-
sos natura.es. 

(Muito bem!) 
Vem á Mesa, é lido e estando apoiado pelo 

José Gonçalves .-Julio Tavares.-João Luiz. 
-Ribeiro Junqueira .-Luiz Cassiano.-Del-
tlm Moreira.-Stmeão Stylita.-Jayme Go-
mos.-Luiz Renn ó.-0 . Bor·ges .-Franklin 
Botelho. 

O sr . .Julio Tavares :-Por parte da com-
missão de Orçamento, sr. Presidente, venho 
á tribuna ofi'erecer á consideração da Ca-
mara dos srs. Deputados um projecto de lei, 
que reputo de assignalado alcance para os 
interesses do Estado. V. ex c. e a Casa co-
nh ecem, por certo, sr. Presidente, os assi-
gn alados serviços que têm sido prestados 
pelo «Centro da Lavoura do Café » bene-
merita instituição fundada niJ Rio J e Janei-
ro sob a direcção do eminente patriota, ar. 
dr. Moura Brasil. Essa associação tem por 
fim fazer a propaganda do café brasileiro, 
intuito que sem duvida merece a plena ap -
provaçl!.o dos Estados, que têm·por fonte da 
sua principal receita, o mesmo producto. 
O Estado da Bahia, attendendo no appello 
que lhe foi dirigido por essa illustra corpo-
ração, auctorizou o respectivo presidente a 
concorrer com uma parte do imposto de ex-
portação para a propaganda do café no ex-
trang., iro ; egual procedimento tiveram os 
Estados do Rio e de São Paulo, e é justo que 
por nossa parte venhamos tambem em auxi-
lio desse pensamento, concorrendo para que 
a propaganda do café se faça no extrangeiro, 
de modo efficaz e proficuo. O meu projecto 
obedece a esse pensamento e acha-se conce-
bido nos seguintes termos. (Lê). 

(Muito bem ; muito bem). 
Vem á Mesa e vae a imprimir-se o se-

guinte 
P1·ojecto n. 83 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

nas Geraea decreta : 
Art. I.• Para auxiliar a propaganda do 

café, promovida pelo «Centro da Lavoura de 



Café do Brasil». tlca o governo auotorlzado 
a contribuir com 0,02 •f. do valor do impos-
to de exportaç§.o daquelle genero, abrindo 
para tal fim o necessario credito. 

Art. 2. • Revogam-se as diapoaiçtses em 
contrario. 

Sala das com missões, 24 de agosto de 1900. 
Julio Tavares.-Deltlm Moreira.-Valerio de 
Rezende. 

ELBIÇlO 
Em seguida é annunciada a eleição de um 

membro para a commissl!.o de Camaras Mu-
nicipaes na vaga do sr. Lindolpho Campos. 

Recebidas 31 cedulas numero correspon-
dente aos senhores deputados presentes, são 
ellas apuradas e dl!.o o seguinte resultado : 

F. Peixoto, 26 votos ; Lindolpho Campos, 
Astolpho Pinto, Julio Tavares e Olympio Bor-
ges, 1 voto a cada um, tendo havido uma 
cedula em branco. 

E' proclamado membro da referida com-
missllo o sr. F. Peixoto. 

SEGUNDA PARTB DA ORDEM DO DIA 
3. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 70 

Lido e posto em 3.• discussão, encerra-se 
esta sem debate, é approvado e vae á com-
missão de Redacçlio o projecto n. 70, consi-
derando em commiasão o official da Briga-
da Policial qu e for encarregado da direcção 
das colonias correccionaes. 

0 SR. RIBBIRO JUNQUEIRA (pela ordem) re-
quer que se consigne na aota ter votado con-
tra o projecto.-Será attendido o pedido do 
nobre deputado. 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

0 SR. LUIZ CASSIANO (pela ordem) obten-
do urgencia manda á Mesa por parte da 
commissão de Redacçlio o seguinte 

Parecer para redaccão final sobre o projecto 
n. 70, de 1!100 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 70, é de parecer 
que seja adoptada. como tlnal a mesma reda.-
cçlio com que foi approva:lo em 3.• discus -
sll:o. 

Sala. das commlsstses, 24 de agosto de lllOO. 
-Luiz Casslano .- Nunes Pinhe iro. - Dr. 
8aspar Lopes.-A imprimir-se. 

Nada mais havendo a. tratar-se, o sr. Pre -
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente . 
Segunda leitura doa pareceres de commis-

sões e dos projectos depois de impres, os e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commisstses. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellaçtses ou moções. 

Discnssll:o de requerimentos, indicaçtses, 
ioterpella.ções e moções . 

Approvaçll.o de redacçtse• tlnaes. 
Discussiio unica. das emendas offereoidu 

pelo Senado á proposiçll:o de lei n. 34, sobre 
feiras do gado . 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Discusslio unica das emendas offerecidas 
pelo Senado á proposiçlio n. 33 (Orçamento.) 

1.• •liscussiio do pr~j ecto n . 80, sobre di-
visas eot re os municípios de Leopoldina e 
S. Jose de Além Paral yba. 

2.• do de n. 121, do Senado, sobre licen-
ça a funccion arios publicos. 

2.• do de n . li ll, do Senado, sobre licença 
ao 2. · official da Secretaria das Finanças, 
Avelino Francisco Maximo de Jesus. 

Discussão unioa da emenda do Senado, á 
proposiçllo de lei n. 38, sobre applir.açll.o do 
producto da loteria do Conservatorio de Mu-
sica. em Barbacena. 

Discussão unica da emenda do Senado á 
proposiçiio de lei n. 40, sobre elt3gibilidade 
de conselbe1ros distri ctaes. 

3. • discussl\o do prujecto n. 72, sobre or-
çamento de Camaras Municipaes. 

3.• do de n. 117, do Senado, sebre permu-
ta de officios de j u t1ça. 

Levanta-se a sess!lo. 

DISCUR OS PRON UNCIADOS NA SESSÃO DE 
16 DE AGOSTO DE 1~00, PELO SR. RIBEI-
RO JUNQUEIRA. 

O sr. Ribeiro .ronqueira : - Sr . Presi-
dente, nll.o venho absolut· mente discutir o 
projecto, visto corno em sua. primei ra dia-
cu~ ão mani~ stei sobre elle a minha opinião; 
ven tlo, apenas, <lar :"t Cam llra d s srs. De-
putados exp licações sobre Rllh·mativns feitas 
por mim e v bement mente contestadas 
pelo illustrado collega residente em Cata-
gunzes . 

Eu rl isse, H. Presidente que impugnava 
algum as dispo~ições do projecto como in· 
u teis, porquanio, já. estão previstas em 
nossa J e~1s l ao,:ilo ; s. ex c. contest u-me di-
zendo que tal não acontecia . Tanta raião 
tinha eu qua nta o illnstre deputado, oon· 
forme o ponto de vi ~ ta em que cada. um se 
collocava, e pode-se di1. r que eu t inha um 
pouco mhis de raz o porque baseava-me na 
lei eleir. 1ral, ao pa.sso que s . exr·. tomava 
por base, de preferencia, o r gulamento 
eleitoral. 

0 SR. AsTOLPIIO DUTRA : - Não apoiado j 
baseava me de pre f~.>renc 1 a. na I i elei toral. 

o sR. RmEmo Jtii\QUEI RA: - Vou ler o 
texto da lei eleitoral e o di sposto no r spe-
ctivo re~rulam en to e a Camara po erá ver 
que a med ida do 11rt. J.· do projecto já está 
prevista em nos•ll J e~is l açi'ío. 

Pela simples leitu ra do art. 92 da lei n. 
20, veri\o os meus !Ilustres collegas que a 
r~ ztlo está do meu lado. 

De f~tcto, diz esse arti~oto : (.6·i) «Depois que 
estiver concluído o alistamento eleitoral, a 



que se ha de proceder em conformidade com 
esta lei, as Gomaras Municipaes far~o a 
divislio dos districtos em que houver mais 
de 150 eleitores, em secçOes de eleição, que 
deverl!.o ser feita& de accotdo com a dispo-
sição p1·ecedente .» 

Ora, essa disposiçll:o DII:O e transitoria e 
pelos artigos e paragrapbos seguintes veri-
fica-se que ella é per.fe1t11mente regular, é 
uma disposiçl!.o permanente tanLo que se 
diz- depois do alistamento que se 11zer de 
accordo com a lei, e a lei manda que Ee 
faça o alistamento todos os annus, a come-
çar de L· de junho. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA: - Ha um outro 
artigo que diz que a divisão será feita depois 
de cada. sess9.o annu"l. 

O &R. RIBBIKO JuNQUEIRA.: -Não l.ia tal. 
O artigo a que se refere meu illusLrado col-
lega é o art. 92 § 8. · , da lei n. 20, que d1z : 
(.Zé) «A Camara Municipal, quando em sua 
primeira. sess~o annual o entender con ve-
niente e a bem da regularidade das elei -
ções, po lerá alterar a divisão dos districtos 
em secções eleitoraêP, augmAntaodo ou di-
minuindo o numero destas, accrescentan<:lo -
as ou rerluzin'.io-as ; assim como de~ 1gnar 
novos editlc•os ou casas para eleições, guar-
dadas, em tudo, as disposições dos paragra 
pbos antecedentes ; mas, no exerci..:1o det~ta 
attdbuição, suas deliberações passarão pelos 
tramites prescriptos pela lei de orgonizacllo 
municipal e serão ttomadas ePsas resoluções 
sempre por maioria de votos.» 

E' uma di sposiçll.o toda facultativa - quan-
do a ·camara, em sua primeira sesFão ur .ti 
naria. o entender conveniente, poderá reror-
mar a divisão já feita, de accordo com a 
lei. 

A lei é clara e diPp1le o mesmo que a 
emenda enviada pela nobre commissão, isto 
é, permitte ás Camaras Municipaes reror-
marem sempre que o julgarem conveniente, 
em sua primeira sessão, as divi sões já 
feitas. 

Entrctanto, o regulamento eleitoral que 
devia sómente consolidar e tornar bem cla-
ras as disposições da l ~> i, ultra pa~sou a 
competencia do Poder Executivo e deter -
minou, em seu art . 65, o seguinte (..té) <•Dd-
pois que estiver concluido o primeiro alista-
mento eleitoral , a que ··e ba de proc ~der nos 
termos da. lei eleitoral e de~te regulamento, 
as Camaras 1\funicipaes farão a divisão dos 
districtos, em que houver mais de cento e 
cincoenta eleitores, em secções districtaes, 
observada a restricção da. ultima parte do 
paragrapho unico do arti !l'o antecedente.» 

Vt\-se, pois, que o meu illu~trado collega, 
baseando -se no regulamente eleitoral, tinha 
razlio, porque este diz -depois do primeiro 
alistamento-esta palavra: prim e •ro-oi en-
ca ixada a martello, visto como não à uma 
disposi ção da lei n. ::o. 

O sR. A. DuTRA:-Tenba a bondade de ler 
o art lO do regulamento n . 596. 

0 PR. RIBEIRO JCNQUEIRA.:-VOU Jél -0 e 
desde já di go que elle re!Jroduz o art. 92, § 
8.·, dalei n. 20 . \Lê) «As Camaras Munici-
paes, quando em primeira. reunião annual 

o l!n~n!Urem contlenifflt<f IJ a b"m da r~!QVIG
ridade d n eLeiçlJe1, poder~o alterar a divi-
sllo dos districtos em secçnes eleitorae1, 
augmentando ou diminuindo o numero du-
tas, e accrescentando aa ou reduzindo-as, 
comtanto que seja observada a restricç&o 
c.Jnstante da. ultima parte do paragrapho 
un lco, do art. 64». 

Paragrapho unico. Do mesmo modo e ua 
primeira. reunião annual, as CamaraR Muni-
cipaes poderll:o designar novos editicios ou 
casas para as eleições, gu11rdadas as dispo-
siçõe~ do art. 66. 

o nobro deputado nll:o pode ignorar o va-
lor das palavras, não deve querer discutir 
somente com parte do artigo; a lei eleitoral 
diz: as Camaras Municipaes, em Pua pri -
meira reuniiio annual, qu11ndo entenderem 
conveniente . 

O m. A. DuTRA. dà. um aparte. 
O >R. R•BEIRO JuNQUEIRA:-Pela lei n. 20, 

a Camara é obrigada a fszer a divi~ lio, de-
pois de t erminado o alistamento, Fegundo o 
•tisposto no art. 92 da lei eleitoral. As ou-
trnR disposições são facultativas. 

E, sr . Presidente, fazendo estas conside-
J'IIções e continuando a manter meu modo 
de pensar, isto é, julgando que o projecto 
é inutil porque estão as suas dispoFições 
pre-vi•ta.~ em lei, não faço questão da sua 
approvação ou não, visto como é uma dispo-
sição que acato e considero solntarissima. 
lmpu~rnei o projecto não por jul11al o incon-
veniente, mas, por considt ral-o inutil, por-
que. trata-se de disposição expressa na lei 
eleitoral. 

Fazendo estas explicações, tenho o intuito 
r! e mostra á Camara dos srs . Deputados que 
eu n11o argumentava em falso quando disse 
ao nnbre deputado que a disposi ção do proje-
cto estava prevista em lei. Como v. ex c. acaba 
de ver, sr. Presidente, ha divergenci a entre 
a lei eleitoral e o respectivo regulamento, 
mas, acima de tudo, eu colloco a )Ai, por-
que penso que o poder executivo não tem 
competencia para. ultrapas8ando as suas 
attribuições, modificar a lei em seus respe-
ctivos rej!ulamentos. 

O que prevalece é sempre a lei que tem 
muit<> e muito mais força do que o regula-
mento: as8im, considero-me satisfeito com 
11s ex~licações que acabo de dar á Camara 
dos srs. Deputados, tl tenho mostrado a 
puerilidade da interpretação. (Muito bem; 
muito bem.) 
O &r. Ribeiro J"onqoelra (pela m·.lem):-

Peço á. v . exc., ar. Pre~identn, que faça 
consignar na acta que votei a favor da 
emenda suppressiva, do meu nobre collega, 
e contra o artigo do projecto, não por estar 
de accordo com a theoria expandida por s. 
ex c., porque coberente com o meu modo de 
pensar, estou certo, como disse o nobre de-
putado residente em Categuazes, que a lei 
não permitte que votem cidadãos que foram 
alistados mas eliminados, porquanto nll.o são 
eleitores. Eu entendo, porem. que esaa 
disposiçiio de l~>i como outras, é inteiramen-
te inutil; nós nã'> devemos arlmittir que in-
dividuas eliminados do alistamento, embora 



aprerentando titulo, pouam votar. Seria 
chegarmos ao absurdo de termos ate a claa -
ae doa votantes comehs porque o mesmo 
cidadão poderia ser ao mesmo tempo elettor 
em todoa oa ~ontos do Estado, era bastante 
reaidir alli, ttrar o titulo e depois mudar-
se. 

Nessas condições, votei a (dVOr da ·emenda 
e contra o artigo por julgai-o inutil, por 
aer meramente interpretativo, como disse o 
nobre · collega, e julgar eu que a lei nll.o 
precisa de interpretações, nesse ponto. 
(Mu ito be"'). 

DISCURSO PRONUNCIA nO PELO SR. RIBEIRO 
JU~QUEIRA NA SESSÃO DE 23 DE AGOSTO 
DE 1900. 

O sr. Ribeiro .Jonqnelra :- N!io quero, 
ar . Presidente. como o illustrado collega 
que acaba de sentar-se, discutir o projecto 
que ora se apresenta á nossa deliberação. 

Penso que, tendo decretado uma lei o 
aooo passado, estatuiodo a esse ~espeito, 
deveríamos esperar pelo menos ma1s a)jzum 
tempo para rerormal-a . Eu sou daquelles 
que são inimigos atrozes de refórmas con-
tinuadas na legislação, entretanto, sou o 
primeiro a dar testemunho da grih levan-
tada pela classe commercial, quando discu-
timos, ultimamente, a lei que autor1za os 
juizes substitutos a registrarem os livros. 

E, sr. Presidente, tenho certeza de que 
meus !Ilustres collegas que apresentaram o 
projecto, bem como a commissno que o ado-
pto'u e substituiu não tiveram outro intuito 
senl!.o o de dar uma satisfaç!io á classe com-
marcial; mas, penso que. pelo projecto em 
debate, essa satisfação não está. dada plena-
mente e ha nelle medidas que precisam ser 
alteradas para que a classe commercial seja 
satisfeita in totum . 

Entre essas medidas, eu considero como 
a mais importante a que determina_ que os 
membros da Junta Commercial sejão no-
meados pelo Presidente do Estado, medida 
essa que eu não acho salutar, porque, por 
mais isenção que tenha o Pre -idente do 
E8tado, elle é sempre horr,em e representan-
te de um poder político, podendo acontecer 
que venha a constituir as inspectorias com-
merciaes em sua maioria, mais de um modo 
politico, do que de modo a satisfazer sim-
plesmente os Interesses da classe commer-
cial. Falo sem que nas minhas palavras 
possa haver qualquer censura ao actual Pre-
sidente do Estado, porque fallo de um medo 
geral; mas, desejo reformar e•se systema, 
quero que as Juntas Commerciaea SPjam for-
madas directamente pelos commerciantes, 
por meio de eleição. Dir!io os meus colle-
gas que nas comarcas existem poucos ne-
gociantes matriculados. 

O aa. Joio Pio:-N!I.o temos educação re-
publicana bastante para isso, Infelizmente. 

0 FR . RIBEIRO JUNQUEIRA:-Si não temos 
educaçllo republicana bastante para proce-
dermos á.t elelçlles de iospectorea commer-
claes, sinto proCundamente responder ao 

nobre deputado que acaba de me apartear, 
que enilo Dll.o teremos o_ merecimento. de 
constituirmos um povo ltvre, porque, at na 
classo commercial não encontramos aquellea 
que alio capazes de votar, sendo eE~a claaae 
composta de homens de mais senso e illua-
traçll.o, n!l~ sei como o eleitorado do E tado 
possa er hvre. 

Como eu ia dizendo, dirão os meus collegas 
que pas comarcas do Eata~o n!lo tem~s o 
numero nece~sario de negociantes matrJcu-
lallo• mas, prevendo essa hypothese, pro-
ponb~ qne a eleiçl!.o seja feita por_ todos oa 
negociantes que tenham firma reg1stralla. 

Meu intuito é dar ainda maior impoitan -
cia maior solidariedade, como diue o anno 
pa;sado o nobre deputado residente em Ouro 
Preto e que tanto pujfnou por essa idéa, 
maior vida á. classe commercial. 

Si, entretanto, o art. 1. · e aeu § J.o tra-
zem esse inconveniente, maior inconveni-
ente traz o § 3. • desse mesmo artigo, que 
determina que os inspectores podt>rão ser 
reconliuzidos e demittidos livrem.ente pelo 
governo. Que sejam reconduzidos, nllo ex-
tranbo ma~, que SPj&.m demittidos livre -
mente' pelo governo, não sei qu~l o mo-
tivo dessa delegação, dessa demas1ada con-
cessão ao pojer executivo, porque, si os 
inspectores servirão pelo prazo limitarto de 
dois annos, n!lo devemos deixar ao arbitrio 
do executivo, durante esse pequeno tempo, 
demittil-os livremente, sem ter motivos de -
terminados. (Ha um aparte) . 

Sr. Presidente, eu, na qualidade de membro 
do poder legislativo, não desejo nunca fa-
!er leia que tenham por bare unica de 
execuçlio, o criterio do poder executivo, 
porque, si um dia o poder executivo está. 
confiado a um homem criterioso, de senso 
incapaz de abusar da lei para fazer politi-
cagem, nem sempre temos !l clarividencia 
de eleger um homem nessas condições, e 
é bem possível que, no d1a seguinte esteja 
o poder execut1vo occupado por um outro 
que não tenha o mesmo criterio e o mesmo 
bom senso. Por conseguinte, o dever do 
poder JegiaJatiVO e fazer leiS ise? ta~ deFSe 
criterio e que devam ser appllcadas pelo 
seu proprio determinativo. Eis porque pro-
ponho a suppressão do § 3 · do art. I.·. 

Eu desejo ver o serviço das in~pec tr- riaa 
commerciaes entregue, :principalmente, â. 
classe commercial, e si a JUnta é ele ita pe-
los commerciantes, não vejo inconveniente 
algum em que as inspectorias sejam tam-
bem eleitas pelos commerciantes da co-
marca. 

0 SR. A DUTRA dá um aparte. 
0 88, RIBEIRO JUNQUIIRA : - Diz O nobre 

collega que á nomeaçlio precede sempre 
proposta da Junta Commercial, mas, temos 
visto e vemos sempre golpes profundos em 
nossa legialaclio. 

Ha pouco tempo levantou-se no E_stado in-
teiro, por causa da Junta CommerCJal, uma 
queatll.o agitadluima, devillo ao Poder Exe-
cutivo ter nomeado uma junta depois de 
demlttir-se a outra. (Cru zam se apartl!s). 

Voz&a : - Nilo houve agitação no Estado. 
0 SK. RIBKIRO JUNQU&IRA : - Nlio f11JO em 



nome dos membros da junta resignataria e 
quero crer que nenhum delles tenha sido 
movido pelo interesse, por ter perdido uma 
porcentagem: creio que todos elles foram 
levados por um impulso mais nobre qual o 
de defenderem as leis do Estado e a inde -
pendencia da classe commercial e n~ por 
mesquinho interesse pecuniario, como se 
disse em aparte. 

O &R. JoXo Lurz : -Peço a palavra. 
0 SR. RIBEIB.O JUNQUEIRA ; - Conforme O 

parecer de jurisconsultos notaveis, o Poder 
i:xecutivo exorbitou de suas attribuições. 

0 SR. C.tRVALHO BRITO; -Ninguem offere · 
ceu remedio a esses males. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA: - Nl!.o quero 
prolongar a discussão, quiz apenas trazer 
minhas emendas para resalvar meu modo 
de pensar, tornando-o patente ao Estado, e 
cada um dos meus collegas procederá sem-
pre com a mesma independencia, o mesmo 
brio e o mesmo caracter. 

Acredito que, apresentando meu modo 'de 
pensar e desejando ·que elle seja convertido 
em lei do Estado, não offendo o modo de 
pensar dos meus illustrtJs collegll s, e si me 
referi ao racto da junta commercial, facto 
que, na minha opinião de jurista, reputo i l-
legal, devo tambem apanhar o aparte do 
nobre deputado hoje residente nesta Capital, 
que disse que ninguem procurou remedio 
a esses males. 

A opinião de todos os jurisconsultos foi 
de que ao poder judiciario não cubia anuul-
lar esses actos, que somente o legislatJvo 
podia endireitai-os e até, si quizes~e , proce~ 
sar o Poder Executivo, o que é inutil, uma 
vez que existe perfeita harmonia entre os 
dois poderes. 

Para. re$alvar meu modo de pensar, para 
dar uma satisfação á minha comcienc1a e 
não deixar passar, sem meu protesto, uma 
lei que reputo inconveniente aos altos in -
teresses da classe commercial, é que apre-
sento as emendas que tenho a honra. do su h-
metter ao conhecimento da Cam .ra dos 
srs. Deputados que, certamen te muito me -
lhor do que eu, saberá resolver . acerca des-
te proj ect'J de lei. 

As minhas emend&.s são as seguintes: (Lê). 
(Muito bem; muito bem). 

55.a SESSÃO ORDINAR!A AOS 2.'5 DE: AGOSTO 
DE 1900. 

PRBS!!lENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
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Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Leopoldo Corrêa, Luiz Rennó, 
Carvalho Britto, Simeilo Stylita, Joaquim 
Calixto, Astolpho Pinto, José Gonçalves, Fer-
reii•a e Mello, Julio Tavares, Abeilard, João 
Luiz, Juvenal Penna, F. Peixoto, Xavier Ro-
lim, Valerio de Resende, Carlos Toledo, Del-
fim Mot•eira, Jayme Gomes, João Pio, Olym-
pio Borges, Franklin Botelho, Luiz Cassiano, 
Astolpho Outra, Lindolpho Campos, Ribeiro 
Junque1ra, Epaminondas Ottoni, Raposo de 
Almeida, Desiderio de Mello e Gaspar Lopes, 
faltando com causa participada os srs. Ber-
ndrdes de l"aria, Alves de Lemos, Agostinho 
Pereira, João Velloso e Brandão Filho e sem 
ella os mais senhores . 

Abre -se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações é dada por 
approvada. 

EXPEDIENTE 
0 SR. 1. • SECRETARIO dá conta do segu,inte: 

O(ficio 

Do sr. dr. Secretario da Agricultura pre-
stando as inrormaç ões solicitadas com rela-
ção ~o requerimento de d. Henriqueta Car-
melita de Almeida, viuva do funccionarlo 
publico Octaviano de Almeida. - A' commis-
!to de Pet ições. 
0 SR. A~TOLPHO PINTO traz ao conheci-

manto da Camara e esta fica inteirada que 
o sr. Nunes Pinheiro faltará hoje à sessão 
por mot.ivo de molestia. 

O sR. Jo \o Luiz requer e obtem a inver-
são da ordem do di a. afim de que depois 
•la. discussão das emendas do Senado á. pro-
posição n. 33, <~obre orçamento, sejam dis-
cut1d11s as emendas do Senado á proposição 
de lei n. 3~ e o projecto n. 72, em 3.a dis-
cussão,8egumdo -se depois as outras matarias 
ll iL ordem em que se acham collocadas. 

O 111r. Celestino Soares:-(•) Sinto, ar. 
Pr e~ · dente, ter necessidade de vir fazer lem-
brar á Camara dos srs. Deputados, um facto 
que se deu na sessão de li do corrente, 
quando o i Ilustrado deputado, sr. Carlos 
Tuledo, cujo nome peço licença para decli-
nar, ex;> licava as razões que teve, na qua · 
li d11 da de membro da commlssão de Legisla-
çilo o Poderes, para emittir parecer ácerca 
do projecto n. 37. Entre as palavras profe-
ridH~ por· s. exc. vem o seguinte trecho, 

SUMMABIO:- ·.· parte da ordem do •lia.- Ar t1 .- pu blic; .. io no <<Minas Geraes>> de 19 deste 
EXIJedientc. Ohs"rvaçõcs dcs srs. A-tolplll• P111to mez: (Lê). 
e João l.niz . Di scurs s dos , rs. Cl'leslin" "oares T - 1 · e Carlos Toledo -2.• leilura. -Apreseo laçàn tle •0 €R. CARLOS OLEDO . . . JU guet que a 
parecer para ~ -· di scussão do projectn u. :s e ma ter ia proposta em alguns numeros do 
do de o. 11a . - Oi,cussão de re Jacça .. nnal - Dis· proj ecto apresentado pelo nobre deputado 
cussao d ~ emend•s do Senado ao pro~ jc .: to n. ~ 1. res1dente em Montes Claros, não estava em 
-2.· parte. Di scu s~a.o dr. rmen•las iJ ,, ~cuat l ll cond1ções de ser approvada pela Camara. Eu 
ao proj.eclo n. n . (Orçam-:nto). Oi s•: u.r~n~ ~.os i!(uora,·a, p_orém, sr. Presidente, ll circum-
srs . J •;io Lu1z . J••ão ~ . o. 1: Pe1xo!o, t:·1 rl n~ 1?- ijtancia, alias tor·nada publica, de que o no-
!edo, l11heir<? Junqu~1ra, Carvalho Bnttn P. Julio hre deputado era candidato ao cargo de 
favares.-D1scuss1Lo da emeorla •lo Sr•11ado a•.> t · · · l'd d d M projecto u. 3~ . - llequerimeulo dP. urgenc1a .-- agente execu IVO da mumctpa 1 a e e on· 
Apresen tação e discussão das redacções lluaes dos \ t es Claros.· -». . . 
proposições ns 33 e 38 .-3.• ~l.t:US>â•• dv 1,,. - Ne~sa occasr!io, det-lhe o segumte aparte: 
jeclo n. 7t. Di ~cursos dos s1 s. Ri~eiro Junqu~i- ----
ra e Aflolpho Dutra.-Ordem do dia. •) Este discurso nao foi revisto pelo orador. 



«0 SR. CBLE8T1NO SOARES:-Eu contesto 
leso•. 

S. exc., continuando disse « ... em con· 
currencia com outro cidadão, que tem con-
tracto com o governo da União.» Estas ui· 
timas palavras-que tem contracto com o 
gove1·no a.. União-não constam das not as 
tachygraphicas que eu obt1ve e que tenho a 
honra de apresentar á Camara dos srs. De-
putados para que qualquer dos meus colle · 
gas possa vet i ficar a veracidade das minhas 
palavras. Eu seria incapaz de vir asseverar 
um facto que nl!.o se tivesse dado. As pala-
vras em questllo, sr. Presidente, não furam 
tomadas pelo tachygrapho, foram augmen -
tadas sim, pelo proprio punho do nobre de-
putado, residente em Ouro Preto, o sr. To-
lado. 

Nem de leve passou pelo meu espírito que 
s. exc., cuja Inteireza de caracter sou o p ri-
meiro a reconhecer, tenha assim procedido 
com a intenção de macular-me, mas, faço 
esta reclamação no interesse sagrado de de-
fesa, porquanto, quem ler o di scurso do no-
bre deputado e nl!.o tiver acompanhado este 
acontecimento no seio da Camara , supporá 
que eu, ouvindo essas palavras, deixei de 
dar resposta prompta e conveniente, sendo 
de presumir-se que eu apresentei o proje-
cto n. 37, com o exclusivo tl m de inutilizar 
um competidor meu ao logar de agente elli-
ecutivo do municíp io onde resido . Cont ra 
isso é que eu venho protesta r e pedir, ao 
mesmo t empo, ao nobt·e depu tado que nlio 
enxergue nas minhas p lavra~ mais do que 
o sent imento da defesa que à um di reito 
sagrado. 

Si o nobre deputado t iver algu ns escl are-
cimenlos a dar, dec laro que ficarei satisfeito 
com quaesquer explicações que s . exc. jul-
gar de ver fazer. 

O l!lr. Carlos Toletlo:-(Não devo! v eu o 
seu discurso). 

2. ' LEITURA 
Têm 2.• leitura o parecet• n . 11 2 e os 

projectos ns. 82 e 83.-Para ordem dos t ra -
balhos. 
APRESENTAÇÃO DB PARECERES DAS COMld lSSÕES 

O SR. CARVA LHO BRITTO, po r par te da com-
missi!.O de Constituição e Legislação, manda 
à Mesa o seguinte 

Parece1· para 2 . • discussão sobre o IJ rojecto 
n . 78, de 1900 

A commissllo de Constituição e Legisla-
ção, a que foi presente o projecto n . 78, é 
de parecer que seja o mesmo submettido á 
segunda discussão e approvado. 

Sala das sess!Ses, 25 de agosto de 1900.-
Carvalho Britto.- Carlos Toledo.-Astolpho 
Dutra.-A Imprimir-se . 

0 SR. FERREIRA E MELLO, pela commissão 
de Commercio, manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 113 

(Terceira legislatura) 
A commissll:o de Commerolo, Estatística, 

Indostrlaa e Artes vem dar parecer eobre 

tres representaç!Ses que lhe foram presentes, 
a saber: 

Uma cio oldadll:o Antonio José Mathiaa, 
pedindo transferencia de sua fazenda situa-
da no districto de Sl!.o José do Barroso, mG-
nicipio do Rio Branco, para o districto da 
Conceiçll.o do Turvo, município de Pirang~ 

Outra de 423 habitantes do districto dO 
Vermelho Novo, do municipio de Caratinga, 
solicitando passagem desse districto para o 
município de Abre Campo ; 

Outra dos moradores e proprletarios das 
fazendas denominadas- «Cachoeira do Car-
mo », «Bandeiras», « Marambaia », « Pi-
nhal » e « Bocaina •, pedindo passagem deB· 
sas suas fazendas do districto do Campelt-
tre, municipio de Caldas, a que pertencem 
actualmente, para o districto de São José 
dos Botelhos , município de Cabo Verde . 

A mataria constante dessas representaç!les 
envolve evidentemente alteração da divi@ão 
municipal entre os alludidos municípios, 
assumpto de que o Congresso não pode tra-
tar senão no termo de um decenn io, segun -
do é expresso no art. 112 da Constituição 
do Estado. 

Nestas condições é a commissão de pare-
cer : 

Que as referidas representações sejam re-
mettidas á commisslio mi xta nomeada pelo 
Congresso para se encarregar da revisão da 
divi são municipal e judiclaria, a fi m de que, 
tom ando conhecimento dellas em tempo op-
port un o, as possa at tender como for conve-
niente . 

Sala das com missões, 25 de agosto de 1900. 
-Ferreira e l\lello .- Juvenal Penna .- Pa-
dre Joaqu im Calixto .- !A imprimir-se . 

Não ha projectos e indicações a serem 
apresentados . 

Discus&llo de redacção fin al 

Annunciada a discussão de redacções 11.-
naes, é lida, posta em discussão ~ sem de-
bate approvada a redacção final do projecto 
n. 70, considerando em com missão os otll-
ci aes da Brigada Policial que forem incum-
bidos da direcçl\o de Colon ias Corr ecionaes. 

Discus3ao de emendas do Senado 

Sã:o lidas e postas em discussão as se-
guintes 
Emendas otferecidas e approvadas p el1 Se-

nado á proposiçilo n . 34 

(Iniciadas sob n. 60) 
N. I 

Ao art. 2 . · accrescente-se em seguida: 
Artigo ... Fica Isento do imposto de 20 ·1' 

o vendedor de gado de criar e de córte em 
pequenas partidas e não de::~tinadas ao ma-
tadouro de Santa Cruz. 

Paragrapho unico. E' sutil ciente a apre-
sentação do co11hecjmento de haver pago 
4 ·r. na estaçlio fiséal mais proxima, sobre o 
gado embarcado ou conduzido nas condiçOes 
do artigo acima, para que se verifique a 
laençll:o do Imposto. 



... 
N.2 

Ao art. 3. · substitua-se pelo seguinte: 
Fica elevada a 20 "I· 60bre o valor do 

~o pertencente ao boiade1ro que for pre -
Jlldicado, a multa de que trata o att . 14, § 
J. · do decre to n. 1.243, de 3 de janeiro de 
1898. 

N.3 
Ao t~-rt. 4. ·: 

Rm vez de-ficam -diga-se -continuam, 
e em vez de-da Capital-diga-se-de Sete 
hogoas. 

Paço do Senado do Estarlo de Minas Ge-
raes, Minas, 24 de agosto de 1900.-D,·. Joa · 
quim Aoton1o Dutra, presideote.-Dr. José 
Pedro Drumond, J.· secretario.- Joaquim 
Antonio Gomes da Silva, 2. · secretar io. 

Eucerrad;~. a discussão sem debate são ap-
provadas as de gs. I e 2 e rejeitada a de 
n. 3.-D~volvam-se ao Senado. 

O sR. JAYMB GoMES requer que se consi -
gne na acta ter votado a favor da emenda 
n. 3. 

Jdeotico pedido fazem os sr~ .: Joaquim 
Ca lixto, Delll m Moreira, Franklin Botelbo, 
e Xavier Rolim. 

Serll.o attend1dos os nobres deputados. 

SEGUN:>A PARTE DA ORDEM DO DIA 

Sã/} lidas e postas em 
guint6s 

discussll.o as se-

Emenda$ nfferecidas e app.-ovadas pelo Se-
nado ci proposiçfl,o n. 33, da Ca.nara 

(Iniciada sob n. 57) 
(ORÇAMENTO) 

N. I 

Ao att. 1.• § 3. · n. 7. -Em vez de-
25:000.!)(,00 di ga-se - 12:000~000. 

N. 2 
Ao mesmo artigo § 3.· n. 19 - Eleve se 

a verba de 108:200~000 a 144:600$000. 
N. 3 

Ao art. 2.• - in -fine- Acc1·escente -se:-
e desde já ao n. 9 do art. 3. • § I. • da lei 
n. 282, de 18 de 8etembro de 18\!9. 

N. 4 

Ao cap. I, depois do ar·t. 3. · - .-\ ccrescen- . 
te ·Re : - Art... Fica aberto oo Governo, 
desde jà, o credito de 4:000,i000 para "Paga-
mento da gn•tltlca.,;ão 8.08 dtJ iejlados tlscoes 
por parte do r;ovemo Federal, junto do In -
ternato e Externato do Gymn11s1o Mineiro, 
nomeados em virtude do dec. n. 3.491, de 
11 de novembro de 1899. 

N. 5 

A'l art. 5.· - principio - Em vez de -
20 . 563:900.$00')- diga se:- 20.574:000.000, e 

eleve-se a verba do o. 16 de 240:000!000 a 
251 :000$000. 

N. 6 
Ao mesmo art. n. 2 da Rubrica-« Renda 

Extraordinaria », - Em vez de 3:0001000 
diga-se : - 40:000~000. 

N. 7 
Ao art. 8. Accre~cente-se- in · fine:- de 

loteria ou séPia ; e 10 °/ sobre os premio&. 
N. 8 

Ao art. lO- Accrescente-se: 
Paragrapbo uni co. A moditleaçlto doa re-

I! Uhtmentoa da Imprensa OtHcial e do serviço 
fisco! do Estado não poderá attingir a ponto 
algum da legislaçlio que orgaoisou eues 
serviços ; e a secção de estatística creada 
por este 11rtigo com·por-se ·á do mesmo pes-
soal que qualquer secçll.o da Secretaria do 
Interior e com os mesmos vencimentos. 

N. 9 
Ao art. 16. - Substituam-se as palavras 

- da estatística o vai Jr das bem feitorias 
n'ella incluídas até o maximo de 40 ofo pe~ 
las seguintes : do valor venal das terras e 
bemfeitorias 40 /• 

N. 10 
Ao art. 17.- Supprimam-se as palavras 

- si julgar conveniente . 
N. 11 

Accrescente-se no cap. 11, em Jogar con-
veni• nte: 

Art... São is entos do sello os conheci-
mentos de mercadorias expedidas nas estra· 
das de ferro Eempre que o frete pago for in-
fel ior a 2$000. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Minas, 22 de agosto de 1900. - Joa-
quim Antonio Du:ra, Presidente. -José Pe-
dro Drumond, I . • Secretario. - Joaquim 
Antonio Gomes da Silva, 2. • Secretario. 

O sr . .JoAo Lotz:-Auctor sr. Presidente, 
das emendas r elativas ao imposto territo-
rial, que constituem os arts. 16 e 17 do 
projecto do orçamento, aos quaes foram 
offdrecidas pela competente commisEll.o de 
Fmanças do Senado e por este approvadas, 
duas emendas, ve nho a tribuna para decla-
rar que a p rimeira dellas satiEfaz m~lhor o 
meu propr10 intuito, tornando claro o pen-
samento que me animou ao submetter á 
conHideração da Ca mara dos srs. Deputados 
a emenda relativa ao imposto territorial. 

Nessa occasill.o, eu declarei, deante doa 
dados estat·sticos que tr:mxe á Camara, que 
os 40 · 1. de abatimento deviam ser deduzi . 
dos do valor venal das propriedades. 

Obscuridade, ta lvez, de redacçlio determi-
nou o emenda do Senado que eu sou o pri-
meiro a acceitar, visto como exprime melhor 
o meu penPamento. 

Sr. Presidente, seja me licito aproveitar 
da diecus61to desta emenda para externar 
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sobre a mataria ligeiras coMlderaç!!M, já 
que a dtscussll.o de tll.o importante assump\o 
nunca será demait pat'a maior esclareci-
mento de nossos coneidadlos e para que nlo 
se repita injustamente que o Congresso 
vota, sem debate e de arogadllbo, leis de 
tanta magnitude. 

Destinado o imposto territorial a substi-
tuir o de exportação, subatituiç!o que !Ó 
pode ser gradativa, sua decretaçt.o foi ven-
cedora no eapirito do Congresao Mineiro, 
que sails(ez agora, quanto possivel, ás r&-
elamaçoes dos contribuinte& em relaçll.o a 
taxa do imposto e á sua itteidencia, ficando 
demonstrado de modo cabal ]!ela !Ilustre 
commi111l.o do Senado que este imposto é mais 
equitativo e mais justo de que todos 011 outros 
1m postos e, ainda mais, que elle é necessario 
para a subatituiçllo do de exportsçll.o e que 
a sua incidencia, quer sob o ponto de vista 
pratico, quer theorico, não pode ser 
ov.tra senão aquella que se determinou na 
emenda que constitue o artigo 16 do projecto 
de orçamento. Nada mais nos reataria fazer, 
sr. Pt·esidente, a nil.o ser votar em silencio 
as emendo• que nos vieram do Senado, sen!o 
fõra a arguição reita contra a tua do im-
posto territorial e contt•a o benetleio que elle 
traz ao productor mineiro, beneficio que tem 
sido negado. 

Considercu-se, sr. Presidente, que o im-
posto, com uma tua de{), 3 'l·· deduzindo-
ee 40 'I· do- valor venal, tinha um caracter 
expoliativo; entretanto, é evidente, que mui-
to mais do q e elle seriam e:rpoliativos iodos 
os outros impostos estabelecido• pelas nossas 
leis, e acceitos sem protesto, atravez de mui-
tos annos. Neaee numero, podem ser Inclui-
doso imposto de 6 ·y. de transmisalo de pro-
p-riedade, o de 10 -,., de transmiseiLo de he 
ranças e legados e o proprio imposto de ex-
portaçlio, que incide aobre o nosso princi-
pal producto. 

Basta attender para o longo prazo que se-
ria necessario (posta de parte uma questa:o 
importante, que é a da ditrerença de valor 
da propriedade) para a abaorpção do valor 
venal do immovel pelo imposto territorial. 

Os calculos demonstram que seriam ne-
cessarios, para esea absorpçll.o, cerca de 600 
annos, e nlio se pode considerar e:xpoliativo 
um imposto CUJO pagamento exige, para 
absorver o valor da mataria tributada, cerca 
de seis secul ?S. 

Que elle vae beneficiar a principal zona 
productora, não onerando as demais zonas 
do Estado, demonstrou-se com algarismos, 
de modo indiscutlvel. A principal ~ona pro 
ductora tlcará, incontestavelmente, benefi -
ciada, porque o nosso intuito é justamente, 
a substituição do imposto de exportaç!o, 
que incide sobre o pro-dueto, pelo imposto 
territorial. 

o SR. JoÃo P10 dá. um aparte. 
O sa. JoÃo Lun::-Para demonstrar esta 

minha atnrmaçlio, basta dizer que o imposto 
que era pago por alguma• classes producto-
ras e•palha se proporcionalmente por todas 
as zonas do Estado. 

UM IR. D~PUTADO:-Eata e a prinCi]lal 
virtude do Imposto territorial. 

0 .- -37. 

O IIR. JoÃo Lutz:-Sem entrar em questlo 
de zonas, seja-me licito ponderar que as 
outras zonas do Estado, excluaivé a càreeira, 
aquella que eu represento e a zona do nor· 
te, assim como a zona do centro, nll.o podem 
se considerar oneradas, não Fó porque oa 
serviços publicos que lhes alio prests.dos 
sobrepujam, em multo o valor do imposto 
que ellas v11o pagar, como porque vão pa,gar 
esse imposto proporcionalmente ao valor de 
suas terras a si esse valor é pequeno, pe-
queno será o imposto. 

Como bem diz um lllustre economista, o 
verdadeiro principio da equidade na dis-
tribuição dos impostos, está. na capacidade 
de supportal-os, e a proporçao é o funda-
mento dessa capacidade. 

Portanto, sr. Presidente, no momento em 
que vlio ser votadas em ultima e unica dis-
cuulio, as emendas ao projecto de Orçamen-
to, o1ferecidaa pelo Senado, depois do bri-
lhllntismo com que esgotou e esmagou toda 
opposiçlio poasivel à. reforma o illustrado re-
lator da commisal1o de Orçamento do Senado, 
o provecto er . conselheiro A1fonso Penna, 
torn11.-se necessario que a Camara dos sra. 
Deputados maia uma vez se pronuncie de 
modo solemne em relação á mesma reforma 
para que ella não sirva lá fóra como nun-
ca serviu aqui, (maia uma vez o digo em 
homenagem ao caracter dos meus \Ilustra-
dos coliegas) de elemento de exploraçll.o 
partidaria contra os altos interesses políti-
cos do Estado, confiados ao illustre Presi-
dente que dirige os seu~ destinos. (Muito 
bem). 

No momento em que vae ser encerrada a 
dlscusalio das emendas do Senado, torna se 
conveniente que alguem se levante, combata 
os argumentos contrario&, demonstre, mais 
uma vez emfim, que esta reforma é necessa-
rla para a salvaçlto economica. do Estado, e 
é necessaria para a salvaçll.o das finanças de 
Minas (Muit? bem!) 

O sR. Jo!o Pxo :-Peço a palavra. 
O sR. JoÃo LUiz :-E é preciso, sr. PreYi-

dente, ..• 
0 SR. CARLOS TOLEDO :-Peço a palavra. 
O SR. JoÃo Lurz ... que aquelles que 

apolam o governo do Estado, como o fazem 
os dois illustrados collegas que acabam de 
pedir a palavra, discutam, ampla e brilhan-
temente o assnmpto, como sempre tem acon-
tecido, de modo que o povo mineiro com-
prebenda que a lucta que travamos, pro e 
contra a reforma tributaria, à uma lucta 
elevada, para a qual trazemos a convicção 
sincera do nosso pensamento, sem jogarmos 
com as exploraç!!es políticas que lá. fóra se 
razem, em torno desse imposto, contra o 
governo do Estado. 

O SR. A. DoTRA :-E·a responsabilidade é 
toda do Poder Lt~gislativo e não do Poder 
Executivo, que não lança impostos. 

0 SR. CARLOS ToL&OO :-Neste ponto, estou 
de Inteiro accordo com v. exc. 

O SR. JoÃo L Iz :-Perfeitamente. E é pela 
attltude que eu tenho assumido sempre em 
relação a esta questa:o, que maia uma vez 
venho á. tribuna declarar com toda franqueza 
o meu voto, procurando destruir argumen-



toa que, contrario& â reforma tributaria, ( o •r. Carl .. Tolede :-(Nilo devolvea o 
como aquellea a que me referia. aeu diacurao). 

