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C011E o TLTÇJpfl
ÃNNÀES 1)0 SENADO

l. SESSJ) PREPARATORIA EM 7 DE
MARÇO DE 1S92

PRRSIDENC1A DO SR. REIIELLO HORTA (2.°
secretario).

Ao meio dia, feita a chamada. a('ham-se
presentes os si-s. R. Horto, Ferreira Aires.
C. de Brito. R. Laga, M. Franco, X. da
Veiga, C. Sena e A. Veiloso.

Nho havendo numero legal, o sr. presi-
dente convida os si-s. senadores a compare-
cerem amanhã as mesmas horas.

2. SESS.() PREPARXTORIA EM 8 DE
MARÇO DE 1892.

PRESIDENCIA DO SR. REESELLO HORTA (2.0
cio).

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se
presentes os srs. R. Horto, Ferreira Alvos,
C. Sena, A. Velioso. X. da Veiga. M.
Franco, R. Lagõa e C. de Deito.

Nio havendo ainda numero legal, o Sr.
presidente convida os si-s. senadores pre-
sentes ã comparecerem amanhã ãs horas
do costume.

3. 1 SESSiO PREPARATORIA EM 9 DE
MARÇO DE 1892

PRESIDENCL% do SR. REBELIO HORTA (2.0
secrc arfo)

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se
presentes os srs. Rebeilo Horta. Fi-'rreira
Alves. Augusto Velioso, Costa Sena. Xavier
da Veiga 

d
, Rocha Lagôa, Mello Franco, e

Camilio o Brito.
Não havendo ainda numero legal, o sr.

presidente declara que, nos termos do art.
14 do regimento interno, vai se ofliciar â
camora e ao governo, communicando niio
poder ter logar amanhã a instaila:ão do
congresso, convocado extraordinariamente,
por acto de 20 de janeiro p. findo.

1 . 0 SESSÃO PREPARATORIA, EM lo
DE MARÇO DE 1892

PRESIDENC1.'. DO SR. RIAS FORTES
Ao meio dia, feita a chamada, ar liam-se

presentes os srs. Dias Fortes, C. Alvos, R.
Horta, A. Velioso, R. Lagõa, M. Eustachio,
M. Franco. Kuhitscltek.C. Sena, Ferreira
Aires, Vailadão, X. da Veiga, C. d
Brio, e Antonio Carlos.

Ahre-se a sessão.
São lidas e approvadas as actas das ante-

cedentes.
O sr, 1.0 SECRETARIO dá conta do se-

guinte:
EXPEDIENTE

Um officio do secretario da carnara dos
si's. deputados, datado de liontem, com-
muuicando nau haver ainda, na capital,
numero suffic'ietite, para abertura do con-
gresso.—Inteirado.

O SR PRESIDENTE declara que, na fõrma
do art. 18 do regimento, vai se communi-
car ã mesa da cainai'a dos si-s. deputados.

TiO senado jõ existe numero legal, para
abertura do co Iloresso.

Declara mais que, de conformidade com
o mesmo artigo do regimento, ficam sus-
pensas as sessÕe.5 preparatoi-ias até que da
camara dos si-s. deputados venha communi-
cação de haver ali numero legal, afim de

se marcar o dia pai-a a íistaiaçao elo con-
gresso.

Nada mais havendo a tiatar-se, l2vanta_s
a sessão

j,a SESSJO EXTRAORDINARIA EM 16
DE MARÇO DE 1892

PRES11)ENCIA DO Sf5. Canos ALES (1,0
ta rio)

SU\IMAR[O.—Exn'EDlExrn.—Pl'ojectos.
Au hei, ilia. tcU	a a .,.n III, acilan-so

presentes os s's. Carlos Alvos, Rshello
Hirta, Eeriei:e Alves. R 'i e L a Auto-
r1io MaI'IInS, Co51 R_ s, Atoniu Carlos,
Xaver Iii Veiga, Me lo Fjae 'o, Custa Se-
na, Uainilio do i'I0), à1LnCei Eustachio,
Guines Valladão, Sil'iaoo Branlão e Ku-
hits}iei. te lla.iio coto :ousa paeicipada o
si'. Dias Fortes e ,ei) li'i os mais sis.