Aproveito o ensejo para dizer, como disse O •r. Ribeiro .J-qoetra:- Sr. Presi-
o illustrado collega residente na Campanha, dente, illuatres collegas. 
cuja ausencla lamento pelo motivo que a N1lo é mau Intuito discutir largamente a 
determinou, que, si nlto houvessem outras queatlto do Imposto territorial, visto como a 
razoes que me determinem a apoiar o go- minha opinllio é baatante conhecida a res· 
verno do Estado, a simples reforma tribu- peito, e nada nos resta aenlio nos pronun-
tarla seria sufficiente para isso, seria suffi- ciarmos favoravelmente ás emendas do Se-
ciente para que eu lhe preataase meu dedi· nado ou antão ao projecto tal como sahiu 
cado e incondicional apolo. desta Camara. Entretanto, chamado tam-

Incondicional, sim, sr. Presidente, porque bem quaai nominalmente á discuaalio, por-
nlio comprehendo apoios condicionaes e por- que foram levantadas graves accuaaçl:les ao 
que o governo de Minaa, traçando com mito Congresso de Juiz de Fóra, ao qual estive 
tlrme um regimen de economias que mon- presente, nlio posso deixar de fazer algumas 
taram a cerca de 6 mil contos; procurando considaraçGea, no sentido de manifestar 
desenvolver o transporte pelo abaixamento claramente o meu modo de pensar. 
de fretes e das tarifas; procurando impul- Começo, sr. Presidente, por lastimar qua 
sionar o nosso desenvolvimento economlco, o movimento da população mineira, por 
pelo augmento da nossa prodacçlio, facto claro que elle seja, tenha sido considerado 
que é incontestaval•a não pode ser desco- pela Camara dos Deputados como uma ex-
nhecido; procu!ando fazer a reforma do ploraçlto politica ; lastimo que o honrajl.o 
nosso systema tributario, não só para favo- collega, residente na Campanha, cujos ta-
recer a producção mineira, collocando-a no lentos todos admiramos, educado nos moi-
mercado exterior em condiçGes de maior des da delicadeza, tenha atirado a essa im-
vantagem, como para estabelecer em baaes portanto classe da lavoura a pecha de ex-
aolldas e seguras as nossas finanças; o go- ploradores. 
verno de Minas, dando seu apoio incondi- o SR. JoÃo Lurz : - Não apoiado ; nllo ati-
cional, franco e decidido ao programma po- rei á classe da lavoura, mas, sim, em 
litlco do sr. Presidente da Republica que, quem desejou explorar a lavoura, em ves-
no momento em que a patria passava por peras de eleiçl:les federaes. 
innegavel crise política e financeira e tudo O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA :- Esse Congres-
parecia que ia se desmoronar, manteve e so não podia adiar seu movimento e si elle 
mantém a ordem interna e o nosso credito; se realizou em vesperas de eleições fede-
porque o governo de Minas, repito, por todos rae~, foi por simples coincidoncia de tempo. 
estes factos, merecia, como merece, o Creio que a Cllmara dos Deputados do Es-
amplo, inteiro e dedicado apoio que lhe tado de Minas, bem como o governo, deve-
presto, sem restricções mentaed, sem con - riam ter a este respeito o mesmo pensamen-
diçl:les. O apoio prestado ao governo federal to que teve o illustre ministro da Fazenda 
ainda mais salienta a nota da envergadura da federação, isto é, que esse movimento 
política do estadista eminente que preside longe de fa?.er mal, longe de ser r epudiado 
aos destinos do nosso Estado, o sr. dr. Sil- e c"nsurado deve ser apoiado e apreciado 
viano Brandão, porque s. exc. compreheodeu como sendo uma prova de que o povo já 
que era preciso firmar-se a Republica, pela vae compreheodendo os seus direitos e pro-
manutenção do. paz no interior e pela segu- cura manifestar-se livremente. A propria 
rança do nosso credito no exterior. reunião de 29 veiu provar que a decret~tção 

Portanto, a despeito da opposição condi- do i~posto territorial se fazia sentir, era 
cional ou incondicional, prestando franco e alm_eJada por uma grand~ parte da classe 
decidido apoio o o governo que respeita e faz agr_rco_la do Est~~:do, po1s pequena . fo1 a 
respeitar a lei, que faz a reforma tributaria, ma1or1a que propmou pelo seu repu dto. 
que organiza o Estado, que 8nlva o seu cre- Grand~ part~ dos laV!'a~ores mmetros se 
dito, que mantém a paz dentro do nosso pronuncrou srm, sr_. P~eSlden.te, contra !1-
territorio e que presta seu concurso leal e mcluslio das bemfertortas no Imposto terrt-
desint.eressatJ o ao governo federal, para que torilll, e a este respeito, creio representar 
a Republica se mantenha imperecível cum- ~ vontade da zona ?a ~atta, _drzend? que a 
pro um dever cívico com o desassombro mclusão das bemfettortas, vero desvirtuar o 
com que tenho me àcostumado a proceder imposto territorial. _ 
na vida publica (Muit o beml Muit o bem!) O sR. A. PINTO:- Tornando-o mcoosti-

0 sr. Joiio Pio :-(Não devolveu o seu tuciono.J. 
discurso). 0 SR. RIBEIRO JU"'QUEIRA : - Apesar de 

o sr. Jolio Luiz :-(pela o1·dem) (Não de· respeitar immenso ? parecer do lllustre es-: 
volveu o seu discurso). tadtsta sr. conselheiro Affonso Penna que fo1 

o João Pio:- (para u ma ex plí a tio) acceito e assig~ado por distinctos mem bros 
sr. . c ç do Senado Mmetro, penso que a decretação 

(Niio devolv~u 0 seu drscurso). . do imposto territorial, com a inclusiio das 
O sr. Joao Lolz:-(J~m·a u ma expltcação) bemfeitorias, é inconstitucional. 

(NãO devolveu o seu discurso). Eis porque bati-me o anno passado contra 
O sr. F. Peixoto :-(para t' ma ex plicação) essa idéa, mas, tão pequena é a taxa que 

(N!Jo devolveu o seu discurso). vae ser cobrada, que apesar de incluídas as 
suspende-se a sessão por 10 minutos, sen• bemfeitorias, o imposto territorial, ainda 

do reaberta findo este prazo. vem satisfazer os interesses da matta, por-



••• 
que, feitos 01 calouloa, a quantia que eUa 
deixa de pagar com a dtmtnuiçlo doa 2 '1· 
do imposto de exportaçAo é muito maior 
do que a que vae pagar com o tmpoato ter-
ritorial. Essa verdade nAo pode ser negada 
sob pena de se negar a luz do dia. Levan-
tamo-nos contra a lncluall.o das bemfeltoriu 
porque isso é inconatitucial e maia tArde 
terá. o Congresso forçosamente de augmen-
tar a taxa do imposto territorial, e é possí-
vel que, com a incluaAo das bemfeitorias, 
elle seja prejudicial aos intereuea da matta. 

Eu apenas quero varrer da minha testada 
e da Importante classe agrícola do Congres-
so de 29, a pecha de exploradore8. 

O SR. JoÃo Luiz : - NAo me referi á. classe 
agrlcola.. 

0 SR. RIBKIRO JUNQUE!RA : - Si O illustre 
collega referiu-se aos políticos que alli com-
pareceram, foi ainda mais injusto para com 
a pessoa do deputado que vos fala., e para. 
outros que têm reaes serviços ao Estado . 

Vóz.:s : - V. ex c. foi coherente e corre-
etc. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - Quem, ape-
sar de opposicionista, apesar de fazer guerra 
a muitos 11ctos do governo do Estado, com-
parece a. um Congresso e diz que o acto do 
poder executivo foi legal adiando a cobran-
ça do imposto, nll.o pode merecer a. pecha. 
de explorador. Pensei, penso e continuo a. 
pensar que o imposto territorial, com n in-
clusão das bemfeitorias, é inconstitucional, 
entretanto, como a Camara entende de mo•lo 
di1Jerente, nada mais tenho que fazer do 
que respeitar a opinil!.o dos meus collegas. 

Acredito que a. emenda do Senado nAo 
pode deixar de merecer a approvaçl!.o da. 
Casa porque melhora e bastante, o projecto 
que daqui sahiu. Si elle declarasse po · 
sltiv11mente que o governo devia. fazer a. di-
minuição da 40 ·J. , eu preferiria o projecto 
da. Camara, porque essa diminuiçllo seria 
feita •ómente sobre o valor das bemfeitorias 
mas, deixava-se a diminuiçll.o ao arbítrio do 
Poder r.xecutivo-até o maximo de 40 ·y. e 
eu tenh o me manifestado e continuo a me 
manife-tar sempre contra esse modo de le · 
gislar deixando tudo ao arbítrio do Execu-
tivo. 

O s~t. A. PiNTO : -Neste ponto v. exc. é 
incoherente. 

O sR. RinEiRo JuNQU E:iRA :-Entre duas 
disposições de lei, por uma das quae~ temos 
de nos pronunciar, não vejo a incoherencia. 
de pronunciar-me por um a embora nll.o a 
considere, in to lum, boa . A não ml\niresta· 
ção por elle importaria a acceitação da dis -
posição do projecto, o que era peor. Dos 
males o menor. 

Devo dizer que lasti mo tambem que a Ca · 
mara dos ara. Deputados tenha formulado 
no projecto do orçamento o imposto terri -
torial ; e o modo pelo qual o formulou eu 
penso que deveríamos ter sido muito mais 
claros, porque um dos requisitos da lei é a 
clareza. (Apartes cru•am-se). 

Sería mais claro, mais justo, mais pratico 
que ret.luzissemos desde Jogo a I centesi 
mos o imposto do que reduzir a 3 decimos e 

diminuir maia 40 ·1'. Para que essa dupla 
dlminuiç!o f 

UH SR. DBPUTADO:-Para embrulhar me-
lhor o povo mineiro. 

0 SR. RIBBIRO JUNQUEIRA ... para embru-
lllar melhor o povo mineiro, diz o nobre de-
putado. Nll.o queria fazer essa Injustiça â 
Camara doa srs. Deputados, entretanto, 
apanho o aparte do tllustre co!Jega que 
pensa que o Congresso Mineiro teve em vista 
embrulhar o povo mineiro, fazendo uma de· 
ducçllo por doia modos, quando ella deveria 
ser feita de um só. 

UMA voz :-N!o resolvia a questlto, porque 
vinha sempre a ltlstoria das bem feitorias. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUIIRA:-Devi&mOS dizer 
ao Estado, assumindo toda responsabilidade: 
queremos a inclus!o das bemfeitoril\s e ntto 
procuramos meios termos para illudir o povo, 

Penso que o imposto territorial, tal qua1 vae ser decretado, é demasiadamente peque 
no para. fazer face ao extermínio do im-
posto de exportaçllo; para que o imposto 
territorial fosse considerado como expoliati-
vo; era necessario que em pouco tempo con-
seguisse consumir o valor das terras, e entre-
tanto, está provado que ifso só aconteceria 
dentro de 500 e tantos annos, perto de 600. 
Mas, era j usto que elle fosse decretado so-
mentesobre o valor venal das terras. Nllo ve-
jo porque o Congresso Mineiro pensando que 
o imposto deve incidir sobre as bemfeitorias 
rusticas, isentou as bemfeitorias urbanas. 
Não vejo a razão dessa diversidade de legis-
Jaçtto, porque si ella é inconstitucional em 
rt~laçllo ás bemfeitorlas urbanas, tambem o 
é em relação âs bemfeitorias rusticas. Ha 
muitas f11zendas que possuem enormes bem-
feitorias que, destacadas, valeriam por si só, 
o resto de toda a fazenda; existem machi-
nismos de valor extraordinario e que, en-
tretanto, tirado o valor das terras, em si nll.o 
teriam valor. 

Eu penso que diversas bemfeitorias, como 
sejam carezaes e outras, concorrem grande-
mente para. a valorização das terras, mas, 
nll.o comprebendo que se taxe . um machinis-
mo, um engenho central, por exemplo, 
quando se tira do imposto o predio urbano. 
(Aparte$). 

Sr . Presidente, vou estendendo demais as 
minhas consideraçiles que não podem trazer 
utilit.lade alguma, senl!.o a de estabelecer o 
meu modo ue pensar, que já. está. bem claro 
e patente, entretanto, devo fazer ainda algu-
mas considerações sobre um outro ponto 
que foi discutido, afim de resolver a minha 
responsabilidade. 

Refiro-me a uma accusaçll.o gravíssima 
feita por illustre collega. S. exc. que discu-
tiu brilhantemente o projecto, que mostrou 
uma independencia a toda prova, disse ao 
Congresso Mineiro, que o governo tem frau-
dMdo a lavoura na decretaçllo da pauta para 
cobrança do imposto de exportação do 
Cllfé . 

Si eu me calasse a esse respeito, merece-
ria tambem ser censurado, porque, repre-
sentante de um districto inteiramente ca-
feeiro, tenho por costume examinar bastante 
os actos do governo que dizem respe1to a 



eSie assumpto, e si estivesll8 convencido de 
que as pautas têm sido adulteradas, seria o 
primeiro a trazer á. Camara dos Deputados 
essa accusação. pedind() a responsabilidade 
criminal do Presidente do Estado, em bene-
ficio da zona que represento, e a bem da 
moralidade da administração. 

O facto notado pelo illustre collega foi de-
vido á. elevaçlto do café. Somente á. diffe-
rença do preço se deve a quasi egualdade da 
arrecadação. 

0 SR. JOÃO PIO dá um aparte. 
O}SR. RIBEIRO JUNQUI!IRA:- Apenas quero 

salvar minha responsabilidade, porque si o 
governo estivesse deturpando a pauta, em 
prejuízo da lavoura, eu seria o primeiro a 
vir accusal-o nesta oasa. 

A pauta não tem sido feita conforme devia 
sel-o, mas, isso não é defeito de hoje, à de 
sempre. 

UH SR. DEPUTAM:- E contra isso V. exc. 
reclamou o anno passado . 

0 SR. RI BEIRO JUNQUKJRA:-Esse defeito é 
Que tomamos por media do typo do café, o 
typo 7. quando a média é o typo 8. O im-
posto deveria Rer cobrado sobre esse typo e 
não sobre o typo 7. 

O sR. A. DUTRA:- Isso é tradicional. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Nl!o posso sen-

t.ar-me sem levantar um protesto contra ar-
gnições aqui levantadas e que eu desejo 
que, de uma vez para sempre, desappare-
çam das discussões do Congresso Mi neiro. 
Falo em relação ás accusações que são feitas 
á. zona da Matta que é segundo se diz, a que 
gosa de maiores beneficios do Estado porque 
é mais rica e mais explorada quà as outras 
e que por isso mais concorre para os cofres 
publicos . 

Eu penso como o illustre senador residente 
em Montes Claros, que ha poucos dias disse 
no Senado que o imposto ierritorial não é 
expoliativo, que as zonas do alto sertão mi-
neiro comportam perfeitamente esse impos-
to, e deaejam mesmo pagal-o para que ja-
mais possa se dizer que alias não concorrem 
para o erario publico, com a. contribuição de 
que são capazes. 

Faço justiça a todas ss zonas do Estado, e 
estou certo de que alias pagarão o im-
posto. 

Diz-se sempre que a zona da. Matta tem 
sido mais bem aquinhoada, mas, essa zona é 
demasiado pequena, e si gosou de garantia 
de juros para o desenvoluimento de sua 
viação ferrea. é certo que ella tem pago 
tudo isw, e pago brilhantemente, mostrando 
a~sim que soube corresponder a confiança 
do Estado. 

O sn. A. DUTRA:-Em 4 orçamentos pagou 
tod as as estradas de ferro . 

O FR. RJDEIRO JuNQUEIRA:-0 imposto ter-
ritorial, sendo proporcional ao valor do ter-
ritorio , ha de pesar muito wais l!"bre a zona 
da Matta pelo facto della valer muito mais 
do que as outraf:l zonas . (Apat·tes). 

Si a zona da Matta foi beneficiada com a 
reducção de 2 .,. do imposto de exportação, 
em compensação vae pagar maior quantia 
com o imposto territori al, porque as suas 

terras Bio maia valorizadas, têm mais bem-
feitorias como disll8 o illuatre deputado ·re-
sidente em Barbacena, e por ser ella onde a 
facilidade de se ganhar mais dinheiro fez 
com que a sua população adquirisse certos 
babitos de commodidade que não têm os 
habitantes do campo. 

Hoje que vemos que tudo eatà decahindo. 
quando o café não dá. muitas vezes para sa-
tisfazer ás despesas que tem a lavoura, nlio 
é justo que se diga que a zona da matta é a 
unica favorecida pelo Estado, e pelo impoa-
to territorial. 

Desde que melhorem as finanças do Estado, 
eu hypotheco desde jà meu voto em favor 
de qualquer beneficio de qne porventura te-
nham necessida1e as outras zonas, pois 
qualquer melhoramento tem por fim valori-
zal-as, augmentando, portanto, os dinheiros 
publicos. 

0 SR. JULIO TAVARES:-Pertencem ao pa-
trimonio do Estado. 

0 SR. RIBEIRO Ju 'QUKIRA:-Mas, sr. Presi-
dente, fazendo este protesto desejo apenas 
que, de uma vez para sempre, desappareça do 
seio do Congresso esta discussão de zonas; 
somos todos representantes do Estado e te-
mos todo interesse em que elle progrida, 
porque o progresso de uma zona envolve o 
progresso de todas as outras. 

E, srs . deputados, conforme já. vos disse, 
pensei, penso e continuarei a pensar até que 
argumentos contrarias demonstrem o defeito 
do meu modo de pensar, que o imposto ter-
ritorial, tal qual está decretado, é anti-con-
stitucional, mas, está. passado em julgado 
pela maioria do Congresso, e eu serei o pri-
meiro a sahir daqui e ir dizer ao povo mi-
neiro que 111Ie deve recebei-o de braços aber-
tos. 

VozEs:-Nem outra cousa se pode esperar 
de v. exc. ( Apoiados). 

@ SR. RIBEIRO JUNQUEIRA: - Na qualidade 
de legislador, não tenho direito, em beneficio 
da politica, de procurar explorar, fazendo 
com que o povo deixe de receber um impos-
to que julgo indispensavel para que o Esta-
do satisfaça os seus compromissos. Ao sa-
hir daqui, não irei prégar a revolução, antes, 
direi ao povo: tenhamos paciencia, suppor-
temos esse encargo, trabalhemos o quanto 
estiver ao no~so alcance, para que mais tar-
de elle seja minorado . Depois então, pelos 
modos legaes, por meio da eleição o povo 
mandara para aqui representantes que en-
tendam como eu entendo e que possam mo-
dificar a lei no sentido de expu rga i-a de in-
constitucionalidade. 

Senhores, a occasião é de sacrificios e 
acredito que não haverá. mineiro algum que 
seja capaz de negar um pequeno sacrificio 
do seu modo de pensar, do seu amor proprio, 
em beneficio commum do engrandeci mento 
do Estado. 

Pois bem, já que as concli<;.ões funestas do 
Estado o exigem, já. que as nossas finanças 
precarias o impõem, acceitemos osse impos-
to tal qual estâ decretado, afim de que pos-
samos, dentro do mais breve tempo possível, 
reformai-o convenientemente, em beneficio 



do paiz, em beneficio do Estado, em beneficio 
da patrla commum a todos nôs, que deseja-
mos vel-a grande e prospera ( Muito bem; mui · 
to bem .) 

O sr . .JoAo Pio (pela ordem):-(Nll.o devol-
veu o seu discurso). 

O sr. Car~alllo Britto : - Sr. Presiden-
te, venho á tribuna exclusivamente para dar 
os motivos de meu voto favoravel á emen-
da votada pelo Senado ao art. 16 do proje-
cto do orçamento. 

A attitude. por mim assumida ante o ma-
gno assumpto relativo ao imposto territorial 
na sessll.o passada, o meu voto contrario ao 
projecto n. 50 desta sessão, e, llnalmente, a 
attitude que assumi em relação à emenda 
do nobre deputado residente na cidade da 
Campanha e que foi convertida no art. 16 
do projecto de orçamento, explicam e justi-
ficam por corto a minha presença na. tribuna 
a. eeta hora adeantada, quando a Camara já 
se sente fatigada, e depois da brilhantissima 
di scussão dos illustradoe oradores que usa · 
ram da palavra., collocando o debate numa 
al tura a que absolutamente não poderei at 
tingir (Não apoiados qeraes) . 

Votei, sr . Presidente, contra o projecto n. 
50 om sua primeira discussão, porque esse 
projecto achava -se completamente divorcia-
do dos princípios economicos e fi nanceiros, 
como brilhantemente demonstrou nesta. Casa 
o illustrado deputado pelo 4.• districto, re· 
sidente na cidade da Campanha , concluindo 
s. exc. por arl1rmar que q imposto territorial 
ad valo1·em, exciuidas as bem feitorias, consti-
tue u ma verdadeira heresia seientitlca. E, 
quando ainda restasse a lguma duvit.la sobre a 
mHteria, debaixo deste aspecto, estaria ella 
removida e dissipada. depois do verdadeiro tiro 
de honra que lhe deu o brilhante, profundo 
e luminoso parecer do egregio mineiro sr . 
conselheiro Affonso Penna, illustrado relator 
da commissão de Fazenda do Senado (Apoia· 
dos . ) 

Sim , sr. Presidente, segundo diz um eco-
nomista de merito em cujas licç!les me in-
spirei sobre o assumpto, a terra, como sahiu 
das mãos da Providencia Divina, nenhuma 
util idade presta ao homem; só depois de 
descoberta, occupada, rotea.da e beneficiada, 
provida de animaes, instrumentos e ma::hi-
nhas, torna. se util, e adq uire um valor, que 
rep resenta serviços humanos consummados. 

Assim sendo, repugna. ao mais rudimentar 
senso commum a taxaçlio ad valorem do solo, 
com exclusão das bem feitorias . uma. vez que 
estas constituem elemento essencial do va· 
lor do solo. 

0 SR. RIDEIRO JUNQUKIRA :- Mas O imposto 
territorial incidindo tambem sobre as bem-
feitorias à inconsti tucional. 

0 SR. CARVALHO BRITTO:- Perdlio! 0 nobre 
collega. nlio tem razão. N!l.o foi demonstrada 
nesta Casa sem elhante inconstitucionalidade, 
apesar de sobre o assum pto haver provocado 
o debate o nobre deputado residente na ci-
dade da Campanha.. 

Agora, sr. Presidente, votei contra a 
emenda que na segunda discusssão do pro-· 
jacto de orçamento mandava consignar nes · 
te a verba. relativa ao imposto territorial 

pelos motivos conatantea da · decla.raçl() u 
voto que com outros collegaa mudamos â. 
mesa para constar da acta, e mais porque 
aquella emenda não eslava de accordo com 
a doutrine. então sustentada com todo o 
brilhantismo por seu illustrado auctor ; 
nli.o era a concluall.o a tirar-se das premiA-
sse po s. exc. estabelecidas, porquanto 
tendo sustentado que não podia comprehen-
der a taxa territorial aá t>a~orem sem u 
bemfeitorias, no que estou de perfeito accor-
do com a. e;,.c., !JU&. emenda, no emtanto1 mandava deduzir até 40 "I· do valor venal 
das terras a titulo de bemfeitorias. 

Ora, sr . Presidente, eu nlio podia compre-
hender por que processo se poderia estabe-
lecer o valor das bemfeitoria.s destacadas do 
valor do solo ao qual se acham incorpora-
das e com o qual constituem um todo indi-
visível. (Mu ito bem). . 

Assim sendo, logica e coherente era a. mi-
nha attitude, votando, como votei, em se-
gunda discusslio do projecto de orçamento 
contra a emenda que constitue hoje o art. 
16 do referido proj ecto. 

Pretendia, sr . Presidente, dar estas ex-
pl icações por occasião de ser discutido no 
terceiro turno regimental o projecto de or-
çamento, no emtanto, nli.o tive a ventut·a de 
poder nesse dia comparecer á sessli.o, por 
achar me enfermo e preso ao leito, cantor-
me, a pedido meu, communicou á Casa um 
i Ilustre collega. 

Bem sei que o meu não comparecimento 
naquella. magna sessão, segundo revelou-me 
um distincto ami go, despertou a suspeita 
de que eu pretextara uma excusa para nll.o 
assumir perante o Estado a responsabilida-
de de meu modo de pensar e agir em mate-
ria tão relevante. 

VozEs :-Não apoiaJo. V. ex c . está. muito 
acima deesas suspeitas . 

0 SR. JULIO TAVARES :- A Camara toda ftz 
j ustiça a v. exc. (Apoiados) . 

0 SR . CARVALHO BRITTO :-Dadas estas ex-
plicações, que dizem respeito ao meu modo 
de ver um dos mais importantes detalhei 
da questão, em torno do qual as opiniões 
se dividiram em duas correntes oppostas, 
eu poderia accrescentar aindn, sr. Presi-
dente, que, quando parecesse incoherente 
a minha attitude em relaçllo ao assumpto, 
ella ainda se justificaria. cabalmente, por-
quanto eu ti nha motivos de sobra. para vo-
tar em these contra o imposto territorial , 
uma vez que contra elle se insurgiu grande 
parte da opinião mineira por intermedio de 
seus orgll.os mais auctorizados. Ora, no re-
gimen democratico sob que vivemos, eu 
nlio comprehendo, sr. Presidente, como as 
corporações legislativas possam agir divor-
ciadas da opinilio publica que é o mais ener-
gico factor de suas deliberações. 

E tanto os poderes publicos estão sujeitos 
aos ftuxos e refluxos da. opinião que o bene-
merito sr. dr. Presidente do Estado, atten-
dendo ás reclaUlações respeitosas da lavou-
ra, deferiu o pedido das municipalidades 
sobre o adiamento da execução da lei n. 
271 que creou o imposto territorial afim de 
ser affecta de novo ao Congresso para que 



-· 
•te em ma sabedoria reaolveue a queatlo I emendu do Senado, é de parecer que I& 
-como melhor lhe dlctuae o patriotismo. adopte, como final, a. seguinte redacção : 

o Congreeso na preaente eesaão já disse O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
sobre o auumpto a ultima palavra . nas Geraes decreta: 

Estamos deante de uma queat!o julgada . CAPITULO I 
-e vencida. 

DA DESPBSA Trata-se agora simplesmente de votar a 
emenda do Senado que modificou em sentido 
favoravel á. lavoura do Estado o a.rt. 16 do 
projecto de orçamento. 

Pela lei do anno passado foi instituido o 
imposto á. razão de O, 50 ·y. do valor venal 
das terr(I.B e bemfeitorias; pelo vencido na 
Camara foi reduzida a taxa a O, 30 ·r., ex-
cluidos até .tO ·r. para as bemfeitorias ; pela 
emenda em debate foi a taxa reduzida a 

Art . 1. 0 Durante o exercício financei-
de 1901, fica o Presidente do Estado auctori-
zado a despender a quantia de 20.580:596$500, 
pelas tres Secretarias de Estado, conforme 
os serviços especificados nos paragraphos 
seguintes : 

§ J. o SECRETARIA DO INTERIOR 
O, 18 ·y. Bà Mlorem das terras e bemfeito-
rias, o que é preferivel á. disposição con- 1• 
stante tio art. 16 do projecto de orçamento 
votado pela Camara. 2. 

Dando-lhe o meu voto favoravel, só me 
resta, como mineiro e patriota, fazer, como 3. 
faço, os votos mais ardentes e mais since-
ros para que o povo mineiro comprehenda 
a elevação dos intuitos da maioria de seus 
legisladores, que incluiram na receita or-
çamentaria a verba do imposto territorial, e 4· 
para que esta nas rolos dos partidos poli- 5. 
ticos nll:o se transforme em arma de guerra 
contra a paz e a harmonia de que t anto 6. 
precisa o Estado de Minas para trilhar im- 7 • 
pavido a rota luminosa de seu grande por-
vir ! (Muito bem; muito bem ! ) 

O sr. Julio Tavares:-(NII:o devolveu o 8. 
seu discurso). 

0 SR. FERREIRA E MELLO diz que vota pe- 9· 
Ias emendas do Senado, especialmente a de 
n. 9, porque esta melhora o projecto da 10 • 
Camara, reduzindo o imposto sobre berufei-
torias e sobre o valor venal das terras. 

Subsidio ao Presidente 
do Estado . •.... • .•. •.• 

Custeio do Palacio e 
suas dependencias . ..• 

Pessoal da Secretaria do 
Interior, inclusivê o 
addicional da lei n. 90, 
146:8493000 e 10:0003 
para expedien te .. .. . . 

Subsidio aos senadores. 
Pessoal e expediente da 
Secretaria do Senado .. 

Subsidio aos deputados. 
Pessoal e expediente da 
Secretaria da Camara 
dos Deputados . .. .. - .. 

Ajuda de custo aos se-
nadores e deputados .. 

Apanhamento do deba-
tes ................... . 

Aluguel do predio para 
a Camara dos Deputa-
dos ..... . ... . . . . .... •. 

Magistratura e justiça 
do Estado, inclusi vé o 

30:000$000 

10:460$000 

156:849$000 
88:320$000 

37:564$000 
176:640$000 

44:9058000 

36:000$000 

36:000$000 

12:000$000 
Ninguem mais pedindo a palavra encer- li. 

ra-se a discussão e procedendo-se a votação 
são approvadas as emendas.-A' commissão addicional da lei n. 90 1.920:000SOOO 
de Redacção. 12. Pessoal da. Secretaria de 

Policia, inclusivé o ad-
dicional da lei n. 90, DISCUSSÃO DE EMENDA DO SENADO 

E' lida e posta em discussão a seguinte 
Emenda offerecida e app,·ovada pelo Senado 

ao p rojecto n . 38, da C•tmara 
(Iniciada sob n. 67) 

Ao art. I.· Accrescente-se ao § uni co, in-
fine : Sendo 20:000.S000 para con~trucção de 
Hospital da Santa Casa de Misericord ia . 

Paço do Senado tio Est,ado de Mmas Ge-
raes, Mi nas, 24 de agosto de 1900 .-Dr. Joa-
quim Antonio Dutra, presidente .-Dr. Jose 
Pedro Drumond, I.- secretario.-Joaquim 
Antonio Gomes tia Silva, 2. · secretario. 

Ninguem pedindo a palavra encerra-se a 
discussão, sendo approvada a emenda.-A' 
commisslio de Redacção. 

Requerimento de urgencia 
0 BR, LUIZ CASSIANO (J1elct ordem) , depois 

de obter urgencia, manda á Mesa o seguinte: 
Parecer e 1·edacção &obre " P''oposiçiJ.o n . 33, 

de 1900 
(Orçamento) 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente a proposição n. 33, com as 

48:387$000 e 2:000$000 
para o expediente.. . . 

13. Carcereiros das cadeias 
do Estado e pessoal da 
de Ouro Preto ....... . 

14 . Sustento, vestuario e 
curativo de presos po-
bres . . .. ... ·-- .... ..... . 

15. Diligencias policiaes ... . 
16 . Colonia correccional do 

Bom Destino ....... -- ... 
17. Forca Publica : 
a) Pessoal da Brigada, inclu-

sivé o addicional da lei n. 
90, para os olllciaes . .... . 

b) Etapa para I .600 praças a 
IS300 na média·-·---·-·· 

c) Fardamento para 1.600 
praças a 1303000 ..... ... . . 

d) Ajuda de custo a officiaes 
em diligencia .. . .. . . - .... . 

e) Gratificação a reengaiados 
a 200 réis ... ........ -- .. 

f) Forragem e ferragem ... . 
g) Compra de animaes, ar-
reiamen~o e equipamento . 

50:387$000 

52:504$000 

300:000$000 
20:000$000 

17:7608000 

1.235:6365500 

75P.:2003000 

208:0003000 

8 :000 ~000 

15:000$000 
70:000 ;;000 

58:000~000 



h) Aquartelamento, enter-
ramento, expediente e luz. 

i) Engajamento de 180 pai-
zanoa a 2$500 •• • • . • •••••• • 

18. Soccorros publico& . • ••• 
19. Auxilios : 

a) Aos hospitaes de Ouro 
Preto, Grito Mogol, lta-
bira, Diamantina, Pi-
tanguy, Sabarâ, Santa 
Luzia do Rio das Ve-
lhas, Sete Lagôas, 
Barbacena,S.Joao d'El-
Rey, Lavras, Caldas, 
Marianna,Passos,Araa-
suahy, Serro, Curvei-
lo, Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bomllm, 
Rio Preto, Campanha, 
Ponte Nova, Formiga, 
Leopoldina, Juiz de 
Fóra, Dores da Boa Es-
perança, Dores do ln-
da yá, Minas Novas, 
Uberaba, S. Gonçalo 
do Sapucahy. Olival· 
ra, Itapecerica, Mon-
tes Claros, Catagua-
zes, Tbeophilo Ottoni, 
Ouro Fino, Muzambi-
nho e Pouso Alegre, 
40 a 2:000! .•......... 

b) A' Santa Casa de Ca-
ridade da Capital. ...• 

c) Assistencia de aliena-
dos, inclusivé 2:000$ a 
cada um dos hospícios 
de alienados de Dia-
mantina e ltabira .... . 

d) Ao hospital de lazaros 
de Sabará . .... . ......• 

e) Aos recolhimentos da 
orphits de Marianna e 
Diamantina (2 a 2:000S) 

20. Instrucção primaria . ••• 
21. Escolas Normaes- Pes-

soal e custeio . ......•• 
22 . Internato do Gymnat~io 

Mineiro: 
a) Pessoal 96:360S000 
b) Custeio 
de gabi-
nete e la-
boratorio I :000$000 

c) Expedi-
ente. . ... 2:0008000 

d) Susten-
to de alu-
mnos e 
do pes-
soal do 
serviço 
interno .. 

e) Gratill-
caçito ao 
delegado 
fiscal. ••• 

40:000$000 

2:400$000 

23. Externato do Gyronasio 
Mineiro, inclusivé ..• 

H7 

70:000$000 

16-4:250SOOO 
34:000$000 

80:000$0 

12:000$000 

80:000$0)0 

2:000$000 

4:000$000 
2.528:300$000 

416:850$000 

141:760$000 

2:000S para expedien-
te, custeio de gabine-
te& e Iaboratorioa e 
2:400$ de gratitlcaçito 
ao delegado fiscal. ...• 

24. Escola de Pharmacia :-
Pessoal, expediente e 
custeio de gabinetes e 
laboratorios ••••.••••• 

25. Subvenções : 
a) A' Fa-
cu 1 dada 
Livre de 
Direito... 70:~0 
b) Asylos 
de o r-
pbitos de 
Diaman-
tina, Ma-
r i a nna, 
Barbace-
na, Juiz 
de Fóra e 
S. Fran-
cisco, em 
São João 
d'El-Rey 
a 2:000$. lO:OOOjOOO 

c) R e c o-
lhimento 
de o r-
phãs em 
São João 
d'El-Rey. 2:000$000 

d} Asylos 
de Maca-
hubas e 
de S. Luiz 
em Cae-
tbé, a ... 
5:000$000 
cada um. 10:000$000 

e) Lyceus 
de Artes 
e Officios 
em Ouro 
Preto e 
Di aman 
tina a . .. 
5:0006000 
cada um 10:0008000 

26. Archivo Publico Minei-
ro - Pessoal e expe-
diente, inclusivé o ad-
dicional da lei n. 90 .. 

27 . Passagens em estradas 
de ferro e telegram-
mas ..• • ...•.....•••.• 

Impressões e publica-
ções na Imprensa Offi-
cial .........•• . ...... 

29 . Expediente com eleições 
estadoaes •.......... . . 

30. Sellos postaes para a 
corrüspondencia otJl-
cial. . .. ... ......... . . . 

31. Custas em processos cri-
mes e causas da fa-
zenda .•..•••••••••••.• 

84:9Sotooo 

99:048$000 

102:000$000 

33:180$000 

30:000$000 

80:000$000 

5:000$000 

15:000$000 

144:000 000 



32. Expediente do jnry e tri-
bunaes correccionaes. 

33. Eventuaes ............. . 

5. Colonias indígenas .•.•.. 
19:720$000 6. Immigraçll.o e coloniza-
lt5:000$000 ção . ................. . 

7. Mediçlio e demarcação de 
9.505:313$560 terras ................ . 

25:ood$0.00 

~:oooeooe 

12:q<>0$000 
§ 2. 0 SECRETARIA DAl 'FlNANQAB : 8. Obras Publicas sendo 

20:000$000 para o pro-
longamento da lioha 
telegraphica de Minu 
Novas a Ar.a.sauahy ... 

I. Pessoal da Secretaria.. . 176:620$000 
.2. Expodiente da mesma.. 24:200$000 
3. Recebedo-

ria deMi-
nas no 
Rio' de Ja-
neiro: 

a) Pessoal 
b) Expedi-
ente e 
collabora-
dore' .. . . 

4. Serviço da 
divida do 
Estado: 

146:4001000 

23:000$000 

Juros .... 3 .347:430$755 
Amorti-
zação . ... 1.170:079$245 

5. Gratificações e porcen-
tagens a collectores e 
escrivães .. .... .... . . . 

6. Fiscalização especial das 
rendas internas e ex-
ternas . . ....... . .....• 

7. Pessoal das Recebedo-
rias e dos pontos fis-
caes . ............... . . 

8 . Porcentagens ás estra-
das de ferro e Rece-
bedoria de Santos ..... 

9. Expediente e aluguel de 
casas para Recebedo-
rias e pontos fiscaes ... 

10. Juros de emprestimos de 
orphãos, caixas econo-
micas e de fianças de 
exactores .... ... . ... . . 

11. Passagens em estradas 
de ferro e telegram-
mas ................. . 

12. Imprensa Offlcial - Pes-
soal e material . .. . . . . 

13. RestituiçOes e reposições 
114. Aposentados e reforma-

dos ....... . .... . ... .. . 
15. Impressões de estampi-

lhas ... .. . ..... . ..... . 
16. Exercícios ti.ndos . . .... . 
17. Publicações e impressões 

na Imprensa Offieial.. 
18 . Gratificação addiciona1 

da lei n. 90 .. . ..... .. 
111. Eventuaes ..... . . . . .... . 

9. Junta Commercial :pea-
sc;>al - 8:480$. expe -
diente- 3:000$ ....... 

10 . Compra de vaccina anti-
carbunculosa .. ...•..• 

li. Estabelecimento hydro-
balneo therapico e sua 

000:000$000 

-11:480$000 

9:600$000 

169 400.,000 fiscalização • . .•. .. .. •• 
: '" 12. Impressões e publicações 

109:000$00~ 

20:@00$000 
50:000$000 

na Imprensa' Ófflcíal .. 
13. Plantas e a&mentes ..... 
14. Reforma do ensino agri-

cola .................. . 
15. Auxilio á publicação da 

..{.ãl7:5lO$OOO l" . Revista Industrial •.•. 
" Passagens nas estradas 

de ferro e telegram-

200:000$000 

4:000$000 

299:660$000 17 . mas. · ················ Reforma do material da 
28:000$000 

00:000$0 00 Bahia e Minas .. : .... 
77:400$000 18. Garantia de l·uros a di-

versas es radas de 

266:360$000 19 · 20. 
21. 

ferro ... . • . . .. . . . ..• . . . 
Fiscalizaçll.o das mesmas 
Expediente deste serviço 
Gratificação addicio.nal 

1.612:6858000 
144:600 000 

1:000,3000 

413 050 ' 000 da lei n. 90 · .. · · • .. .. 
: .:> 22. Eventuaes .......... . .. . 

29:22o~ooo 

10:000S000 

33:400$000 

80:000$000 

20:000$000 

260:000$000 
10:000,3000 

240:437$000 

6:000$000 
60:000$000 

40:000$000 

85:341 8000 
10:000$000 

6. 789:378$000 

4 . 285: 905S000 
Total da despesa. . . . . • . • 20.580:596~500 

Art . 2 . • Fica o Presidente do Estado au-
ctori.zado a abrir creditas supplementares, 
com as formalidades prescriptas pela lei. 
para o aecrescimo de despesas que se der 
nas seguintes rubricas deste orçamento : 

Art. l. · § I. · , ns. 14, 18, ·19 1ettra c, 22 
lettra De 27 ; § 2. •, ns. 4, 5, 8, 10, 11 e 
16; § 3 . · , n . 16 e 18 e desde já ao n. 9 do 
art . 3. · § 1. · da lei n. 282, de 18 de setem-
bro de 1899 . 

Art . 3. " Caso a renda ordinariae extraor-
dinaria não bastem para fazer face á despesa 
orçada, poderá o Presidente do Estado fazer 
operaçoes de credito para cobrir o deficit 
que se verificar. 

§ 3. • SI!CRETARIA llA AGRICULTURA, COMMJm.· 

Artigo 4. · Fica aberto ao governo, desde 
jâ, o credito de 4:000$000 para pagamento 
da gratificação aos delegados fiscaes por 
parte do Governo Federal, junto do Interna-
to e Externato do Gymnasio Mineiro, no-
meados em virtude do decreto n. 3.491, de 
11 de novembro de 1899. 

CIO E (1URAS PUBLICAS : 
1. Pessoal da Secretaria ... 149:420$000 
2. Expediente da mesma . . 15:000$000 
3 . Pessoal da repartição de 

terras e co1onizaçlo ... 
4. Expediente da mesma 

repartição .. . .. . .. . •.. 

49:900$000 

5:000$000 

Art. 5 ." Continuam em vigor as disposi-
ções contidas nos arts. 10. 11, 13, 14, 1·5, 16, 
17, 18 e 19, da lei n. 19, de 26 de novembro 
de 1891, a do art. 6 da lei n. 39, de 21 de 
julho de 1892; as dos arts. 6, 7 e 15 da lei 
n. 107, de 26 de julho de 1894; a do art. !4 
da lei n. 264, Je 20 de eetembro de 1898 e as 



-·--
do art. 2. • da lei n. 282, de 18 de setembro 
de 1899. 

stituições no8 depoai-
toa de diversas ori-

CAPITULO li 
DA RBCEIT A. 

gens . ..•.... . .... . . . .. l30:oootooo 
20.611 :900' 000 

Art. 6." O Presidente do Estado, na t'órma 
das leia e regulamentos, fará arrecadar no 
anno financeiro de 1. 0 de janeiro a 31 de 
dezembro de 190 I a quantia de 20.611 :900t, 
proveniente dos segumtes impostos e titu· 
loa de receita : 

Art. 7. o Fica creada a taxa. addioional de 
10 ·f. sobre os impostos mencionados nos ti-
tulos 2. ·, 4. ·, 5· . e 6· . da renda ordinaria. 

Art. 8·. Os bilhetes ou fra.cçlles de bilhe-
tes de loterias, cuja .venda nlio é prohibida 
no Estado, ficam sujeitos, desde já, ao im-
posto de 300 rs., que será cobrado por meio 

RENDA. ORDINARIA. 

I . • Imposto sobre generos 
de exportação ........ . 

2. o Idem sobre generos de 
consumo de fóra do 
Estado . ...... . . ...... . 

3. 0 Taxa de sello, inclusive 
das custas judiciarias, 
loterias e emolumen-
tos das Secretarias .. . • 

4. o Novos e velhos direitos, 
extensivos aos contra-
ctos com merciaes . .... 

5. o Passagens em estradas 
de ferro partícula-

6.• 

7 .• 

8 .• 

9 .• 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

res . . . .. ... .. . , . . · . · · · 
Taxas de heranças e le-

gados, inclusive tra.ns-
missilJ em linha reata 

Cobrnnça da divida 
activa . ... . . .......... . 

Imposto de aferlç!io do 
sal .. .......•... ...... 

Renda da Imprensa Offi-
oial .........••.••.. . • 

Producto da venda de 
terras devolutas .•.•.. 

Juros de quatro 11polices 
Taxas de matricula e an· 

nuidades nos estabe-
lecimentos de instru-
cção . . .. . ......••..... 

Renda dos terrenos dia-
mantinos . ...........• 

Imposto de 3 1/2 • 'o so-
bre a exportação do 
ouro ... . ......... . •..• 

Quotas com que concor-
rem varias empresas 
para o serviço de fis-
calizaçií.o . ...... . . . .. .. 

Taxa addicional .. . . .. . . 
Imposto territorial. ... . 

de estampilha. 
Art. 9·. As loterias que S!l extrahirem 

no Estado ou concedidas por este llcam 
sujeitas, desde já, e sem pre~uizo do disposto 

14.500:000$000 no artigo antecedente, ao Imp_osto de 15 :I· 
sobre o capital de cada loteria ou ser1e, 
e 10 •lo sobre os premios. 

1.260:000$000 Art . 10. A taxa de aferição de que trata 
o decreto n. 590, de 27 de agosto de 1892, 
será cobrada á razão de I O rs. por kilo-
gramma ficando assim modificado o art. 

850:000SOOO 4 ·. da l~i n . 107, de 26 de julho de 1_894. 
Art. 1 I. Fica o governo auctorizado a 

reformar, desde já, o serviço fiscal do Ea-
400:000$000 tado e 0 da. Imprensa Otllcial, modificando, 

no que for necesaario, os respectivos regula· 
mantos, bem como a crear uma secçilo. de 

250:000$000 estaUstica annexa a uma das Secretarias, 
devendo aproveitar o pessoal diapansavel 
de qualquer da.a Repart1ç1les publicas. 

600:000$000 Paragrapho unico. A modificação dos 
regulamentos da Imprensa Otflcial e _do !Jer-

20:000$000 viço fiscal do Estado nlio poderf\ attmg1r a 
ponto algum da 1egislaç!io que . o~ganizou 

300:0003()00 esses serviços e a aecç!io de eatatistica c rea-
da por este artigo compor-se-á do mesm•> 

220:000$000 pessoal que qualquer secção da Secr~taria 
do Interior e com os mesmos venCJmen-

35:000$000 tos . 
200$000 . Art. 12. Fica o Presidente do Estado au-

ctorizado a alienar ou arrendar a. estrada de 
ferro Bahia e Minas, ou a fazer quaeaquer 

60 .. 000, 000 operaçtles de credito, que tenham por base a 
" mesma est rada. 

Art. 13. O pagamento aos aposentados e 
20:000$000 reformados só se fará med1ante attea-

tado de vida passado por qualquer auctori· 
dade. 

550:000$000 Art . 14. A verba destinada ao pagamen-

125:200$000 
251 :000!000 
950:000$000 

to tle custas judioiari~s, _inc~usive a do . exer-
cício corrente aerà. dJstribuJda proporCional-
mente por co~arcas de sela em seis mezes 
na razll:o de 69:000-SOOO por semestra. 

RENDA BXTRAORDINA.RIA 

Pa.ragrapho unico. Findo o semestre e reu-
nidos os mappas de todas as comarcas, far-
ae-ha a p roporçlio, e a tmportancta que cou· 
ber a cada uma. dellas será posta á dtapo-

1. • Receita eventual compre-
hendidas as multas por 
in f r a.cçlles de leia e re-
gulamentos ..........• 

2. • Reposiçlles e reatituiçlles 
e productos doa pro-
prios do Estado por 
venda ou arrendamen-
to .................. .. 

3. • Producto das fianças cri· 
mlnaea . . .......•.••.• 

4. • Saldo ou exc.esao entre 
os recebimentos e re-

c. -38. 

alç!o do eacrlvl!.o do l . - otllcio, na respecti-
va collectorla, para que seja rateada entre 
os t'llneoionarloa a que pertencer. 

50:000$000 Art . 15. Continuam em vigor. as disposi-
çlles de leis de orçamentos anteriOres, de ca-
racter permanente, que nlio tenham sido ex-
pressamf'nte revogadas e que implicita ou 

4o:OOO$OOO explicitamente nlio forem contrarias A.s dia· 
poaiçnea desta. 

500$000 Art. 16. E' o governo auotorizado a en-
trar em accordo com o Blapo Diocesano para 
regular a fórma do cumprimento da obri-



gação contrablda pelo poder executivo, de 
edificar nesta Capital uma egreja matriz, 
podendo despender até a quantia de 200:oooe 
de uma só vez ou em prestações a juizo do 
governo. 

Art. 17. Fica reduzido a 0,3 ,f• o impos-
to de que trata a lei n. 271, de l. · de se · 
tembro de 1899, deduzindo · se do valor venal 
das terras e bemfeitorias 40 °[0 • 

Art. 18. Para a arrecadação do referido 
imposto, que será iniciado em I.· de junho 
de 1901, o governo mandará proceder â re · 
visão da estatistica feita, podendo prorogar 
até 30 de niarço do mesmo anno o prazo de 
que trata o art. 19 da citada lei n. 271. 

Art. 19. Silo isentos do sello os conheci-
mentos de mercadorias expedidas nas estra-
das de ferro sempre que o frete pago for in-
ferior a 2$000. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em 
contrario 

Sala das commissões, 25 de agosto de 1900. 
-Luiz Cassiano.-Dr. Gaspar Lopes. 

O MESMO st:NHOR manda á Mesa a reda-
cção final da proposição n. 38. 

A requerimentos dos senhores Julio Ta-
vares e Jol!o Pio, são dispensadas pela Cama -
ra as formalidades regimentaes para que se-
jam discutidas e votadas na presente sess!o 
as ~edacções tlnaes apresentadas. 

Ltdas e postas em discussão, successiva-
mentesão approvadas as reclacções finaes das 
proposições de leis m. 33 e 38.-Remettam-
se á sancção. 

3. • discussão do p rojecto n. 72 

E' lido e entra em 3. · discussão o pr<üecto 
n. 72, sobre orçamentos de Camaras Muni-
cipaes. 

O sr. Ribeiro .Jnoqoelra :- Sr. Presi · 
dente, não posso deixar passar em 3 disc•Js-
sões r:a. Camara dos srs . Deputados, sem 
gue levante c ~ntra elle meu protesto, o pro-
Jecto ora em debate . 
. Penso, e, estou convencido de que o pro-
Jecto n. 72 é attentatorio à autonomia mu-
nicipal, e além disso, tenho convicçii'> pro · 
funda de que elle, longe de evitar o abuso 
que teve em vista seu illustre auctor trarâ 
como consequencias abusos mrito ~aiores 
e muito mais graves. Vou demonstrar esse 
meu modo de pensar , tendo embora de an-
te mão a certeza de que o projecto será ado · 
ptado pela Camara. 

O SR. A. DuTRA :-Entlio v. exc. não tem 
confiança na sua logica 1 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA!-Nllo tenho con-
fiança na minha logica, porque, infelizmen-
te, vejo que muita ve;-:, ou quasi sempre, é 
bastant~ que um pedtdo parta de mim para 
ter eJieito contrario. 

VozEs :-~ão apoiado; é uma injustiça que 
v. exc . faz a Camara. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA: - Tenho tido 
disso as provas mais cabaes e frisantes· ás 
vezes uma simples questão da ordem que 
nad.a altera a approvação ou rejeição do 
proJecto, <}Ue então se discute, pelo simples 

facto de partir de mim, e recusada pela 
Camara I 

Eis porque eu digo que o projecto será ap-
provado mesmo porque nas 2 primeiras dis-
cussões elle o foi, sem o menor protesto· 
mais do que isso, porque fazem parte d~ 
commisslio de Camaras Municipaes eminen-
tes membros desta Casa, que deram seu pa-
recer favoravel, o que traz a presumpç!l.o de 
que o projecto serà. approvado. Diz o pro-
jacto. (Le). 

Eu, penso, sr. Presidente, que estamos 
invadindo-a autonomia municipal e, a conti-
nuarmos assim, dentro em breve teremos 
de uma vez para sempre golpeado essa 
mesma autonomia. (Aparte.<). 

A Constituição declarou que o orçamento 
será da exclusiva competencia das Camaras 
Municipaes, devendo ser feito em epocba 
prefixada. 

E o facto da lei n, 2 ter prefixado essa 
data não traz ao meu espirito a convicção 
de que essa lei seja constitucional a esse re-
speito e a prova disso é que quasi todas 
as municipalidades do Estado não dão cum-
primento a esse dispositivo da lei n. 2, e 
ainda não houve uma só reclamação, por-
que todos estão convencidos de que as mu-
nicipalidades podem alterar as disposições 
da lei n. 2, no que diz respeito à epocha de 
suas seseões. 

Si fossemos argumentar com essa lei, va-
r iamos que ella e de opinião que as muni-
cipalidades podem fazer seus «Jrçamentos 
depois das eleições das novas camaras, por 
que determina que o orçamento será feito 
na ultima quinzena do mez de setembro 
e marca a eleiçlio para o dia 7 do mesmo 
mez. · 

Eu acredito que o projecto vem trazer 
inconvenientes maiores do que aquelle quQ 
se procura evit ar, e vou demonstrar á Ca-
mara <los srs. Deputados. Sr. Presidente, 
sabeis que, em quasi todos os municipios, 
h a lu c tas enormes entre os di vere os parti-
dos que disputam o governo municipal. Pois 
bem, desde que nenhum desses partidos te-
nha por si Ró força capaz de fazer numero 
para as sessões das Camaras municipaes, 
tsmos que estas ficarão impossibilitadas de 
fdzer seus orçamentos no ultimo triennio. 

O SR . A. DuTRA:-Neste ponto o pr jacto 
não altera nada, porque, pela lei actual, 
as minorias podem negar numero, deixando 
de fazer o orçamento. 

0 SR. RIBEIRO Jur>QUE:IRA:-Pela lei actual, 
Hi não fôr feito o orçamento, vigorará o do 
anno anterior, ao passo que pela di sposição 
do projecto o orçamento deverá ser leito 
pela nova Camaro., o que trará muito maio-
res inconvenientes. Pela lei actual h a tam-
bem o recurso de serem chamados os sup-
plentes, embora depois da eleição . 

Eu sou tambem da opinião daquelles que, 
no Congresso Constituinte, pugnando caloro-
mente pela autonomia municipal, diziam que 
muito receavam da legislação ordinaria, em 
detrimento dessa mesma autonomia. Vtmos 
campeões da força de Octavio Ottoni , bata-
lhando valentemente pela autonomia muni-
cipal, dizendo sempre que tinha constante 



receio de que essa autonomia fosse burlada, 
na pratica, por meio de leis ordinarlaa . 

0 SR. VALBRIO DB REZBNDB:-Nos eatamos 
convencidos de que o projecto nll.o fere a au-
tonomia municipal. 

0 SR. RIBKIRO Jt"NQUBIRA:-Pois, eu estou 
convencido de que o projecto fere a autono-
mia municipal e é esta a razll:o porque eu o 
combato. 

Sr. Presidente, nã.o posso cançar por mais 
tempo a attençlo da Camara (não apoíarlos), 
a hora vae demasiado adeantada e todos os 
collegas estão desejosos do descanço natural. 
Levantando meu protesto, tive, apenas, a 
intenção de demonstrar e tornar bem patente 
meu modo de pensar; com o meu voto a 
Camara dos Deputados nll:o pode contar para 
fazer modificação alguma na lei n. 2, que eu 
reputo a maia beiJa conquista da democracia 
romeira; penso que essa lei, tal qual está 
confeccionada, deveria persistir por muitos 
annos, até que as nossas municipalidades 
tivessem conquistado o verdadeiro regimen 
municipal, o que nllo acontecerá com as suas 
modificações constantes. Eis porque bato-me 
por es~a lei, certo de que o projecto em 
discus&lio vem trazer, como consequencia, o 
entregarmos o exercício da confecçll.o do or· 
çamento, ás esperanças de uma camara fu-
tura, mais do que isso, vem levantar outras 
duvidas que pairam em meu espirito e para 
cuja solucll.o desejaria ouvir a opinill.o do 
douto collega que o apresentou. 

A lei n. 2 prohibe expressamente que se 
modifique, no triennio a legislaçll.o futura 
em relaçll.o ao subsidio, por exemplo, para 
o agente executivo. 

Pergunto: não confeccionando o orçamento 
durante o anuo, diz o meu collega que 
subsiste o orçamento do anno anterior, mas 
o projecto permitte a nova. Camara modifi-
car esse orçamento, e nessa moditlcaçll.o, 
ella poderá. modificar o subsidio para o 
agente executivo1 Nesse caso, a minoria, de-
sejosa ta lvez de que tique implantado o 
mesmo ordenado, embora, muitas vezes, as 
condições financeiras do municipio nao 
o permittam, terá intuitos certos e deter-
minados para obstruir qualquer moditlcaçll.o, 
simplesmente para ser contraria aos inte-
resses das municipalidades e favoravel aos 
interesses individuaes. Esse mal é trazido 
pelo projecto em discussão. Eis porque sou 
contrario ao mesmo, deixando de adduzir 
mais argumentos, deixando de trazer novas 
considerações, porque a Camara sente· se 
fatigada A nll.o está disposta a ouvir minha 
fraca voz. 

Voz&s:-NM apoiao:lo; v. exc. é sempre 
ouvido com muito prazer. 

O ar. Astolpho Dutra:- (NII.o devolveu 
o seu discurso). 

Ninguem maia pedindo a palavra encer-
ra-se a discussll.o e fica adiada a votação 
por falta de numero. 

Estando dada a hora destinada aos tra-
balhos da Camara o sr. Presidente designa 
para o dia 27 a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
1.• PARTE 

Até 1 hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres das com-

missões e doa projectoa depois de impreaso1 
e distribui dos. 

Apresentação de pareceres das com missões 
Apresentaç!o de projectoa, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Diacusell.o de requerimentos, indicações, 

interpellaçõea e moções. 
Approvaçlto de redacçl!ea finaes. 
Votaçll.o em 3.• discussll.o do projecto n. 

72, sobr'3 orçamento de Camaras Munici-
paes; 

Discussão unica da emenda do Senado á 
proposiçll.o de lei n. 40, sobre eligibilidade 
de conselheiros districtaea. 

2. ' PARTE 
Até 4 horas dá tarde: 

2.• discussão do projecto n. 121, do Sena-
do, sobre licenças a funccionarios publicos; 

2.• do de n. 119, do Senado, sobre licença 
ao 2. · official da Secretaria das Finanças, 
Avelino Francisco Maximo de Jesus; 

I.• do de n. 80, sobre dividas dos muni· 
cipioa de Leopoldina e S. José d' Além Para· 
byba; 

3. • do de n. 117, do Senado, sobre per-
muta de offlcios de justiça; 

2.• do de n. 120, do Senado, sobre licen-
~;a á professora de Caraudahy, d. Carolina 
Maria d'Ascensll.o Lima; 

I.• do de n. 81, sobre E. F. que ligue a 
Capital do Estado a Pitanguy; 

1.· do de n. 79, sobre E. F. de Monte 
Santo àa divisas de S. Paulo; 

I.• do de n. 83, sobre auxilio á propa· 
gauda do café. 

Levanta-se a aessll.o. 

56.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 27 DE AGOSTO 
DE 1900 

PRBSIOBNCIA DO SR. RIBEIRO DB 0LIVKIRA 
SUMMARIO :- l. • parte da ordem do dia - Acta . 

- Ex pediente.- Discursos dos srs. João Pio e 
Carvalho Britto; observações dos srs. ~· . Pei-
xoto e Vasco Azevedo. ~-· leitura.- Apresenta-
cão dos pareceres ns. 114, 115 e 116.- Votaçlo 
adiada.- Discussllo da emenda do Senado ao 
projecto n. 40, da Camara.- 2.• discussão do 
pro)ecto n. 12 1, do Senado.- Idem do de n. 
119 .- 1.• dlacuesao do projecto n. 80.- Dis-
cnnos dos ers. Astolpbo Pinto e Ribeiro Jun-
queira. - DeclaraçOee doe srs. Joio Luiz e RI-
beiro Junqueira. - 3 • discuesllo do projecto n. 
117, do Senado.- 2.• do de n. 120.- 1.· doe 
de ns. 81, 79 e 1:13, da Camara. Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes oa ara. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Carvalho Brito, Astolpho Du-
tra, Valerio de Rezende, Jayme Oomea, Jo-
aquim Callxto, Delfim Moreira, José Gon-
çalves, Abeilard, Xavier Rollm, Vaaco Aze... 
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vedo, Ferreira e Mello, Olympio Borges, 
Gaspar Lopes, Desiderio de ~ello, Lindol-
pho qam.pos. AstoiJ?hO Pinto, Epaminondas 
Ottom, Stmeão Styhta. Juvenal Penna Ri-
beiro Junqueira, F. Peixoto, João Lni~. Ju -
lio Tavares, Jol[o Pio, Luiz Cassiano e Fran· 
klin Botelho, faltando com causa partici-
pada os ers Hernardes de Faria, Alves de 
Lemos, Al!'ostinho Pereira, Jo!io Velloso, 
Brandão Filho e Nunes Pineiro e sem ella 
os mais senhores. 

Abre -se a sessão. 
Não se achand·' presentes os srs. sup 

plantes de Secretarios, é convidado para 
o Ioga r de 2. · secretario o sr. Carvalho 
Britto. 

Lida a acta da antecedente e não havendo 
quem sobre ella faça observações é a reesma 
dada por approvada. 

EXPBDIENTE 
Não ba leitura no !iJXpediente . 
O sr. Joiio Pio : - Sou obrigado. sr . 

Presidente, bem a contra gosto, a ler perante 
a Cas_a um trecho do ,jornal <<Lavoura e Com-
n;terciO» de Uberaba, que encerra uma inju-
ria grave dirif(irla á Camara dos srs. Depu· 
tados, e especialmente a minha pessoa. 

0 SR. JoÃO LUIZ :- V. AXC . e a Camara 
estão muito acima dessas in,iurias . 

O ~R: J_oÃo . Pio :-E' bem possível quo 
essa IDJUria r.eJa filha da ignorancia ou da 
!D~ fé , mas, para que possa cada um fazer 
Jmzo por ~i mesmo, vou ler o trecho a que 
acabo de me referir (Lii• : 

c Tremeu o governo da sorte de sua emen-
da em 3.• discus~ão e, para vel-a victoriosa, 
telegrapbou aos incondicionaes deputados 
aus~ntes, chamando-os, e conseguiu, (como 
é Inste isso ! !) que o s'·. Joi1o Pio, que tanto 
prom~Uia e em quem tanto confiava o povo 
mmewo, ficasse ar1·olhado e votasse peta 
emenda que jd havia imr ugnado em 2 .• oiis· 
Cttssi1o ; que etc . etc.» 

Sr. Presidente, ou nós tinbamos de apoi ar 
em ~-· discussão a emenda contra a qual 
hav1a.mos votado em 2.·, ou então seriamos 
forçados a Yot:~r contra todo o projecto do 
orçamento, em virtude do disposto no art. 
186 do re~imento, que diz o seguinte (Lé) : 

« Art. 186 . Quando o projecto contiver 
mais de um Artigo. Fó na 2.• discus~ão se vo-
tarã separadamente sobre cada um .» 

E nlto me consta. sr. Presidente, que em 
nossos parlamentos, ainda qnan<lo os odios 
da opposição eram mais acirrados, alguem 
tivesse deixa,fo o governo sem orçamento, 
port,ant.o. nós não recusar! amos nosso voto 
ao projecto, por acbar·sB nelle consi~rnada 
uma iaéa contra a qual tínhamos votado em 
2.a discmsão. E' provava!, pois, que haj a 
ignorancia da parte de quem redige esse jor-
nal, e eu venho, por isso, chamar a atten-
ção da imprensa mineira, para que ella se 
oriente melhor e se dê ao trabalho de tomar 
o re~rlmento da Camara dos srR. Deputados e 
estudal ·o convenientemente, afim de que pos--
sa fazer uma critica sensata e na nltura dos 
seus crer! i tos . Entretanto, sr. Presidente, 
houve má fé, porque e~se jornal dá a enten-

der que eu acced.i a solicitações. Eu devo 
declf!,rar francamente, e tenho a certeza de 
que esta verdade não pode ser con~estada 
que batendo-me aqui, como o fiz, cont1•a ~ 
imposto territorial, muita vez me approxi-
mei do sr. dr. Presidente do Estado, e s. 
exc. levou sua gentileza ao ponto de nunca 
me dizer uma palavra sequer sobre esse as-
sumpto. Por mais de uma vez entretivemos 
conversação que poderia descambar para 
es1a muteria, mas, tão de leve, que s. exc. 
nunca deixou que eu percebease de sua par-
te qualquer oplnil[o. E', p01 tanto, uma in-
justiça vir dizer-se que o Presidente do EA-
tado, ou quem quer que seja, tenha influído 
em meu espírito ou no espirito da Camara 
dos srs. D_epu~ados: Ha tambem uma inj uria 
fe :ta a m1m, md ividualmente, mas, por or-
gulho, por altanerin de caracter, por educa-
ção, eu costumo collocar-me em posição onde 
o esputo nunca me clíega ao rosto, resvala 
e volta sempre á face donde veiu. 

Na attitude que eu assumi, relativamente 
a essa questão, só tive em vista, sr . Presi· 
dente, cumprir o meu dever, assim como só 
o cumprimento do dever tiveram em vista 
todos aquelles que eram faYoraveis ao im-
posto territorial (npniodos ; mui ~o bem ) . Ne-
nhum de nós ouvia solicitações, nenhum de 
nós attendia a pedidos de quem quer que 
fosse, e na minha posição de~ngradei certa-
mente aos partidarios dessa medida e até 
dão voto contra mim aquelles que a ella 
eram contraries . Isso quer dizer, sr. Presi-
dente, que aquelle que anda no caminho do 
dever, do direito e da honra, nunca pode sa-
tisrazer a ce;'tos despeitos sopitados, nunca 
pode agradar a essas combinações politicas, 
que desapparecem por falta do apoio popu-
lar. Nestas condições está quem subscreve 
o artigo publicado na «Lavoura e Commer-
cio» de Uberaba, arti go que eu devolvo in· 
tacto ao Jogar e ao charco donde partiu. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO envia :i. Mesa uma 
representação do directorio político do di-
stricto do Bomflm tio Pomba pedindo para 
que a E. F. Rio Doce, mudando o traçado a 
seguir, passe pela sé de daquelle districto .-
A' com missão de Obras Publicas. 

O 111'. Vasco Azevedo :-Sr. Presidente, 
tenho o gr11to prazer e a honra de ser porta-
dor de d'.las representações : uma do digno 
agente executivo do município de Sete La-
goas, sr. capitão Antonio Francisco França ; 
outra do agente executiv.:> do Peq u., muni-
cípio do Pará, sr. capitão Fernando Barbosa. 
Essas representações referem se á necessida-
de urgente da construcção de uma pon~e eo-
b: e o rio Pal'aopoba, na estrada que liga o 
município de Sete Lagoas aos municípios de 
Para, Bom fl m, e a zona do centro do Estado. 
Essa ponte trará grandes bene fi cios áquella 
zona, visto como os fretes da «Oeste» são 
elevadíssimos e o transporte do producto 
daquella região é feito para a cidade de Sete 
Lagoas, que é um importante centro com-
mercial,ao lado de um centro agricola e in-
dustrial, sendo o ponto intermediario do 
comClercio do sertão. 

Além da larga producçlro do assucar e de 
outros generos da lavoura, existem mui pro_ 
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ximos da referida cidade cinco fabricas de 
tecidos em franca expansão que entretém 
grandes relaçtses commerciaes e que, para 
seu maior desenvolvimento, necessitam ex-
clusivamente da construcçl!.o dessa ponte. 

Envio, pois, as duas representaçtses e peço 
que sejam publicadas no jornal da Casa, es-
perando que tenham o resultado qoe visam 
seus signatuio3 e toda população daquolla 
zona. (Mui to bem !) 
Repre.<entação do age.,te ~xecut ioo da Cama· 

ra Municipal de Sete L a.Qoas, sol•citando a 
cnnstrucção de uma ponte so~re o r io Pa· 
?'aope~a, na eltra"a que li11a oquelle muni-
cípio Ms do Pará e Pitangui . 
lllms. srs. Pres idente e mais membros do 

Congresso Mineiro .- Por delegaçlio da Ca · 
mara deste muuicipio, venho solicitar de vv. 
excs. providencia para a construcçlio de uma 
ponte sobre o rio Paraopeba, n<t estrada que 
liga este aos municipios do Pará e Pitan-
guy, no ponto que mais conveniente for , ao 
Jlm a que se destina essa ponte, que é oJl'e· 
recer commodidade ás muitas communica · 
çtses quo as relações do commercio estabe-
lecem entre esses pontos. 

A conveniencia dessa ponte é innel!avel o~ 
sua construcção se impõe como medida de ca· 
racter urgente, destacando-se como in:J.diavel. 

Realizando a, assegurar-se·ha ao commer· 
cio desta zona um elemento de expansão 
com notava! beneficio para os in nu meros in · 
teresses a que vae servir essa ponte. 

Medidas como es~a ~ 1ío de utilidade indis· 
cripti\'el e pro\' el·ns será attender com j usti-
ça e proveito aos fundados reclames do povo, 
ao passo qu~ se concorre com emcacia para 
o desenvolvimento do commercio e assim pa· 
ra o engrandecimento do Estado. 

. A ponte sobre o Paraopeba, na estrada in-
diCada, vem satisfazer ás instantes necessi-
dades d~ um a zona importante pela sua de-
s~nvolvida producção agrícola, e que, além 
d.Isso, C<?n ta cinco magníficas fabricas de te -
Cido, cu.Jos productos dão motivo a largas 
transacções . De mais, sendo esta cidade o 
ponto ~ai~ proximo da Central, que serve 
à zona ID J icad :~, o. efTectividade das relações 
do commercio é grande, Al)ontecendo que· 
agora é cheia de difficuldades a viagem, so . 
brelev~~;ndo a todas a falta da ponte . 

Tão JUstos fundamentos impõem com soli-
dez a conveniencia de uma soluçll.o immedia-
ta a esEe momentoso assumpto e a Camara e a 
população deste muni cíp io, e bem assim da 
zona já refei ida, certa do patriotismo de v v. 
e;xcs., aguardam que seja realidade auspi -
Ciosa o que fórma afsumpto da presente re -
presenta.;ão. 

Sete Lagoas, 25 de agosto de I 900.-0 
agente executivo municipal, Antonio Fran-
cl~co França. 
Representaçlto do conselho disl1· iclal do Pequy, 

referente d construcção de uma ponte sobre 
b r io Paraopeba no lagar denomi nado-San-
ta Cruz . 
Illmos. ex mos. srs. presidente e membros 

do Congreno Mineiro. 
O conPelho districtal do Pequy, município 

do Pará, por seu presidente, vem respeito-

SO.J?.ente solicitar do illustre Congresso Mi-
neiro uma. medida de real vantagem nll.o só 
para. os seus int~resses como para o desen-
volvimento da v1da commercial desta zona 
importante pela sua lavoura de café, assucru! 
e cereaes. 

O pon o das transacções commerciaes é a 
cidade de Sete Lagoas, na Estrada de Forro 
Central do Brasil. 

Para isso é indispensavel a con trucçll.o de 
uma ponte sobre o rio Paraopeba no logar 
~enominado «Santa. Cr~z», n~ estrada que 
hga a zona do sertlio à cidade Já referida. 

E' grande o commercio que se faz por 
essa estada e actualmente com moitas dif-
ficuldaies pela falta da ponte. 

Por esse motivo. o abaixo assignado vem 
sohc1tar providencias para a realizaçll.o des-
sa. obra, um grande melhoramento concedi-
do a toda zona comprebendida entre Sete 
Lagoas e o sertll.o. 

Saude e fraterni dade. 
Pequy, 23 de agosto de 1900.-Fernando 

Barbosa - A' commissão de Obras Publicas 
depois de impressas . ' 

0 SR. CARVALUO BRITTO, obtendo a pala-
vra, disse que, como o seu collega residente 
em Barbacena, ia levantar um a phrase inj u -
rioPa que lGu no jornal Lavo u•a e Commcrcio 
de Uberab1.1, com relaçlio á sua pessoa nÓ 
mesmo artfg.J que moveu os protestos do sr. 
João Pio. 

No referido jornal leu s. exc. o seguinte 
(contin uação do t · echo acima transcripto) 
... . . «qu P. o s>·. Cm·valho Britto desse PARTE 
DE DOENTE A CONSELHO do conh•cido conselhei-
1"0 Cujos CONdELHOS FINANCI!IROS tantOS dessaS• 
treJ trouxeram ao Ba~co dn. Republíca .» 

Disse s. exc. que toda a Camara sabe que 
por occasill.o da 3. · discuss!io do proj ecto de 
orçamento se achava elle de cama incapaz 
de mover se, raz1io porque não se dirigia á 
Camara e sim ao Estado dando lhe explica-
ções de seu acto e ar rPdando de si as inju-
r ias que, por felicidade de s. exc., n!l.o pO· 
dariam de certo attingir· lbe. 

Que elle orador faltou á sessão da Cama-
ra nes~a occasião por motivo de força maior 
como ficou dito ; porém que, tendo perfeità 
co nsciencia dos actos que pratica, collocava 
s~u pro?edimento m~ito acima das apre-
Ciações IDJustas e apaixonatlas, limitando-se 
a declarar que tinha hombridade e intlepen-
dencia de caracter bastante para smlentar 
perante o Co ngresso seu modo de pensar e 
para agir na Camn1 a com liberdade, altivez 
e dignidade. 

2.· LEITURA 
Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 113. 
APRESB:-ITAQÃO DE PARl!CERRS DE COMMISSÃO 

0 SR. CA!tVALIIO BRITTO,pela commiSSÕ8S de 
Constitniçllo e Legislaçilo, envia á Mesa o se· 
guinte : 

P arBcer n . 114 
(Terceira legislatura) 

A com missão de Constituiçll.o e Legislaçlio, 
a que foi presente um a representaçllo diri-
gida ao Congresso por alguns cidadãos re-
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sidentes na cidade do Turvo, a J(I:'Oposito 
do projecto da Camara, sobre a d1vislo de 
recções eleltoraes, e de parecer : 

Que seja remettida ao Senado a dita re-
presentação, visto estar pendente a aquella 
Casa do Congresso o proJecto a que ella se 
refere. 

Sala das commissões, 27 de agosto de 1900. 
-Carvalho Britto .- A. Dutra. .- A impri-
mir-se. 

0 SR. VASCO AZEVKOO, por parte da com-
missão de Representações, manda. á Mesa 
os seguintes 

P ar ecer n. ff5 

(Terceira. legisla.tura.) 
A commissão de Representações, Reque-

rimentos e Petições, a que foram presen -
tes as informações solicitadas ao governo 
do Estado, sobre o requerimento do colle-
ctor de Palmyra, Joaquim Correia da Fon-
seca, que pedia moratoria por dois annos 
para saldar o seu alcance com o Thesouro, 
é de parecer : 

Que, em face das mesmas informações, 
seja indeferido o pedido constante do re -
querimento do cidadão Joaquim Correia da 
Fonseca, collector de Palmyra. 

Sa.la das commissões, 27 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.-Simeão Stylita. 

P arcce1· n . 116 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Representações, Re-

Pa.ço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes,Minas, 24 de agosto de 1900.-Dr. Joa-
quim Antonio Dutra, presidente. -Dr. José 
Pedro Drumond, I. o secretario. - Joaquim 
Antonio Gomes da Silva, 2. o secretario. 

0 SR. VASCO AZBVBDO(pela 01·dem) requer 
se consigne na acta ter votado contra a emen-
da. 

Identica declaração fazem os srs. F. Pei-
xoto e Valerio de Resende . 

Serão attendidos os nobres deputados. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 121, DO SE-
NADO 

Lido e posto em 2. · discussão é sem deba-
te approvado e vae à commissilo de Petições 
o projecto n. 121, 'do Senado, sobre licença 
a funccionarios publicos. 

2 . • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 119 

Em seguida e egualmente sem debate ap-
provado em 2. · discussão e volta á commis-
sl!.o de Pet-ições o projecto n. I 19, do Senado, 
concedendo licença ao 2. · ofllcial da Secre-
taria das Finanças, Avelino il'rancisco Maxi-
mo de Jesus. 

l. • DISCUSAO DO PROJECTO N. 80 

Em seguida é .lido e posto em 1. · discussão 
o projecto n. 80, sob1·e divisas dos munioi-
pios de Leopoldina e S. José de Alem Para-
hyba. 

querimentos e Petições, a que foi presente O sr . Astolpho Pinto:- Sr. Presiden-
um requerimento do cidadão José Caetano te, serei rapido nas considerações que pre-
Machado, professor effectivo da cadeira do tendo fazer, mesmo porque tr ata-se de uma 
sexo masculino, do districto de Guarany, mu- questão que me parece não pode ser deba-
nlcipio do Pomba, solicitando um anno de tida nesta casa. 
licença, com vencimentos, para tratar de sa- Mas, interessando-me extraordinariamente 
ude, é de parecer : pelo seu resultado rapido e definitivo, visto 

Que o referido requerimento seja remetti- que, residente no município de Além Para-
do ao Poder Executivo para, na fórma da hyba, tenho em qualquer dos dois distri-
legialação vigente, attender como fôr de ctos ... 
justiça. 0 SR. RIBEIRO JONQUEIRA :-V. exc. tem 

Sala das commissões, 27 de agosto de comeguido que ella rlurma um tempo enorme. 
1900 .- Vasco Azevedo . - Simeão Stylita.-;\ o sR. AsTOLPHO PINTO ... . a que possa per-
imprimir se. tencer a zona contestada, amizarles sinceras 

Não ha projectos, indicações e moções e dedicadas, e mais ainda em cumprimento 
a serem apresentados. I do mandato que me foi confiado devo tornar 

bem claro e positivo o meu modo de pensar 
VoTAçÃo ADIADA relativamente a taes assumptos. 

E' approvado em 3 .. discussão 0 projecto Sr. _Pre~idente, penso qne _o projec~o é in-
n. 72, sobre orçamentos de camaras Mu- constJtucJonal, porque_ a le1 determma que 
nicipaes.-A' commisslto de Redacçlto. d~ntro de dez a~n?s nao se pod~rá fazer m?-

dttlcações nas divisas dos d1str1ctos e mum-
DISCUSSÃO DA EMENDA DO SENADO cipios ... 

O sa. R. JUNQUEJRA :-Quem interpreta mo-
difica 1 

O m. A. PINTO .. . e a interpretação dada 
pelo Congresso Legislativo nesta circum-
stancia, a11ecta directamente a divisão dos 

Emenda offereclda e approvada pelo Senado districtos. 
ao p rojecto n. 4 0, da Cama1·a o proJecto é inconstitucional; si assim 

Em seguida é lida, posta em dlscmslo e 
sem debate approvada e vae egualmente á 
commissl!o de Redacção, a seguinte 

(In iciada sob n. 54) 
Ao art. 1.· Accrescente-se em seguida á 

palavra conselheiros districtaes - o seguin-
te : e agente executivo municipal. 

não o considerassemos, teríamos inteira-
mente desapparecido o espírito do legislador 
que det erminou um prazo fixo dentro do 
qual as leis ordinarias nllo podem fazer mo-
dificações. 
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Nem ao menos o Congresso vem dlcidir 
de pedidos das municipalidades, porque 
ellas não têm seus Interesses agitados; trata-
se de uma questão pessoal, de uma quest!o 
de familia talvez, nascida entre os districtos 
de Agua Limpa e Providencia, quest!l.o que 
antes deveria ser dicidida pelo tribunal ju-
diciario e nlto a1recta ao Congresso, visto que 
não partia do seio das municipalidades . 

O animus residmdi das pessoas que 
existem na zona contestada está claramente 
manifestado, como já tive occasilto de dizer 
varias vezes, quer no exercicio constante dos 
direitos de eleitores estadoaes e federaes, 
quer na sua vida politica e administrativa, 
quer nas nomeaçoas que o governo tem feito 
de auctoridades policlaes e na electividade 
de j udiciarias. 

Ainda ha poucos dias foi nomeado um 
supplente de aubdelegado, residente na zona 
contestada e deixou o cargo de subdelegado 
um individuo tambem alli residente. 

Auctoridades administrativas do districto, 
conselheiros districtaes, etc., têm sido pes· 
soas residentes nessa zona e até hoje ne-
nhuma duvida foi levantada a respeito dos 
seus direitos civis e politicos quer nas suas 
relações individuaes, quer nas suas relações 
com o governo do município e com o do 
Estado. 

Não era, pois, possível que nós, por le-
viandade de occasião, por satisfaçllo aos de-
sejos pesscaes de quem quer que fosse, 
viessemos ferir fundo os di reitos e as garan-
tias da sociedade daquella zona. 

Não quero discutir a questão de saber Bi 
o rio <<.~gua Limpa» passa por este ou 
aquelle ponto; visto que isso disvirtuaria 
por completo o assumpto, o que compiteria 
antes a uma commissão de engenheiros que 
viesse tomar conhecimento daquella zona. 

O que eu venho fazer é, apenas, um pro-
testo contra a modificação da lei. (Ha um 
apa1·te). 

Interrompendo o meu discurso, devo dizer 
que me parece o poder judiciario o unico 
competente para dicidir actualmente neste 
sent1do e j á houve decisão em favor da co· 
marca de Além Parahyba. 

O Congresso nilo tem competencia para 
modifi car as divisas dos districtos, fJ Uer sob 
a fórma interpretativa, quer sob outra qual-
quer ; a interpretação doutr inaria per-
tence ao poder judiciario. 

O sR. J . GoNçALVES: - Mas, o Congresso 
vae fazer o seguinte : d1zcr qual o decreto 
que está em vigor. 

O SR A. PINTo:- Havia um projecto nesse 
sentido, da commiseão de Legislação e Jus-
tiça, a~slgnado (perdoe-me que cite o 
nome), pelo nobre deputado ar. Delfim Mo-
reira, prCljecto que não poude ser recebido 
porque não dava Roluçll.o á quest!l:o; mas o 
actual não faz só isso, vae além e deter -
mina que deve ser tal a divisa; o que se faz 
pela I . • vez no Congresso, violando a lei 
que determinou o prazo de 10 annos para 
que t aes modificações pudessem ser feit.as. 

Eu prometti que pouco me demoraria na 
tribuna e, de facto, não desejo por mais 
tempo fatigar (llão apoiados) vossa attenção, 

tanto mais que estando a terminar a aotual 
sess!l:o legislativa, aeri ditlloil a passagem 
do projecto antea que se reuna a commisa!o 
mlxta de Estatist.ica, a que caberão as ques-
tões de divisões de municipios. 

Entretanto vim fazer o meu protesto para 
que ftque gTavado nos annaea do Congresso 
que o projecto é, nlio só uma violaçl!.o da 
Constituiç!o, mas tambem uma violaçlio doa 
direitos daquella zona, contraria aos Inte-
resses de toda população que frequente-
mente tem se manifestado como se verifica 
de uma declaraç!l:o annexa aos papeis rela-
tivos ao projecto, pedindo que seJam man-
tidos os seus direitos. 

Tenho concluído. (Muito bem !) 

O •r. Ribeiro .Jonqnelra:-Peço a v. 
exc., sr. Presidente, o especial obsequio de 
mandar-me os papeis (é satis(etto). 

Sr. Presidente, eu vol-o digo com toda a 
franqueza, é com pesar que volto â Camara 
tios srs. Deputados para tratar deste assum-
pto que à demasiadamente conhecido de 
todos os collegas, entretanto, o simples de-
ver de fazer um protesto contra as palavras 
do illustrado deputado residente em S. José 
de Além Parahyba, e ta.mbem um dever de 
deferencia para com a sua pessoa me obri-
gam a dizer que a sua argumentação nl!o 
tem o minimo fundamento, não tem p roce-
dencia de especie alguma. 

E' certo que a Const., em seu art . I 12, 
determina que, decretada a divisão judicia· 
ria, politica e municipal, não poderá ser 
alterada sen!l:o no ftm de cada decennio, mas 
no art. 78 determina que as camaras mu-
nicipaes reverão, de commum accordo, as 
divisas dos seus actuaes municipios, caben-
do ao Congresso decidir as questões que fo-
rem suscitadas. 

O SR. A. PINTo:-Continúa o art., em seu 
paragrapho unico, dizendo que a população 
mineira, para os actuaes municipios, será 
de lO mil habitantes. Quer dizer que essa lei 
se refere à occasi!o em que t inham de ser 
organizados os districtos, e nlio a u ma epo -
cha permanente. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Mas, meu Deus, 
para a organizaçll.o ... 

0 SR. A. PINTO dá um aparte. 
O sR. E. OTTONI:-Nllo podia reorganizar 

os districtos, mas podia rever as suas di-
visas. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA:-E' O que a 
Const ., clara, expressa e terminantem entP, 
dispõe, que só pode haver modificação depois 
de 10 annos; entretanto, no art. 78, determi-
na que a revisão dos districtos será feita de 
commum accordo pelas camaras municipaes 
e no caso de duvida, deverá esta ser trazida 
ao conhecimento do Congresso para decidir. 

E' o que acontece; as camaras municipaes 
de Leopoldina e de S. José de Além Paraby-
ba não conseguiram chegar a um accordo 
quant? ás divisas dos districtos de Provi-
dencia e de Agua Limpa, por isso represen-
taram ao governo do Estado, que, depois 
de tomar informações dos agentes executi-
vos de uma e de outra, mandou que os 
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papeis fossem remettidos ao Congresso, para 
que este decidisse a questlto. 

Nlto é, pois, um negocio de familia, como 
disse o meu collega, nlto se trata de interes-
se individual. 

O sR. A. PINTO:-E' questlto da fazenda 
da cPeura», de propriedade do sr. Quirino 
de Resende. 

0 SP... RIBE IRO JUNQUEIRA:-Faço justiça ás 
camaras municipaes de Leopoldiua e de S. 
José de Além Parabyba. 

O SR. A. PINTO:-Jà houve despacho favo-
ravel do poder judic lario. 

0 BR. RIBEIRO JUI'õQUBIRA:-Nito houve tal 
despacho ravoravel. V. exc., que affirma isso, 
deveria ter trazido o accordão do Tribunal 
da Relação. 

o sR. A. PINTO: -Torna-se impossível 
apresentar de momen to. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUBIRA:-De momento, 
não, porque esta questão está aqui ha tres 
annos, v. exc . por diversas vezes tem se re-
ferido a esse accordll.c> , mas ainda não teve 
a coragem precisa para trazel-o, pois sabe 
que elle contraria formalmente sua afflrma-
tiva . 

Tendo havido um inventario feito na co-
marca de Leopoldina, pelo juiz de direito 
da comarca de S. José de Além Parahyba, 
aquelle, em vez de abrir conflicto de_ juris-
dicc!!.o e trazer esse facto ao conhecimento 
do Tribunal da Relação, deixou que o juiz 
de direito de S. José fizesse o inventario. Só 
depois de tudo terminado e liquidado, foi 
que um interessado no inventario aggravou 
para o Tribunal da Relação e este decidiu 
que estando a questão terminada, judicial · 
mente, e tendo sido o inventario feito de 
boa fé , não podia ser renovado na comarca 
de Leopoldina, como queria o seu juiz. Hou-
ve apenas uma prorogação de _jurisdicção. 

E, nós, sr. Presidente, devemos fazer jus-
tiça ao tribunal supericr do nosso Estado e 
não acreditar que elle invadisse attribuições 
que não lhe pertencem, porque a Const. 
determina expressamente que ao poder le-
gislativo cabe decidir das questões que fo· 
rem suscitadas entre os municípios. 

Por conseguinte, o projecto em discussão 
é simplesmente interpretati~o, declaratorio , 
elle det9rmina que, de accordo com a nos-
sa legislação, os terrenoR que estão á mar-
gem esquerda do rio «Agua Limpa» pert.:m-
cem á comarca de Leopoldioa, e os terrenos 
que estão ;i. margem direita pertencem á 
comarca de S. José de Além Parahyba. 

Sr. Presidente, o districto de Agua Lim-
pa foi creado pelo decreto de 6 de maio de 
1890, pelo então governador provisorio do 
Estado da Minas, o sr. dr. João Pinheiro. 
Por esse decreto pertenciam ao districto de 
Agua Limpa todas as terras que Yertessem 
para o mesmo ribeirão; tres dias depois, a 
9 de maio, foi creado o districto de ProYi · 
dencia, determinando se que a~ divisas en-
tre os districtos de Providencia e de Agua 
Limpa começassem das nascentes do <tAgua 
Limpa>> até a fazenda da «Soledade» 

Está claro que o decreto de 9 de maio mo-
dificou o decreto de 6 do mesmo mez, nesta 
parte . 

Deixaram, portanto, de pertencer ao dla-
tricto de Agua Limpa todas as terras ver· 
tentes para o mesmo ribeirão; excepçllo feita 
daquellllB vertentes da margem direita, por 
que as da margem esquerda, por lei expre•-
sa, passaram a pertencer ao districto de 
Prvvidencia, en trão creado. 

o fR. J. PENNA:-E porque desde eue 
tempo v. exc . nll.o chamou essa fazenda para 
o município de Leopoldind 

0 SR. lhBEIRO JUNQtiBIB.A:-Porque nessa 
occasião eu não era agente executivo muni-
cipal de Leopoldina, não conhecia essas di-
visas e nem siquer a localidade, mas .é certo 
que a fazenda <:jue provocou o conflicto 
pagava direitos a Leopoldina. Sómente mais 
tarde se levantou a duvida e o município 
de Leopoldina viu diversas fazendas que lhe 
pertenciam consideradas como pertencentes 
ao município de S. José de Além Parahyba, 
então fez seu protesto e trouxe a questão 
ao conhecimento da C,11.mara dos srs. Depu-
tados, visto como não quiz proceder arbitra-
riamente r .. zendo barulho. A municipalidade 
de Leopoldina está acostumada a receber e 
acatar sempre as deli berações do Congresso 
Mineiro, e este pi'ecisa fazer uma lei inter-
pretativa que, em r .. ce da legislação vigente, 
disponha que os terrenos da margem es-
querda do ribeirll.o «Agua Limpa» pertencem 
a Leopoldina e os da margem direita a Si;:o 
JoEé. 

O SR . A. PINTO:-V. exc. o anno passado 
disse que ia cobrar judicialmente naquelle 
logar. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Não tlz iS~O por 
prudencia. 

Tenho a certeza de que aquelles habitantes 
não sll.o culpados da demora que tem havido 
no Congresso para se decidir essa questão; 
limitei -me a mandar um protesto á IJamara 
Municipal de S. José, dizendo que, em qual-
quer tempo depois de resolvida a questão, 
a municipalidade de Leopoldina ficava com 
o direito de rehaver a importancia de im-
postos indevidamente pagos ao municiplo 
de Além Parahyba . Como agente executivo 
municipal do município de Leopoldina, ze-
lando pelos interesses do povo, não que· 
rendo commetter uma arbitrariedade e nlto 
querendo que o povo sofi'resse o resultado de 
um .mal que não praticou, meu procedi-
mento foi correcto e nem poderia ter sido 
outro. 

Folgo de dizer que nesta questão tenho 
reconhecido uma habilidade extraordinaria 
em meu illustrado collega residente em S. 
José de Além Parahyba, mas, habilidade de 
inacção, porque tem conseguido durante tres 
longos annos ..•. 

O SR. A. PlNTO:-Não sou deputado ha tres 
annos. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUBIRA .. . que a Camara 
dos Deputados nada decidisse sobre tão im-
portante assumpto. 

O nobre deputado sabe perfeitamente que, 
em relaçll.o a essa zona, ha questões parti-
culares que esperam a decisão do Congresso 
Mmeiro p!!.ra depois serem resolvidas. 

O SR. A. PmTo:-lgnoro; as questões do 
município de Além Parabyba, todas ellu 
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estlio proseguindo independentemente de 
soluçí\o . 

0 SR . RIB&IRO JUi\QUElRA:-Ha. engano de 
v. exc. V. ex c . descouhece ate o que acon-
tece em seu proprio município. 

0 SR. A. PINTO dà um aparte. 
O sa. R. JuNQUEIRA:-S!o estas, sr. Presi-

dente, as observaç!les que eu tinha a f11zer; 
lastimo, apenas, que o 1llustrado collega, 
cujo espírito lucido reconheço, tenha tido a 
coragem de vir dizer á. Camara que o Con-
gresso Mineiro nlo pode de maneira alguma, 
em face da Comtituiçll.o, fazer leis interpre-
tativas das diviaas dos diversos dtstrictos. 
Nil.o creio que s. exc. deoconheça o no!so 
.t1reito ci vil, e o nosso direito constitucio 
na! a este respeito, e não saiba. faze r a dif· 
ferenca entre uma lei modi fi cativa e 
uma lei interpret;, tiva. Acredito simples-
mente que s. exc. assim procede para mais 
uma vez adiar a questão, que, in felizmente, 
este anuo nl!.o tem tempo de ser decidida 
pelo Congresso Mineiro, mas, eu espero que 
a Camara approvarli. o projecto pelo menos 
em sua I . ·discussão, afim de que em 2. · o 
illustrado collega possa apresentar modi-
ficações, si julgar conveniente. 

O que é nece8sario é que a Camara dos 
srs. Deputados mostre que não tem interesse 
algum em prolongar por mais tempo a de · 
cis!l.o de tão im}Jortante questão. (Muito bem; 
mu ito bem) . 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discuss!l.o e procedendo se a votação e 
approvado o projecto.-A' commissão de Le-
gislação. 

O sR. JoÃO LUIZ (p ela ordem) declara 
que votou contra o projecto por não ter a 
commissão tomado em consideraçllo um re · 
querimento por s. ex c. oJI'ereciuo em a ses-
são do anno passado. 

..... O sr. Ribeiro Jnnquelra (pela ordem): 
-Peço á v. ex c . , sr. Pre i dente, o especial 
obsequio de enviar· me os papeis relativos á 
questão ( ~· satil(eiro). 

Sr. Presiden~e, quero apenas mostrar ao 
meu illustrado collega residente na Campa-
nha, a sem razão de ser do seu modo de 
pensar . S. exc. requereu o anno passado 
que as commis Oes dessem parecer sobre 
um substitu t ivo por mim apresentado, as 
com missões reuniram-se, deram parecer opi-
nando pela approvaçlto do proj ecto substi 
tutivo que voltou de novo ás commiss!les 
paro. que ellas formulassem, por si, novo 
projecto, em virLude de um requerimento 
do sr. Carneiro de Resende, hoje deputado 
federal. 

Vã, pois, o nobre col!ega que não tem 
razão a censura que s. exo. dirigiu à. com-
missão. 

O SR. JoÃo Lutz: - NI!.o censurei ; apenas 
protestei. 

0 SR. RIBBIR.O JUNQUEIRA :-N!I:o tem razão 
de ser o seu protesto, porque as commis-
slles deram o seguinte parecer (Líi). 

O SR. JoXo Lut:!. :-Perdão; nll.o é a esse 
aubatitutfvo que eu me referi, mas ao pro-
jacto n. 5"9, de 1898. 

c - 39 

0 SR . RmElR.O JUNQUIURA. :-E' justamente 
esae. 

O sR. João Luiz :-E' diJI'erente. 
0 SR. RmRIRO JUNQUEIRA :-A commissão 

tinha dado parecer anLeriormente. V. exc. 
procure aqui e ha de verificar isso, mesmo 
porque em 1898, so houve um parecer que 
nem ao menos terminava em projecto. 

O IR. A. DUTRA. :-A com missão sentiu-se 
confusa deante de tantos projectos e for-
mulou um outro novo para esclarecer a 
questão. 
3.& DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 117, no SENADO 

Lido e posto em 3.a discussão encerra-se 
esta sem debate e fica adiada a votaçll.o do 
projecto n. 117, do Senado, sobre permuta 
de officios de justiça, 

Suspende-se a sessão por dez minutos, 
sando reaberta findo este prazo. 
2.a DISCUSSÃO no PROJECTil N. 120, DO SE~ADO 

E' lido, posto em segunda. discussão que 
sem debate é encerrada ficando adiada a 
votação do projecto n. 120, do dnado, con-
cedendo licença á professora de Carandahy, 
d. Carolina Maria <1' Ascensão Li ma . 

J.a DISCUSSÃO DO PROJ&CTO N. 81 

E' em seguida lido e posto em primeira dis-
cussão o projecto n. 81, sobre E. F. que 
ligue a Capitlll do Estado a Pitanguy. 

O sr. Vasco Azevedo :-Sr. Presidente, 
repre~;entante da zona. directamente interes-
sada na approvaçlio do projecto n. 81, apre-
sentado á Camara pelo meu illustrado col· 
lega residente na cidade do Pará, venho tra. 
zer, com meu voto, minha inteira solida-
riedade ás idéas nelle expandidas. 

Si é certo que em todos os tempos as es-
tradas de ferro constituem um elemento de 
progresso, um elemento indispensavel para 
o desenvolvimento das relaç!les do com-
mareio e da grandeza dos povos, nllo é me-. 
nos certo que a estrada em questão reveste-
se de um caracteristico ainda mais impor-
tante, qual o de vir directamente prestar 
um grande serviço á Capital do Estado. 

Conheço a zona dos tinada ao percurso 
dessa ferro-via e posso atnrmar á Camara 
dos srs. Deputados que bem poucas regi!les 
do Estado terão terrenos que oJI'ereça.m aa 
condiç!les de facilidade para construcção de 
uma estrada de ferro, como aquella que foi 
lembrada no projecto D. 81. DJ fac to, sr. 
Presidente, a estrada de ferro de que se 
trata, vae atravessar uma zona riquíssima, 
servindo a muitas localidades importantes 
pelo seu commercio e, principalmente, pela 
sua larga producçtto agrícola 

U:11 SR. nBPUTADO :-E' muito mais via-
vel do que a de Gonçalves Ferreira. 

0 IR. F. E MELLO :-E' a distllncia é muito 
menor. 

0 !R. VASCO AZEVE DO :-Quando discutiu-
se aqui a utilidade d:~ construcçtto de uma 
estrada de ferro, ligando esta Capital i 
Gonçalves Ferreira, tive occasilo de fazer 
uma representação á Camare. pedindo prefe~ 
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rencia para a estrada que procurasse a zona lsarlo e ha de levar á mineraçll:o do Morro 
de Pitangoy e tive a satlsfaçlio de ver que Velho os elementos de que ella precisa para 
essa idéa encontrou no seio do Congresso se desenvolver. 
franca sympathia a ponto de ser quasi ven- Por todas estas razões, não só pelo inte-
cedora. resse que tenho pelo desenvolvimento da-

O projecto em discussão virá satiefazer quella zona como pelo progresso do Estado 
aos vitaes interesses de localidades impor- à que eu venho declarar que voto pelo pro-

- tanto~. De facto, partindo a estrada desta jacto do meu nobre collega, projecto que, 
Capital, encontrará logo o arraial da Conta- estou certo, será convertido em realidade. 
gem florescente pela sua producção de café UM SR. DEPUTAD0:-0 que precisamos é 
e de cereaes; atravessará egualmente o di- emendal·o em 2.• discussão para tornal·o 
stricto da Cape lia Nova do Betim, onde exls · mais viavel, dando garantias de juros. 
te tambem 'grande producção agrícola. E O aR. VAsco AnvEoo:-Quanto á. garan-
além disso, sr. Presidente, nós faremos um tia de juros, si o Congresso julgar que ella 
beneficio ao povo daquella localidatle, re- é necessaria, como eu penso que é, será 
commendavel pelo!l seus sentimentos rtlpu- uma quantia ingnitlcante, porque a estrada 
blic&nos, porque desde o tempo da monar- à extraordinariamente barata. 
chia, a Capella Nova do Betim se constituiu O SR. F. MELLo:-Será apen&s um ihcen-
um centro da idéa democratica, como o tivo para sua conclusão. 
demo~stro~ perf~itam~nte no ultimo anuo O SR. VAsco AzBvEoo:-E essa garantia, 
de exastenc1a do 1mper10. .. pela natureza de zona, pela importancia da 
. O BR. L. CASSlANO :-Isso e uma verdade sua producção, pela sua uberdade, ha de ser 
mcontestavel. _ . mais de que compensadora e não pesará 

O sa. VAsco AzEvEoo:-AssJm ar. Pres1 absolutamente nos cofres publicos. 
dente, prestaremos u~ ~avor âql;lelles . de- UMA voz:-Quando ha garantia os kilome-
nodados campeões da Jdea republicana 0 do tros crescem de uma maneira extraordina-
progresso do Estado. · 

Dalli, margeando o rio Betim a estrada rl~ 
atravessará o rio Paraopàba ~ouco abaixo SR. YArco AzEvEoo:-Por estas razões, 
da Ponte Nova e terá um percurso facil e dou 0 darei ao projecto todo meu apoio 
natural sebauindo o ribeirão da Varginha, nesta e nas demais discussões (Muito bem; muito bem). 
até o Morro de Matheus Leme, localidade, Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
como as já enumeradas, de desenvolvida se a discussão, ficando a votação do proje-
producção agrícola e rica pelas importantes cto adiada para quando houver numero 
Jazidas auríferas alli existentes. Transpon- legal. 
do facilmente ainda, sr. Presidente, a ver-
tente do Paraopéba para o valle do Pará., 
no Jogar denominado Sesmaria, ella irá be· 
noticiar uma cidade que deve merecer do 
Congresso Mineiro todas as attonções, já 
pela índole pacifica e laboriosa de seus ha-
bitantes, já pela sua magnífica collocação 
topographica, já pela sua riqueza natural-a 
cidade do Pará. 

Dahi, para cidade de Pitanguy, margean-
do o ribeirão dos Guardas e ganhando mais 
tarde a margem dos rios S. João e Pará, 
a estratla é de uma conPtrucção tão facil, 
que um pratico poderá fazel-a. 

0 BR. F. E MELLO dá um aparte. 
0 BR. VASCO AZBVBDQ:-Alem das vanta-

gens de uonstrucçãn apontadas, decretada a 
estrada consignada no projecto n. 81, as 
communicações das zonas do centro far se-
hlio naturalmente pela Capital do Estado vis · 
to como será esse o caminho mais directo 
para o Rio de Janeiro. 

E a permanencia ou a passagem daquelles 
que se destinam ao Rio de Janeiro darà á 
nossa Capital um novo elemento de vida 
e de progresso, augmentando-lbe o movi-
mento e facilitando a vinda para aqui de 
generos de primeira necessidade. 

Ainda, sr. Presidente, notarei que dentro 
em poucos annos esta cidade ha de se re-
aentir necessariamente da falta de lenha e 
de madeirns que hllo de escassear em vir· 
tude de achar-se nas proximidades da n:i-
nelraçlo do Morro Velho que faz lnrgo con-
sumo desses materlaes. Entlo essa estrada 
fornecerá á Capital o combustlvel necessa 

J.a DISCUSSIO DO PROJECTO N. 79 
Lide. e posto em 1, · discussão é esta sem 

debate encerrada e fica adiada a votaçlo 
do projecto n. 79, sobre E. F. de Monte San-
to ás divisas de S. Paulo. 

1. • DISCUSSÃO D:l PROJECTO N. !l3 

Finalmente entra em I. • discussão que 
encerra-se sem debate e fica adiada a votação 
do projecto n. 83, sobre auxilio para a pro· 
paganda do café. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa para amanhã a se-
guinte: 

ORDEM DO !:liA 

PRIMEIRA PARTE 

Até um hora da tarde: 
Leitura e approvação da actll. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commls-

sões e dos projectos depois de Impressos o 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commls-
soes. 

Apresentação de projoctos, requerimentos, 
indicações, loterpellações ou moções. 

Discussll:o de requerimentos, indicações, 
interpellações e moç!Ses. 

Approvaçlo de redacções tlnaes. 
Votação da mataria cuja discussão tlcou 

encerrada. 
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SEGUNDA PARTE 
Ale 4 horas da tarde: 

2.a discussiio do projecto n. 78, elevando 
o prazo de que trata a lei n. 148 para cadu· 
cidade de concesslto de privilegio&. 

Discusslio dos pareceres ns. lll, ll2 e 1 I 3. 
I .a diacussllo do projeoto n. 76, sobre f e· 

riu do foro. 
Levanta-se a sesslio. 

57 .a SESSÃO ORDlNARIA A03 ~8 DE AIJOSTo 
DE 1goo 

PRBBIDENCIA DO SR. RIDEIRO DE OLIVEIRA 
SU.\lMAI\10 : - 1. • parte da 'lrdem •lo !li a . -

A ela .- Não ha exvediente. - 2 . • l •: llura - Aprc-
sentaçllo dos pareceres para 3 . · discuss~o dos 
projectos na. 119 e 121, do 'lenadc. e para 2. ·do 
de n. 80, da Camara. IJem do de n 117.- Vo-
taçõe! adiadaa.-l\equerimen lo3 de urgencia .-
Apresentação de parecer para a.· discnasllo do 
projecto n. 120, do Senado.-2. · parte.-2. • dis-
cussllo do projecto n. 713.-Discuesllo dos pare-
ceres ns. lll, 112 t1 113.-1.• discmsllo do pro-
jeclo n. 70.-0rdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada acham-se 

presentes os ara. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Gaspar Lopes, Olympio Bor~ 
gea, Astolpho Dutra, Aatolpho Pinto, F. Pei · 
xoto, Joaquim Calixto, Jayme Gomes, Ribei-
ro Junqueira, Jolto Velloso, Vasco Azevedo, 
Epaminondas Ottoni, Delfim Moreira, Frank-
lin Botelho, Carvalho Britto, Juvenal Pen-
na, João Luiz, Xavier Rolím, AbeHard, Fer-
reira e Mello, Luiz Caaslano, Julio Tavares, 
João Pio, Simel.'ío Stylita e Valerio de Re-
sende, faltando com causa participada os 
ara. : Bernardes de Faria, Alves de Lemos, 
Agostinho Pereira, Brandão Filho e Nunes 
Pinheiro e sem ella os maia senhores. 

Abre se a. sesalio 
Não se achando presentes os srs. supplen-

tes de Secretario& é convidado para. o logar 
de 2. · Secretario o ar. Gaspar Lopes. 

Lida a acta da antecedente e não havendo 
quem sobre ella faça observações e a mesm a 
dada por approvada. 

Não ha expediente. 
2 .• I,EITURA 

Tem segunda leitura e fi ca sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres ns. 
ll4, 115 e ll6. 
APRESENTAÇÃO DE PAREm!RES DAS COMMISSÕES 

0 PR. LUIZ CASSIANO, par parte da com· 
missão de Redacção, envia ó. Mesa as reda-
cções tlnaes dos projectos n. 72 sobre orça-
mentos de Camaras Municipaes e 40 sobre 
eleições municipaes redigido de accordo com 
a emenda do Senado e requer e obtem dis . 
pensa das formalidades regimentaes para 
serem discutidas e votadas immediatamente 
as redacções apresentadas. 

Lidas e postas em discussão successiva-
mente, na fórma requerida, são approvadas 
as duas redacções. 

Remetta se á sancçlio o projecto n. 40 e 
ao Senado o de n. 72. 

0 SR. VASCO AzEVEDO, pela commissl[o de 
PetiçOes, apresenta os seguintes: 
Pa.-ecer p'ra 3. • discusslt.o sobre o p1·ojecto n . 

ff9, do Ser~ado 

A cammieailo de Repreaentaçl!es e Reque-
rimentos e Petições, á. que foi presente o 
projecto n. 119, do Senado, já approvado em 
2.a discussllo, é de parecer que seja submet-
tido á. 3.a com a mesma r edacçlio e appro-
vaJo. 

Sala das commissoes, 28 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.-Simeão Stylita. 
Parect•· pcu·a 3. · discuuilo sobt·• o projecto 

n. 121, do Senado 

A commissão de Representaçoes, Requeri-
mentos e Petições, a que foi presente o 
projecto n. 121, do Senado, já approvado em 
segunda discussão, é de parecer que seja 
submettido á terceira, redigido como se acha 
e approvado. 

Sala das commissoea, 28 de agosto de 1900. 
-Vasco Azevedo.- Simel!o Stylita. 

O MESMO · SENHOR requer e obtem dispen-
sa de impresslio e interstício para que en· 
trem elles na- ordem do dia de amanhã. 

0 SR. JAYME GOMES, pela commisS!lO de 
Obras PublicaP, envia á Mesa o seguinte 

P arecer n. 117 

A commisslto de Obras Publicas, a que fo-
ram presentes as representaçOes da Camara 
Municipal de Sete Lagoas e do Conselho Dis-
trictai de Pequy, pedindo a construcçllo 
de uma ponte sobre o rio Paraopeba, na es-
trada que liga os municipios de Sete Lago-
as, Pará. e Pitanguy : 

Considerando que não convem al terar a 
praxe adoptada pela Camara em consignar 
verbas eapeciaes para pequenas obras, como 
esta, cuja despesa poderà ser feita pela ver-
ba - Obras Publicas - do orçamento, é de 
parecer : 

Que as mesmas representações sejam en-
viadas ao governo para tomal-as na eonsi-
deraç!!o que merecerem. 

Sala das commissões, 28 de agosto de 1goo. 
-Jay me Gomes. -E. Ottoni.- Franklin 
Boteiho.-A imprimir-se. 

0 SR. VASCO AZEVEDO (ptla 01·dem) requer 
e obtem dispensa das formalidades regimen-
taes para que possa figurar na ordem do dia 
de amanhll o parecer que acaba de ser apre -
sentado. 

0 SR . CARVALHO BRITTO, por parte da com-
missão de Constituição e Legislação, apresen-
ta o seguinte : 
P,11·ecer pat·n 2. • disr.ussão sobre o p rojecto 

n. 80, de 1900 

A commissM de Constituição e Legislação, 
a que foi presente o projecto n. 80, jà ap-
provado em I.· discussão, é de parecer que 
seja u mesmo submettido á 2. • discusslio e 
approvado . 

:<ala das commissões, 28 de agosto de 1900. 
-Cj rval llo Rritto .-Astolpho Dutra.:-A im-
primir-se. 



Nll:o ba projectos e indicações a serem 
apresentados. 

VOTAÇÕE~ ADIADAS 
Submettldo á votaçllo em 3. · discussão 

o projecto n. ll7, do Senado, sobre permu-
ta de officios de justiça é o meamo a-ppro-
va.fo e na fórma do Regimento vae á san-
cçito.-Communique-se ao Senado. 

Em seguida approva-se em 2. · discussllo 
e vae á commissito de Petições o projecto 
n. 120 do Senado sobre licença á professo· 
ra de CRrandaby, d. Carolina Maria de As· 
censllo Lima. · 

E' egualmente approvado em 1. · di seus· 
são e vae á commissito de Obras Publicas o 
projecto n. 81, sobre E. F. da Capital á 
Pltanguy. 

Approvado em 1. · discussão vae egual-
mente á commissão de Obras Publicas,o p!'o-
jecto n. 79 sobre E. F. de Monte Santo ás 
divisas de S. Paulo . 

Final mentA é approvado em 1. · discus-
são e volta á commissão de Orçamento o 
projecto n. 83, sobre auxilio para a propa-
ganda do café . 

RKQUERIMENTO DE URGENCIA 

0 SR. VARCO AZEVEDO (pela ordem), ob-
tendo urgencia, apresenta por parte da 
commissll:o de Petições o seguinte 
Parecer para terceira discussílo sobre o pro-

jecto n. 1.20, do Sen~do 

A commissl!o de Representações, Reque · 
rlmentos e Peticões, a que foi presente o 
projecto n. 120, do Senado, jà approvado 
em sesrund a discus~l1o, é de parecer que 
s~ja submettido á terceira com a mesma ra-
dacção e approvado. 

Sala das commissóes, 28 de agoato de 
1900. - Vasco Azevedo. - Simeão Stylita. 
- A imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.~ 
2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 72 

Lido e -posto em segunda dlRoussl!o, por 
artigos, é sem debate 8Tlprovado e vae â 
cnmmisslin de Constit.niclio e Legislac~o o 
projecto n. 78. elevantlo o prazo de que 
trata a lei n. 148, para a caducidade de 
concessão de privilegias. 

DISCUSSÃO DOS- PARECERE~ NS . 111 E 112 

Sem d~bate sn:o aporovados os pareceres 
de ns. 111 e 112.-0fflcie-se ao Governo. 

DISCUSSÃO DO PARECER. N. 113 
Lido e posto em discus~lio o parecer n. 

113 encerra-se esta sem debate e fica adiada 
a votação. 

1.• DISCUSSÃO DO PROJ EC "I' O N. 76 
Finalmente, lido e nosto em primeira dis-

cussão encerra-se esta sem debate e fica 
atlia.1a a votação do projecto n . 7·1, sobre 
:ferias do foro. 
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Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanbl!. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTB 

Até uma .bora da tarde: 
Leitura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commls-

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentaçl!.'l de pareceres das commis· 
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussl!o de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções finaes. 
Votação da mataria, cuj_a discussão tloou 

encerrada. ' 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

3.• discussão dos projectos ns. 119 e 121, 
do Senodo, concedendo licença a funcciona-
rios publicas. 

Discnsslto unica do parecer n. 117. 
l.a discussão do projecto n. 8~, sobre pon-

tes nos municípios de Santa Bubara e lta· 
bira. 

Levanta-se a sesslio. 

TERMO DE REUNIÃO PARA A 5S.a SESSÃO 
ORDINARIA, AOS 29 DE AGOSTO DE 1900 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Gaspar Lopes. Carvalho Brit-
to, Joaquim Calixto, João Velloao, João Pio, 
Epaminondas Ottoni, Ribeiro Junqueira, Xa-
vier Ro1im, Vasco Azevedo, Jayme Gomes, 
Simelio Styllta, Delfim Moreira e Abeilard, 
faltando com causa participada os srs. Ber-
nardes de Varia, Alves de L'lmos, Av;ostinho 
Pereira, Eran rlão Filho e Nunes Pinheiro, 
e sem olla os mais senhores. 

Não havendo numero 1e~al para se abrir a 
sessão o sr. Presidente dos ia-na para ama-
nhã a mesma ordem do dia já publicada e 
convida OP srs. deputados para comparece-
rem amanhã á hora regimental. 

TERMO DA REUNIÃO PARA A 58.• SF.SSÃO 
ORDINARIA, AOS 30 DE AGOSTO DE 1900 

PREBIOENCIA DO SR. C.RLESTINO SOARES 
(2 .· Sec1·etario) 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Celestino Soares, Ribeiro 
Junqneira, Carvalho Britto, Xavier Rol i m, 
Jolio Pio . .Tolto Valioso, Delfim Moreira, Fer· 
reira e Mello, Olymplo Bor~tes, Vasco Aze· 
vedo, Luiz Cassiano e Ep11.minondas Ottonl,. 
faltando com causa participada os Prs. Ber-
nardes de Faria, Alves de Lemos, Agostinho 
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Pereira BrandliO Filho e Nunes Pinheiro e 
sem ellas os mala senhores. 

Não ae achando presentes os ara. Presi-
dente, vice-presidente, I.· secret!\l'io e sup-
plente de secretarios, occupa a cadeira da 
presidencia"o ar. Celeatino Soare! (2.· Se · 
cretario) que convida para I. · e 2. • secreta-
rios os srs. Ribeiro Junquelra e Carvalho 
Britto. 

Não havendo numero le~al para abrir-se 
a seulio o e r. Presidente declara que a or-
dem do dia para amanhn: é a mesma já an-
nuuciada e convida os senhores deputados 
para nova sesslio amanhlt á hora regimental. 

TERMO DA REUNlÃO PARA A 58.• SESSÃO 
ORDINARIA, AOS 31 DE AGOSTO DE 1900 

PRESIDBNCIA DO SR.. CELESTINO SOARES 
(2. · Secretario) 

Ao meio-dia, fefta a chamada, acham se 
presentes os srs. : Celestino Soares, Delfim 
Moreira, João Pio, Silva Fortes, Carvalho 
Britto e Olympio Borges. faltando com cau-
sa participada oJ ara . : Bernardes de Faria, 
Alves de Lemos, A~ostinho Pereira, Brandl!.o 
Filho e Nunes Pinheiro e sem ella os mais 
senhores. 

Nlio havendo numero legal para se abrir 
a sessl!:o o ar. Presidente depois de haver 
convidado para I.· e 2.· secretarios os ara. 
Carvalho Britto e Olympio Borges designa 
para amanhã a mesma ordem do dia já pu-
blicada e convida os srs. deputados para 
nova sessão amanhã á hora regimental. 

Jolio Luiz, João Velloso e Carvalho Britto, 
faltando com causa participada os senhores: 
Bernardes de Faria, Alves de Lemos, Bran-
dlio Filho e Nunes Pinheiro e sem ella os 
maia senhores. 

O ar. Presidente, depois de haver convi-
dado para I.· e 2. · Secretarios os senhores 
Xavier Rollm e Olympio Bor~res, declara que, 
n!o havendo numero para abrir-se a sesslto, 
continú.a para amanhli a mesma ordem do 
dia já annunclada . 

TERMO DA REUNIÃO PARA A 58.• SE SÃO 
ORDINARlA AOS 4 DE SETEMBRO DE 
1900. 

PR.ESIDXNCIA DO SR. AGOSTISUO PEREIRA 

( 1.o Stcretario ) 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara . : Agostinho Pereira, Carva-
lho Britto, Vasco Azevedo, Olympio Bor~es, 
Silva Fortes, Ferreira e Mello, Jolio Vello3o, 
Epaminondas Ottoni e Joll:o Luiz, faltando 
com causa participada o~ srs.: Bernardes 
de Faria, Brandão Filho, Nunes Pinheiro e 
Alves de Lemos e sem ella os mala se-
nhores. 

0 SR. PRKSIOENTE convida -para }.o 8 2,o 
secretar los os srs. Carvalho Britto e Vasco 
Azevedo. 

Nlio havendo numero legal para abrir a 
sessão o sr. Presidente desilrna para ama-
nhli a mesma ordem do dia já publicada. 

TERMO DA REUNIAO PARA. A 5.'~.• SESSÃO 
TERMO DA REUNIÃO PARA A 58 .• SESSÃO ORDINARlA AOS 5 DE SETEMBRO DE 1900 

ORDINARIA AO I.· DE SETEMBRO DE 
1900. PREBIDENCIA DO SR. AGOSTINHO PBREIRA 

PRESIDENCIA DO SR. CELESTINO SOARES 
(I.· Secretat·io) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores: 

Celestino Soares, Xavier Rolim, João VeJo·-
so, Silva Fortes e Olympio Borges, faltando 
com causa participada os senhores : Bernar-
des de Faria, Agostinho Pereira, Alves de Le-
mos, Brandão Filho e Nunes Pinheiro e sem 
ella os mais senhores. 

0 SR.. PRESID&:-iTE convida para I.· e 2 . • 
secretarios os srs. Xavier Rolim e João 
Valioso. 

Não havendo numero legal para abrir ·Bd 
a sessão o sr. Presidente con vida os senho-
res deputados para nova sessão amanhã A 
hora regimental, e declara que a ordem do 
dia é a mesma já publicada. 

TERMO DA REUNIÃO PARA A 58.· SESSÃO 
ORDINARIA AOS 3 DE SETEMBRO DE 
1900. 
PI~ESIDENCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 

(f. · Secretat·io) 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Agostinho Pereira, 
Xavier Rolim, Olympio Borges, Silva Fortes, 

(1. • Secretario) 
Ao melo-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara. Agostinho Pereira, Carva• 
lho Britto, Ferreira e Mello. Olymplo Bor~res, 
Epaminondas Ottonl, Jol!:o Valioso e Luiz Cas-
siano, faltando com causa participada os 
srs. Bernardes de Faria. Alves de Lemos, 
Nunes Pinheiro. Br~tndão Filho, Vasco Aze-
vedo, Jolio Luiz e Silva Fortes e sem ella 
os mais senhores. 

0 ~R. PRESIDENTE conviria para 1. · e 2.' 
secretarios os srs Carvalho Britto e Ferrei-
ra e Mello e declara que nlio baven rlo nu-
mero legnl para abrir-se a sesslto continúa 
para amanhã a mesma ordem do dia já an · 
nunciada. · 

DISCURSO PB.ONUNCIADO NO EXPEDIENTE 
DA SESSAO DE 25 DE AGOSTO DE 1900 

O llr. Carlos Toledo:- Requeiro â v. 
exc., sr. Presidente, mandar-me apresentar 
as notaR tachygraphicas do discurso por mim 
proferido. afim de responder ao nobre depu-
tado. (E' satisfeito). 

Sr. Presidente, muito poucas palavraR t&-
rei de dizer a respeito da reclamaç~o que 
acaba de ser feita pelo mostrado oollega, 
residente em Montes Claros, acerca do die-
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curso por mim proferido nesta casa, fazen-
do ligeiro reparo a uma publicaçll:o do «Dia-
rio de Minas» sobre um projecto de que s. 
e_x~ .. foi auctor e que se referia a incompa-
tibilidades para o cargo de agente executivo 
municipal. 

A Camara dos Deputados foi testemunha 
da correcç!o, lisonJeio-me de dizel-o, que eu 
tive para com o digno collega., em relação 
á sua honorabllidade pessoal (AJJaiados.) 

N_em por um momento, sr. Presidente, po-
deria passar pelo meu espírito a idéa de 
que s. exc., honrando nobremente o manda-
to de que _está investido pelo povo minei-
ro •.. 

0 SR. CRLE3TINO SOARES : - Agradecido, 
0 SR. CA'RL'>S TOLEDO ... para representai O 

na Camara dos ara. Deputados, apresentas-
se um projecto que guardasse em seu bojo 
-o interesse individual, ou um interesse po-
lítico de s . exc. 

Fiz esta justiça ao nobre caracter do il· 
lustre representante de. Minas, residente em 
M~ntes Çlaros, e não me arrep.endo de ter 
fe1to, po1s que s. exc. com seu procedimen-
to, nlio tem desmerecido a confiança do ora· 
dor, a confiança da Casa e, acredito mesmo, 
a confiant;a do povo que o investiu do man-
dato que desempenha. 

Mas, ar. Presidente, eu exlranbei sobre 
modo a reclamação de s. éxc. a respeito 
das pbrases por mim proferidas por occasião 
de fazer ligeiro reparo á. publicação do «Dia-
rio de Minas>> porque parece-me, é caeo vir-
gem, no Congresso Mineiro, duvidar-se da 
sinceridade, da bonorabilidade de cada um 
dos representantes do povo no modo de ma-
nifestar seu pensa.mento, no modo de tradu-
zir as suas ide as em relação aos a€sumptos 
q~e s_lio tratados aqui, no seio do parlamento 
mme1ro. 

Extranbei sobre modo, sr. Presidente, 
porque tenho por norma não inverter jamais 
o meu pensamento, tenho por norma offir-
mar sempre, e publicamente, aquillo que eu 
digo; assumindo disso inteira responsabili-
dade. 

Faço justiça ao corpo de tach ygraphos 
<iUe têem trabalhado assiduamente nesta 
casa e que têem sabido cumprir os seus 
deveres, nos discursos por mim proferidos 
noto sempre que o trabalho stenographico é 
completo, pequenas alterações tenho a fa-
zer e ainda hoje restitui um discurso que 
me foi entregue e que vae ser publicado tal 
qual foi pronunciado nesta casa. 

Ora, sr. Presidente, o que se deu em re-
lação ao nobre deputado foi simplesmente 
o seguinte: eu ignorava então a publicação 
feita no «Jornal do Povo» a respeito da can-
didatura de s. exc. ao cargJ de agente ex-
e?utivo do município de Montes Claros, can-
didatura que declarei no meu discurso 
ignorar ainda visto como eu nlio poderia 
dei~ar-me levar pelas publicações de um 
per10dico, por mais veridicas que ellas fos-
~em e nem tão pouco por boatos, ditos ou 
mformações de qualquer pe~soa. 

O que declarei, em meu discurso, foi que, 
em relaçllo a este assumpto, tratava-se de 
um facto que se tornara publico e notorio, 

ruas que, na qualidade de representante do 
Estado, eu não tinha base sulllciente, funda-
mento legitimo para alllrmar perante a 
Camara aquillo que se propalava. 

E' verdade que proferindo o meu discur-
so, e na occasião, exactamente em qu6 me 
referia a esse assumpto ou dizia o seguinte 
(Lê): 

c, .. julguei que a mataria proposta em 
alfluns numeros do projecto apresentado 
pelo nobre deputado residente em Montes 
Claros, nllo estava em condições de ser ap-
provada pela Camara. 

Eu ignorava, porém, ar. Presidente, a cir-
cumstancia, ali ás tornada publica, de que 
o nobre deputado era canditato ao cargo 
de agente executivo da municipalidade de 
Montes Claros ... »ahi ha um aparte que é o 
seguinte: «o ar. Celestino Soares: eu con. 
testo isso». LembrJ-me, perfeitamente, de 
que na occasião houve outros apartes e 
eu disse, concluindo meu pensamento . . . 
«em concurrencia com outro cidadão, que 
tem contracto com o governo da União». 

Esta ultima parte do período-que tem 
contl'acto com o gJt:CI'no da União- aqui 
está perfeitamente clara, · escripta por mi · 
nha propria lettra, (apresentando o autogra-
p ho) visto ser complemento do meu pensa-
mento; nlio está nas uo~a.s tachygraphicas 
porque o tacbygrapho não as ouviu, na oc-
casião, em virtude dos muitos apartes que 
foram dados. . 
. Sustento e mantenho, porem, estas pala -

vras e faço dellas questão atlm de que não 
sejam arrancadas dos annaes da CaJ:J:~ara, 
porquanto, foram etrectivamente proferidas 
por mim. 

O sn. JoÃo PJO: - Basto. que v, exc . o 
alll!'me para. não ter contestação . 

0 SR. CAR LOS TCJLE OO :-EU sinto profun-
damente, er. Presidente, que, numa questão 
que j oga com interesses politicos da mais 
alta importancia para o Estado de Minas, 
quo trata de incompatibilizar o c!dadão para 
os cargos electivos, houvesse este pequeno 
incidente, que não deixou de maguar-me e 
eu appello para a Camara dos senhores De-
putados, appello para cada um dos dignos e 
illustrados membros desta casa, com quem 
mais de uma vez tenho terçado armas de 
combate, e invoco seu testemunho para que 
declarem si eu, em alguma occasão, já al-
terei ou modifiquei qualquer phrase dos dis-
cursos por mim proferidos, de modo a adul-
terar ou prejudicar o pensamento que eu 
tinha em mira externar perante a Camara. 
(Pausa). 

0 SR. CELESTINO SoARES :-Que essas pala-
vras foram augmentadas, é facto que não 
admitte contestação, pois não constam da8 
notas tacbygraphicas que eu apresentei á 
Camara dos senhores Deputados. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI :-Assim como 
o tachygrapho não as ouviu, poderia v. exc. 
tambem deixar de ouvil-as. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-0 que eu pOSSO 
afflrmar é que o nobre deputado não ouviu 
a conclusão do meu pensamento. 

O sn JoÃo Pio :-V. exc. seria incapaz 
e augmentar o que não disse. 
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0 BR. CARLOS TOLII!DO :-A minha phrase 
estã cortada por meio de reticencias, houve 
apartes e meu pensamento niio foi ouvido 
pelo tachygrapho, de modo que tive de com-
pletai-o para ser uma conclusão logica do 
discurso que proferi. Eis a razão por que es-
crevi euas palavras com a minha proprla 
lettra. 

0 BR. CI!J,II!STINO SOARES :-Si V. exc. ti-
vesse dito o que escreveu teria convenionte 
resposta, porque eu nlio me conservaria si-
lencioso ante tiio grave oft'ensa dirigida â 
minha pessoa. 

O SR. CARLOs Tov&:oo :-V. ex c. agora pode 
ouvir isso directamente da minha bocca e 
dar-me a resposta que julgar necessaria. 
Eu proferi essas palavras .. . 

0 SR. C&LII!BTINO SOARES :- Está mui to en-
ganado. 

0 BR. CARLOS TOLEDO •. . que eu repito 
agora, asaulnindo deltas inteira responsabi-
lidade e digo mais, que hoje tenho plena 
convicção de que v . ex c. era candidato ao 
cargo de agente executivo do município de 
Montes Claros ... 

0 SR. CELII!STINO SOARES :-Está muito en -
ganado; isso não é verdade. Isso é simples -
mente uma perfldia, ferir pelas costas. 

0 SR. CARL03 TOLEDO . . . l', por iSSO, apre-
sentou um projecto nesta CaUlara, para in -
compatibilizar os seus competidores. Està 
declarado. 

TERMO DA RE UNIAO PARA A 58.· SESSÃO 
ORDINARI A AOS 6 DE SETEMBRO DE 1900 

PREllDENCIA DO SR. AGOSTINHO PB: EIR.A. 

(1. • Secretar io) 

Ao meio-dia., feita a chamada, acham-se 
presentes os ara. Agostinho Pereira, Ferrei· 
ra il Mello, Olympio Borges, Joiio Valioso, 
Xavier Rolím, Epaminondas Ottoni e Luiz 
Cassiano, faltando com causa participada os 
ara. Bernardes de Faria, Brandlto Filho, Al-
ves de Lemos, Nunes Pinheiro, Vasco Aze-
vedo, Jolio Luiz e Silva Fortes e sem ella os 
mais senhores. 

O ar. Presidente convida para l. · e 2. • 
secretarloa os ara. Ferreira e Mello e Olym-
pio Borges e declara que niio havendo nu -
mero legal para abrir-se a aeu!o continúa 
para o primeiro dia util a mesma ordem do 
dia já publicada. 

TERMO DE REUNIÃO PARA A 58.• SESSÃO 
ORDINARIA AOS lO DE SETEMBRO DE 1900 
PRBSIDENCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 

(1. • Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Agostinho Pereira, Carva-
lho Britto, Olympio Borgea e Luiz Cuaiano, 
faltando com cau.a participada os ara. Ber-
na.rdes de Faria, Brandllo Filho, AIV8!1 de 
Lemos, Nunes Pinheiro, Vasco Azevedo, Jollo 
Luiz, Silva Forte1, Xuler Rolim, Jollo Vello-
ao e Ferreira e Mello e sem ella 01 maia 
eenlioru. 

O &R. PaESIDENT& convida para l. · e 2. · 
secretaries os ara. Carvalho Britto e Olym-
pio Borges e declara que, niio havendo nu-
mero legal para. abrir-se a sessllol continua 
para ·amanhã a mesma ordem do a ia já pu-
blicada. 

TERMO DA REUNIÃO PA RA K 58.· SESSÃO 
ORDINARIA AOS 11 DE SETEMBRO DE 1900 

PRBSID&NCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 
(1. • Stc1·etario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham ·se 
presentes os srs .: Agostinho Pereira, Car -
valho Bri tto, Olympio Borges e Lu' z Cas-
siano, faltando com causa participada os 
srs. Bernardea de Faria, Nunes Pinheiro, 
Alves de Lemos, Brandão Fnho, Joio Luiz, 
Vasco Az~vedo, Joiio Valioso, Xavier Rolim, 
Ferreira e Mello e Silva Fortes e sem ella os 
mais senhores. 

O SR. PRBBIDE!ITE, depois de haver con-
vidado para l. · e 2. · secretaries os sr s. Car-
valho Britto e Olympio Borges, declara que 
niio havendo numero legal para abrir-se a 
sessiio continúa para amanhli. a mesma 
ordem do dia já publicada. 

TERMO DA REUNIÃO PARA A 58.· SESSÃO 
ORDINARIA AOS 12 DE SETEMBRO DE Jgoo 

PRESIDENCIA DO SR. AO OSTI NIIO PEREIRA 
(f.· Secretarw) 

Ao meio dia, fe ita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Agostinho Pereira, Carva-
lho Britto, Olympio Borges e Luiz Cassiano, 
faltando com causa. partícipada os srs. Rer-
nardes de Faria.. Brandlto Filho, Nunea Pi-
nheiro, Va1co Azevedo, Jolto Velloso, Xa-
vier Rolim, Silva Fortes, Ferreira e Mello, 
Jolto Luiz e Epaminondas Ottonl e sem ella 
os mais senhores. 

O SR. PREBIDENTB, depois de convidar para 
I.· e 2. · secretaries os ara. Carvalho Britto 
e Olympio Borges, declara niio poder haver 
aeasa:o por falta de numero legal, continuan-
do para a seasa:o seguinte a mesma ordem 
do dia já publicada. 

TERMO DE REUNIÃO PARA A 58.• SESSÃO 
ORDINARIA AOS 13 DE EETEMl:IRO DE 
1900. 

PRBSIDBNCIA DO SR. AGOSTIN HO PEREIRA 
(1. • Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os ara. Agostinho Pereira, Car-
valho Britto, Olympio Borges e Luiz Cas-
siano, faltando com cauea participada oa 
ara. Bernardea de Faria , Alves de Le-
mo•, Brandli.o Filho, Nunes Pinheiro, Vasco 
Azevedo, Joli.o Luiz, Silva Fortes, Jollo Vel-
loao, Xavier Rolim, Epaminondas Ottoni. 
Joio Pio e sem ella os maia 1enbore1. 



0 SR. · PRBSIOBNTB convida para 1.' e 2.· 
seoretarios os srs. Carvalho Britto e 
Olympio Borges e declara que não havendo 
numero legal para a brir-se a sessão continúa 
para amanhã a mesma ordem do dia já. pu-
blicada. · 

TERMO DE REUNIÃO PARI\ A 58.• SESSAO 
ORDINARIA AOS 14 DE SETEMBRO DE 1900. 

PREliOENCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 
(f.· Secr4tario ) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Agostinho Pereira, Carva-
lho Britto, Olympto Borges e Luiz Cassiano, 
faltando com causa participada os srs. Ber-
nardes de Faria, Alves de Lemos, Brandão 
Filho, Nunes Pinheiro, Vasco Azevedo, Si! v a 
Fortes, João Luiz, João Velloso, Xavier Ro -
lim, Epaminondas Ottoni, Jol!.o Pio, Deside-
rio de Mello e sem ella os mais senhores. 

O SR. PRESi uE;>;TE, depois de haver convi-
dado para J.o e 2.• Secretarios os srs. Car-
valho Britto e Olympio Borges, declara não 
haver numero legal para abrir-se a sessão, 
pelo que continúa para amanhlt a mesma 
ordem do dia já publicada. 

TE HM O DE REUNIAO PARA A 58.· SESSÃO 
ORDlNARIA AOS 15 DE SETEMBRO DE 1900 

PREHDENCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 
(f.· Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Agostinho Pereira, Carva-
lho Brito, Olympio Borges e Luiz Cassiano, 
faltando com causa participada os ,;rs. Ber-
nardes de Faria, Alves de Lemos, Brandão 
Filho, Nunes Pinheiro, Vasco Azevedo, 
Silva Fortes, João Luiz, Jo1\o Velloso 
Xavier Rolim, Epaminondas Ottoni, J oã~ 
Pio, i:lesiderio de Mello e sem alia os mais 
senhores. 

O SR. PRESIEENTE, depois de haver convi-
dado para I.· e 2. · secretarios os srs. Car-
valho Britto e Olympio Borges, declara não 
haver numero legal para abrir-se a seeslio 
pelo que continua para - amanhã a mesm~ 
ordem do di a já. publicada. 

58.· SESSAO ORDlNARlA AOS 17 DE SETEM-
BRO DE 1900 

PRESIDENC A DO .SR. AGOSTINHO PEREIRA 
(1. · Secretario) 

· Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
_ present~s os srs. A_gostinho Pereira, <;arva-
lho Britto, OlympiO Borges e Luiz Cassiano 
faltando com causa participada os ar-R. · Bar: 
nardes de Far1a; Al.ves · de . Lemos, Bralldl1o 
·Filho, Nunes Pinheiro, Vasço AzeVedo Silva 
Fortes, Jo~o yui.z, João, Valioso, Xavier Ro-
ll_m, Epii,!J(I~pnllas Ottoni, João Pio e Déside-
rto de· Mello· e sem el la os mais senhores·. 

ftl4 

Abre-se a sess!o. 
0 SR. PRBSIOENTE, depois de convidar 

para 1. · é 2. · Secretaries os srs Carvalho 
Britto e Olympio Borges, que <'Ocupam oa 
seus Jogares, manda proceder a leitura da 
acta da ultima sessll:o realizada em 28 do 
mez p. findo, ficanda a mesma sobre a mesa 
para ser approvada quando houver numero 
legal. 

Em seguida o sr. Presidente faz o resumo 
dos trabalhos da Cdmara da presente ses-
são legislativa·' que vae publicado em seguida, 
nomeia o sr. Carvalho Britto secretario para 
occorrer ao expediente no intervallo das ses-
sões, sendo lida e approvada a presente acta 
na fórma do paragrapho unico do art. 67 do 
regimento. 

Finalmenta o sr. Presidente convida os 
srs. Deputados presen~s para a sessll.o de 
encerramento do Congresso amanhã,á. 1 hora 
da tarde. 

Levanta-se a sessl1o. 

Resumo dos trabalhos da ·cama.ra dos De-
putados do Estado de Minas Geraes, re-
lativos é. segunda sessão ordinaria da 
3. · legislatura do Congresso Mineiro em 
1900. 

Leis remettidas a sancçlla 

Pela Camara dos srs . Deputados : 
N. 23.-Iniciada na Camara dos Deputados 

sob n. 34, em 1899, creando o Jogar de ad-
ministrador da cadeia da Capital com o orde-
nado annual de l :OOOSOOO. 

N. 24.-Iniciada na Camara dos Deputados, 
sob n. 35, em 18911, creando em todas as 
comarcas d.o Estado o cargo de escrivlto pri-
vativo dos processos e execuções criminaes. 

N. 25.-lniciada na Camara dos Deputados 
sob n. 47, em 1900, fixando as despesas e 
creditos do exerclcio de 1898 e · approvando 
as contas desse exercício processadas na Se-
cretaria das Finanças. 

N. 26.-lnlclada na Camara dos Deputados 
sob n. 67, em 1900, dando applicação ao pro· 
dueto da loteria concedida ao Conservatorio 
de Musica de Barbacena. 

N. 21. -lniciada na Camara dos Deputados 
sob n. 57, em 1900, fix ando a despesa e or-
çando a rocei ta do Estado para o exercício 
de 1901. 

N. 28.-lniciada no Senado e remettida á 
Camara dos Deputados sob n. 117, em 1900, 
permittindo a permuta de officios de justiça 
quando forem da mesma natureza e nll.o re -
sultar prejuízo ao serviço publico. 

N. 29 .-lniciada na Camara dos Deputados 
11ob n. 54, em 1900, desincompatibilizando os 
leQtes e professores do ensino superior, se-
cundario e normal p:.ra a eleiçll.p dos cargos 
de vereadores, conselheiros districtaes e jui-
zes de paz . 

Pelo Sénad<;~ : 
N. 13' A. -lniciada na Camara dos Depu-

tados, sob n. 20, em 1899, denominando -
Monte Carmello-a cidade, mu icip_io e , co-
marca da Bagagem. · 
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N. 135 A.-Iniciada na Camara dos Depu-
tados sob n. 46. em 1900, auctor1zan1o o 
Presidente do EstlldO a prorogar a ucença 
concedida ao engenheiro Antero Pereira de 
Magalhlies, bjudante de 2.• classe da liscali-
zaçl!.o da rêde «O é ate de Minas. • 

N. 136.-lniciada na Camara dos Deputa· 
doa, aob n. 51, em 1900, fixando a força pu-
blica do Estado para o exercício de 1901. 

N. 137 .-Iniciada na Camara dos Deputa-
doa, sob n. 41, em 1900, perdoando o réo 
Virginio Horacio de Noronha Luz do reato 
das penas de prisão e multa que lhe foram 
impostas por crime de responsabilidade na 
comarca do Carmo de Rio Claro. 

N. 138.-lniciada na Camara dos Deputa-
dos. > ob n . 49, em 1900, creando no E~tado 
de M10o.s a AssistenCia de Alienados. 

N. 139.-1niciada na Camara dos Deputa-
dos, sob n. 52, em 1900, auctorizando o go-
verno a contractar, com quem maiores van-
tagens olferecer, a constr·ucção, uso e goso 
de uma via-ferrea do arraial de Dores de 
Guaxupé (E. F. Muzambinbo) á divisa do 
Estado de S. Paulo. 

N. 140.-lniciada na Camara dos Deputa-
dos, sob n . 55, em 1900, auctorizando o 
Presidente do Estado a prorogar por mais 
um anno, sem vencimentos, a licença conce-
dida ao cidadão Raphael de Mattos Paixllo, 
professor da 2. · cadeira de instrucção pri-
maria da cidade de Arasauahy. 

N. 141.-Iniciada na Camara dos Deputa-
.dos, sob n. 65, em 1900, relevando o colle-
ctor estadoa1 de Queluz, José Augusto Mo-
re ira de Mendonéa, do pagamento da quantia 
de 4:7083600, importancia de estampilhas 
roubadas á. respectiva collectoria. 

N. 142.-1niciada na Camara dos Deputa-
dos, sob n. 56, em 1900, auctorizando o Pre· 
sidente do Estado a prorogar as licenças em 
cujo goso se acham-Silverio Augusto de 
Lima e João Guilherme Ferreira e Castro, 
serventuario de justiça das comarcas de Sa· 
barâ e Pouso Alto, e a conceder licença ao 
partidor da comarca de Juiz de Fóra-Ma-
noel Amoroso A~sis Aguiar e ao professor 
publico de Jequitibá, município de Sete 
Lagoas-Joeé dos Reis Netto. 

PROPOSIÇÕES REMETTIDAS AO SENADO 

N. 26.-Jniciada sob n. 46, auctorizando 
o Pres idente do Estado a prorogar a licença 
concedida ao engenheiro-Antero Pereira de 
Magalhães, ajudante de 2. · classe da tlscali-
zação da rêde «Oéste de Minas». 

N. 27 .-Iniciada sob u. 41, perdoando n 
réo Virginio Horacio de Noronha Luz do 
reato d11s penas de prisão e multa que lhe 
foram impo.tas, por crime de responsabili-
dade, na comarca do Carmo do Rio Claro. 

N. 28.-Inicida sob n. 51, fixando a força 
publica do Estado para o exercício de 
1901. 

N. ~9.-Inlciada sob n. 47, approvando as 
contas da receita e deapesa do Estado, rela-
tivas ao eurciclo de 1898 e processadas Íl.a 
Secretaria das Finan~;aa. 

N. 30.-Inioiada sob n. 52, auctorizando o 
governo a contraotar a conatrucç.io, . uso e 

.c. - 40. 

goso de uma via-ferre& do arraial de Dores 
de Guaxupé (E. F. Muzambinho) á divisa do 
Estado de S. Paulo. 

N. 31.-Inlciada sob n. 49, creando no 
Estado de Minaa Geraes a Assistencla de 
Alienados . 

N. 32.-Iniciada sob n. 55, auctorizando 
o Presidente do Estado a prorogar por maia 
um anno, sem vencimentos, a licença con-
cedida ao cidadão Raphael de Mattos Paixll.o, 
professor da 2. · cadeira da inatrucçllo pri· 
maria da cidade de Araasuahy. 

N. 33. -Iniciada sob n. 57, fixando a des-
pesa e orçando a receita do Estado para o 
exercicio de 1901. 

N. 34. -Iniciada sob n. 60, modificando 
disposições da lei n. 245, de 17 de setembro 
de 1898 e respectivos regulamentos ( feiraa 
de gado.) 

N. 35. -Iniciada sob n. 42, estabelecendo 
o modo de se fazer o concurso para o pro· 
vimento dos cargos de juiz de direito, de 
que trata o art. 67 n. 5 da Constitniçll.o do 
Estado. 

N. 36 . -Iniciada sob n. 65, relevando o 
collector estadoal de Queluz, Jose Augusto 
Moreira de Mendonça, do pagamento da 
quantia de 4:7083600, lmportancia de estam-
pilhas roubad"s á respectiva collectoria. 

N. 37. - Auctorizando o governo a proro-
gar as licenças em cujo goso se acham oa 
cidadãos Silverio Augusto de Lima e Joll.o 
Guilherme Ferreira e Castro, serventuarios 
de justiça das comarcas de Sabará e Pouso 
Alto ; e a conceder licença ao par~idor da 
comarca de Juiz de Fóra, Manoel Amoroso 
Assis Aguiar, e ao professor publico de Je-
quitibà, município de Sete Lagoas, José doa 
Reis Netto. 

N. 38. -Iniciada sob n. 67, dando appli-
cação ao producto da loteria concedida ao 
Conservatorio de Musica de Barbacena. 

N. 39. - Iniciada sob n. 37, incompatibi-
lizando para a eleição de cargos municipaes 
o cidadão declarado responsavel por alcance 
em suas contas para com os cofres publicas, 
federaes, estadoaes, municipaes e districtaes, 
e o que tiver contracto com o governo do 
Estado, Uniiio, repartições publicas, etc.1 sujeito à pena de multa e em execução ate 
se1s mezes antes da eleição. 

N. 40.- Iniciada sob n . 54, desincompa-
tibilizando os lentes e prof<~ssores do ensino 
superior, secundaria e normal para a eleição 
dos ca<'gos de vereadores, conselheiros dia-
trictaes e juizes de paz. 

N. 41.- Iniciada sob n . 40, dando á Ca-
pital do Estado a denominação de - Bello 
Horizonte. 

N. 42. -Iniciada sob n. 64, declarando 
nulla a lei n. 85, de 16 de setembro de 1899, 
da Camara Municipal de Uberaba, na parte 
que tributa com 2. 000~000 a 4:0003000 oa 
mascates que percorrem a cidade ou o mu-
nicipio com babú, cesto, caixinha, etc. 

N. 43.- lnitiada sob n. 71, determinando 
que a divlallo dos diatrictos em secções elei-
toraee aerâ feita pela Camara .Municipal, 
depola de cada revisll.o annual do alista-
mento e contendo maia diaposlções a re-
apeito. 



N. 44. - Iniciada sob n. 66, auctorizando 
o Presidente do Estado a conceder licença 
ao cidadão Joaquim Mariano Campos do 
Amaral, serventuario de justiça da comarca 
de Pouso Alegre, e a prorogar as licenças 
em cujo go~o se acham os cidadãos José 
Calixto Fonseca de Calazans e Manoel Cas-
siano de Oliveira França, serventuarios de 
j o atiça das comarcas do Rio Branco e Sacra-
mento . 

N. 45. - Iniciada sob n. 63, declarando 
competir aos juizes de direito nas comarcas 
ordenar o registro de firmas ou razões com-
merciaes e contendo mais disposições sobre 
assumpto commercial. 

N. 4fl. -Iniciada sob n. 70, considerando 
em cornmisslio o official da Brigada que for 
encarregado da direcçlio de colonias corre· 
coionaes ou de outras commissões de nato-
reza policial. 

N. 47. - Iniciada sob n. 72, declaranio 
que • depois da eleição para renovação das 
Camaras Municipaes, no ultimo anuo do 
triennio, nl!.o poderão ellas deliberar sobre 
o orçamento. 
PROJECTOS APRBSENTADOS EM lPOO E O ESTADO 

EM QUE PICARAM 

N. 37 .-Declarando que na prohlbiçlio do 
art. 197, § 3.· da lei n. 20, de 26 de novem-
bro de 1891, ficam comprehendidos os agen-
tes executivos e os seus substitutos que, 
tendo exercido as funcções de collector es-
tadoal ou feueral, estiverem alcançados para 
com o Estado ou com a União em qualquer 
importancia, e o cidadão que, na vigencia 
de qualquer contracto com o governo do Es-
tado, da União, repartições estadoaf!S ou fe 
deraes, na qual se sujeite a pena de multas 
e a elle estiver dando execução até seis me · 
zes antes da eleição. Rejeitado no Senado 
em sessão de 22 de agosto. 

N. 38.-Auctorizando o governo a contra· 
ctar, com quem mais vantagens offerecer, 
uma linha ferrea, de bitola de um metro 
entre eixos, que, começando na cidade do 
Curvello ou em outro ponto considerado 
mais conveniente da E. de F. Central do 
Brasil, passando pela!l comarcas de Diaman-
tina, Bocayuva e pela cidade de Montes Cla · 
ros termine na cidade de S. Francisco. Pen-
de de parecer da com missão de Obras Publi· 
cas para segunda discusslio. 

N. 39.-Creando na zona da Matta t res 
campos de demonstração agricola. Pende de 
1. • discussão. 

N. 40.-Denominando-Bello Horizonte -a 
Capital do Estado de Minas Geraes. Pende 
de deliberação do Senado. 

N. 41. -Perdoando o réu Virginio Horacio 
de Noronha Luz do resto da pena de prisão 
e da pena de multa que lhe f<>ram impostas 
por crime de responsabilidade, na comarca 
do Carmo do Rio Claro, em virtude de sen-
tença de 22 de maio de 1899. Remettida á. 
aancção pelo Senado, sob n. 137, em 13 de 
agosto. 

N. 42.-Estabeleoendo:que o concurso para 
o provimento dos cargos de juiz de direito, 
de que trata o art. 67, n. 5, da Constituição 
do Estado, será. feito para cada comarca de 
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1.· entrancia que vagar, segundo a ordem 
das vagas e contendo outras disposições. 
Pende de deliberação do Senado. 

N. 43.-Pondo em vigor o art. 138, da lei 
n. 105, de 24 de julho de 1894, que dispõe 
sobre conducçll:o aos avaliadores. Rejeitado 
em sessão de 24 de julho. 

N. 44.-Auctorizando o governo do Esta-
do a despender a quantia de 160:000.$000 
para auxiliar a construcção de uma egreja 
matriz na Capital. Pende de parecer da 
commissão de Orçamento e Contas para se-
gunda discussão. 

N. 45.-Auctorizando o governo do Estado 
a contractar CO!Jl quem melhores vantagens 
otrerecer, a construcção de uma via ·ferrea 
que partindo de Monte Sião e passando 
por Santo Antonio de Jacutinga, villa do 
Caracol e cidade de Caldas, vd. terminar na 
villa de Poços. Pende de parecer da com-
missão de Obras Publicas para segunda dis-
cussão. 

N. 46 .-Auctorizando o Presidente do Es-
tado a prorogar a licença concedida ao enge-
nheiro Antero Pereira de Magalhlies, aju-
dante da 2. · classe da fiscalização da rêde 
«Oeste de Minas» até um anuo, com metade 
dos vencimentos, para tratar de sua saude, 
e o excedente sem vencimentos. Remett·do 
á sancção pelo Senado, sob n. 135-A-em 11 
de agosto. 

N. 47. -Approvando o balanço e contas da 
despesa e receita do Estado, referentes ao 
exercício de 1898, processados na Secretaria 
de Finanças. Remettido a sancção pela Ca-
mara dos Deputados, sob n. 25, em 20 de 
agosto. 

N. 48.-Prohibindo a venda de vinhos ar-
titlciaes e falsi fi cados no territorio do Esta-
do.- Pende de parecer da commissão de 
Constituiçll:o, Legislação e Poderes para 
proseguir em 2. · discussão. 

N. 49.-Creando no Estado de Minas Ge-
raes a Assiatencia de Alienados.-Remettida 
a sancçll.o pelo Senado, sob n. 138, em 14 
de agosto. 

N. 50.-Modificando a lei n . 271, de 1.• 
de setembro de 1899, que instituiu no Es-
tado o imposto territorial. - Rejeitada em 
sessão de 7 de agosto. 

N. 51.- Fixando a Corça publica para o 
exercício de 1901. - Remettida a sancção 
pelo Senado, sob n. 136, em 13 de agosto. 

N. 52.- Auctorizando o governo a con-
tractar com quem maiores vantagens otfe-
recer, a construcção, uso e goso de uma via-
ferrea, que partindo do arraial de Dores do 
Guaxupé r E. F. Muzambinho) se dirija á di-
visa do Estado de S. Paulo a entroncar com 
o ramal que partindo da «Mogyana» tenha o 
mesmo objectivo. - Remettldo a sancção 
pelo Senado, sob n. 139, em 20 de agosto. 

N. 53.-Creando uma escola mixta noctur-
na em cada fabrica de tecidos ou de outra 
qualquer manufactura, e junto dos estabe-
lecimentos indust.riaea, sempre que distarem 
m:~.is de 3 kilometros das sedes dos dls-
trictoa escolares e tiverem uma população 
escolar superior a 20 alumnos de amhos os 
sexos.-Pende de 2.· discusslio. 

N. 54.- Desincompatibilizando os lentes 
e professores do ensino superior, seoundarlo 
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e normal para o• cargos de vereadores, con-
aelheiros distrlctaea e juizes de paz. - Re-
mettida a sancção pela Camara doa D~tput.&dos, 
sob n. 29, em 29 de agosto. 

N. 55.- Auctorizando o Presidente do 
Estado a prorogar por mais um anno, sem 
vencimentos,a licença concedida ao professor 
de instrucção primaria da cidade de Aras -
suahy, cidadão Rapbael de Mattos Paixão. -
Remettida a sancção pelo Senado, sob n. 
140, em 20 de agosto. 

N. 56.-A uctorizando o Presidente do Es-
tado a prorogar sem prejuizo do serviço pu-
blico a licenç11. concedida ao escrivão do 2. · 
otllcio e otllcial do registro geral de bypo-
t becas, da comarca de Sabará, Silverio An· 
gnsto de Lima, até dois aonos. - Rernettida 
a sancção pelo Senado, @Ob n. 142, em 2-' d.s 
agosto . 

N. 57.-0rç:mdo a receita e fixando a des-
pesa do Estado para o exercicio de 1901. -
Remettido a sancç!o pela Camara dos De · 
putados, sob n. 27, em 28 de agosto. 

N. 58 - Reduz.indo a 7 °!o o Imposto sobre 
a exportação do café, a contar-se de janeiro 
de 1901 em deante.-Retirada da diacuasllo 
em sessão de 3 de agosto. 

N. 59. - Declarando que o imposto de 
transmissão de propriedade immovel inter 
'liivos (antiga siza) regulado pelo decreto n. 
5.581, de 31 de março de 1874, será cobrado 
na razão de 4 'I· a partir de I.· de janeiro 
do 1901. - Rejeitada em sessão de \. · de 
agosto. 

N. 60. -Modificando a lei n. 245, de 17 
de ~etembro de 1898 e regulamentos, sobre 
feiras de gado. - Pende de deliberação do 
Senado - (Votação fU emenda). 

N. 61.-Declarando nnlla a resolução n. 
7, de 17 de março de 1891:1, da Assembléa 
Municipal de Piranga, que perdoou ao ex-
agente executivo Joaquim Romnaldo da Silva 
o alcance de 2:455$524. - Pende de parecer 
da commissão de Camaras Municipaes para 
2. · discussão. 

N. 62.-Auctorizando o governo a con-
tractar com quem mais vantagens offerecer, 
a construcção, uso e goso de uma via-ferrea 
que partindo da astação de Ouro Fino vã 
terminar na séde do districto de Campo 
Mystico .-Pende de parecer da com missão 
de Obras Publicas para 2. · discussão. 

N. 63.-Dando competencia aos juizes de 
direito, nas com arcas, para ordenar o re-
gistro de tlrmas ou razões commerciaes. -
Pende de deliberação do Senado. 

N. 64 .-Declarando nu lia a lei n. 85, de 
16 de sotembro de 1899, da Camara Munici-
pal de beraba, na parte em que trit-uta 
com 2:0003000 a 4:0003001) os mascates que 
percorrem a cidade ou municipio com 
babú, cesta, caixinha etc. Pende de delibe· 
ração do Senado. 

N. 65. -Relevando o collector estadoal de 
Queluz, Jo@é Augusto Moreira de Mendonça, 
do pagamento da quantia de 4:708.;600, im-
portancia de estampilhas que foram rouba-
das á respectiva collectoria. Remettida a 
sancçl!.o pelo Senado, s J b n. 141, em 20 de 
agoato. 

N. 66.-Anctorizando o Presidente do Es-
tado a conceder licença aos cidadãos Joa-
quim Mariano Campos do Amaral, José Ca-
lixto da Fonseca de Calaznns e Manoel Cas-
siano de Oliveira França, aerventuarios de 
justiça das comarcas de Pouso Alegre, Rio 
Branco e Sacramento. Pende de deliberaçlo 
do Senado . 

N. 67. -Mandando entregar á Camara Mu-
nicipal de Barbacena o producto da loteria 
concedida ao Conservatorio de Muaica da-
quella cidade, deduzida a quantia de 30:000• 
que o governo entregarà à Prefeitura para 
ser applicada a juizo do Prefeito, a insti-
tuiçllo de caridade da Capital do Estado. 
Remettida a sancção pela Camara dos De-
putados, sob n. 26, em 27 de agosto. 

N. 68 . -Creando uma Escola Normal na 
Capital do Estado e supprimtndo as de Ube-
raba, Arassuaby, S. João d'EI-Rey e Sabará. 
Pende de segunda discussl!.o. 

N. 69.-Determinando o modo como de-
vem ser concedidas as provisões para o ex-
ercício da advocacia. Pende de parecer da 
commissão de Justiça Civil e Criminal para 
segunda discuasão. 

N. 70.-Determinando que os otllciaes da 
Brigada Policial do Estado que tiverem boa 
fé de otllcio e acceitarem commissões ou 
empregos do governo, de natureza policial, 
nll.o perderll.o seus postos mas ficarl!.o addi-
dos aos respectivos corpos com direito a 
serem aproveitados quando houver vagas. 
Pende de dehberaçiio do Senado. 

N. 71.-Estabelecendo que a divislo doa 
districtos em secções eleitores será feita 
pela Camara Municipal depois de cada revi-
alio annual do alistamento. Pende de deli-
beraçl!.o do Senado. 

N. 72.-Determinando que depois da elei-
ção para a renovação das Camaras Munioi-
paes, no ultimo anno do triennio, não pode· 
rão elles deliberar sobre o orçamento. Pende 
de deliberação do Senado. 

N. 73.- Auctorizando o governo do Es-
tado a conctractar com quom maiores van-
tagens offerecer a construcção e goso de 
uma via-ferrea de Poços de Caldas a S. José 
dos Botelhos. Pende de primeira discnssl!.o. 

N. 74.- Mudando para 21 de abril de 
cada anno a installação das sessões do Con-
gresso Mineiro. Pende de parecer da com-
missão de Commercio, Estatistica, etc. para 
segunda discussão. 

N. 75.- Autorizando o governo a despen-
der a quantia necessaria para desapropri-
ação e goso publico da ponte sobre o rio 
Grande, distr1cto do Garimpo das Canoas, 
comarca de S. Sebastião do Paraizo. Pende 
de parecer da commissão de Orçamento e 
ContaA para segunda discussão. 

N. 76.-Determinando que as feriasdo foro 
começarão a 1. · de agosto e terminarão em 
20 de agosto, ficando supprimidaa as demais 
creadas por leis antariores. Pende de votação 
em 1 . · discussão. 

N. i7.-Auctorizando o governo a mandar 
orçar e construir uma ponte sobr.s o rio 
Sapucaby, no Jogar denominado-Barranco 
Alto-districto do Carmo de Campo Grande, 
munlciplo de Tres Pontas. Pende de parecer 



da commiullo de Obras Pnbllcas para segun-
da discussllo. 

N. 78.-Prorogando o prazo de que trata 
o art . 10 da lei n. 148, de 26 de julho de 
1895, sobre caducidade de conceaalo de pri-
vilegio&. Pende de parecer da commiasão de 
Constituição, Legislação e Poderes para 3. · 
discussão. 

N. 79.-Auctorizando o Presidente do Esta-
do a contractar com quem maiores vanta-
gens o~erec,er a construcçlio, uso e ~~roso de 
uma vta ferrea de Monte Santo (E . F. Mu-
zambinho) âs divisas do Estado de S. Paulo, 
no logar denominado-Areias-. Pende de 
parecer da commia~llo de Obras Publicas 
para segunda discussão. 

N. 80.-IIeclarando pertencer ao diRtricto 
da ProvidenciA , do município de Leopoldina, 
o territorio da ~r.argem esquerda do corrego 
Agua Limpa, desde a alta nascente até a 
fazenda da Soledade, • servindo de divisa o 
leito do mesmo corrego. Pende de parecer 
da commisslo de Constituição, Legislação e 
Poderes para segunda di8cussll.o. 

N. 81.-Aucto!'izando o governo a contra-
ctar com quem maiores vantagens ofi'erecer 
a construcçiio, u~o e goso de uma via-fer-
res, que, paPsando pela cidAde do Par à. li -
gue a Capital do EPtado a Pitanguy ou ao 
ponto mais conveniente da E. F. Oéste de 
Minas, nas proximidades dessa cidade. Pen-
de de parecer da commisPão de Obras Pu-
bllcas para segunda discussão. 

N. 82 .-Auctorizando o governo a mandar 
reconstruir a ponte sobre o rio Santa Barba· 
ra, em Gralhas, districto de S. Gonçalo do 
Rio Abaixo, município de Santa Barbara; e 
a do Rio Piracicaba, no diatricto de Antonio 
Dias Abaixo, município da ltabira de Matto 
Dentro. Pende de primeira discussão. 

N. 83. -Auctorizando o governo a contri-
buir com 0,02 'I· do valor d'> imposto de 
exportaçl!:o do café para auxiliar a propa-
ganda desse genero, promovida pelo «Centro 
à a Lavoura de Café do Brasil•. Pende de 
parecer da commisslo de Orçamento e Con-
tas para segunda diacuaslo. 
PROJTCTOS APRESENTADOS EM ANNOS ANTERJO· 

RES E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1900 
De 1899: 

N. 13 .-Concedendo um auxilio de 2:000$ 
ao hospital de misericordia fundado na· Ca -
pital. Rejeitado em n de agosto. 

N. 20.-Mandando denominar-se «Monte 
Carmello» a ci dade do Carmo da Baga ~tem. 
Remettida á sancção pelo Senado, sob n. 
134 A em 23 de junho. 

N. 21-Estabelecendo novo proce~so de 
concurso para provimento das comarcas de 
1. · ent.rancia e conté~r. outras disposições, 
RPjeitado pelo Senado em 27 de junho. 

. 29.-Auctorizando o governo a relevar 
o ex-collector do Pomba-Miguel Theotonio 
de ArAujo Libero-do pa~ta mento do que inde-
bitameDte pa~rou a diversos funccionarios 
publicos. Rejeitado pelo Senado em lG de 
julho. 

N. 30. -Auctorizando o governo a conceder 
aos proprietarios da fabrica de ferro-Mon-

levad-privilegio por 50 annoa para con-
struccão, uso e goso de uma E. F. que ligue 
essa fabrica á E. F. Leopoldina. Rejeitado 
em 26 de julho. 

N. 34.-Creando o logar de administrador 
da cadeia da Capital. Remettida á sancção 
pela C&mara dos Deputados, sob n. 23, em 
30 de julho. 

N. 35.-Creando o officio de escrivão pri-
vativo dos processos e execuções criminaes 
da Capital. Remettida a sancção pela Cama-
ra dos Deputados, sob n. 24, em 14 de agosto. 

De 18Q8: 
N. 339.-Creando cadeiras ruraes de in -

strucçiio primaria para o sexo masculino no 
«Prata» districto de S. Jolto da Vigia, mu-
nicípio do Arassuahy, no «Porto», da cidade 
de Arassuahy, e em «Santa Cruz», município 
de Salinas. ltej eitado em 16 de julito. 

N. 343 .-Creando dois institutos de ensino 
prorlPsional primario-um em Montes Claros 
e outro em Jannuaria. Rejeitado em 16 de 
julho. 

N. 348.-Creando uma cadeira de instru-
cçiio primaria para o sexo ma@culino no lo-
g:!.r denominado <<Juncah, districto de Santa 
Rita da Extrema, município de Jaguary. Re -
jeitado em 16 de julho. 

N. 349.-Creando uma cadeira de instru-
cção primaria para o sexo masculino na esc 
tação de Chapéo d'Uvas, município de Juiz 
de Fóra. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 353. -Creando uma cadeira de instru-
cção primaria para o se:x-o masculino, no 
bairro denominado «Cocal», da cidade de Mu-
zambinho. Rejeitado em 16 de julho . 

N. 3GO. -Creando as seguintes cadeiras de 
instrucçl!o primaria: 

Uma do sexo feminino no bairro das Do-
res, da cidade de Tres Pontas: uma mixta 
no logar denominado-Bomjardim, dietricto 
da mesma cidade; uma mixta no lol!'& r-Fa-
china, idem; uma mixta no logar-Marcelli-
nos, districto de Sant'Anna da Vargem. to-
das no muntcipio de Tres Pontas. Rejeitado 
em 16 de julho. 

N. 362.-Auctorizando o governo a despen-
der a quantia de 20 contos de réis, como 
auxilio para concluslo das obras do Hospital 
de Misericordia de S. José de Além Pa rahy-
ba. Rejeitado pelo Senado em 26 de junho. 

N. 365.-Creando uma cadeira mixta de 
instrucçl!o primaria no Jogar denominado 
«Riacho Novo» de Santo Antonio do Manga, 
município da Januaria. Rejeitado em 16 de 
julho. 

N. 366.-Creando uma cadeira primaria 
para o sexo masculino em S. Gonçalo do 
Rio Preto. Rejeitado em \6 de julho. 

N. 368. -0reando cadeiras de instrucção 
primaria para o sexo masculino nos Joga-
res : - Restinga, districto de Santa Rita, 
município de S. João d'EI· Rey. e Espraiado 
-di ~tricto de Bom Jardim, município do 
Turvo. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 373.-Creando as seguintes cadeiras de 
instrucçl!o primaria: uma nocturna no ar-
raial do Gua!cuhy; uma no povoado deno-
minado-Espírito Santo, do mesmo districto; 
uma no povoado de Santa Clara, toda! no 
município de Bocayuva; v uma na povoa-



••• 
çlo do Porto da Manga, do municipio de 
Diamantina . Rejeitado em 16 de julho. 

N. 374. - Creando as seguintes cadeiras 
mixtas de instrucçlio primaria : - Uma no 
diatricto de S. Jerooymo, municipio do Car-
mo do Parnabyba, e outra no logar deno-
minado-Sã Lobo, diatricto do Pompéo, mu-
nicipio de Pitanguy. Rejeitado em 16 de ju-
lho. 

N. 379.-Crean!lo as seguintes cadeiras de 
inttrucçlio primaria : em Fortaleza, Pinhal 
e Corrego Fundo, no distri.oto do Carmo do 
Gampo Grande, município de Tres Pontas; 
em ~apera, districto de Trea Ponta~; em Vil-
la da Fama, districto de Alfenaa, e uma de 
iostrucçao elementar para o sexo masculino 
no Bomtlm, districto da cidade de S. João 
d'El-Rey. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 381.-Creando duas cadeiras de instru-
cçlio ·primaria: uma para o sexo masculino 
no Jogar denominadh «Martins»,districto do 
~ello do Desterro, municiplo de Barbacena; 
outra para o sexo masculino no Jogar deno-
minado «Virgen6>>, diatricto de Campo Llm · 
po, munlcipio de Leopoldina. Rejeitado em 
16 de julho. 

N. 382 .-Creando duas escolas de instru -
cçlio primaria para o sexo masculino, no 
mnnicipio do Curvello, sendo: uma em Mor-
rinbos e outra em Chico Antonio. Rejeitado 
em 16 dejulbo. 

N. 383.-Creando duas c~deiraa mixtas de 
instrocção primaria : uma no povoado das 
Maravilhas e outra no da O•·ota G·ande, 
districto de S. O nçalo do Rio Preto, muni-
~ipio de Diamantina. R~jeitado em 16 de 
JUlho. 

N. 384.-Creando uma cadeira de inatru-
cçll:o primaria para o sexo masculino no po-
voado «Ora-Bóias» e uma mixta no povoado 
«Valllio» districto da cidade de Theophilo 
Ottoni. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 385.-Creando uma cadeira de instru-
cçlio primaria para o sexo masculino e ou-
tra para o sexo feminino no diatricto da 
Chacara, município de Juiz de Fõra. Rejei-
tado em 16 de julho. 

N. 387 .-Creando uma cadeira de instru-
cçlLo primaria para o sexo maPculino, em 
S. Manoel do Piranga, districto do Calam-
báo. municipio do Pirauga. Rejeitado em !6 
de julho. 

N. 388.-Creando duas cadeiras de inatru-
cção primaria : uma para o sexo masculino 
em Rodrigo Silva, convertendo-se a mixta 
alli existente para o feminino e outra mix-
ta em Botafogo. munloipio de Ouro Preto. 
Rejeitacl.o em 16 de julho. 

N. 389.- Creando escolas de instrucção 
primaria nos seguintes logares : uma para 
o sexo masculino, rural, no povoado «Cam -
po de Sant'Anna», tlistricto de Mattoslnhos. 
municipio de Santa Luzia do Rio das Velhas; 
uma, tambem para o sexo masculino na 
cBarra do Vaccaria», e uma do mesmo sexo 
no «Ribeirão do Barbosa>>, do districto de S. 
Domingos, no municipio de Arasauahy; uma 
mixta na estação «Vespasiano»; uma. dita 
na estação «Pedro Leopoldo», uma dita na 
«Lagoa do Tavare@», do munlcipio de Santa 
Luzia do Rio das Velhas; uma dita no povo-

ado «Tamanduá» ; uma dita na colonia das ' 
Pedras doa Buritye, uma dih. em S. JoPé do 
districto de Inhaúma, no muoicipio de Sete 
Lagoas, e uma dita na estacAo de General 
Carneiro. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 392.-Creando uma cadeira mixta de 
ins ucção primaria ua cLagoinha», diatricto 
de Taboleiro Grande, municipio de Sete La-
goas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 393.-Creando tres escolas de instracçlto 
primaria no municioio de S. Miguel de Oua-
nhlt1s, aen·:lo uma do sexo masculino na po-
voaçlLo rl.a Sa{Jucaia, outra mixta na povoa-
ção de Sant'Anna ào Gonzaga, districto do 
Patrocinio, e outra no povoado do Traves-
siLo, districto de Nossa Senhora do Amparo 
de Braúnas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 396.-Creando duas cadeiras de instru-
cçlio primaria do sexo masculino: uma no 
bairro da Lage, districto da Alago&. muni-
cipio de Ayuruoca; outra no bairro do Anno 
Bom, districto da cidade de ltajubá. Rejeita-
do em 16 de julho. 

N. 397 .-Creando duas escola~ ruraes, uma 
na povoação de S. Jo~é rl.os Coimbras e ou-
tra na Barra da Aguada Nova,ambas no mu-
nicipio de Arassuahy. Rejeit~do em 16 do j u-
lho. 

N. 399. -Creando as seguintes cadeiras de 
instrncçAo primaria: uma mixta no Jogar 
denominado Olaria, district'l do Brejo das 
Almas; uma do sexo masculino no Jogar de-
u minaüo -Piteiras- districto da c·dade 
de Grão Mo11ol; uma mixta no logar deno-
minado-Mundéos-districto da Penha, mu-
nicipio de Caetbé. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 403. -Creando uma cadeira de instru-
cção primaria no Jogar denominado «Roça 
do Brejo», diatricto do Papagaio, município 
do Curvello. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 404.-Creando uma cadeira de instrn-
cçlLo primaria no Jogar denominado «Cu-
nhas» diatricto de Remedios, municipio de 
Barbacena . Rejeitado em 16 de julho. 

N. 406.-Creando uma cadeira de instru-
sção primaria no logar denominado <tMachi-
na de S. José, districto do Pequi, muoici-
pio do Pará. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 414.-Creando uma cadeira primaria 
em «Campo das FloreE» districto de S. 
Gonçalo do Amarante, municipio de Ouro 
Preto. Rejeitado em 16 de j ulho. 

N. 417.- Creando as seguintes cadeiras: 
uma mixta na povoação do «Porto do Paraú-
na», districto de N. ti. da Gloria, municí-
pio da Diamantina, : outra do sexo mascu-
lino, na fabric!l. das «Melancias, municiplo 
de Sete Lagoas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 418.-Creando as seguintes cadeiras de 
instraoçl1o primaria : uma no municipio do 
Carmo do Parnabyha, e uma para o Morro, 
districto de S Jos é do Paraizo. Rejeitado 
em 16 de julho. 

N. 419.-Creando no municipio de Sete La-
goas as segu intes cadeiras mixtas de in-
~trucção primaria: uma na povoação dos 
<•Maias», districto de lnhaúma; outra na 
povoaçllo do Tamanduá, ·districto da cidade, 
e outra na «Bilrra de lnhaúma» . Rejeitado 
em 16 ele julho. 

N 425.-Creando as seguintes cadeiras : 
de instrucç!l.o primaria : du~s do sexo mas-



culino no muulciplo do Pará, nos Jogares 
denominados-«Gorrego do Bom Succeaso»-
diatricto da cidade, e - «Ferreiros» - dia-
tricto de Santo Antonio de S. Jo!o Acima ; 
uma do sexo masculino no Jogar denomi-
nado- «Lagoa dos Veadoal'> de Jequitibá., 
municipio d~ Sete Lagoas ; e outramlxta, no 
Jogar denom1nado-«Santa Cruz», mnnlciplo 
de Pitangoy. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 426.-Creando as segaiD.tes cadeiras de 
inatrncç!o primaria :-duas do sexo mascu-
lino no municipio do Pará, nos logares de-
nominados •Corrego do Bom Snccesso» e 
«Ferreiros», districto de Santo Antonio de S. 
Jo!o .Acima ; uma do sexo masculino, no lo-
gar denominado-Barranco Alto, districto 
do Carmo do Campo Grande, município de 
Tres Pontas. Rejeit11do em 16 de julho . 

N. 427.-Au.gmentando os vencimentos dos 
professores de instrucção primaria . Rejei-
tado em 16 de julho .· 

N. 428.-Creando uma cadeira para o sexo 
masculino e outra para o sexo feminino na 
cidade de S. Jollo d'El-Rey. Rejeitado em 
16 de julho. 

N. 429-Creando duas cadeiras ruraes 
mixtas em «Sape~inbo• e «Ribeirão de S. Pe-
dro,>, districto da cidade de Dores da Boa Es-
perança. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 4:-10.-Creando uma cadeira mixta em 
~Conceição do Monte Alegre», districto da ci-
dade de Rio Preto. Rejeitado em 16 de ju-
lho. 

N. 431 .-Creando as seguintes cadeiras 
de instrucção primaria no município de Ca-
ratinga : uma do sexo masculino e outra do 
feminino no districto do lnhapim ; uma do 
sexo masculino em Santo Estavam, dlstricto 
policial de Entre Folhas ; uma do sexo mas-
culino em Sant'Anna do Taboleiro, districto 
do Vermelho Novo, e uma mixta em Cuiethé. 
Rejeitado em 16 de julho. 

N. 432.-~reando uma cadeira de instru-
cção primaria em Cachoeira do Boi, diatricto 
da cidade de Carangola. Rejeitado em 16 de 
julho. 

N. 435.-Creando cadeiras rnraes mixtas, 
de instrucção primaria em <<Barro• e «Feli -
cios», districto da cidade de Dores da Boa 
Esperança e em «Ferreiras», distr·icto do 
Espírito Santo dos Coqueiros. Rejeitado em 
16 de julho. 

N. 436.-Creando uma cadeira rural mixta, 
no districto de Mattosinbos, monicipio de 
Santa Luzia do Rio das Velhas. Rejeitado 
em 16 de julho. · 

N. 437.-Creando uma cadeira mixta de 
instrucção primaria em <<Santa Luzia do Ja-
car~», districto de S. Sebasti!o das Corren-
tes, município do Serro. Rejeitado em 16 de 
julho . 

N. 438 .-Creando uma cadeira de.in~trn
cçllo primaria para o sexo masculino em 
«Barreiro», município de Bocayuva. Rejei-
tado em 16 de julho. 

N. 439. -Creando duas cadeiras ruraes de 
instrucçllo primaria, sendo uma do sexo 
masculino no povoado-Santo Antonio dos 
Pratas, districto de S. Miguel de Jaquitinbo-
nha-e uma de sexo feminino no povoado-
Prata-iistr ioto de S. Jolio do Vigia, ambas 

a ao 

no município de Arassuahy. Rejeitado em 
16 de julho. 

N. 440.-Creando as seguintes cadeiras 
de instrucçil.o primaria : uma do sexo mas-
culino e outra do sexo feminino no povoado 
de Santa Helena, município do Guarará. ; 
uma rural do sexo masculino, no Jogar de-
nominado-Costas-, districto de Sant'Anna 
do Paraopeba, município do Bomtlm; uma 
do sexo masculino e outra do sexo femini-
no em S. Vicente de Agaa Limpa, districto 
de Agua Limpa, municiplo de Juiz de Fóra. 
R~jeitado em 16 de julho. 

N. 441 .-Creando uma cadeira de instru-
cçllo primaria para o sexo masculino no 
«Salto», districto do Ba!,'l'e, município do 
Curvello. Rejeitado em 16 de julho. 

De 1897 
N. 272.-Estabelecendo que de quatro em 

quatro annos se abra nos pontos mais con-
venientes a juizo do governo, uma expoai-
çllo de productos industriaes, agrícolas e 
pastoris, e contem medidas que auxiliam 
essas industrias. Pende de parectlr da com. 
missão de Commercio, Estatistica etc. pa-
ra pro seguir em 2.• discussão. 

N. 279 .-Creando as seguintes cadeiras 
de instrucção primaria para o sexo mascu-
lino : uma no povoado denominado S. Fer-
nando, districto de Boa Família, e outra no 
districto de Santo Antonio, ambas no mu-
nicípio do Mnriahe. Rejeitado em 16 de ju-
lho. 

N. 288.-Creando uma segunda cadeira 
de instrucção primaria para o sexo feminino 
no. cidade de Santa Rita de Cassia. Rejei-
tado em 16 de julho. 

N. 290.-Deciarando validos .• para a ma-
tricula nos cursos de agrimensura annexos 
ás escolas normaes os exames prestados 
nessas escolas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 296. -Creando mais uma cadeira de 
instrucç!o primaria para o sexo masculino 
ns districto de Sucuriú, município de Minas 
Novas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 304.-Creando duas segundas cadeiras 
de instrucçlio primaria do sexo masculino, 
nos arraiaes do Sant!ssimo Coração de Je-
sus e Jequitaby, do municlpio de Montes Cla-
ros. Rejeitado em 16 de JUlho. 

N. 308 .-Creando uma cadeira de instru-
cçllo primaria elementar em S. Thiago, mu-
nicipio de Bom Successo. Rej eitado em 16 
de julho. 

N. 309 .-Creando uma cadeira de instru-
cçll.o primaria para o sexo masculino em 
Tamanduá, districto de Guapiara, município 
de Ayuruoca. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 310.-Convertendo em mixta a cadei-
ra do sexo masculino de Lages, em Santo An-
tonio da Lap:oa, município do Curvello. Re· 
jeitado em 1•\ de julho. 

N. 311. -Anctorizando o governo a man-
dar proceder ao recenseamento escolar em 
todo o territorio do Estado. Rej eitado em 
16 de julho. 

N. 312.-Cr·eando uma cadeira mixta de 
instrucçlio primaria no Mundo Novo, distri-
cto da cidade da Campanha. Rejeitado em 
16 de julho. 
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N. 319.- Creando uma cadeira Pural do N. 171.- Creando duas escolas mixtu de 
sexo masculino no povoado - S. José dos instrucçlio primaria: uma na povoaçlto cEw-
Coimbras, dld tricto da cidade de Araásuahy. banek da Camara», districto de Paula Lima, 
Rejeitado em 16 de julho. e outra no arraial de Caethé, districto de 

N. 323.- Creando uma escola rural para Sarandy, ambos no municiplo de Juiz •a 
o sexo masculino no Jogar denominado Fóra, e convertendo em escola do sexo fe-
Olaria, diatricto do Lamim, municipio de minino a mixta existente no arraial do 
Queluz. Rejeitado em 16 de julho. Gramma, municipio de Juiz de Fóra, crean -

N. 326.- Creando cadeiras de instrucçlto do nesse arraial uma escola primaria para 
primaria: em S. Francisco da Sapucaia, dia- o sexo masculino. Rejeitado em 16 de julho. 
tricto do Patrocinio; em Sant'Anna, d1stri- N. 180.- Convertendo em oadeira do sexo 
cto de Nossa Senhora do Gloria, ambos no masculino a mixta existente no diatricto de 
municipio de S. Miguel de Guanhlies; em S. José do Gorutuba, no logar denominado 
Capivary, diatricto de S. Gonçalo; na Var- \\Gameleira>>. Rejeitado em 16 de jul.ho. 
zea do Delegado, districto do Mílho Verde, N. 186.-Creando uma cadeira rural mixta 
e no Mosquito, diatricto da cidade, todos no logar denominado- Almas -do dlatri -
estes no municipio do Serro. Rejeitado em cto de S. João da Chapada, município da 
16 de julho. Diamantina. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 3t8.- Creando duas cadeiras mixtas N. 187.- Creando cadeiras ruraes de in-
nos povoados <<Quilombo» e «Ripas», no dia- strucçlio primaria, para o sexo masculino, 
tricto de S. Gon11alo da Ponte. kejeitado em «Farinhas», districto de Salto Grande, 
em 16 de julho. em «Curyangas~ e em «Farrancho», distri-

N. 329 .- Creando uma cadeira mlxta no oto de S. Jolio do Vigia, todas no municipio 
logar denominado «Conceição», districto da de Arassuahy; em «Boa Vista», districto da 
cidade do Rio Preto. Rejeitado em 16 de cidade de Tbeophilo Otoni; em <,Crioulos». 
julho. districto de Agua Limpa; t>m cVereda>>, e 

N. 331.- Transferindo para a Olaria, bair · uma mixta em «Gomes», dlstricto da cidade, 
ro da cidade de Campo Bello, a cadeira de no municipio de Minas Novas. Rejeitado em 
inatrucçlio primaria de - Valladares - do 16 de julho. 
mesmo municipio, convertida para o ~exo N _ 188.-Creando as seguintes cadeiras de 
masculino. ReJeitado em 16 de julho. instrucçlto primaria do sexo masculino: 

N. 333.- Creando uma cadeira. de in- No município da Januaria, uma no povo-
strucçllo primaria do sexo marculil:io no lo- ado do Riacho Secco, districto da cidade. 
gar denominado Papagaio, do municipio de No municipio de Grão-Mogol, uma. no lo-
Caranp;ola, e ouha no Jogar denominado gar denominado Brejo Grande, districto do 
Ribeirão de S. João, districto da cidade de Riacho dos Machados; duas nos Jogares de-
Mar de Hespanha. Rejeitado em 16 de julho. nominados Vacaria e Dois Riachos, no dis-

N. 335 .- Creando uma cadeira de instru- tricto da cidade; uma no logar denominado 
cçlio primaria para o sexo masculino no Rocinha, no districto da Extrema, outra na. 
Pinhalzinbo, districto do Capivary, no mu- Porteirinha, districto de Jatobá. 
nicipio de S. José do Paraíso. Rejeitado em No município de Salinas, uma no Jogar 
16 de julho. denominado Cnbiculo, districto da. cidade. 

N. 337.- Creando uma cadeira nocturna No municipio de Rio Pardo, uma no logar 
de instrucçl!.o primaria para o sexo mascu- denominado Boa Vista, diatrioto da cidade. 
llno na cidade do Rio Preto. Rejeitado em No município da Boa Vista do Tremedal, 
16 de julho. uma no logar denominado Bom Successo, 

De 1896. districto da. cidade. Rejeitado em 16 de ju-
N. 162.- Creando uma escola de instru- Ih~. 190.-Creando as seguintes cadeiras ru-

cçiio primaria para o sexo masculino em raes de inatrucçlio primaria do sexo mas-
Ressaca, do districto de Ibituruna, muni- culino: uma no Jogar_ Genlpapo, districto 
cipio de S. Jol!.o d'El-Rey · Rejeitado em 16 de rtinga, do municiplo de Arassuaby; uma 
deJ_uJI~:_Convertendo em escola mixta a. do em Agua Solta, dlstricto de Agua Limpa; 

uma em Capivary, distrioto da Chapada, e 
sexo feminino existente em «Mestre de Cam- uma em Boa Vista, districto da cidade, EU · 
po», districto de Piranga, e transferindo nicipio de :\Unas Novas. Rejeitado em 16 de 
para. «S. José», suburbio da cidade do Pi- julho. 
ra.nga, a escola. do sexo masculino Axistente N. 191.- Creando uma. escola do sexo 
no «Mestre de Campo» districto dessa c i- masculino em <<Olhos d' Agou, munioipio 
dade. Rejeitado em 16 de julho. d J · d" t · t d ·d d R · lt d N. 166.- Creando uma. cadeira de instru- a anuarla , til rlc o a Cl a e. eJe a o em 16 de julho. cçiio primaria para o sexo masculino nos 
cAlfes», povoado do districto da cidade da N. 203.- Creando uma cadeira mixta de 
Cllristiua, e outra em «Sabarb, povoado do instrucçil.o primaria no «Morro Redondo» e 
districto de ltajubá. Rejeitado em 16 de ju- outra. no «Luiz Antonio», dlstricto do Carmo, 
lho. município de Itabira. Rejeitado em 16 de 

N. 167.- Creando duas aulas mixtas ru- julho. 
raes de instrucçilo primaria, uma no bairro N. 204.- Convertendo em cadeiras mixtas 
da •Fortale:ra» e outra no de «Piumhy», as cadeiras primarias existentes em Santo 
ambos do diatricto de Campo Grande, mu- A1fonso d'Alliança e em Agua LimJ:&, dis-
nicipio de Tres Pontas. Rejeitado em 115 trieto do Carmo, munioipio de Itabira. Re-
de julho. jeitado em 16 de julho. 
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N. 219 .-Crean.fo uma cadeira mixta no 
logar denominado «Tripuhy)) , distrlcto da 
cidade de Ouro Preto. Rejeitado em 16 de 
julho. 

N. 227 -Creando uma cadeira de instru-
cção primar1apara o sexo masculino no bair-
ro dos Marcelltnos, distrlcto de Sant'Anna da 
Varzea, município de Tres Pontos, e outra 
no bairro da Faxina, districto dessà cidade. 
Rejeitado em 16 de julho. 

N . ~30.-Transferindo as seguintes cadei-
ras de instrncçlto primaria : a da Contaiem, 
districto da cidade de S. João Baptista, para 
o bairro ' denominado Ponte de Ferro, da 
mesma cidade; e das Gangorrinhas, districto 
da Cidade de .rassuahy, para a povoação da 
Conceição do Ribeirão Vermelho, no mesmo 
districto; a da S. Bento, <listricto do Coraçl!.o 
de Jesus, mun10ipio da Montes Claros, para 
o logar denominado-Agua Limpa-, domes · 
mo districto . Rejeitado em 16 de julho. 

N. 231. -Declarando que os professores 
provisorios e subatitl!tos dÓ serão nomeados 
pelo Pres1dante do Estado, e estabelece o 
modo de pelo qual devem elles prestar exa-
mes de sulficiencia. Rejeitado em 16 de ju · 
lho . 

N. 244 .-Creando mais duas cadeiras de 
instrucçã.o primal'i a para o sexo masculino 
nos lugares denominados-Bom Jardim e 
Dornelles-no districto do Rio do Peixe, mu-
nicípio de Entre .!tios. Rejeitado em 16 de 
julho . 

N. 246. -Creando cadeiras ruraes do sexo 
masculino em Lavrinhas do ltatiaiussú, mu-
nicíp io do Bu mdm, e em Barreiros, districto 
da cidade, e uma na Barra do lnhaúma, dis-
trlcto do mesmo nome, do município de Sete 
Lagoas. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 248 -Creando as seguintes cadeiras de 
instrucção primaria : mixta-em Poções, 
Sacco Redondo e Mimosog, no districto do 
Curvello; em Jaboticatubas e Barra de Santo 
Antonio, districto do Ypiranga; em S. Anto · 
nio e Cachoeira, districw do Pilar; do sexo 
feminino, em Pirapora, séde do districto de 
S. Gonçalo, todas no município do Curvello. 
Rejeitado em 16 de julho. 

N. 250 . - Creando uma cadeira mixta de 
instrucção primaria em S. Pedro do Jequiti-
nhonll a, município de Arassuahy. Rejeitado 
em 16 tlejulho . 

N. 251 -Crean:l.o uma cadeira mixta de 
instrucção primari a no logar denominado 
«Barreiro•, districto da cidade da Boa V1sta 
do Tremednl.-Rejeitado em lõ de julho. 

N. 254.-Cre~ndo uma cadeira rnixta de 
instrucção primaria no logar denominado-
S. Christovam-districto de Dores do Turvo, 
município de Alto Rio Doce. Rejeitado em 
16 de julho. 

N. 257 . -Creando as seguintes cadeiras 
mi xtas de instrucção primaria : nu aldeia de 
S. Simão e no logar denominado-Bocca da 
Matta-J:;o districto de Tocos; no Pouso Ale-
gre e no bairro do Ser radinho, districto da 
cidade da Formiga, todas no município da 
Form iga . Rej eitado em 16 de julho. 

N. 258.-Creando duas cadeiras mixtas-
uma no logar denominado-Villa da Fama-
districto da cidade de Alfenas, e outra no 

logar denominado-S . Antonio do Bom Jar-
dim-districto da cidade de Tres Pontu, 
Rejeitado em 16 de julho. 

N. 263.-Creando as eeguintes cadeixaa Je 
instrucçl!o primaria para o sexo masculino : 
uma no logar denominado-Pouso Alegre-
districto da cidade de Jagnary; outra no 
logar denominado-Palmeiras;-ontra no lo-
gar denominado-Salto de Baixo-e outra no 
logar denominado-Cemiterio-districto de 
Santa Rita da Extrema, todas do município 
de Jaguary. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 265.-Convertendo em mixta a cadeira 
de instrucção primaria do sexo fe minino no 
districto de Buritys, município de Sete La-
goas .-Rejeitado em 16 de julho. 

N. 266.-Creando as seguintes cadeira• 
mixtas de instrucção primaria : uma no lo-
gar denominado-~1eirelles-e outra no lo· 
gar-!.imas-districto da cidade do Pará. 
Rej eitado em 16 de julho. 

N. 268.-Creando uma cadeira de instru-
cçso primaria do sexo mascul ino no bairro 
da Egreja Grande e converte em cadeira do 
sexo feminino a mixta existente no mesmo 
bairro e Senhora do O', ambas no districto 
de Sabará. Rejeitado em 16 de julho. 

N. 269.-Creando uma cadeira do sexo fe-
minino no districto de S. Antonio da Cola-
m na, município do Peçanha, e uma rural 
do Bexo masculino no povoado de S. José dos 
Coimbras, districto de Arassuahy . Rejeitado 
em 16 de julho. 

N. 271.-Creando uma cadeira mixta de 
instrucção primaria na povoação de S. An-
tonio de Bicuiba, districto de S. Antonio 
do Matipoó, município de Abre Compo. Re-
jeitado em 1/J de j ulho. 

De 1895 
N. 17 .-Restaurando as cadeiras de latim 

e francez da cidade de Grão Mogol e decla-
ra que o ensino dessas matarias será exer-
cido por um só professor. Rejeitado em 16 
de julho. 

N. 25. - Supprimindo os logares de inspe-
ctores ambu lantes, creados pelas leis n. 41 
de 3 de agosto de 1892 e n. 77 de 19 de de-
zem bro de 1893, e creando, para a fiscali-
zação das escolas e mais estabeleci mentos 
de instrucção em cada município um supe-
rintendente municipal de ensi no-agente do 
governo- , com as attribuições contidlis no 
art. 27 e seus paragraphos da referida lei 
n. 41, marcando os respectivos vencimen-
tos . Rt>jeitado em 16 de julho. 

N. 121.-Creando daas cadeiras mixtas de 
instrucç!l.o primaria , sendo: uma no bairro 
dos Protestantes, districto da Borda da Mat-
tn, mnnicipio de Pouso Alegre, e outra no 
arraial de S. Luiz, districto de S. João do 
Manhuassú; e mais uma cade ira para o sexo 
masculino em Pirapetinga, mun icípio de Ma-
nhuassú.-RejeitlidO em 16 de julho . 

N. 148.-Creando as seguintes cadeiras de 
instrucção primaria , 

No município rio Pará, uma do sexo femi-
nino na cidaae; no município de Santa Luzia, 
uma do sexo feminino no município de Ca-
pim Branco; no município de Sete Lagoas, 
uma do sexo mascnlino no cidade; uma 



mixb no povoado-Tamandui-diatrlcto da 
oidadei uma m1xta no povoado-Maohado-
diltrioto da cidade; uma mixta no povoado 
-Mattos-parte do diatrioto d& cidade e par-
te do de Mattoainhoa; u.n& do aexo masculi-
no no povoado-Maiu-dlatricto de Inhaú-
ma; uma do sexo feminino no povoado-For-
tuna-diatricto de lob&úma; uma mi:lta no 
povoado-Lagolnha-diat.ricto do Taboleiro 
Grande, uma egual no povoado-Pontinha-
do mesmo municipio.-R.ejeitado em 16 de 
julho. 

De 1894 . 
N. 10.-Concedendo aos professores nllo 

normalistas, nomeados por melo de concur-
~o antes da promulgaçllo da lei n. 41, oa 
mesmos ordenados e vantagens conferida• 
pela citada lei aos normalistas.-Rejeitado 
elil 16 de JUlho. 

N. 88 .-Creando uma cadeira de instru-
cçl!.o pri.naria no Jogar denominado ~Patys», 
município de Contendas-Rejeitado em 16 de 
julho. 

N. 93 .-Constituindo em doia annos o cur-
so de Agrimensura annexo àa Escolas Nor-
maes.-Rejeitado em 16 dejulho. 

N. 99.-H.eprcduzindo os projectos ns. 79, 
92, 95 e 96 de 1894, sobre creaçlio de cadei-
ras de instrucção primaria, e apresenta al-
~mas emendas no mesmo sentido.-Rejei-
Jeitado em 16 de julho. 
P80P081ÇÕB8 DO SENADO RBHBTTIDAS A' .CAMARA 

DOS SRS. DI!PUTADOI BH 1900 

N. 117 .-Permittindo a permuta de officios 
de justiça, quando forem da mesma natureza 
e não resultar prejuízo ao serviço publico.-
Remettido á sa.ncção pela C&mara dos De-
putados, sob n. 28, em 29 de agosto. 

N. !18.-Creando nas comarcas de 3.• e 4.• 
entrancia o cargo de notario publico.-Re-
jeitada em 13 de agosto. 

N. 119. -Auctorizando o governo a proro-
gar até Uill anuo, com metade doa venci-
..nentos, a licença concedida ao 2. • official da 
Secretaria de Finanças, cidadlio Avelino Fran-
cisco Maaimo de Jeaua, para tratamento de 
sauli.e .-Pende de 3.• discusslio. 

N. 120. -AuctoriZ'lndo o governo a conee· 
ceder um anno de licença para tratamento de 
B&ude ã professora de Carandahy, d. Carolina 
Maria da Ascensio Lima.-Pende de 3.• d.J•-
culail.o. 

N. 221.-Auctorizando o governo a conce-
der a Ouililerme Palhares Ribeiro, 2. · confe-
rente da Recebedoria de Minas, na Capital 
Federal, e a professara da aula prl'.tica da 
Eaoola Normal de Juiz de Fora, d. Alexan-
drina de Santa Cecilia, um anno de licença 
com metade doa vencimentos para tratamen-
to de saude.-Pende de 3.' dlscusalio. 
PROPOSIÇ0B8 DO fBNADO RBMETTIDA.S A.' CAMA RA 

DOS DKPUTA.DOI BM 1898 K QUE TIV&RAM AN-
DUIENTO I!M 1900. 

N. 97.-Creando no muniolpio de S. Joeé 
de Além Parahyba quatro cadeiras de in-
atrnctllo pri.mar1a.-Rejeltada em aesallo de 
16 dejulbo . 

c. - ·11 

N. 108.-creando um In1tituto Agronoml-
. oo, em S. Jose de Alem Parahyba. -Pende 
de 2.• diacusallo. 
PARKCBRKS DE COMUII80.111 PIRMA.NBNTK& A.PILB-

I&,TA.DOI DI 1900 
N. 68-Da commlsal!.o de RepreaentaçOel, 

Requerimentos e PetiçOea, concedendo licen-
ça ao ar. deputado Arthur Pimenta.-Appro · 
vado em 27 de junho. 

N. tl9 .-Da commisalo de Camaras Munl-
cipaea, ..1andando archlvar um officlo da Ca-
mara Municipal de S. Miguel de Ouanhles, 
remettendo papeis referentes á eleiçllo para 
vereador especial do distrlcto de Dores, rea-
lizadas em 27 de março de 1899.-Approva-
do em 27 de junho. 

N. 70.-Da mesma commisslio, mandando 
archivar a reclamação de cont.-ibuintes do 
município de Passos contra a lei n. 100 do 
respectivo município que elevou o imposto 
sobre mascateaçl!.o de fazendas, armarinho 
etc. Approvado em 27 de junho. 

N. 71.-Da commissl!.o de ReprePentaçOea, 
Requerimentos e PetiçOe,, indeferindo o re-
querimento do cidadão Antonio José Oomea, 
pedindo indemnizaçllo de 4:845 206 de pre-
JUízos que allega ter soft'rido na construcçlo 
da ponte sobre o rio Itapecerlca, na estaçlo 
ds Henrique O~tlvllo. Approvado em 27 de 
junho. 

N. 72.-Da mesma commlsall:o, indeferindo 
o pedido do vice-p.esidente da Camara Mu-
nicipal de Piumhy, sobre cessllo do antigo 
predlo que servia de cadeia e paço munici-
pal naquella cidade. Approvado em 27 de 
JUnho. 

N. 73.-Das com missões reunidas de Orça-
mento e RepresentaçOes, Requerimentos e 
PetiçOea mandando archivar UI.". requeri-
mento em que diversas Companhias ingle-
zas, de mineraçlio, pedem reducção do di-
reito de transferenoia de bens, do imposto 
sobre a exportaçll.o do ouro e abollçllo do 
direito do registro de lt2 ·r. sobre o capi-
tal. Approvado em 27 de junho. 

N. 74.-Da com missão de Justiça Civil e 
Criminal reque·,endo se remetta á commis-
são de IÓstrucçlio Publica o requerimento 
do cidadllo Joaquim Maria Alvernaz, profes-
sor publico e advogado provisionado, pedin-
do interpretaçllo de lei-si aos professores 
publicos é ou não vedado o exercício de· 
advocacia. Approvado em 27 de junho. 

N. 75.-Da commi&sllo de Camaras Munlci· 
paes, declarando prejudicada uma repreaen-
taçllo sobre duas leis da Camara Municipal 
de Queluz, e mandando sejam remettidoa á 
commissllo de Orçameuto para os tina conve-
nientes a moçllo e mais papeis apresenta-
dos por essa Camara contra o Imposto terri--
tarial. Approvado em H! de julho. 

N. 76.-Da commlasllo de Orçamento e con-
tas opinando pela approvaçlio da indicaç!o 
u. 5, do ar. Juvenal Penna relativa a frete 
de café na E. Jl'. Central do Brasil. Appro--
vado e111 16 de julho. 

N. 77. - Da com missão de Inatrucçlo Pubfi-
ca, mandando arcbivar vinte e doia offiolotr1 . J•equer•.aentoe e representaçGea referente& a. 
remoçl. o de cadeiru, DomeaçftM, aqmento 
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de ordenado, conservaç!o da Escola Normal 
lia Diamantina, mudança de ferias etc. etc. 
por terem sido tcmadaa providencias em 
relaçtlo a maior parte dessas solicitações. 
Approvado em 16 de julho. 

N. 78.-Da commlssllo de Constituição, Le-
glslaçtlo e Poderes opinando pela approva-
Çllo .de lndicaçtlo n. 6, do sr. Jollo Luiz, 
sobre a nomeaçllo de uma commiss!o mlxta 
que apresente um projecto Interpretativo 
doa preceitos conatituclonaes relativos â 
competencia do poder judiciario para an-
nullar ac'tos dos outros poderes. Approvado 
em 16 de julho. 

N. 79.-Da commissão de Camaras Munici-
paes mandando archivar : 

I.·) uma reclamaçllo do presidente e agen-
te executivo do districto da Forquilha (mu-
cipio de Santa Rita de Ce.ssia) contra uma 
resolução do vice-presidente da Camara des-
se município ; 

2. ·) uma copia de actaa da assemblàa mu-
nicipal de Sant' Annã dos Ferros ; 

3. ") uma representação dos conselhos di-
strictaes de Tombos e de Faria Lemos (m u-
nicipio de Carangola) contra. uma lei da 
respectiva Camara Municipal; e 

4. ·) uma representação de. eleitores resi-
dentes no territorio comprehen.lldo entre os 
rios Dourado e Perdizes, pedindo seja esse 
territorio declarado pertencente 1Í. !reguezia 
de Abbadia dos Dourados (municipio do Pa-
trocinio) ; depois de estudar attentamente 
essas queftões. Approvádo em 19 de julho. 
_ N. 80.-Da commissão de Obras Publicas 
opinando pela approvação da indicação n. 
10 do sr. Brandlio Filho· e outro@, J,>edindo a 
intervenção do Poder Executivo JUnto do 
Governo Federal no sentido de compe~lir 11 
Companhia E. F. Muzamblnho a cumprir o 
seu contracto. Approvado em 19 de julho. 
_ N. 81.-Da. commisslio de Agricultura, Mi-
nas, Colonização, Terras e Bosques, opinan-
do pela approvação da indicação n. 7, do 
e r. Delfim Moreira, sobra a decrataçlio de 
lei referente á locaçl!o de serviços. Appro-
vado em 19 de julho. 

N. 82.-Da com missão de Representações, 
Requerimentos e Petições, requerendo in-
formações do governo relativas ao pedido 
de moratoria quo faz o collector estadoal de 
Palmyra para saldar seu alcance com o The-
souro do Estado. Approvado em 16 de ju-
lho. 

N. 83. - Da mesma com missão, mandando 
1e remetta ao dr. Presidente do Estado para 
providenciar como melhor convier aos inta -
r!IBBes do Estado, a ra;>resentação do juiz de 
direito da comarca de Aba.oté pedindo auxilio 
de 20:0003000 para a reconstrucção da cadeia. 
Approvado em 19 de julho. 

N. 84 . - Da mesma commissão, indefe-
rindo a representaçll:o do conselho districtal 
de Cambuquira, solicitando auxilio para ca-
nalizaçll:o de agua potavel daquella povoa-
ç!o. Approvado em 19 de j ulho. 

N. 85. -Da mesma commissão, conceden-
do licença ao sr. deputado Francisco Pei-
xoto. Approvado em 25 de julho. 

N. 86. - Da mesma commisPll:o, raqueren-
do sejam solicitadu do governo informa~ões 

sobre o pedido de licença para tratamento 
de saude, feito pela profeuora publloa de 
Oaro Branco, munlcipio de Ouro Preto, d. 
Maria da Assumpçllo Coeta e Silva. Appro-
vado em 25 de julho. 

N. 87 . - Da commiaallo de Camaras Muni-
clpaes, mandando arcbivar tres :reclamaçOea 
de contribuintes do município do Esplrlto 
Santo do Guarará, sobre Impostos lançados 
pela respectiva Camara Municipal. Appro-
vado em 25 de julho. 

N. 88. - Da mesma com missão, mandando 
archivar duas reclamações de contribuintes 
dos municipios de Baep~ndy e S. Joio Ne-
pomuceno contra impostos lançados pelas 
respectivas municipalidades. Approvado em 
28 ll e julho. 

N. 89. - Da mesma commissll:o, mandando 
archivar uma reclamação de contribuintes 
do município de Cal"atinga, pedindo abati-
mento de 30 ·r. nas ta:r:as da t&bella A da lei 
n . 87 da respectiva municipalidade, relativa 
á classitlcaçll.o de casas commerciaes. Ap-
provado em 28 de julho. . 

N. 90. - Da mesmacomm1ssão, mandando 
archivar, com os papeis respectivos, uma 
reclamaçlio de cont ribuintes do mutiicipio de 
Piumby, contra a lei de orçamento daquella 
muniCipalidade no ponto em que eleva a 
10 ·r. os addicionaes ao impoPto de industrias 
e profissões . Approvado em 1. · de agosto. 

N . 91. -Da commissão de Orçamento e 
Contas, mandando á Secretaria da Agricul-
tura para serem informados, dois requeri-
mentos de vinicultores e viticultores do Es-
tado pedindo 11. inclusão de verba no futuro 
orçamento para pagamento de premios agri-
colas a que se julgam com direito ex vi da 
lei n. 42, de 3 de maio de 1893. Approvado 
em 30 de julho. 

N. 92 - Da commissão de Representações, 
Requerimentos e Pet.ições, remettendo ao dr. 
Presidente do Estado, para providenciar como 
for de justiça, o requerimento em que o ci-
dadão Thomllz Cesario Mendes Leal, 1. · ta-
bellião da comarca do Curvello, pede doi1 
annos de licença para liquidaçllo de nego-
cios e propõe quem o substitua. Approvado 
em 2 de agosto. 

N. 93.- Da mesma commiSBlto, requeren-
do sejam solicitadas do governo do Estado 
informações dobre o requerimento do cidadll:o 
Pedro Alves Fernandes, pedindo indemniza-
ção da quantia que despendeu com a con-
trucçll:o de uma ponte sobre o rio Caratin-
ga, na estrada que, por Cuiethe, vae ter ao 
Estado do Espirito Santo. Approvado em 3 
de agosto. 

N. 94. - Da mesma com missão, mandan-
do se remettam papeis do escriv!lo ue paz do 
districto de Tombos do Ca.rangola, cidadllo 
Oscar de Magalhães Portilho, relativos a li-
cença para tratamento de aaude, ao dr. 
Presidente do Estado, em facie dos arts. 135, 
138 e 148 da lei n. 18, de 28 de novembro 
de 1891. Approvado em 6 de agosto. 

N. \15.-Da mesma commislto, mandando se 
remotta a representaçll:o do presidente e 
agente executivo distrlotal de . ltabira .do 
Campo, referente á ·reconstrucçlto da ea,\ra· 
da de rodagem que liga aquella loca idade 
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ao valle do Paraopeba, B<'mfim e outros ao 
Poder Executivo para tomal-a na considera-
cio que merecer. Approvado em 13 de 
a,oato. 

N. 96.-Da mesma commiaslo, mandando 
U'Chivar a repreaentaçlio do revm . . vigario 
da freguezla desta Capital, pedindo auxilio 
para a reconatrucçl!.o da egreja matriz, por 
achar-se satisfeito o pedido em disposiçlio de 
lei. A.pprovado em 13 de agosto. 

N. 97.-Da mesma commisalio opinando 
pela approvaçlo da indicaçlio n. 9, do ar. 
Deaiderio de Mello e outros, referente ao 
transporte de gado na E. F. Mogyana e nas 
vtaa-rerreas-Paullata e tngleza. Approvado 
em 13 de agosto. 

N. 98.-Da meama commiaslio, opinando 
pela approvaçilo da indicaçlio n. 8, do ar. 
Valerio de Re:r.ende, sobre isençil.o de direi-
toa para os fertilizantes agricolaa etc. Ap-
provado em 13 de agosto. 
· N. 99.-Da mesma com missão, pedindo 

informaçl!ea da Secretaria do Interior relati-
vas ao requerimento do cldadilo Jol!o Fran-
cisco de Araujo, recorrendo para o Con-
greuo do acto do dr. Secretario do Interior 
que lhe negara o abono de ordenado sim-
ples, como professor da cadeira rural do 
Bom Jardim, munic!pio do Pomba. Appro-
vado em 8 de agosto. 

N. 100.-Da mesma commiss!o, remettendo 
ao Poder Executivo afim de serem informa-
dos QS requerimentos do dr. Benjamin Tar-
glni Moas, capitão-cirurgilio do 1. · batalhão 
da Brigada Policial, pedindo augmento de 
vencimentos ; e o do cidadão Julio Rodri-
gues Ceaar, funccionario no Externato do 
Gymnasio Mineiro, fazendo egual pedido. 
Approvado em li de ag.osto. 
• N. 101.-Da mesma commissão, remettendo 
e.o Poder Executivo afim de serem informa-
doa os seguintes requerimentos solicitando 
Uoença: de José Po1ycarpo de Figueiredo e 
Silva, professor eft'ectivo do Morro do Pilar 
de Gas:;~ar Soares, pedindo dois annos, com 
metade doa vencimentos, para tratar de 
aaudeJ· d. Guilhermina Rosa Torres, inspe-
ctora e alumnas da Escola Normal de Juiz 
de Fóra, pedindo prorogaçlio de licença por 
mais um anuo, sem vencimentos, para tratar 
de saude ; do dr . José Ferreira de Andrade, 
secretario da Junta Commercia1, pedindo 
um anno para tratamento de saude, com os 
respectivos vencimentos ; de Alfredo Paull-
no Gomes, escrivlo vitalicio de paz do di-
stricto de Agua Limpa, pedindo dois annos 
para tratar de negocio& e de Luciano Leo· 
poldo Brasileiro, professor de fraocez da 
Eacola Normal de . Juiz de Fóra, pedinJo um 
anuo de licença para tratar de negocio&. 
Approvado cm 11 de agosto. 

N. 102.-Da mesma commiss!o,indeferindo 
o requerimento da profeesora de Ouro Bran-
co, d. Maria de Assumpçlio Costa e Silva, 
aobrG pedido de licença. Approvada em IR 
de agosto. 

N. 103.-Da mesma commiaalio mandando 
archivar a representaçllo em que as aucto-
dadea, protesaor e outros cidadllos do dlstri-
oto de Coimbra pedem equlparaçliO dos ven-
élmentoa doa professores diatrictaes aos doo 

profeasores urbanos. Approvado em 18 de 
agosto. 

N. 104.-Da meama commias!o, mandando 
a representaçlo da Camara Municipal de 
Juiz de Fóra, solicitando o auxilio de .•••••• 
150:0001000 para medidas urgentes e fnadla-
vels de sane manto daquella cidade ao 
Poder Executivo para tomal-a na considera-
çlio que merecer e for compativel com as 
condiçl!es economlcaa do Estado. Approva-
do em 18 de agosto. 

N. 105.-Da mesma commisslio, mandando 
archivar o requerimento dos cldadl.os Seve-
rino Ferreira da Silva e José da Costa Lima, 
administrador e ajudante da cadela de Ouro 
Preto, pedindo augmento de vencimentos. 
Approvado em 18 de agosto. 

N. 106.-Da mesma commisslio mandando 
o requerimento do cidadão Lymiro Celso da 
Trindade, ex-inspector de alumnos do Ex-
tern:ito do Gymnaaio Mineiro, pedindo paga-
mento da quantia que de menos recebeu ; e 
o de d. Henrique ta Carmelita de Almeida, 
reiterando o pedido de construcçlo de casa 
a que tinha direito seu finado marido-
Octaviano de Almeida como funccionario 
publico do Estado, ao Poder Executivo afim 
de prestar as precisas informaçoea . Appro-
vado em 11 de agosto. 

N. 107.-Da commisslio de Commercio, Ea-
tatistica, Industrias e Artes, mandando uma 
representação de 200 habitantes do diatricto 
de S . .V cente do Gramma, solicitando trans-
Cerencia desse districto do munlclpio da Vi-
çosa para o de Abre Campo, é. commiaslo 
mixta encarregada da revisão da divisão 
munlcipal-judlciaria, afim de, em tempo 
opportuno, tomal-a na eonsid11raçlo que me-
recer. Approvado em 18 de agosto. 

N. 108.-Da mesma commiss!o mandando 
arcbivar a representação de invernistas e 
boiadeiros residentes no município de AlCe-
nas, solicitando modificaçlo na lei sobre 
feiras de gado, visto achar-se o asaumpto 
attendido em -projeoto de lei que se acha em 
discussão. Approvado em 18 de agosto . 

N. 109.-Da mesma commissão mandando 
archivar uma representaçlio de diversos in-
vernistas e boiadeiros· de Santa Rita de Caa-
sia e de Passos, solicitando medidas garanti-
doras da estabilidade c.l.as feiras de gado por 
achar-se o assumpto attendido em projecto 
de lei que transita no Congresso. Approvado 
em 18 de agosto. 

N. 110.-Da. commisslio de Obras Pnblicaa 
opinando pela approvaçlo da indioaçilo n. 
11, ~o ar. José Gonçalves referente o resta-
belecimento de trens e moditicação de hora-
rio da E. F. Oéste de Minas. Approvado em 
20 de agosto. 

N. 111.-Da commisallo de Commercio, Es-
tatística, Industria e Artes, mandando a re-
presentaçl!o de lavradores e commerciantes, 
relfidentes em Abbadia (E. F. Oéste de Mi-
nas) solicitando medidas que melhorem as 
condiçl!es de transportes neua vla-ferrea e 
que garantam os direitps dos proprletarlos 
marginaes da reapectiva linha,...,...ao governo 
do Estado para providenciar como en.tender 
conveniente. Approvado em 28 de agosto. 



N. 11~.-Da commi~slio de Representaçne•, 
Requertmentoa e Pet1ç0es requerend<> 1eja.m 
sohcit&dvs do governo lnformaçOea que ha-
bilitem-no a emittir parecer aobre oa reque-
rim.entos do cidad!l.o Joaquim Emygdi<> da 
l<.oclla Couoo, porteiro da Repartiçiio de Ter-
ru e Colonizaçilo; de d:. Adelaide Augusta. 
de OHveira, professora da cadeira de San;,o 
Antonio da Casa Branca, município da Ouro 
Preto; de d. Anna Julla de Oliveira Horta, 
professora da cadeira do sexo ma.;culiDo de 
Carande.hy,, município de Barbacena e do 
cidad!to Casliimiro Avaliar, tabelliiio da co-
~arc.l de Tres Coraçoes do Rio Verde, soli-
Citando, para tratamento de sande, uns li-
cel:lça e outros prorogaç!to das licenças' em 
CUJO goso se actlam. Approvado em 28 de 
agosto. 

N. 113.-Da commissão de Commercio, Es-
tatística, lndustria e Artes mandando a 
commiss!to mixta, encarregada de rever a 
divisilo municipal e· judiciaria, para em 
tempo opportuno attende1-as como achar 
conveniente, tres representaçOes, a saber: 

Uma do cidadão Antonio José Mathias, pe -
dindo transferenciade sua fazenda situada no 
distri_cto de Slio José do_ Bat•t·oso, município 
do R1o Branco, para o d1stricto da Conceiçilo 
do Turvo, município de Pyranga; 

Outra de 423 habitantes do districto do 
Vermelho Novo, do município de Caratinga, 
solicitando passagem desse districto para. o 
manic1pio de Abre Campo; 

Outra dos moradores e proprietarios das 
fazendas denominadas-«Caelloeira do Car· 
mo», «BandeiraE», <IMariL.lbaia», «Pinhall'> e 
«Bocaina», pedindo passagem dessas auaa 
fazendas do dlstricto do Campestre, municí-
pio de Caldas, a q11.e pertencem aetualmente, 
para o districto de São José doa Botelhos, 
município de Cabo Verde. Pende· de vota-
ção. 

N. 114.-Da commisslo de Constituição e 
Legislaç!l.o mandando se remetta a represen-
taçll.o de alguns cidadãos residentes na cida-
de de Ferros, relativa á divisão de secçOes 
eleitoraes,ao Senado, visto pender de delibe· 
raçilo daquella Camara o projecto de lei refe-
rente a esse assumpto. Pende de discussão. 

N. 115.-Da commissll.o de Revresenta-
c;ões, Requerimentos e Petit;Oes, indeferindo 
em vista de informaçoes o pedido d., mora-
toria, por dois annm., feita pelo collecto:.· de 
Palmyra, Joaquim Corrêa na Fonseca, para 
saldar seu alcance com o The!.'ouro. Pende 
de dlscusslio . 

N. I 16 . -Da mesma commissão mandando 
ao Poder Executivo o requerimen~o do cida-
dão José Coetano Machado, profe~aar da ca-
deira do sexo masculino do districto de Gua-
rany, município do Pomba, pedindo licença 
para tratamento de saude, afim de, na fórma 
da legislaçiio vigente, attendet-a como for de 
justiça. Pende de discuss!o. 

N. 117. -Da commiaslo de Obras Publicas 
mandando que as representações da Camara 
Municipal de Sete Lagoas e do conselho dis · 
trictal de Pequy, pedindo a construcçlio de 
uma ponte sobre o rio-Paraopeba- na es-
trada que liga os municípios de Sete Lagoas, 
Pará e Pitanguy, sejam remettldas ao go-

1 verno para tom&l'-as na conlrideraçlo qu 
merecerem. Pende de segunda le1tura. 

Nota. Em se11sllo de 16. de julho de 1006 
foram arcbivadoa os papeis concernente.- ao 
pare.cer n. 358, de t897, em vista do psre-
cer da commisslla de lnstrucçllo Publica s~ 
bre diveaeoa projecto11 referente11 a cadeiras 
de instrucção primaria. 

REQUBRIMEr.TOI APRESBNTADOI O 19()(). 

N. 3.-Do sr. Joiio Luiz, requerendo qu. a 
Camara dos srs. I.Jeputados proponlla ao Se-
nado a nomeação de uma commisslo m.ix· 

1 ta, composta de7 deputado• e 3 senadora•, 
com o fim de apresentar á eon11ideraçll.o do 

' Congreuo Mineiro, na. aessiio legialativa de 
· 1901, um projecto de lei aobre a nova div}. 
alio judlciaria e administrativa do Estad~t e 
sobre a organização do município desta Ca-

, pital.-Approvado em 10 de julho. 
N. 4.-Do sr. Julio Tavares , solicitandG o 

concurso do Senado para a nomeação de 
uma commisaão mixta que ee componha de 
4 deputados e 3 senadores com o fim de 
apresent..r ao Congresso um plano de re-
forma de systema eleitoral do Eat.ado.-Ap-
provada em 8 de agosto. 

INDICAÇOBS APRESEI\TAD.'-8 BM 1900. 
N. 5.-Po sr. Juvenal Penna, indicando 

qne, por intermedio lj.o Governo do Esta, 
do, se faça sentir ao Governo da Urulio, 
a conveniencia de ser mantida. a tabella de 
frete de café, que vlgo1•ava na Estrada de 
Ferro Central do Brasrl, até 30 de abt•ir do 
cor.·ente anno e que foi substrtuida pela de 
1. · de maio proximo findo.-Approvada em 
18 de julho. 

N. 6.-Do sr. João Luiz, ind·cando e pro-
, pondo que a Camara dos srs. Deputados con-
vide, nos termos de seu regimento interno, 
a Camara dos srs. Senadores para a nome-. 
açl1o de uma commisslio mixta, composta. de 
tres deputados e dois senadores, que formule 
e apresente á consideraç!o do Congresso Mi-
neiro um projecto de lei, que, attendendo 
á organizaçll.o dos poderes políticos do Es-
tado, á sua harmonia e independencia e á 
aboliçlio do contencioso administrativo, de-
senvolva e interprete os preceitos constittt-
cionaes relativos á competencia do poder 
judiciario para 11nnullar actos dos outros 
poderes.-Approvada em 19 de julho. 

N. 7.-Do ar. Delfim Moreira, indicando que 
o Congresso Legislativo do Estado de ·Mi· 
nas Geraes, attendendo á necessidade de re-
organizar-se o trabalho aglicola no EstadG, 
faça sentir pelos tramites regulares, ao Con-
gresso Nacional a conveniencia e urgencia 
que ba na decretaç!to de uma lei de loca-
ção de serviços. - Approvada em 21 de ju-
lho. 

N. 8.-Do sr. Valerio de Resende, indican-
do que a Camara doa Deputados, pelos tr~ 
mites regulare~, represente ao Congresso 
Federal, pedindo-lhe isençllo de direitos para 
os fertilizantes agrioolas, para a materta 
prima destinada á sua. fabricaçllo e para 
as macbinas utilizavels no cultivo do aóJo. 
-Approvada em 18 de agosto. 
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N. 9- Do ar. Deaiderio de Mello e outros, 
indicando que a Camara dos srs. Deputados 
represente ao governo do Estado, para que 
este interceda perante o da União e do Esta-
do de S. Paulo pedindo á acçlio combinada 
dos dois governos as providencias necessa-
rias á regularizaçlio do transporte do gado 
na Estrada de Ferro Mogyana, e a obter das 
vias ferreas Paulista e lngleza que inaugu-
rem esse serviço. - Approvada em 18 de 
agosto. 

N. lO- Do ar. Brandlio Filho e outros, in-
dicando que o governo do Estado, .por inter-
media do sr. dr. Secretario da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, represente ao 
Governo Federal, por intermedio do sr. Mi· 
distro da Viação e Obras Publícas, no senti· 
do de ser a Companhia E. F. Mozambinho 
(ramal da Campanha) compellida urgente-
mente á execução fiel de seu contracto, es-
pecialmente quanto ao melhoramento da li-
nha, fechamento desta e alteração do hora-
rio - em ordem a satisfazer ás necessidades 
do transporte de passsageiros, mereadorias 
e malas do correio. - Approvada em 23 de 
julho. 

N. ll -Do sr. José Gonçalves, indicando 
que a Camara dos srs. Deputados represente 
ao governo do Estado sobre a conveniencia 
que ha em ser modificado o horario dos trens 
da Estrada de Ferro «Oeste de Minas», actual-
mente em vigor. - Approvada em 21 de 
agosto. 

N. 12. - Do ar. Ribeiro Jonqueira, indi-
cando que a commlssão de Constituiçlto, 
Legislação e Poderes interponha o seu pa· 
recer sobre qual deva ser a penalidade para 
o deputado que, violando o disposto nos ar-
tiiOS 198, da lei n. 20, J.e 26 de novembro de 
1891 e 55, paragrapho unico do reg. 596, de 
13 de outubro de 1892, accumular, durante 
as sessões, as funcções de vereador, agente 

executivo municipal, conselheiro dlatrlctal 
ou juiz de paz. 

Pende de parecer da oommissli.o de Consti-
tuiçlto. Legislação e Poderes. 

Secretaria da Camara dos Deputados do 
Estado de Minas Geraes, 17 de setembro de 
000. - O director da Secretaria, Alfredo 

Furst. 

ACTA DA SESSÃO SOLEMNE PARA O ENCER-
RAMENTO DO CONGRESSO AOS 18 DE SE-
TEMBRO DE 1900. 

PREBIOBNOIA. DO SR, PEDRO DaUMOND 
(f.· Secretario do Senado) 

A' uma hora da tarde, feita a chamada, 
acham-ao presentes os ara. Pedro Drumond, 
Agostinho Pereira, Joaquim Alvares, A1l'onso 
Penna e Olympio Borges, faltando com cau-
sa participada os era. Antonio Martins, Ro-
cha Lagoa, Mello Franco, Bernardes de Fa-
ria, Alves de Lemos, Brandão Filho, Nunes 
Pinheiro, Vasco Azevedo, Silva Fortes, Jol!.o 
Luiz; João Valioso, Xavier Rolim, Epaminon-
das Ottoni, Jollo Pio e Desiderio de Mello e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sesslio. 
Na fórma do Regimento occnpa o Jogar de 

I.· Secretario o sr. Agostinho Pereira, I.· 
Secretario da Camara, sendo convidado para 
o logar de 2. · Secretario o sr. Joaquim Al-
vares. 

O SR. PRESIDENTE agradece aos senhores 
congressistas a sua solicitude para o bom 
andamento doa trabalhos lllgislativos e de-
clara «encerrada a 2.• sessão da 3.• legislatu-
ra do Congresso Mineiro». 

E..n seguida é lida e approvada a presente 
a c ta. 
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dadão Luciano L_~opoldo Brazileiro .... ....... .. . ...... . ........ . . ....................... . 
Sol~re ~ prot':cto ~ ~- ·7'!·.·.·.·.·.·.·:.·. ·. ·:::: :::: :: : :: ·.·.·::.~:: : :: ::::::: ::: :: ::: ::: :::: :::::::::::::::: 
A)Jrcsentando pat·a segunda discussão o .Projecto n . 1 :~ de l,ff.l . . ... . ............. ... ... .... . 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto o . 60 . .. . .. . .•..• ... .... .•..•....• . .. ....•. .•... 

Dc•lderlo de Mello : 
Apresentando a indica~ão n. fi . .. ..... .. . .. . ... .. ..... . ...... ... ... .... .... . ..... .. ......... . 
Enviando á me.·a um telegramma de criadores, ioveroistas e boiadeiros do municipio do Sa-

cramento .. .... . ........ . . . .. . .. . .. . ...... ........ . ...... . .......... ...... . .... .. ..... . .. . 
Fazendo .declaraçiio de voto sobre o projecto n. n8 .... .. . .. .. .. ..... ........ .... ..... ....... . 
Fazendo.declat·aç:io de voto sobre a emenda n. 4, do Senado, ao projecto n . 35 ........ . . . , 
Apresentanuo o projccto n . 7;) .. .....• . • ... ..... .•. ... .... •. .•.••••... .• ••.. ..........•. .... .. 

F .. P elx.oto : 

Mandando à mesa um requerimento do vrofessor publico José Caetano Machado .. ......... . 
Ferreh·t~ e Mello : 

~9 
. :39 

.v. _,,, 
5:-< 
G:l 
"l\ 
U4 

10 1 
llll 

12l! 
126 
153 

171) 
18~ 
272 
274 
2'30 

8f:i 
99" 
~~· 211 
25fl 

Apresentando o lH"Ojccto n . ·I:.. . ........ .. . .... ..... ..... . . . .... ..... .. . ..... . ... .. . . . . . . . . . ' '" 
. » · para SC;.!und!:~ discussão o pt·ojecto n : ~ ~ ....... : .. . . . . .. • . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . ~O 

t.:nYtamlo tuna representaçao do tltrectono do parttdo repubhcano do Serro. ......... ..... . 87 
Sobre o pmjccto n. 1:1. ............ . · . ... . .. ....... ...... ....... . . . • . . • . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 10"• 
Apresentando o p1·ojecto n . 1; •...... . ....... . ...... . ..... •. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . • •• . . . . • • • . • • 1~1; 
Ap •·e.·cntamlo para segunda di scussão o prQj eeto n. 61 1 e para terceira o tiO n. -~ ·I . ... .. .. .. 15:! 
A)Jrcsentando pa1·a tc•·ceit·a discussão o projecto n. fi'l... ..•. .. . . . . .. . . •• .. . . • . . . . . . . . .• .. ... 11:. 

· Apt·c~cntando n pat·ecer n . 1 >!\... . . . .. . . . . . • . . .. .. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. !~51, 
Sohre a tercl)il·a discussão do projecto n . i l. ... · · ... · .... ........ · ... . . ........... ..... .. · .. 271 
Apre~entando para terceira discussão o projecto n . li:{ ............ ... ..... .... ........... ... 273 
Apresentando o pat·ecc t· n. 111 e o projecto n . 81. .. .... ....................... .. .. . .. . . . . . .. 27>< 
Apresentando o p<u·ccc t· n. I ::!. . . . . . . . • . . • • . • • • • . . . • • . . • . .. . • • . . • . • . .. . . • . . . •. • • • • • . . • . . . . . • 2S:> 
Soht·e as emendas do Senado ao pt·oj ecto n . ~.7 ..... ..... ............... ·... . ............. .. 2!11': 

Ft•anklin Bot~lho : 

Justificando o não comparecimento do sr. Desiderio de Mello .. . . .....•. .. . .. ..... .. .•.. ... . 
Enviando á mesa uma acta elo club - • Lavoura c Commercío » - de Passa Tempo, pro-

testando eont ra o imvosto tet-ritori al. .. .. .......... ...... . . . .. ... . . .. ... . . . .. ... ... . .. . .. 
S~~:·~~e~t~~~~~c~/; ~·e:~~~-. n.". :~l..'.".".".".".".".".".".".".".".".'."."."." ."." ".".".".".".".".".":.".".".".: ." ......... ::::::: :::::::::: 
Apresentando pat·a sPgnmla di scussão o projecto n . ~.2 .. ....... . .. . .. .... .. . . .•..... . . .. ... . 
Fazendo 'lcclaraçào de YOto soh•·e o prQj ecto n . IH .. ......... .. .. . ... .. .... . ..... ........ . . . 

• 

5:! 
57 

114 
1Hl 
225 



VII 

PAGI, ' AS 

Apresentando o .pa t·ecer n . 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Jll 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. ü)........... . .... . . .............. . .. . . . . . . . 200 

Ga• 1•••· Lopes : 
Justificando a sua auscncia e mandando ÍL mesa uma representação de criadores, im·er-

ni-tas e boiadei ros do munici l>io de Alfenas . . . . ... ..... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. 169 
Enviando á mesa um requerimento do engenheiro - Henrique !:iastré. . . . .. .. ..... .. ... . . . . 2 -

lgnac lo i\lurta : 

OHin·cccndo para segunda discussão o projecto n. :27:2 e apresentando o parecer n . ~ I ..... . 
Enviando á mesa urn requerimento do cidadão Raphael Mattos Paixão . .... . .. .. . .. .. . .. . . . . 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 1 0~, do Senado .. ........... .. .... .... .. 
Sobre o atliamcnto da di . cu. são do projccto n. 2i2 ................. . .... . .. . .. . ... : . . ... ... . 

___. Enviando uma representação de mdustriacs c commcrciantes do districto de Forta-
leza ........ ... ......... . . . . . . ........ . . ... . . . . . . .. . .. ... . .. . ··· . ... · .. ··· ·· · ··········· · ·· 

Soht·c o projccto n. 5i ....... . .... . .... . ... . .... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
.Jaym e CõoJDt'l!l : 

63 
77 
78 

113 
12:! 

J us tificando o não comparecimento do sr. Luiz Rennó . . ....... .. . . ....... .. . . . ... ·. . . ... . . . . 41 
J ustificando a ausencia do sr .. João Pio .. ... . ... . ... · ....... . .. . .. . .. .. . .. .. . .... ... .... .. .. . t}:-l 
~pr~scntan.do para segunda discussão o proj cc~o n_. ~.2.. .. ........ ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 I 
Envtando a mesa um requcrunento do dt· . BenJamm ~J oss ............ ·........ .. ..... . . . . . . . 118 
Fazem! o decl:u·ação de voto subrc o projccto n . t:ill... . ............. ... . ....... . ............. 290 
Aprese ntando o parecer n . 1 i7 .. . .. ... . . .. .... .......... .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . 30':1 

.João Luiz : 

J ustificant!o o não comparecimento do sr . Abe' lanl. . . ..................... . . . . ............. . 
Sobre a sc,zunda discussão do proj ec to n . t:t .. .. ................... .. .......... .... ...... .. 
Mandando ;i. utc~a uma rcpre~entação tio conselho distr ictal de Cambuquira . . .. . .... .... . . 
Ap t•c.·cntamlo o parecer n . 7 L .. .... .. ..... .. .... . ...... . .... ... ............ . ..... ... ...... . 

. ~> a indi cação 11 . H .. . . . . .. . ... ... . .. .... . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .... . ... . . . . .. .. .. . . . 
Pedindo que se complete a conunissão de Legislação e Podct·es . . . .... . .. .. . .. ... . . . .... .. . . 
J ustificando o não comparecimento do sr . ' alcrio de R,ezcndc .. ........ .. .... ... ......... .. 
Apresenta ndo os projectos ns. 11 c 1:?, pag.·. !,~ c ...... . .... ......................... ... .. .. 
Enviando uma representação de conccssionarios de feiras de gado .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 
Apt·cs ntando o proj ccto n . 1~ .. . .. .. . .. .. ...................... · .. . .................. . .. .. 
Apresentando o requerimento n. :: . . . ..... ... ... . .. .... ... . ........ ............... . ......... . 

"<:::::.. Enviand<• ;i mcs;t uma representação de divct·sos criadores c invcrnistas boia.leiro .. . . .... . 
AJJros,mtandu para SC:,! umla discussão o proj ccto n . 12 .... . ... . . ... .. ... .. .... .. .. . .... . ... . 
Sobre o projccto n. ~.i ... ....... . ... .. .. ............... . ... . . ... . ........... . ......... . .... . . . 
Fazendo uuoa declaração de voto sohre o pn•j ecto n. ~. : ... ..... . . . . : . . .... . ... ... . . ........ .. 
Sobre o l' roj ccto n. tiO .... .. . . ...... .. .. . .. . .. . . .... . .... .. .... . ..... .... .. . .......... .. . . .... . 
Sobre o 1.n·oj cc to n. 42, pags. ~~-,c ...... .. ..... .. .. .. .. .. .. . .. .. ....... . · .. . .. .. . · .. ........ . 
Apt·cscntt~ndu para. tcrcci:·a discus.:ão o projccto n. !,~_:· •. ·:: . . . . . . .. . . . •. . . . ...•. .... . . ... .. 
Sobre a segunda dtscussao do po·oJecto n. 6•l, pags. l ,.J. 11., e .... ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . 
Soh t·c a terc,·i..a discu são do proj ccto n . ;,;, .. . ...... .. . .. .. . .... . ... .. .. . .... .. .. . ....... . 
Sobo·c o pt·ojecto n . . J·!, pags. ·!u!l c .. ...... ...... · .. .. .. .. .. .......... .. .. . .... .. ..... .... ... . 
Sobre a tCt'I'C ira discussão do proj ccto n . til .. .. .. ... .. . .. . ... .. ................ . .. ..... .. . .. 
Sobro o l• t·ojccto n . ;.u ... ... .................. . .......... .. ............ .............. ... . .... . 
Ped indo que se insira na acta um voto de pesar p la morte do commendador José Pedro 

Xav ier da Vcil,!a , e r1ue se nomeie uma. commts ão incumbida de dar pesamos á fami-
lia do illu.·trc morto e finalmente que seja suspensa a sessão .. . .. .. .... .. .... ... .. .. . .. 

Apresentando 1•ara segunda di:cussão o proj ecto n . llF: , do Senado .. ... .... .. ... .. ........ . 
Fazenuo rcc tiftcação cn1 u111 aparte que deu na sessão de :10 de julho • . .. . ... .. ... .. .. . ... . 
Apresentando para SC"unda liscussão o proj ecto n . n;~ . . .. .. .... . . . . . . . ..... . ... .. . ... .. . . . 
Fazendo tlec laração de voto sobre o projecto n . 118, ~!o Senado . . . ....... .... .. . . .... . .. ... . 
Enviandu i• mesa um re'lucrimcnto do cidadão Cassimiro Avellar . . .... . . . . . . . .. . . . . · •.. . ... 
Apresentando o projecto n . 7ti . .. ... . ... . . . .. .. . .. . .. . ........ . . . .. ............ . ... . ... . . . .. 
Apresentando pam segu nda discus:ão o projecto n . 11 7, do Senado ............. . . . .. .. .. .. . 

--..,.. Resl•OrHi cndo ao s o·. Cal'l us 'l'olcdo .-obre ma.tcria de reorganização da Junta Commer-
cial. .......... . .... .. ..... .. . ...... · ......... . .... . .......... .. . ... ....... ... .. . .. . .. .... . 

Ap t·c.-enta ndo lHU'a teo·ceira tl i sc u ~são o projecto n . 117, do Senado . .. .. ........ .. . ....... .. . 
Pedindo i nv c r~i\o da ot·tlcm do dia ... . . .. . . . ..... .. ..... ...... .. .. .. .. . ... ................. .. 
'obre as e mo mias uo ~cnado ao proj ecto n . ~•i . .... ..... ... .. .. .. ...... .. .. ..... ... .. .... .. 

Fazendo dcela ração do voto sobre o projecto n . x'l .. .. . .. .. ..... . .... . ........ .. .... . .... .. 

.Joã o l'lo : 

Jns till l'ando o não com/•arecimcnto do s.r . . l!' o·anklin _Botelho:.· . .... . : . .. . .. . .. . . . .. . . .. .... . . 
Rcnun·wndo o logat· te membro da commtssão de 10 trucçao pubhca .. .. . ... . .. . .... . ... . 
llcitcramlo oseu pedido de dispcn a de membro da commissão de lnstrucção publica . . ... . . 
Fazenuo declaração de voto cont1·a o parecer n . ti:! ......... . . . .. ... . ....... . ......... . . .. . .. . 
J,; nviando uma t·eprcsentação do dit·cctorio politico de Ayunooca .. . .. . . . .. . .. .. .... . .. . . .. .. . 
Mandando ú me a um requerimento do cidadão Miguel .I! uni de Abreu ............. .. .. ... . 
Aprc~on tando o projec to n . 1 L. .... . . . . . .. .. . .. .. .. ....... .. . . ..... . ... . ..... .. . ... ......... . 
Ped indo votação nominal para o projecto n. ~.u ... . .. .... ... .. . . : . . . ... . . . . . . ........... .. . . . 
J usti fl c;uHio a ausencia do sr. Fr01tas Cas!J·o . . . . ......... . . ...... ........ . ...... . . ..... .. .. .. 
Enviando uma rcpo·esentaçào cont l'a a lei de in. trucção publica .. . .. ... . ..... . . . ....... . . . . 



VIII 

Sobre o projc~to n. -17 ••••••••••• • • ••• •• • •• • • • •••• • ••••••••• • •••• • ••••••• ••••••••••••• •••• • •• 
"Sobre o t•rojccto n. ~.1 .... . ... . . . . . ......... . ...... . ......................... . ... . ......... . 
Sobre o pa·ojecto n. :; : . . ... . . . . .. . . .. .. . . . .. .. . ..... . .. . ..... . .............. . . .. ...... . ...... . 
Dando explica o;•ies soha·c uma dcclaa·ação de voto a·eferente ao proj ecto n. ~. ; ... . ........... . 
Sobro o (H'O jc(:to n. ~~ ...... ... . . .. .. ..... . ......................... ... ...... . .... .. ...... . .. . 
Apt·esentanclo o rn·oiecto n . !li· .... .. .... .. ... .... .. . .. .. .. .. .. . .. . ..... .. .... . ........ .. ... ... . 

~nvi~n , l o á mcs:t uma representação do co mmm·c io de Bcllo Horizonte •·onta·a o jogo do 
b iC h:l . . . . . ' . . ... . ' .. ' . . . . . . . .. .•.... . ' . ... .•.. .. .•..••. . .. . . .. .•• .. ' .. . . .. ..... • ..•... 

Fazcntlo dcclaa·açiio de voto soba·e o pa·oj cc to n . ;,; ...... .. ...... . ..... . ........ . ... . ..... . . . . 
.Soba·c o t•rojectn n. ~·! . . . .. .. .. . .. .. ...... .. . .. ........... .. .. . .. .. ... . .. .. .... . .. .. . ... . .. . . 
Em·iamlo it 111 ~sa 11111 t~ le~ t·amma do commct·cio de Oua·o Pa·cto, adhca·indo ;i. I'OJII'CScntação 

<lo eomm Ja'eio o la cat>ital sob a·e lot2r ias ........... . . .... ... .. .. .. . . .. . . . ... . .. . ......... . 
Apt·es!lnta n:lo o pmjcf'lo n. ;· ~ . .......... .......... .. .. .. ...... .. .. . . .. .................... . 
~:nvian ~lu á un ·a um r<! .J<I el'im mto tb •I . . \una Julia d"Oii\·cira Horta ....... . . . . .. . ...... · . . 
FazenJo tl ~claração d·! \'OI.o soht'<! o pa·oj ccto n . 71. ... .... ..... . ...... ... .......... .. ...... . 
Soba·e Q tH'Ojc~ to n · n : .... · ....... .. . ............. .. . .. ........ ...... .. ...... · .. · · .. ........ · 
Protesta ado c:>n ll·a um ta·~ch o do jom a l « L a voura c Commercio » tle UbPra loa . . : . . . . .. . • . . 

.Jc•:io Vcllo11o : 

Sobre a t•rimcira discussão do.proj ccto n . 4l:; ... .. ... .. ............... . ..................... . 
1\landaJ!dO à m_esa os •·cqucrimentos da professora publica do Ouro Ba·anco, c do cidadão 

Juho ltodrag ues Cezar . ... .............. ... . .. ....................... . ..... . . .. ....... . .. . 
Pedindo se complete a eommissão de Saude Publica .... . ... . ............................... . 
Sobre a pa•imeil·a discussão do projecto n. 4!1 ..................... ... .. .. ........... . ........ . 
Apresentando para seg unda discussão os proj ectos ns. -'t9 e -'t~ •••••••••••• •. •••••••••••••••• 
Sobre a segunda discussão do proj ccto n. !.X ... ..... . .......... . .. . ... . ...... . ... . . . ........ . 
Aprcscntauilo para t l!rceira discussão o proj ecto n. -'t\1 ....... .. ... . ................ . .... . ... . 
Sobre o proj ccto n. ;;; ..................... . .......................... . . . ....... ... ..... . ... . 
.Justificando o não compaa·ecimcnto do sr. Xavica· Rolim ••• .. .•.•. . .••• · • . ......••.•...•.•... 

-Mandando it mesa uma representação dos habitantes da Capital sobre CJ'<':to;ão de escolas •• 

.Joaqul- Calh:to : 

Apre~cntando o J••·oj cctn n. ; 1 . . ... . ..... . ... . . . ...................... . .. · ·· • · · · • • ·• · · ••·•· ·• 
Fazendo tlcclaa·ação de voto sobre o JH'Ojecto n . HU .. ..... .. ... . .............. . ......... .. .. . 

.José Gonçalves : 
..Justiflcantlo o nlio comparecimento do s a·. Juvcnal P enna ....... . ...... . ........ · • · · · .. . • • ·• 
Fazendo declaração de v<'IO sobre o proj ccto n . 3í .. ......................... ...... .... · .. · • 
Jns titlcando o não comparecimento do sr . Juvcnal Penna ........ . .............. ... . · .... · .. • 
Sobre o pa·ojcc:to n. "J 7, pags. lit c .... ... ... ................... · .· .. .. • ... · .. .... .. · .. · ·· · .. • 
Idem idem, n. -1·! . ... . . . . . . . .. .. .. . . .... ••••• ...... ••• • ... • .... ... . .. .. .. .. ••• .. . • · .. . . . ... •• 

'-......Apresentando a indicação n . 11 . · .. ..... ...... .••.. . . . ..... .. ...... ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·•• 
~andaudo á mesa nma representação de habitantes de Abhadia- E. F. Oeste rlc Minas, 

sobre medidas attincntes à lavoura .. . . . . . . ..... . ..................... . .. . .. . ··· · ... · · · ••· 
Sobre a SC)Znnda discussão do proj ccto n . 71. . ..•. . .... •. .•••.. •.. •• · · . • ·. · .. . · · • · • • • • • ••· • • • 
.i\Iandando it mesa um re(1ucrimcnto do professor Flavio Lopes Cançado .. . ................. . 

.Julio Tavares : 
J ustitlcando o não comparecimento do sr. Gaspar Lopes . .... .. ....... . . . .... . .. .... .... ·· ••• 
Apa·csenta ndo o parecer n . 7li . . ............ ...... . . . . . ............ · • •• • •• • • · · · ..... ••••• .. · •· • 
P edindo f) Ue se complete a commi.·são ele Foro;a publica .... . ... . . . .. ...... ...... . ..... .. .. · • 
A~rcs~ntantlo o. r ·oj ecto n. ;)() . . ..... .... ... .... ... · · .. · · · · · · · · · · • · · · · · ... · · · · · • · · · · · · · · · · · • · • 
~d~~ :~:~::~ : :~ : :::!::: : ::::: ::::::::::::: ::::: :· ::·:. ·.: :·. ::·:.·:.:·::::::.:·:.·:.·::::::.:: :::::::::::: 
PctliJ~d !> 11: nomeação ola commis&ão mixta •1 110 deve elabora•· o projecto •lo! a·c ronua ju-

•lrcwa·rtt ... ...... ....... . ... ... ... .. . · .. ...... ... .. .. .. .. . ···· ... ...... .. . ...... · .... .. ... . 
Pror.naucian•IO-lW soht·e a vnta~ão. no2nina l •lo proj e~t!) n . ~•? :. ·: ..... .. .. ........ ...... .. · · ·· 
Petlantlo 'III C se com/>letc a co•namssao de Jus t1 ça Canl c Crammal. .. ..... .... .... . . · . . · · · •• 
Sohrc o adia mento< o proj ccto n. :!7~ .. . . ... .... ....•. .. ....•.•. .... · .. .... .. . . . · · · · · · · · · · ··• 
Sohrc a primeira discussão do proj ccto n . 11 ............... .. ....... .. .......... · .... .. • .. • • 
Ap•·csen ta a~cl u pa ra terceira di scussão o III'Uj ccto n . . 1[ e com cmcmlns p;u·a segunda o 

de 11 • . oi .... . ............. . .............. . .... . . . . .. . .......••••...•..... . ..... ··· · ····· •• 
Envia ndo ic auesa urna I'C/Jrcscntação <I <! hoin:tlc iros c invcr~istas do) ;:statlo .. . . . .......... . . 
Apa·escnlando com e mcn< as para sc;.r umla olr><cu><são o pro,1 ecto n . ·" . . ... ......... . . · ·. · · · • 
E nvia nllo ;i. mc"n nnm rcpa·csc ntao;ãa tle mom olores ti o dist ricto do Campcsr a·•L . ... . . . ..... . 
Apresent a mio pa a·a tC l'l'c:i ra discussão o pl'Ojecto n . . ·ti . . . . .. ... .. . . ... . . . ..... · · · · ·· ···· ··· ·· 
Sobre o JII 'Q jt•c:tu n . :, ;, pags . 1:10, 13!. c ............ . ... . ............ . .... . .. . . ····· .. ··· · ···· 
Apresentando 1•a•·a tc i'Ccira d iscussão o pmjecto n . ~.1 ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l~ al\'ia ndu tt rn csa um rcr1ucrimento ti<! ,\lfr•!<I O Paulino Gomes .... ................ · ...... .. .. 
Sobo·•J a tco·o·cia·a di><eu:são do pmj ccto n . ~.7 .. . .. . ...... .. .... .. . . . .. . .. · · · .. · · · · · .. ..... · · · · 
Apresentando para sc;.r nn<la discussão) o pmj cctu n . ~•' '· .. •.. ... . .. ..... . . · ... .. . . · . · . . .. · · · · 
Ap • ·c:-:c•ut <~ n do pa ra ~cgunda d isc tt !-:Stio o }Jioojeclo n o ti; •• o •• •• • ••• ••• • o o . .. . .. o . •• . .. . . . • •• •• 
Sobre o pm.i••(·to n . :, a .. . .. .. ... .. . ...... . ... . .. .. . ... .. . .... .. . ........ .. .. . .. . . . . . .... .. .. .. 
Apresc 11 ta ndo Ull < o·c'l uel'imento sohrn re l'oruaa eleitora l ...... .... ... . • • . .... ...... ···· · ·• ·· · · 
~~ ploCSC II lil ll dO Jlill':l 1e loCC Íra dt sC II fo'S[lU O JHOO.ÍúC t O 11 . ni· •.• . •.• . .• . o • • •• ·••o · • o.• ·· •· ........ o ·• 
P~"d indo q11 c se nuntcicm r;:-; mctnbt·ok da Cn mara pal':t a conunis. ão inc11naht dn. ele nprcscn-
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Apresenta ndo o projecto n. ~.3. ........ . ... . .... . . . ...... . ............. .. ..................... 75 
Sobre a 1. • discussão •lo proj ecto n. -li .• .•.. . •.. • • .•. •.. . •.•.• •••....... ,............ . ...... 00 

• " :!.• • » 4 ~ • . . • • •• .. •. . •. : . . . • . • • • • • . • • • • • • . . • • . • • • • • ••. . • . • • • •• • 95 
• o prQjecto n . l:l. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ..... . .... . . .. . . .. • . .• . . • • ..• 104 

Ap o·escntamlo os po·ojectos ns. ~.~ o :.9. . . .. . . . . . . . .•. . . • . . . •. . . . . . . . . . • . . . • . . . • . ••. . . . . . . . . . • . 108 
Enviando á mesa nm req uerimento do cidadão Caetano Baeta Neves Junior..... . .. . . . ..... 121 
Fazendo deelaração do voto sobre o J>rojecto n . :li. . ...... ....... ........... . . . . ... . . . . . . . . .. 126 
Sobre o projccto n . ~. ;. pags. 1:11 e. . . ............ .. . ........ .. ... ... . . .. .. .... . .. . ... . ....... liH 
Enviando ;, mesa um req uerimento tio partido r tia comarca 1.h~ Juiz Lle Fóra .. . •• . . . . . . . • . . . I '.4 
Sohrc o p1·ojecto n. ~•! I . ... . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 15>1 

" • » .·.~ • • • • • • • • • . • . • • . • . . . . . . • • • • . • • • • • . • • . • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 1 it 
Apo·escntamlo o JII'Ojecto n . li! I .... .. .. .. . ... •. •.. . . •• . . •• ... •• . . •. .••• . • .• . • . . • • • . • • • . .•• • • . • 176 
FazenJo uma o·cctiflcaç.1o no resumo de seu discurso..... ... ... ... . . .. .. . . . . ....... .. . .. . . .. 203 
Apresentando <li versos pa o·cceres de commissücs .• ... ·.. . . .. ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2il7 
Apresentando para :;.• discussão o proj cctn n. G:í . . . .. .. . . . .. . ....• . . ... ,. . . . . . . • . . . . . . . . . . . :!16 
Apresentando o pa receo· n . !~. 1 c o projecto n . 111... . ..... .. .. .. . . .... .. . . . . . .. . . . . •. . . . . . . .. ... 21!1 
Apresentando pam 2. • discussão o proj eeto n . li~... .. ........ ........ . .. . ............... .. .. 22~• 
Apresentando dive o·so~ pareceo·es •le commiss<•es.. . . . .... .. . . ... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . '!.27 
Sobre o proj ecto n . 6'1....... .. . . . . ............ . .. . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:12 
Mandando ;, mesa uma representação tia. camara municipal ds etc Lagóas e do conselho 

di~ t l"i r: tal do Pequy .. ... .. . . .... . ..... . ... . . .... .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . OO"J 
Apresentando os pareceres ns. li ~• c llli..... .... ... . ... . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . .. . . .. 30i 
Fazendo declaração de votn sobre o proj ecto n . ~, ._... . .. .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .•• . :!04 
Sobre o projecto n . >' I. . . . . ... ..• .. . . ..... . •... • • .•. ... . • : . ·. ..... ....... . .. ...... ...... .... .. >!07 
Apresentando p;ora 3.• discussão os projectos ns. 11!1 e t·H, do Senado. .... . .......... . ....... 3 19 
Apresentando para :t.• discnssào o JH"Oj ecto n. t -!•1, do Senado. ........ ..... ...... .. .... . .... 310 

X•nl••r Roll-: 

Mandando á mesa um rertnorimento tio cid:\d ilo Thomaz Celestino Mendes Leal. .. .... ... . . .. 14L 
Fazendo declaração de voto sobre o prqjccto n. 1jl) .... . ... .. ........... . ·...•.•.. . .. . ..• .. .•.. 200 



XII 

PAGINAS 

E 

ELEIÇÕES 

Da. mesa . ........... . ........... . .... . . .. . .......... . ... .. . . . . ... . ....... . ... ... . ............ . . ;t;, 
Das com~issões permanentes. P!l~s . 2ti e................... .. ......... . ....... . ....... . .... . . 27 
Da comm1ssll.o de Camaras mnmctpaes .•••.••.•••• , ............ ... .. ... . . .. ................. , ~:. 

EMENDAS A PROJECTOS E PARECERES 

Do u. A•&olphe ,nutra: 

... \o p••ojecto n. ';.2............... ... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 2iU 

Do •r. 1\•tolpllo l'lnto : 
Ao projecto n. 42...... ... . . .. . . .. .. • . . . • . . . . . .... . . . •. . .... . . . . .... . . . . . . • .. . . ... ........ ... . 1~· ; 

Do .. r. Bran•ã• Filiao : 

Ao l"'<.üecto n. :11 ..... ..... ...... ............. ... .. . ..... . .. . . ..... .. ... ........... .... . .. .. . .. 
Ao projccto n. 4'l ......... . .. ......... . . ..... ... ... .... ... ...... ..... . .... .. ..... ... . . ...... .. 

:~~ r,::gj:~~~ ~: ~i::::: :: ::: :::: ·::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::.:::::: 
Do •r. Ca'rlo• 'J'ole••: 

Ao projecto n. 37 .................. .. .................. ... .................................... , I GO 
Ao projecto n. á7 ........................ , ....................... , ... ... .............. , .... .. • 19-l 

Do •r. Cele•tlao Soares: 
.\ o Jll'ojecto n. :17 .................................... . ............................... , ....... , 2"21 

Do •r. DeiH111 Moreira a 

Ao pt·ojecto n. -17 ...... ............................... , .. • .. ... .. • .. .. • .. .. .. .. .... .. .. .. • .. .. I fi I 
Ao pr~iecto n. 3G. . . ...... . .................................. . . .............................. l5:t 
Ao J•t·ojccto n. 71 .. .. . .. . .. . ........ . ......... .. ........ . . . .. . ... ... ....... ·............... .• ~í:! 

Do •r. Ferreira e lle llo : 
1\ o IJI'Ojccto n. 11 ... .. . . ........ .. . . ... .. . .. . . .... ... . .•....... ........ . . . . . ....... .. . .... ... :!7:! 
Ao t>rojecto n. 61 . . . . . . · ...... ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 2i~' 

Do gr. lgnacio Murla: 

.\o JII'OjCC!tO n. ~,7 ....... ... .. .......... . ... ........ .. .... ....... .. . ~ ~ · · 
Do !Jr. J'oão Lnlz: 

~~ !':~~~~~~~ "~: -l3r::::: :::-::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::: ::: 
Ao pt"Ojccto n. i l. ............................ .. ..................... . ... ..... .. .... .... .... . . 

J)o ar. João '\'ellol!lo : 

l~ :;~d,i~~~g ~ : ~~:::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: 
Do !fr. J'oão Pio : 

..\o t'C< JIICI"imcnto do sr. Ribeiro .Jun'lucim solot•e u t•l"Qiccto n. :,11.. .. .. .. ... .. .. ...... . ... .. :!~; 
Ao projecto n. G:l ...... ..... .............................. , ......... . ..... · .... · . . .......... · :.!;3 

Do sr .• Jo•c Gonçah·es: 
Ao pmjccto n. -1:! .... ... .. ............... . . ....... ........... ............ . · · .... · · ·.. ........ :? t:: 
.\ o projecto n. il. .. .............. ....... .. ...... .... . .. ........... . . . .. : ......... · ........ • :.!lil 

Do sr. Julio Tavares a 

.\11 projecto n. 2i2. .. . .... . ... .. .. . ... ....... ... . . . .. . . . ... . . .. . . . .. .. .. . . ... . . . .. .. .. ..... .. .. fo(.'t 

.\ n pt"Ojccto n. 51, pags . l11t! c . . . .. . . . .. .. . .. . . • .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . .. 1211 



xm 

Ao projecto n. ;>71 pags. 11!) e .............................................................. . 
Ao mesmo projecw •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• .•.•••••••••••• 

Do ar. ~aveaal Penaa: 

PAGINAS 

1311 
201 

.\o projecto n. ~.; .. . . ...................................... •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •• ...... 13-2 

Do •r. Lla.olp•• Ca•p••: 
Ao projecto n. 71..... . ... .. . . • . . • . . . . . . • . .. . •• . . . . . .. • . . . . • • • •• • • • ••. ..• • . .•.•• •• • • • • . •• • •. • • • :!70 

Do •r. Lalz Ca••laao: 
Ao projeeto 11. úi ... .. . . . . ... ....... .. . .. . . ... . . . ... . . . .... .... . . . .. .. . .. .. . ....•....... ....• 130 

Do •r. Luiz Kcmul: 

Ao proj eeto 11. -lt............................... . ... . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . .. 20<J 

Do •r. Nuae• J•aa•elro: 
Ao projecto n. i':J7 .......... ................... ............................. . . ................. HO 

Do •r. 01~·-plo )luar&o: 
..\o projeeto 11 . ;i i........................................................... ................. 1~) 

Do •r. Porto Primo : 
Ao proj ecto 11. ;:;;, • • • .. ... • ... • • ... .. • • ... • • .. • • ... .. ............ ... ....... ..... .. .... .... • ... 178 

Do ~<r. Ulltelro .Joaqnelra: 
Ao projecto n. 71. . ... . . . .. .... .. . . . .. ... . . . . . . . . .... . .. . .. . .. .. .. .. . .... ... . .. ... ....... ...... 27l 

Do Sea .. o: 

~~ !I~ f~\! ~:: ~~:: :::::::::::::::::::::::: ::::··;·;·;·;·;·;·:·:.·:::::::.·:·::::::::::::::::: .. : .. : .. :::::::·.::: .. : .. : .. : .. : .. ::::::iii ::i:::: i:: i i i~;·;· ;·;·;· ~~:::~ 
Ao projecto n. ;, I. . .... . . .. .. . .... .... . .... ..... . . . ................... . ..... .. .. . ... . ......... . 

Do •r. Silva Forte•: 
Ao projecto n. i:>G .......................................................................... ••• n 3 

Do •r. VaiHlo Aze,·etlo: 
:\o projecto n. 1'1............................................................................. iH 
Ao proj ccto n. :,7.... .... • .. . .. .. . . . . . . . .. . . . • . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .......... .......... 1<11 

I 

INL>ICAÇOES 

N. 5, do sr . . lu venal Penna, subrc a couvcllicncia de ~ .) r mantida a tn·imitiva tabclla de 
fretes ole carc pa:;s. :1;, 77 c .......... . . ... ............... ..... .. . . ........... . .... . 

~. li, 110 s r . João Luiz, peoindo a nomea~f•o de uma <·ommissão mixta itwn•nbida olc inte•·· 
prc t.a~ c. desenvolver IJJ'cccitos •·o n~titu !' io naes referentes á ~ompetrmcia rio Poder 
JudJctar•o para annullat· actos ol c OUII'Ok poderes, ~ags. :11, ''· ><I u ........ . ..... . 

~. 7, do s r. Delfim Morl'irn, pedindo 'luc o Con;.: res~o do Estado J'C)IrescntH ao Co n;.:re~so 
~ac i onai , sohro a necc~~i < la o n da <l ecreta ~ão de nma. lei de loca~iio olc s,.,.,·iço, 
Il :l-~S . ~o e .. ........ . .. . ............. . ............ . .............. .... . . . . .......... . 

N. 8, do sr. Valcrio ;le ltczcndc, pcdinoln <tnc ~e represent e ao Conl! I'CS~ II Federal , ~olic i
tando i sen ~ão de direi tos j•ara Ok ft\rtilizan1 cs agricola~ , pa~ ·. ~'!,~a~ , ·!:"~"<, ·!ti: : e .. 

:-1. ~ ' do ~r . Dcsiolcrio ole Mello, sn 1re a re~ularizaç•io do transporte <11' ;.:a.dn pela~ E. F. 
Mo~_,·annn , Pau li ~ta u In;;lcza pag-~. •15, ·!tl:-t, t:\.-.t, !?~'~ '- 2·i3 c ....................... . 

:'\. 111, do s r. B•·andào F ilho, pam CO HIJICIIir a Co111panltia E. F. Muzamhinho i ••xec n~Uo fi el 
de sou con1 racto. JH\gs . . -1ti, :--.. "', U:! e ........ . .... . ... .. ... . . . . . . . .. ...... .. ... . .. . 

~. 11, do s r. Jose Gon~al vcs , sohre moolillnaçiio do homt·io tia E. F. Oeste dn Minas, pags . 
2 ~~'' z.-,~, c .. . .. ...... . ............ . .......... . . .. . .. . . . . . . ... . ... .. . . .... . . .. . .. ... . 

~. 1·!, olo sr . Ribeiro Jumtncil·a, pedindo o Jll'ununcia!llcnto <la cnnunissào de Constituição, 
sobro •tnal •leva ser a pcnahdatlc pa ra o dcjmtado f[IIC dou·anln as scsst,ci< accu-
mulal' funcçõe~ ele car;.:os electi\'Oi< no mnnicipio .. , •• .•.... ..... ..••••..•.••.•••• 

· 1 

:!IH 
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P.\GJNAS 

M 

MENSAGEM 

Apr~sentada pelo dr. Presidente do Estado. por occasião da installação do Conz resso, pag . • 
·• a .. . ... . ..•..... ······ · · ·· · · · ·· · ··· ···· ····.. . .. .......... ... .. . .... .... .. .. ..... .... .. 25 

o 
OFFICIOS 

De •cpalados 

Do s r. Silva Fortes, communicando que por incoonmotlos em pessoa de sua familia só poderá 
comparecer (lcpois ria installação do Cong resso . ...... .... .... . .... ..... ............ . .. . 

Do sr. Ferreira e Mello, participando estar prompto para os t rabalhos . .... . ...... .... .... . . 
Do s1·. Vasco Azevedo, no mesmo sentido ...... . .... . .. .... ... .................. . .... .. ... .. 
Do sr. Xavier Rolim, participando que por motivos g raves faltará ás primeiras sessões da 

Camara .. .. ........... . .. . . .. .. . . .. .... . . ...... ..... ....... . .... .. . .......... . .. ... .. .. 
Do sr. Carneiro de Re7.Cnde participando que pelo facto de te1· sido eleito c proclamado de-

putado federal pelo ;,,. distri cto tio Estado perdeu o de representante da :1.• circumscri-
pção no Congresso .Mineiro . ... ... . . ... .... . .. .. . .. ... .. ... . .... . . . .. . ... . . . ... . ... . .. . . 

Do s r. Jose Gonçalves, justificando sua ausencia .. .. ...... . ... · ............ . .. .... .. . .. . ... . 
Do s r . Gaspar Lopes, communicando que, por motivo de molcstia, falta rà ás primeiras 

sessões . .. .. .. . .. ... .. . . . ...... . . . .. . ......... . .... .. .. .. .... ... .. ... . .. . . .. .. ....... .. .. 
Do sr. Bernardes de Faria, communicando que por molcstia não poUtle voltar aos trabalhos 

olo Cong 1·esso . . . . .. .... . .... . ........ .. .... .... .... .. .. .. . ..... . ...................... . .. .. 

DO SENAD:J 

Communicantlo não ter numero legal para a sessão de installação . ....... . .... . •.•.... . ••• 
Reiterando essa mesma communicação . ........................................... , ......... . 
Reiterando ainda essa communicação .. ... . . . .. ... . ...... . ..... ....... ..... . ... , .. ... . ....... . 
Dando conhecimento da organização da mesa e da constituição das diversas commissõcs 

daquella camara .. .......................... . . .. . .. .......... . .. . .. .. .................... . 
Communicantlo haver subido á sancção a proposição n . 21, da Camara ....... .. , ....... . .. . 
Participando haver s ido r (\jcitada a proposiçao n . 1 4:~, da Camara . ........ . ...... .. ........ . 
Participando have1· sido rqjeitada a proposição n . l :í .... .. ..................... .. ...... .. .. . 
Devolvendo com emendas a proposição n . :!:1, participando ter s ido rejeitada a de n . 19 e 

dandg conheci.mento. da_ n_o mcação dos membros do Senado <tue devem compor a com-
mlssao de Relorma JUthc1ar1a . ......... . . .... . .. . . ........... . .. .... ..... .... ...... . . .. . . . 

Devoh·enolo ·om emendas a p1·oposição n . 2~ ............................. .. .............. .. . 
Eu\'iando a proposição n . 117 .......... .. ......................... .. ..... . ............ ... . .. . 
Devolven.do com emcnd.a o proj cct~ n . :; ·, c o~v!ando o de n . 11~ . . ... . .............. ·.· ..... . 
Communwando ter sulm.lo a sancçao a propos1çao n. :! ; c commumcando terem s1do no-

mea~l os para a con~missão mixta inmnnbida da reforma eleitoral os srs. Mello Fra nco. 
Cam11Lo Pra tos c B1as Fortes .. ........... . · ... . ......... . .. ....... ...... ............ .. ... . 

Uommnnicando terem subido á sam:ção as proposições ns . :!7 c 2·C . .. ... . ........... .. . . ... . 
Enviando o jH'Oj ccto n . 11 '1 e communicando ter subido á .·ancç;1o a proposição n . :11 ..... . 
Devolvendo com e menda a proposição n. 2~ 1 ........ . ...... .. ................ . .. .. ........... . 
Envia ndo os projectos ns. I !tl c 121. ........... .... .......... .. ..... ... .. .. ... ............. . 
Participa ndo terem suhido á sancção as proposições sobre estrada tl e ferro de Dores de 

Guaxupe e licença ao professor de Arassuah~· .. .. . .................. .. ... ......... .. ... . . 
Cummunicando te 1· .· ubido fL sanct;ão a proposição n. G:l .... ...... .. ....................... .. . 
De,·olvenô.o com emenda a propos i ~ão n. :·1:1 .. , . .. .. .. .. .. .... .. ............................ . 
Devolvendo com e mendas as proposições ns. 38 e 411 e participando ter subido á sancção a 

de n. ::li e s ido rej eitada a de n . :,~ 1 .. ... ... .... .... ........ .. ... . .... .. ................. . 
Devolvendo com emenda a propos i ~ão n . 31. ........ .. .. ... ................................ . 

Do dr . Seerctarlo do Interior: 

4 
4 
4 

25 
28 

29 

202 

4 
4 
5 

26 
33 
4'1 
44 

so 
!12 

I ~>' I 
l GU 

273 
2i:-, 
27(; 

280 
2H4 

Enviando a me nsagem em q ue o dr. Presidente do Estado a presenta a prOJ>Osta de fixação 
de força publica .. .. . ...... . ..... . . . .. . .... .. ... . ... ... .... ... .......... . .... . .. .. . .. ...... 3:; 

Enviando o recurso de graça interposto pelo rco Vir;;inio Horacio de Noo·onha Luz...... .. 44 
Envia ndo uma representação do Presidente a i{elaçilo. contra a insulli ciencia da verba 

o lo expediente tlaque lla CO r)>OI"ação ., . . •. . ,.,,., ... , . ... ,., ... ,, .. , .....• , •. , •••• ,.,..... 4-lt 



·xv 
PAGINAS 

Enviando o relatorio circumstanciado de uma questão de direito, contt·overtida no Tribunal 
da Relação . . .... . . . ;. .. ... . .................................. .. ..... ...................... 4-1 

Enviando informações sobre um requerimento de licença da p1·ofessora publica de Ouro 
Branco.... .. .......... . ..... ... .............. .... ... . . ... . .... .. . ............ .. ..... .. .... 121 

Enviando informações sobre divisas do districto do Morro....... ....... ................. .... 1 7~• 
Enviando as informações pedidas sobre o requerimento de João 1-'rancisco de Araujo....... 253 

Do dr . Seerctarlo da Ayrl<>altwra : 

Completando as informações prestadas, sobre o requerimento de Antonio Jose Gomes.. .... . 4l 
Enviando informado o pedido de licença, feito pelo dr. Antero Pereira de Magalhães . . . . . . 4-1 
Enviando informações sohre dh·orsos requel'imentos de viticultores e vinicultores do Estado 237 
Enviando informações sobre o requerimento de d. Henriqueta Carmelita de Almeida ... . . . . 288 

Do dr. Sceretario ••• Flnaa.,;a• : 

Enviando a tuensalfcm que acompanhou a proposta de orç.amentoJlara l\1)1. ...... .. ...... . . 
Enviando a proposta do Presidente do Estado para a approvação ·as contas do exercicio de 

1·"'1'4.13 •••••••••.••••• o •• • •••••• o o •• • o o o •• o •• o o o ••••••••••••••• • •••••••••••••••• ••• •• • ••• o • • •• 

Enviando uma mensagem sobre ma teria relativa a imposto territorial. ......... . .... .. .. . . .• 
Enviando informado um requerimento do collector de Queluz .... ................. . ........ . 
Enviam!'! uma me~s~gem sobre credito para pagamento de despesas resultantes de em-

prestlmos mur11c1paes .................................................................... . 
Envmndo informaçues sohre o collector de Palm~···a . .................. .. . ........ ........... .. 

DE DIV!:RSOS 

Do sr. 1.· Secretario da Camara dos Deputados do Estado de Goyaz communicando ter se 
installatlo a ll de maio o Congresso daquelle E:stado ............................ . ...... . 

Do sr. 1. ' Secretario da Camara dos Deputados do Estado de S. Paulo dando conhecimento 
da orçanizaçao da mesa daquella. corpo1·ação .................... .. ............ . . . .. .. .... . 

Da mesa ua a~scmb l éa lcgi. !ativa do Estado ela Parah~· ba, dando sciencia de terem sido re-
conhecidos o p1·esidentc c o 1.· c 2.· vice-presidentes daquclle Estado, eleitos para o 
4uatl'icnnio de 1!11)11 a I\" I I. ............. . ................................. . . . ............. . 

Do b•;~~:~~~;~~~ -~~~- ~a-~~-r-~ -~-~~~~ ~ i-~~1. -~~. ?.~~~~~·~':. ~~-1~-i ~n.<~~. ~~~~ . . ~~~~~~~~t-~~~~~ . _<~~-. ~~~~:~~ 
Da camam municipal de (;uanhães, enviando papeis e documentos sobre eleições mu-

nici paos . .... . ........................ . ......................... . ....... .. ...... ..... ..... . 
Da de Bomflm, enviando uma representação de diversos lavradores. contra o imposto ter-

ritorial. ..................... . ........... . ... . .. . ... . ............. . ... ... .. ........ .. .... . 
Do Club l,loriano Peixoto. convidando a Camara para ae fazer representar nos festejos 

commcmorativos do dia 2\1 de junho ............. .. .... ....... ................... .... .... . 
Do 1.• Secretario da Camara olo .l!:stado da Bahia, dando conhecimento da organização da 

mesa da respectiva Carnara ......... .. .......... .... .. . . . .. ..... .. ... ..... . . ........... . .. . 
Do agente executivo districtal de ltabira de Campo, a"radecendo beneficios feitos pelo Es-

tado a seu districto c pedindo outros favores .............................. . .. . ... .. ... . . 
Do presidente tia camara municipal do Piranga, submettendo á approvaç.;1o do Congresso a 

re:olução n. 7 ................. .. ... ........ ..................... . ................. . ... . . . . 
Da camara municipal de Uberaba, enviando uma reclamação de contribuintes . ... ..... ..... . 
Da camam municipal de Piumhv, sohrc limites com o municipio de Bambu h\' ...... ...... .. . 
Da mc:ma, enviando uma resolução da respecth·a assembléa municipal sobre etl'eitos de 

sua lei orçamcntaria . .. .. . .......... .. .. . ............ ... . ....... .. ... . ... .. . . ........... . . 
Da camara municipal de Abre Campo enviando ao Cong1·es~o uma representação dos habi-

tantes olc S. V1ccnte do Gramma ... ..... . . . . .. ............................ . .......... . . . 
Da camara municipal do Caratinga enviando uma representação de contribu intes .. .. . . ... . 
Do !'residente do Club Floriano Peixoto, dando noticia da posse da nova directoria . . . . .. . 
Da cama1·a municipal de S. Josó d'Alóm Parahyba sobre o projecto de creação de instituto 

arrrQOOOliCO... . ... .• •... .. ... •. .. . .. ............... . .. . . .. ...••......•.. . . . .. . . • . •. ..... 
Da camara municipal do Pirang:L reclamando o pronunciamento do Congresso sobre a 

transrercncia da fazenda do -Grama para o municipio do Alto Rio Doce . ....... .. ..... . 
Da Colonia Italiana convidando a Cnmara a assistir as exequias do Rei Umberto . ... . .. .. • 
Do t~~~~;~1::~e ~~v~a~~~~- .d.~ .1~b-r~ . . ~a~:~ .. :.~~~~~~o . .. ~~~.~. ::~1~~~~~~ .. ~-ç.~~ .~~ . ~1~-~i.t~~t-~ .. . ~~ 
Do Consul da ltnlia em Juiz de Fóra convidando a Camara para as excquia tio Rei Um-

berto naquella citlatlc . ....... .. ... ...... . .. . ....... . ....... .. ...... . . .......... ... . . ... ·. 
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PROJECTOS DA CAMARA 

De lüee 

N. :li - Incompatibi!isantlo para cargos electivos municipac~ os t:illatliius alcançados 
.............._ pa1·a com os cofres publicos. pa~s. :li, :19, 4:1, íx, ltiO, t'!O, :?:'l'J c . .. . . .. ... .. . . .. . 

"""N. 38 - Jo:strada de Ferro de um ponto aa linha. da Central iL cidado• de S. f'rancisco, 

..__ 'Y.. :1n - sot~~8c~·?~çà~ld~· ~ã.'~j;~s ·d~ . ;lc~l~~~t;·áÇÍl~. 'ã;j~i~óia,' };;is.'. ~:·:.c::: : ::::: : :: ·: : :: : :: 
~. 40 - Sohrc a denominação ola Capital do Estado, pags. ..i, -ll!, iil, 41i, ~-«•. :<:.~, lltt, };•:!, 

:.!U, 2:;.'1, 2:;;,•e .. . ... . ............. . ...... . ............... .... ...... .... ..... . . . . .. . 
~. 41 - Sobre pc1·diio ao cidadão \"irginio lloracio olc Noronha Luz, p:tgs. 1~. :i!, 7x, !li, 

101, lOi, 121, 1:.!:.! e ..... . .......................... ............................. .. 
N. H- Sobre concurso pam provimento de cargos de .iuil. de direito, pa;.!S. ~~~ •. j>, ti8, 76, 

115, 162, 2:.1~. :lt~l e . ........... . ............. .............. .......... . .. ..... . .. . .. 
N. ti - Declarando em vigor o a11. . 1:-10 da lei n. 111;;, pags. :Mt, ;JJ, &i, ~i ·~ ............... .. 
'Y.. H - Sobre auxilio pa1·a construcção da Egreja Matriz desta cidado•, pags . :-:1, :,'t e .•••. 
N. ~-. - Sobre Estrada de Ferro de Monte Sião;~ v !lia de Caracól, pags. :.'t e: •. .. . ...•..••. 
N. -Jti - Sobre licença ao engenheiro .\ntero Percil·a de M;tgalhães, pags. :,..,, U3, 1>11, ili, 7i, 

86, 1!7, \tl, ~1 . 1 e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... .. ..• 
~. -14 - Sobre aplll'Ovação das conta~ do exercício de 1~::18. pags. ;,::;, 6H, til, :-~~;, !J~. IO't, 114, 

t:l·!, l:!tle .. .. . ......... .......................... . ............. ... . . . . ... . .. . . . 
:'11. 4x - Prohibindo a venda de vinhos artificiaes, png8. 5!1, 1\3, fi~, 71i, ~ e . .•. . . . . . . ....•.. 
N. -1!1- Creando .\ssistencia. de Alienados, Ililgs. li4>, ti1l, ttl, 8'4, i!l, lO't, 111 IJ .. . ........ .. .. 
~. :11 - ftlotlillcando a lei sobre o imposto territorial, pags. li I, tiü, il! e .. ... .. . . ...... . ... . 
'Y.. :,1 - SohrtJ fixação o.la Jo'or~IIL Publica do Jo:~tado , pags. li't, r>6, 7x, 1~11, U:: c .. .... ....••.• 
'Y-. 5·! - ~:st1·ada de l<'t>l'l'O de ))iJre~ de Guaxupó ás dh·isas olc S. Paulo, pa;.!S. ; I, ii, !1:1, 

1 0~. 114, llx, t'tl e ..................................... . ........ .. . . .. . .. . ....... . 
"' ~. :,:J - Crea~iio de cadeiras primal'ias em estabelecimentos industriae~ , pngs. ;·c;, i i, u::;, 

lt;tl e ... · . . .. . .... .. .... . ..... ...... ..... .. .. . .. ........ .. . .... .. ...... .... .. . .. .. . 
X. :; l - Dcsincompatibilisanolo professores para o cargo de agente cxecutiYo, conselheiros 

districtaes etc., pags. tH, ~. 111. 113, :!H, :&Ui, 2i! l, 2:.:1'.1, ~~I e .. . . . ............. . 
~. ;,; - Prorogando licença a. Raphacl de i\lattos, pa;rs. llH, x7, (),'o. 100, l17. ll~l c ........ .. 
N. 56 - Sobre o mesmo assumpto, a Silve1·io A. de l.1ma, pags . !1!. 1011, l:ll , It::, n?, llil.l, 

:w~. :?i.!ll c .. . ................. . .. .... . . . .. ... .. ..... . ..... . . .. . . .... . ····· . . . . .. .. . 
~. :,i - Orçamento da Despesa e !tecei ta do ~;stado, pags. 100, ltli, lHI, LI~•. L~;. l41i, t03, 

:!iJ, t tll e . . . . . . . ... .. . ... ... . ..... ... . .. ...... .... . ... . .... ... ... ... .... . ... . · . .. . 
~ . :iK - Reduzindo o imposto de cafó, pa;::s. ltil, 11:: c .. . .. . .... . . .. . . ....... . . . .......... . . 
~. :'\() -Modificando o imposto sobre a transmissão do inunoYel ·iule1· eiras, pags. 111, 

11>1, e .... . . . . ... ... .... . . . . . . .. . . ........ ... ...... . .. . . . . . . . ...... ... ....... .. .. . 
~. li!l- Modificando a lei soh1·e feil·as de gado, pags. l~J, l~i . J4t, 1:.·!, wr., 141 , 17.), 214, 

t~i c ...... o •• o •••••••••••••••• o • • • • ••••••••••• • • •• •••• o •• • o •••••••••• o •• • ••••••••• 

N. 61 - Annullando resoluçiies da assem bica municipal da citla<le do Piranga, pags. l t i, 
LHe .................. . .... .. ... ............ .. ............ ..... . . . . . ... ... ...... . 

~. fi2- Estrada de Ferrn de Ouro Fino ao Campo My~<tico, pags. 128, IH e .... ......... . .. 
X. ti3 - Co~~end~. disposiçues sobre a lei da Junta Commercial, pags. 128, 1 H , lli't, :?i\:l, 21••. 

~d, 2n) e . ...... ....................... . ... . . ..... . ..... .. . . . ... . . . ... ..... ..... . 
:-1 . li-1 - .\nnullando resolução da camara municipal de Uberaha, pags. 151, 1:·)(), li!, li6, 

2:?:;, ~)I, t:-.~, ~:' c ... o • •• •• • o • •• • • • • •• •• o. o. o o •• • o • • •• •• • •• •• o •••• o •••••• • o. o . o o o. 

~. n·, - Relc,·ando o collector de IJtwlnz do pagamento de estampilhas roubadas, pngs. 
Jjt, J,-,\1, 171, l i.>, 21-1, tloj e ...... . ...... .. .... .. .. .... .... . .................... . 

~. till- Licença a di\'e1·sos scn·cntuarios de justiça, pags. t:>~•. til, t~:;. t"ol , t;'.>. ·!;li '' ···· 
~ . 1\7 - ))ispüe sobre o !JI'Oducto da loteria relativa ao .conservatorio de musica " " llou·ha-

cena, pags. tnO. til , :.!1 ',. :.!:11 , :.!11, 2 ;2, :! Hl e . . .... . . . ... . .... . .. . .. . .. . ... .. .. ... . 
:'11 . ti~ - Créa Escola Normal na Capital , pags. !li:.!, li I, 2H e . .............. .. . ... .. . ...... . . 
='I. ti~l- llisproe sobre pl'Ovisioes para n exc1·cicio de adYocacia, pngs . li"ti, tt:: e . .. . ...... . 
~. i"O - Garantindn nos ~eus postos os olllciacs tia Brigada, "m com1nissãn ou c•utprcgos 

do liOVCI'UO. )>li~~. :H:..: , :! ·~ 7 . ;!:tti ~ )~ ) , ~fH, 2-i:, c . . .. . ........ . .. .. .......... ..•. . .• 
~. i I - Sobre divisiio olc clistri ctos em scssiocs eh•itot·aes , pa!!s, ~2: 1 . i.~: . :! ti , ;t .• :,, 2till, 

:?li:l c . ... . ... . .... .. ..... . ... .... .......... .... ........ .. ..... ... ... ........... .. 
'Y.. i2 - P1·ohihindo ;ís <'lllllaras 1111111ic ipaes dclibct·arem sohrc so' ll ot·ç:tuto ·u1o, olc!(H>i s da 

eleição pal'a t't!llOYação dn wandato, pags. 2 111, :! ~t •• :,!:-)!•, :.!1 •~ •, ~ ~r i . -~~: 1 , ::1:1, 
'J II e .... ... . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . .... . . ........ .. .... ..... ... . .. . .. . . .. ..... .. . 

~ . 4il - Estmda ole Ferro de Cal ,las a S. José dos Bntelhos, pags. :.!:• i c . . . . .. ..... ....... . . 
:'\ . ~ l - .\ltc l'ando a I f! i soht·c o tt.: mpo da. t·euniàCl do Conp'l'c:-oso. p: • g~ . . "!. !I, :l ':' i. ·! ,:;:, ~fi .) '!. 
~ - ~;- !'uhJ'C tlc~atn·nJWÍ:u;ã o da pnnt o :-:ohrc o Rio G •·:tntlc, pag-s . -~ d '' · . . . ..... ..... . . 
~ . i li - ~[odiflcandu a lei :-onhr·•• fPI'i as do fin·o ~ pags. 2·~ · . ~ . i\ n .... . .. .. .. ..... •.•.. . ... 
" . ~i -- Ponte sobt•c o Hio Sapuc;oh,\'. p<tg~. :.!li -1, 2 ·~. 2 i ~ e ....... ... .. .. .. .. ....... ... . ... . 
~. "7 ~- ~lodiJlca :t lei n. 1 l~. na pa1·tc •·clafiva á t·:Hiut•idadc Uc eon ct ·~:-.:lll':-: dt• pl'i,·iiPg ius 

Jtn gs. :!l i I, :!f i.; , 2 ~ .) t1 • • • • • •••••. •• • • • • • •••••• • • •••• • .••• •• • • •••• • •• , • • ••• • •• ••• .• • • 
" . ; ) - l•:stmola dn FPI' I' O ol e .llou1 a :-;~n1o it s oliYi sa~ de :-;, l'aulo. no lo;,!ar ol cnominudn 

(( Areias u pa ;.:~ . ·!;L :!. ~ ~ . a 1;-.; c...... .. .. . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
'\. :-o:• - Snhrc Uh·i:-o ;l~ ~' lltJ·c o~ di:..:tri f!to:..: d1 • S. Jn:..:,·· d ' .\l t!m Pal'ahybrt ,, J.Pnpoldin:t. p:t;.!:..:. 

~id . "!.j ~. :; ) l 1! . •• .. .•• . •• . • • .•••••••• • • .•. •••.•• .. • . • o • • •• o • ••••••• •• ••• • • o •• o • • • • o 
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~ N. SL- Estrada de. Feno f(Uc, ligantlo a Cat•ital do Estado a Pitan~uy, ni. i1 Estratla de 
Ferro Ot•sto de !limas, pags. :!78, ·~~~. ;!07 e........... ........... ................. :110 

N. 8:! - Reconstnwçào ria ponte sobre o « !tio Gralhas», no município de Santa Barbara, 
pags. 2-8 ~. 28!1 e .. .... • . • . • . .. • .. . . • .. .. .. .. .. . • .. . • • . . .. . .. • . . . . . . . • . • . . . • . . • • . . . 310 

N. 83 - Contribuição para auxiliar a propal!anda do café, pags. 281. 2ll!t, ;~ tS e .. ....... . .. :no 

PAGlNAS 

De 111-'(',t 

N. 1:1 - Sobre auxilio •i. sociedade humanitaria desta Capital, pags. m, 111, 27 I e.... .... .. :!;!t 
- N. ::tO- Sobre uma~: . de F . •í. Fabricado Monlevad, pags. 4t •:.... .. . .... ....... ..... .. . .. 11 :1 

N. S't - Creando o logar de administrador da cadeia da Capital, pags . I<Ni c.... . ......... ll~ 
N. :1;; - Ct·eando o c:argo de escrivão pri\·atiYo dos proce~sos c oxccuçües criminaes, pags. 

1:~ .-•• 2:~:! , 2 l1
) c ........ .. ... . . ... . •. ....... . o. o • •••• •••• ••••• •• o • ••• ••• o ••• o o. • • • • • • ;!;""lii 

De t~()l; 

N. :13'.1 - Sobre ct·cação de cadeira de instrucção primaria, l'ags . ·1'.• c................... . . 'il ó 
N. :l't'l - Sobre instttuto de ensino profissional, pags. 4ti e .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 7íi 
N. :.1~ - Sobre creaçãodc cadeira de instrucçll.o primaria, pags . . t ; e .. .. . ......... . .... .. . 7!i 
N. :14\l - ~o mesmo sentido, pags . . w c........... ... .. ... ....... .. ... .. ....... .. ........... 'iU 
N. 3')3- No mesmo sentido, pags. 43 e. . . .................. . ................ . . .. . ....... . .. 76 
N. :JiiO - No mesmo sentido, pags. ·IG e..... .. ........... .. .................. ...... ..... ..... 7(; 
N. :~15 - No Jncsmo sentido, pags . 4t; c. . ........ .. .... . . . . . .. . . . ..... . ...... . .. . ... ... .. .. ... i fi 
N. :u~;- No mesmo sentido, pags . . tn e.. . ........................... .. ..................... 76 
N. 3fil! - No mesmo sentido, pags . ·I ~ o.............. ... ....... ........ .. .. .. ... . .. ......... 7u 
N. 87:1 - No mcsmn sentido, pags. 4H c.... ..... .. ........ . ........ . .... . .. . ....... ...... .. . 71> 
N. :-174- No mesmo ~entitlo, pags .. lf.i e....... . .......... ... .. ........ .... ......... . . ........ 7li 
N. :1;0 - ~o mesmo se01 ti .;o, pags . . 1; e.. ... ....... .. .. ......... ............ ..... .. .. ...... . i ti 
:'\. :181 -No mesq~o sent!do, pags. ~i c...... ..... . . .. .. ... ...... .. . ................. ........ 7L> 
N. :182 - No mesmo sentulo, pags. •lli e.... .... .. ..... ......... ................... . ......... 7H 
N. :V*J - :\o mesmo sentido, pags . .lf.i e.. ............. ... ..... .. ...... ... .......... . ....... 7l> 
N. :18 ~ - :-lo mesmo scnttdo, pags . . l(j e...................................................... . ~6 
N. :1~~.- No mesmo sentido, pags. ·IG e..................................................... 76 
N. ;JSi - No mesmo sentido, pags . 4ü e. ... ............... . ....... ....... ........... ........ -;,; 
:-1. :p<.;- No mP.smo sentido, pags . . Jü c..... ......... ... .......... .. . .. ... .............. ... 7fi 
N. 3'3'.1- ~o mesmo sentido, pags. ~ i c.. .... ......................................... .. .... íli 
~. :1!l':! - No mesmo sentido, (liLgs. -l'l e .... .. ........ ...................................... 7tõ 
N. :1():1 - No mesmo sentido, pags . •lU e .. . .. ..................... .. ..... ,.................... i 'ló 
~. :r:ts - No mesmo sentido, pags. ~i e ......... ........... .'................................ i"U 
~. 3'Ji - No mesmo r-;cntido, t>ags. ftH e..... .... .......... ... ....... .. ....... . .............. 71i 
N. : 1\~t- :\:o mesmo sentido, pags. ~i e.............................................. . ...... 71i 
N. 1,():1- No mesmo sentido, pags . 41i e ................................ ·.................... 71S 
N. t,O~- No mesmo sentido, pags . 41i e................................. . ................... ~" 
N • .t,()l; - ~o mesmo sentido, pags . 4li c .................. ·... . .............................. 7<i 
~. 1,11 - ~o mesmo sentido, pags . . ((l e ................................................ •... 710 
N. ·117- No mesmo sentido, pags . 4G c..... ... ..... . ...... ................................. 7ti 
~. 4LS - No tnestno sentido, pags . -líi c . . ...... . ...... . ... ... .. . ........... . ............... 7t; 
!\ . . 'tl\t- No mesmo sentido, pags. 'o i c.. .. .. ... .. .. .......... ........................... .. . 7U 
N . . &:!·, - No n1cs•no sentido, pags . . 't-i e.......... . . .. ... .... ... . .......... . ......... ... ...... 7ü 
!\ . 42fi - No mesmo sentido, pags . Ml e....... .. .. ... ...... ... .. ... .... ............ .... ... ... ·;G 
N . .t,ti - Sob1·e veneimento!f aos professot·cs Jlltblicos, pags. ·16 e......... .. .. .... ... ... .... 7li 
N . . 12,; - Sobre creaçll.o de cadeiras primariaK, pags . . u e .... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • ; o; 
~ . ·l2J ·- ~o mesmo sentido, pags. Ul e............ ..... .. .. ................... ...... . ...... 7tõ 
N. 1,:10- ~o mesmo sentido, pags. -l<i e..... ......... .... ... .. ... ..... .. .. ..... ... . .... ...... 41i 
N. 1,:11 - No mesmo sentido, pags ; ·lli c . .... ... . ......... . . . .. . .. . . ... .. ... . ..... .... .. ...... 71i 
N. 1,:1'3 - :>lo mesmo sentido, pags. lli c... . .. .... .. . .. ...... .. .. ..... . . . .... . . . . .. ........... i ió 
~. lolí- No mesmo sentido, pags. ~i e.. .. .............. .. . . ....... .. ....... ........... .. .. . 71; 
N. 1,:16- ~o mesmo sentido, pags . lli t!........... .... . .. .. .. .. ... .. .. ..... . .. . .. .. .. . .. .. . .• 71i 
~ .~$17 - No mesmo sentido, pags . Ui c. . . ... ................. . ... . .. ... .. .. . .. .. .. . .. ..... . 7H 
N. ~:~ - ~o mcsn1o sentido, pags. -lti e. ...... . .. .. . .. .. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .• ;,, 
:-; . . ,;r~ - :\o mesmo sentido. pa~s. ·lli e... .. .................................. ...... ....... . 71i 
X. uu - No uaesmo scntitlo, pags. 't' i c .. .. .. . . .... . .. .. .... ... ..... .... ... .. ...... . . · . .•• . . · ; 1; 
N. l'tl - No rnesn1o .·entido, pags. li P.. ........... ••• . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . .. . . . . . . •. • . . . :n 

~. 2~• - Sobre crca~~t'i o do cadeit·a pl·imaria, pags. '..G o.. .... .. . ........ ... ...... . ......... 71i 
:-1. ~~ - No mesmo sentido, pags . ~i e . . ............... :..... ...... . ...... ..... . .. ... .. ... 'i1: 
N. tm - Sobre validade de exames (>ara o curso de agruuensnl':t , pags. '• ~> c .. ... ...... .. · 'i li 
N. ~13 - Sobre crcac;lo de cadeira de instrucc:ilo primaria, pai!S. · ~· ;e.. . . ............ ...... ío ; 
N. 80i- . ' o mesmo sentido, pags. ~;c... ........ .... .. ........... .. ......... .. . . ...... .. . ~li 
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PAGINAS 

N. :n.~ - No mesmo sentido, pags. 4 i e ... ... . . . ... . .. . ............... .. ..•.... .. ...........• 
N. a•J(I - .No mesmo sentido,_ pa~s_. .H e .: .. . . .. . ...... _. ... : .......... ·.: ...••.•. .. .. .. .. .. ... 
N. 1 LO - Sobre conversil.o de caae1ra de mstrucção pr1mar1a, pags. !o e. . . . . • . . . . . •......• 
N. 311 - Sob•·c recenseamento essolar, pags. 46 e ....... . . . ... . .. ... . ... .. .. ...... .... .. ... . 
N. 312 - Sobre creação de cadeira de· instrucçlo primaria, pags. -16 e ... . .•. ... .. .••..•.... 
N. 31!) - No mesmo sentido, pags . 10 c . . .. .. . .. .. . . . . . . ........ ... .... ... .. ....... . .. ... .. . 
N. !J2:1 - No mesmo sentido, pags . llj e .. . .. . .... . . . ... . ..... . . . ... ...... . .. . . ........... . . . 
N. '1!6- No mesmo sentido, pags . 4'i e .... . . .. .......... .... .. ..... ... ........ . . .. .. ... ... . 
N. :H3 - No mesmo sentido, pags . 'tj e .... .. ............. ......... .. . . . . ....... . . ..... .. .. . 
N. >12:1- No mesmo sentido, pags. -l(i c .. . .. ... .. .. .. . .... ...... ....... , ... . ...... ... ..... . 
N. 3:11 - Sobre t•·ansferencia de cadeira de instrucção primaria, pags. liS e .. .... ...... . . . • 
N. 33:3 - Sobre c reação de cadeira de instrucção primaria, pags. 4\i e .•.......... .. .•..•.• 
N. 3~)- No mesmo sentido, pags . 't6 e ....... . ... .• . .. .... ... ....•..... , .... ............. . 
N. :1 :37- :'>lo mesmo sentido, pags . 'ti e .... . . .... . ... ... . ... ... ... .. . .. . . ..... ........... . . 
N. 2n - Sobre a exposição !le productos manufacturados no Estado, pags. f.3 e .......... . 

De 1 :'1~1(; 

" t ~ > s b - d I o • o I' ., . r. - o rc c•·eaç;w e uma cal c1ra pr1mar•a, pags . . ., c . . . .... .. .......... .. . . ...... . .. 
N. 1i:í- Sobre a conversão e transfcrencia de ca1leiras primarias, pags. 4i e ............ . 
N . 116- Sobre crcação de cadeiras primarias, pags. -li c .. . .. . . . ... . .......... ... .. . . . .. .. . 
N. 1ii - Sobre o mesmo assumpto, pags . -!ti e .. .. . . ... .. . . ............ ........ ... . . . .. .... . 
N. 171 -- Sobre creação e conversão de cadeiras primarias pags. 't6 e . . . ...... .. .... . .. ... . . 
N. 1:3 1 - Sobre conversão de cadeiras primarias, pags. 't'i c ...... .... .. . ... .. .. . . .. ... .... . 
N . 1.8li - Sobre crcação de cadeiras de instrucção primaria, pags . . 'tfi e .. . .. ... ..... . . . .... . 
N. l::!7 - Sobre 01·eação de cadeiras de instrucção primaria, pags . . ~; e ... . . . . .. . . . . ....• ... 
N. LFS - No mesmo senti elo pags . . !fi e ....... .... . . .... . ........ .. . ... . . . .............. . .. . . 
N. 1~1: 1 - No mesmo sentido, pags. 't'i c . ... ..... ... ... ... . . .. . . .. ........... .. .. . .......... . 
N. 1 ~ 11 - No mesmo sentido, pags . '• i c ... .... .......... .. .. ... .. ... ... . .................. . . 
N. 2J'1 - No mesmo senti elo, Jmgs. :n e .. ... .... ..... . ...... .. . ... .. . . ......... .•....•..... . 
N. 21'. ·- Sobre a conversão e cadeiras ele instrucção primaria pags. -16 e ... .. .. . . . ...... . 
N. 21.1 - Sobre crcação ele ca;lcira primaria, pags . 4~ e .. . . .. . . ...•. ....... . . . ; .• . •. .. . .. . 
N. 227 - No m~smo sentigo. pags. 16 e .. . ........ ... . .... . . . . . . . . .. . . . .... . ............... . 
N. 230 - Sobre transforencia de cadeira de instrucção primaria, pag. 15 e . .........•.. .. .• 
N. 2 ll - Sobre nomeação de p•·ofessorcs provi11orios c substitutos, pags. -16 e .... .. ....... . 
N. 2 't't - Sobre creação de cadeiras p1·imarias, pags. ·I i e .. ...... ................ . .. . .. ... . 
N. 2 1li- No mesmo sentido, pags . -~i c ..... .............. .. ... .. ...... . ..... .... ..... . .... . 
N. 2 1<; - No mesmo· sentido, pa;.:s. lli c ... • .. . . ... .... .. . ... ... ... . .............. . .. . . . 
N. ~:_;n - Sobre a creaçã<! de ca~clr~~ de intnwção primaria pags. ~i e .......... .. ........ . 
N. ~·•1- N'o mesmo sentido. pa0 s. , , c .......... .. ... . . ..... .... .... ...... ...... . . ....... . 
N. 2~,4- No mesmo sentido, pags. !l i e ..... .. ..... . ....... . ................. . .. .. ...... . .. . 
N. 2:l7- No mesmo sentido, pags . 4fi e ......... ... .. .... .. .. .. .. ....... ....... . . ......... . . 
N. 2:;~ - No mesmo sentido, pags. -'tli e .. . . .. .......... . ..... ..... .. ....................... . 
N. 2ô l - No mesmo sentido, pal?s. lf.i e ........... . . . .•.....•..... . •......•.. . •. . .. . . .. •.. . . 
N. 265 -· Sob1·c conversão de caaeiras primarias . pags. l!l e . .. . .............•......... .• .... 
N. 2!i6 - Sobre c•·cação de cadeira de instrucção primaria, pags. IH e .. ....•..•......... . .... 
N . 2(;9 - No mesmo sentido, pags . ili e . ....... . ........................................... . . 
N . 26!} - No mesmo sentido, pags . !6 c . ... . ...................... . ...... . .............. . . 
N. 271 - No mesmo sentido, pags. -'tli c .. . . .. ............... . .. . .... . ...... .. . . .... ..... .... . 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

De l:'l ·c, 

li' - Restnumção das cadeiras tle latim c francez 1la cidade de Grão-Mo" ol, pags . -lli c 
;2:; - Snbre supprcssão tios Jogares de inspccto•·cs ambu lantes, pags. lli c . . . . . ...... . . . 

121 - Sobre a c•·cação ti o uma cadeira de 1nstrncção pl"imaria, pags. Ui c .........•..... 
1 -1~ - Sobre o mesmo assumpto. l'azs . 16 c . . .......... .... ........ ... ...... . ........ . 

~l!i - Auxilio ás casas •I e c:ll'ida, c l lo Par;í. c de Sete Lagoas .. . ............ .. .......... . 

De E11 

~. ' " - Sobre equipnração de vencimentos dos professores normalistas e não normalis-
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tas, pa.gs. íli c .... .. · . .. . . . . . . . . . . .. .. ... .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... 7ü 
~. s_; - §ob•:c crca~ão ele ~:\(~~iras tl~ in struc~ã~. r•·.~·.nari~. ~a~s . l i e ...... ·,:: o • • • o o o. o ... 76 
N. !}3 - :>ob• e o em so de .tg11mcnsm a nnncxo ,,s Lscolas :'llo•macs, pags . . ,.IJ e ... . ... ... , 76 
N. !}:J - Refundindo os do ns. ; :1, :1·!, ,·, c ~ ~ ', sobre Cl"cação e t •·aMferencia. de cadeiras pri-

marias, ~ti c ..... .... : . ... . . ...... .. .. .. . . . .. .... .... .. .......... .. ...... . . . . . .. ... ... íli 



XIX 

PAGINU 

Pt·ojectos do &nado 

De 100~1 

N, 117 - Sobre permutas de ollicios de justiça, page. 1501 216, t75, 281, 283, 807 e .••••••.. , 310 
N. 118- Sobre creaçllo de notariado puõllco na CApital ao Estado,' pags. 231, 240 e... . ... 2M 
N . 1lll - · Sobre licença ao cidadlo Avelino M. de Jesus, 2.• officiar da Secretaria das Fl-

nançast pags. 2J7 26:l1 'l.7dl :lO I e ·; .. . ....... . .... . 9.: . . . . . . . . . • . . • .. . . . . . . .. .. . . • 309 
N. 120- Sobre hcença a funcc10nar os pubhcos~..pags. 2i3, ~7:1, 284, 307 e... . ... . .. .. ..... 310 
N. 121 - Sobre o mesmo assumpto, pags. 2i3, 2r.1, 2~0, 304, e.. .. . ... . .. .... . ...... . .. .. . .. . 309 

De 1898 

N, !J7 - Sobre creação de cadeiras de instrucçllo primaria.. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . • 46 
N. 108 - Sobre Instituto Agronomico em S. José de Além-Parahyba.... ... .... .... . .. ..... 78 

Pareceres 

De 100~ 

N. HS - Da commissão de Representações c requerimentos sobre o pedido de licença feito 
pelo sr. deputado Arthur Pimenta, paga . t\1, <H e . . . ........ . · ... . ... .. .. ..... . .. 

N. 6() - Da commissllo de Camaras municipaes, sobre um ollicio da camara de S. Miguel 
de Ouanhlles, pa~s. 2!·1, ::u, 37 e .... ....................... . ...................... .. 

N. 70 - Da mesma commJssllo, sobre uma reclamação de contribuintes do municlpio de 
Passos, pags. :10, Si, <:17 e ......................................................... . 

N. 71 - Da commissão de Representações, requerimentos e petições, sobre o requerimen-
to de Antonio José Gomes, pags. llO.,~. :!4, 37 e ... .. ; ......... . ............. . ........ . 

N. 7'}, - Da mesma commisslo, sobre um omcio da camara municipal de Piumhy, pags . 
30, :1 1, :17, e . ........ . ......... ...... ............ ... .............................. . 

--N. 73 - Das commissões reunidas, de Orçamento e Representações, sobre uma repreaenta-
_ção de diversas companhias de mineraçllo, pags. 3), ;Jl, 37 e . ..• . .•.... •. . ..•... 

N. 74 - Da commissllo de Justiça civil e criminal sobre o requerimento de Joaquim Ma-
ria Alvernaz, pags. 34, :-r, , 37, e .. .. .. . .............. ..... .............. . ......... . 

N. 75 - Da commissão de Camaras municipacs, sobre uma representação da asscmbléa mu-
nicipal de QueluzJ. pags. 30, -11, 4 1 e .. . ............. . .................... . .. .. .. .. 

N . 76 - Da commissão de urçamento e contas sobre a indieaçlo n. 5, pags. 4·!, 4i, 47 e ••• 
N. 7i - Da commissão de lnstrucção publica, sobre diversos ollicios, requerimentos e re-

presentações, submettidos á sua consideração, pags. 421 -14, -li e .................. . 
N. i$ - Da commissão •lc Constituição. l egislação c poúeres, soore a indicação n. 6, pags. 

44, ~-,, ·i7 e ••. . ..• •. •.. • .•.••......••...... . . ... . . . . ..•.. . •........ ..... .. . .....•.. 
N. 7() - Da com missão de Camaras, sobre diversas representações affectas ao seu estudo, 

parrs -.1 - ., c ~ 

N. ilO - Da0~Ót~n;i~~·ão ' cte .Oh.t·~·s· ·,;Übil~as 'e ·,;j;iÇã{,: ·~ob;.~. à' ln;ÍicaÇif:o ·~: . io; ·pag~:. '57: iÚ e 
N. i:l l - Da commissão de Agricultura, sohre a indicação n. i , pags. 1)4, (j(j e ........ ..... .. 
N. 82 - ~1!- de Representações, sobre o requerimento do collector de Palmyra, pags. 06, 68, 

16 e .... .. . .......... . . . .. .... . . .. .... . . ......... . .. . ......................... . ... .. 
N. 83 - Da mesma commissllo, sobre a representação do juiz de direito do Abaete, pags. 

7.'t, 7 ! c . ............ . . . . . . . . ... .... . .. ... .. . .... . .. o • • •• • ••• ••••• o •••••••••• •• • •••• 

N. 84 - Da mesma commissllo, sobre o pedido do conselho districtal de Cambuquira, pags, 
7 1, 77 c .. .......... .... . .. ....... ...... . .... . ..... .. . .......................... .. 

N. 85 - Da mesma commissão, sobre o requerimento do sr. deputado F. Peixoto, paga. \!4, 
1'!0 e . ... .. ... . . .. . . ... . . ....... . .. . .......... ... .. ............................. . 

N. 8G - Da mesma commissllo de Representações, sobre o requerimento do profesaor de 
Ouro Branco, pags. ~1.1 . 10:1 e . . ... . . . . . ... ...... . . .... . . . . ... ..... ......... ... ... .. . 

N. fl7 - Da de Camaras municipaes, sobre reclamações de contribuintes de Ouarará, paga. 
\t~ •• 1011 e .. . . ...... . . .... .. ...... . ... . . . . .. . . ... .. .... . .. ... . .. . ...... . . .. ..... . .. .. . 

N. 88 - Da mesma commissão, sobre reclamações de contribuintes de Baependy, pags. 110, 
lU c .... ....... . ... .... .. . .. . ......... .... ........ ... ......... .. ......... .... .. . 

N. 8\l - Da mesma commissllo, sobre reclamações de contribuintes do Caratinga, paga. 118, 
llil c . . . . .. ...... . ... ... . . . .. .. .. .. .. .. . ..... . .. .. . . ... .... . .. . .. .... . ... . ........ . 

N . 00 - Da mesma commissão, sobre uma resolução da assembléa municipal de Piumhy, 
N. \lt - E!g~à ~~Ça~!~netO' 'ê ·c·õ~~~: ·s~b;~ · 'ô8 ·;à<i~à~i;D~õi.~~ · d;; ;ü~àr8ii8 ;:iii~üii~rà8." Pãgã: 

12~. 127 c ....... ... .. . . . ... . . . ... . ..... .. .. .. . .. . .... . .. . ................ . . .. ..... . 
N. 92 - Da de Representações, sobre o requerimento do tabcllillo do Curvello, pags. 152, 

1-j\J e .. ....... ..... .... . ........ . . ... ........... . .. .... .. .... ... .. . ..... . .... .... . 
N. 00 - Da de Representações, sobre o requerimento de Pedro Alves Fernandes, paga. H9 

e •. ... . o •••• • • •• • •••• ••• ••••••••••••••••• • ••••••••••••• ••• ••• • • • o •• • • • •••• ••• ••••••• 
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XX 

N. 9~ - Da mesma commissão, sobre o requerimento tio escrivão de paz do districto de 
Tombos do Carangola, pags. li5, tOJ e ......... : ... .... ........ . . . ............. ... . 

N. !13 - Da mesma commjssão, sobre uma representação do agente executivo de Itabira do 
Campo, pagi<. 207.- 21~ e ..... ............... ... ... . . .... ............. . ............. . 

N. 00 - pa mesma commissào, sobre uma representaçào do vi gari o da fregnczia do Capital, 
pags. 217, :?H c . . . .. .... .... . ..... . . .. . . .................... ... . . . ... ............ .. 

N. 97 - Da mesma com missão, sobre a indicação n . \I, pags. :!Oi, tltl e . . . . . .......... ..... , 
N. 9~ - Da mesma co1iunissll.o, sobre a indicação n . ~. ~~ags. to~. 218 c .. .... ..... ...... .. . 
N. !l9 - Da mesma commissão, sobre o pedido de João Francisco de Araujo, pags. 211t, '!:! i 

e ........... ... .... .. .... . .. .. . .. ... .. .. ..... . . .. .... . ........ .. .. .. . .. ............. .. 
N. 10:1 - .Da mesma com missão de Representações, sobre o 1·eqnerimcnto do dr. Benjamin 

?tloss, pags. 22;, :! i~, e ...•.• .. .• .. ....... . ... . .. ..... ... .. •....•.. · ...... .. . .. ..•. . 
N. 101 - Da mesma commissào, sobre os requerimentos de diversos fnn ccionarios pedindo 

licença, 111tgs. :!23, 23!.1 o ..... . ... .. .... ... . ...... . . .... .... .. 1 ...... . . ........... . 
N. 102 - Da mesma eommissão, sobre o requerimento da professora de Onro Branco, pags. 

228, 2:!9, :!iH e .. . .. .. . .. ...... ......... ... . . . .. . . . .. . . .. . .... . .. . . .. ... . ...... . .. : .. 
N. 111:: - Da ITK!sm:r <·ommissão, sobre uma representação do professorado c auctoriLiade;; 

do Coimbra. pags. :!"!K, 2:1'1, 263 e . .. . ... . . . .... . ..... .. .. .......... . .......... • ... ... 
N. 101 - Da mesma •·ommissilo, sobre uma re1n·esc' ntaçiw da camara mnni<'ipal dl! Juiz de 

Fóra, )Jags. 2·!k, :! , ~, , :!ti·l c . .• . . .... ... .... .. .. . . ..• .. . · .... •• •. .•......•• •.••• .. •. •• 
N. lll:í - Da mesma com missão. sobre o requerimento do administrador e seu ajudante da 

cadeia de Ouro Pr•to, pa~. tt!l, ~. r.l, ;n:{ c ...... . . .. .. .... ........ . . . . ... . ... . ... . . 
N. Jf\j - Da mesma commissão de ~:tcprc. entações . . ·ohre o pedid!> de L~· mil"io Celso d:t Tt·in-

dade, pags. :!:!!'. :!:1!1, :!'J.fl, 2l::J c . ........... .. . . .. . . . . ..... - ... •..•.•.• ... . . . .. .• .•• • 
N. ltli - Da de Commca·cio c estatistica, sobre a representação de hahitantcs tlc S. Yi<·cnte 

do Gram1na, l•:tgf.:.. 2 :?~1 , :! :in, ~6:~, e . . . ... . .. . .. . ...... . .. . .... . ......... . . .. ......... . 
N. 118 - Da mesma commi~>são , t 1bre uma representação de boiadeiros r•';; i dentes em AI-

Cenas, pags. 22:•. ·!:)!I, t~l:l c ................ . ... . . . ...•... .. . . .. . ... .. ....... . ... . .. 
N. W.t - ~a mesma c.onunissilo,sobre uma rc}n·cso:!t.açg~ de boiadeiros residentes em Santa 

R1ta de C-assta c e1n Passo~, pags. ~ >1. ~>li. ~"· ' c .. . . . . ......... .... . .. . ..... . ... . 
N. 110- Da de Olmts pul.olir·as. sobre a indica<;ão n . 11, pags . "!~•n, :?iU e ... . .. . ..... .... . . 
N li I - Da de Commerr: io. sobre uma representação de lav•·adores c con1mm·ciantes de 

Abbaliia, pags. 2i~. :!il:J c .... .. ..... . . . ...... .. . ... ........ . .. ... . . .. . .. . ......... . 
N. 112 - Da de Rep1·cscntaçiies, sobre os requerimentos de diversos funccionarios pedindo 

licença, pags. 2t!:i, 2d~ e ........... .. ... . . .. .. . ........ . .......... . .. . . ... . ..... . . . . 
N . t B - Da de Commercio c csiatistica, sobre diversas rl!presentaÇtÕes, pedindo tl·ansfercD-

cia de fazendas e districtos, pags. :!SJ, 30:1 c ... . . ................................ .. 
N. 11 ~ - Da de Legislação, sobre urna representação de eleitores do Turvo, pags. <103 c .•• 
N. u :; - Da de Rep 1·cscntaçt>c~<, sobrl! o pedido do collcctor de Palmyra, paga. :10 1 e .•. . .• 
N. 116 - Da mesma commissão, sobre o rcq nel"imento de José Caetano Machado, pag;; . 

30t () ..... . . .......... . ..... .... .... ... .... . . .. .. . ............. .. ................... . 
N Ui - Da de Obras publicas, sobre as rcprcscnta<;ões da camara municipal de Sete Lagoas 

e do conselho distl"ictal do Pequy ........ . ....................................... .. 

R 

REQUERIMENTOS 

De deputados 

Do sr .. João Luiz, pedindo que volte i• commi;;são de Orçamento o IH"Ojecto n . 18 .. ...... . .. . 
Do sr. Julio Tavares, pedindo a nomeação de uma commissão mixta !JIIC elabore o projccto 

de 1·eforma da divisão judiciaria c administrativa do Estado,. ........................ .. 
()o sr. ~ilvayortcs. f'cdimlo adia!ncnto da disl!ussão_ do projel!to n. 27:!, ........ . ......... . 
Do sr. l· erreu·a e Jlle lo, soh1·c ad1amcnto da d1scuseao do pr~recto n . •JO ...... .. ......... .. 
Do s1·. F. l'eixoto, pcdhulo 1 icença . ..... . ..... . . ............. ... . . .... .. ..... .... .... ..... .. . 
Do s1·. João Yclloso, sobre atliamento da discussão do pr~jecto n . . \~ . .. . ... ..... ... . .... ... • 
Do sr . Ribeiro Junqucim. soh1·e o projecto n . ~~o ............... ... .. ... . . ......... . . . ... .. .. . 

P.\GINAS 

23L 

2UL 

311) 

Do s1·. Julio 1'avares, pedindo a nomeação de uma com missão mixta, incnmhi•la de ap1·e-
~cnta1· o plano do ret(•rma do systcma. eleitora l. . . .... .... .. . ............ .. . .. .. . ... ... .. . 

Do sr. Brandão Filho. adiando a discussão do proj ecto n. ;:,:1., .... .. ...... . .............. .. 

De dlveraos: 

))c Ly•nirio Celso da Trindade, pedindo restitniçiio do que tlt• menos recebeu em sons ven-
Cimentos... .. . .. . . ... ... . ........ ....... . ... . ............. ..... ... . . . • . . .. .. . . . . .. . .. .. . 4fi 

De Miguel 1\luzzi de Abreu . pedindo pagamento de ordenado s imples, como professor do 
Infe1·nato do Gvmnasio .. .............................. .... . . . . ..... ..... .. .. .. ..... . . · · · · ~6 

De Pedro Alves Fiwnandcs, pedindo pagamento de uhras que executou sohrc o rio Cm·a-
tinga. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .••• . . .. . 4>~ 

De Silvcrio Augusto de Lima, pedindo prorogoçào de liccn<;a... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. .. . . . . . 52 
Oo collector de Palm~· m, pedindo moratoria .. .... ......... ..... ... .... . ... .. . .. ........ ·.. . . 63 
Ue .Joaquim 'l'eixcira de Andrade c outros . sobre Ycrhas para pagamento de premios. ... . . • SG . 
ll<' Manoel Joaquim de Cal·,·atho Costa, pedindo vc1·ba t•a•·n 11agamcnto de premi os. . .. . .... !H 



XXI 

De José Calixto tia Fonseca Calasans, pedindo licença ... . .. •. .... •. ••••.•.•........••••••• 
Do escrivll.o de orphãos do Sacramento, .sobre licença ............. .. . : ..... . . ................ . 
Da d!rectora do colleg io de ~ossa Senhora da~'< Dores, em S. João d'El-ReY,'sobre preroga-

tlvas· vara seu estabelecimento . ............... .. .......... . . ... .. ......... .. ............ . 
Do admimstrador c ajudante da cadeia de Ouro Preto, sobre augmcnto ·de vencimentos •••• 
De Oscar Magalhães Portilho, sobre licença . . .. . .. .. ... .... . ..... . ....... . ................. . 
De João Francisco de Araujo, pedindo abono ele ordenado simples como Jlrofessor de ca-

den·a ·rm·al. . . .. . . . . .. . . . • . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • . ........... . .. ... . ..... ....... . ......... . 
De D. Guilhermina Rosa Torres, sobre prorogação de licença ....... .. .................... . 
Do dr . . Jose Jo'erreiTa de Andrade, sobre licença .. ......... .. .... .......... . ... .. ..... ...... . 
De Jose Policar/'o de l!'igueh·edo o !Silva, sohre licença . .. ........... . ... .. .. ....... . .... . .. 
Do dr. Agostin 10 Pcnidn, pedindo um premio . .... .. . . ...... . .... ...... ... . . . . .... . ...... . . 
Do profess~ryrimarin Fl:wio Lopcd Canc:ado, recorrendo de dc<' is~es do pode•· executivo, 

pags. 2:1. c . .. ... ... .. . . . . ... . .. ... .............. .... ... ........ . . .. ... . . . ..... .. . . ...... . 
De Joar,uim Emygdio da Rocha Couto, sobre licenç.a ......... .. . : . . . ..... .. . .... . .. ... ..... . 
De d. Adclaide An~nsta de Olivcim, pedindo licença .... . ............. . .... ......... ..... . 
Do presidente da Liga Opcra•·ia, pedindo a dccretaçfio de uma lei sob•·e salarios .. .. ...... . 

REPRESENTACOES 

PAGINAI 

91) 
l?l · 
107 
141 
lõ~ 

002 
217 
2l7 
217 
~27 

Do d1· .. \l'istitle~ li· · .\1·aujn ~laia, lembrando a t•onveniencia de sc1· mndillcada a lei n. :WJ, · 
sobre hnmcslca•l. .. . .... .. .... . ........ ...... . . .... . .. . ........ . .. .. ....... .... ... ...... . . . 

Do conselho disll'i<' tal de l 'au•buquira, pedindo um auxilio pam canali~ação d'agua ....... . 
Do dircctorio polif.i ('n •In muni<:i pio de Aylll·noea., contra o imposto territorial. .... ... ... . . . 
De la\'l':tdnres do tlistri.-tn de Santo .\ntnnio de Jo~é Pe•h·n, .·obre o imposto territorial. .. . 
Do centro da l:wonm tln ·~ar,; do Bras il, pedindo um auxilio para. desenvolver a l"'"Jlagan-

da do car.·· .......... . .... . ...... . .. ... .. ... ... .... . ......... ................ . ..... . 
Do prof•!S!'<nr 1111blico c •lh·c 1·~a~ auctoridade~'< tle Coimhra, !'<obre equiparação tlc vencimen-

tos de IH'O i'cssorcs .. . . . . . ..... . . . . . .................. . . . .... ..... .. ...... . . .... .......... . 
Da cama.ra. municipal d_a l:lag-a~cm, sohre tra~ado tia E. F . de S. Paulo c Mina~ .... .. ... . 
Dos protcsso1·çs \'nmanns tia c•<lade da V•_çosa. . .... ....... . ... . .... .. . .. . ... . ... ..... .. .. .. . 
Do centro agnco a tlc Catag uazcs, sobre o 1111posto de exportação . •. .• .. . .... .... .... ...•..• 
Do mesmo. solm: medidas attincntcs a mclhora1· a l:tYonra .. . ..... . .......... ... ....... .. . . 

--... De habitantes de Ahbad ia 1·: . F. Oc~tc •lc Minas, sobre medidas attincntcs :i. laYoura, 
pags. 2:-, c . .... .... ... . . ........ ... ... . . . ....... .. . . .... ... . .. . ... ....••. . •. . .•• .. •.•••. 

De lia.bitantcs tio DesCi uboq ue, pedindo restauração da oitava cir<·umscl'ipç;1o dn tlscaliza-
~ão de remias . .... .. . ....... . ... . .... . . . . ....... ..... . .. . ...... .. .. ... .. .. ............. . 

De di\·e1·sos clcitOI'Cs dn Tui'I"O,soh•·c medidas elcitm·acs, pags. ~ i6 e .. . . ........ .... . .. . •. .. 
Do a.gcnte cxecutii'O munieipal tlc Sete Lagoas, sobre const1·uc<:~o tle uma pontc ...... ... . 
Do conselho tlistl'ictal tio Pccrni, no mesmo sentido ................. .. ........ . ........... . 
Da cama1·a municipal de Sete Lagoas, pedindo a construcçilo tio umn. ponte ............. .-. 
Do consolhn di ~tl'il!la l do l'crpli , nu 1ncsmo sentido . .. ................. . ....... .. ........... . 

R 

33 
83 
-&0 
ilO 

Gi 
113 
I:il 
167 
217 

2:}7 

253 
28L 
266 
269 
:103 
303 

llesnmo dos trabalho" da C;uuara. ... ....... .. .. . . . ... . ... .. .. . ..... . ............. .. ........ 31<1 

T 

TELEGRAMMAS 

Ue •lc•t•Uluolo,. : 

Do sr .. Javmc t: o m.,~. comluunicando csta1· IH'ou1ptn pa1·a os tmbalhos . . ... ... . .. . ..... .•• .• 8 
Dos ~rs. Joi1o y,.lloso, .\ stnlpho Dutm, F. Peixoto, Joi•o J.ni~ , lll·aml ;1o filho e :5imcão 

Stylita no me~""' ~ ~ utitto . . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . a 
Do SI', .João Vell oso, co mu1nniea1Hln c~tar prnmpto p:u·a "s tmhalhns . .. . . .. . . . ... . . . .. . . . . . 4 
Do st·. T:tY:trcs do \f,•llo IH\l'ticipanclo qno ll ilO pw le t·á eompaa·ccc t· ;"a~ pt'illleir:•s iScssücs, 
' JlOI' motiYo -.! 1• liii'Ça lltainl' . ...... ..... ' .. ... . ........... . ... · ..... . .. ... •.. .. . .. ... .... ·I 
Do s r. Carlos T•! l•• tln, ~c i c nl _i ll cal~do IJ UC •Jstá III'Jinlptn pam '!s t1·ahalhns . . . ... .. .. . ........ i 
Lu sr. A1·thn1' Pun~ nta, pcclunlu .11 dms tl:J t ~een~;l ........ ..... -.; .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . • • .. 2.'! 
Dos s~s. ~:pamin.,~ tlas O ~ t.cu)i •J lgnaciu ~llu· t a , j n<till r::uttl•• s_n n;tu cuu1parccimento ás 

prunem1~ s ~s~·JC< •1:1. r. .. am·11':l.. . ....... . .. .. .. .... . .. . . . . . .................... . ........ ... SS 

• 



.. 
nu 

Pübi.U, 

OeGve ..... 
"boa orl&doree, bol&deii'D8 e oommerolantes do trlangulo mineiro, sobre oontraotoe de car-

nes verdes .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 68 
Du oamaru munlolpaes de Konte santo e Slo Sebastllo do Paralso, sobre a resolslo de 

oontraotos de carnes verdes .. . . . . . . ... . . · .... . . .... . . ...... . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . ... . .. ..• f1l 
Doe boladell'OII de Bem.fioa, oon~tulando-ee pela attltude patrlotlca do ar. deputado .Tolo 

Luiz, em bem dos Interesses da lndustrla pastoril . .. . . ... . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .... . . . . .. . T1 
Do oommerolo de Ouro Preto, adherlndo i representaçlo do oommerélo da Capital, sobre 

loterias, pag11. 171 e . .. •. .. . .. . .... . . . ... . ... . . . . . .. . .... . ....... .. ..... . . . . . .. . .... , .. . .. 288 
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