Ame-se a ses:Xo.
0 se. Costa Sena c.nnmuiiea luo O SI'.

A. da Matia não po lis comparece' ' s lri-
menos sessões por encornmodos, que o pri-
vai) de viajar.—li coitado.

E' lida e approvada a acta da antece-
dente.

O Sa, 1,0 SEIIIECARiO de conto do se-
guinte:

E XPE DIaNTE

O!k tos

Um do 51'. senador Frederico Augusto
Alvaros da Silva, de 15 lis dezomtjro do an-
uo p. passa , !o, 'om.oLIu'antlo que, por eu-
cotoinodos de satole eu jesoa de sua fauii-
ha , ijito precisa 1(50' hoS de in.r, retira-
se pi'ovisoriametite dere estado. para o do
Rio it Janeiro.—! tei,alo.

Do sr, (io;e,ld,aIcadur João Braniu Moi-
oItos tIo \'ilitetia, lis Id iK. d(-zcmtii'o, com-
lourilcOildo a tilsailam) do ihijuital ia re-
lação l&tte ostalu e a po sso dos l'2SeC1iVOS
ilesemliai'gaiorvs.—itireii'ado.

Do mesmo si., de 21 lo rsfsi'jdu mcx,
c.ointnurl icatllo teI'em sido eleitos para faze-
rom parte do ti'! ii tal es ceia!, e rita o pela
Constituirão do estalo, os srs, deseuharga-
dores Ad 1 plio Augusto O lyritilo .Antonio
Lues Ferreira Tiuo'o e João Emilio de Re-
zende Costa,—j til eii'àjo,

Do secretario la pcsili't'ia, de l de de-
zeuihro, enviando, por copia, dive'ses es-
clarecimentos ot';ieei,Ios polo i-fo da
('ominissão gcograpihiea. acerca lOS ii mites
deste estalo c	mom os liutloplleS.—Xo Sr.
senador Mello Fi'aue' o.

Do mesmo secretario, de 23 de janeiro.
('011110 I icando itic, 1)01 act9 de 20 o mes-
mo me,,, o SI'. di'. pesideite. do estado,
usando ila altrihllição ejne lhe cOnier' o art.
57 o. 5 da Co:Isti:lli'ão, convocou ex: taordi-
tariatneiite o congresso, para O 110 10 do
coerente mcx de março, afim de siiimettei'
a sua delihci'aão o aviso do mi usterio da
agricultura, solte oii1posfo de consumo,
que figura 110 oiça neo to estai! ou] —lutei-
i'ad o.

Do mesmo seci'etaiio, de li de feei'eiro.
etiviarlio 25 ex'npla'	ii i''i:tu'ri
sentado ao oi', Cesiieo d0 E. ia Al-
vim, em 15 de junho do atino pasnio, pelo
Sr. dr. Antonio Augusto de Lima, ex-gover-
nadoi' do estado, afim de serem destrihuidos
pelos si-s. senadores, e para O SISO da secre-
taria do senado.—A disti'ihuir-se.
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Do sr. diretor da secretaria de interior,

de 10 li corrente, enviando para cgual fim,
30 exemplares da coliecção de leis proneul-
gados ;elo congresso em o armo passado.-
A disrd'Uir-.3e.

Do secretu'o da ('amara dos si's. deputa-
dos, de 31 de dezembro do armo passado,
enviando o prfle(, to de lei n H. sobre a
organkr ão da lnstt'ucço pnbbca do esta-
do-A (:o:nmissão de jnstrucã) publica.

Do mesmo secretario, de 15 do corrente,
enviando, por copia, a mensagom presiden -
cial, lida por occasião da installaão da
actual sessão extraordinar'ia do co ogresso
mineiro.- Archive-se.

Da carnara municipal de Itajubá, de O do
correofe, conratulando-se coiri o senado
pela nova phase em que o estado de Minas
acaba de entrar, com a effectivirlade do re-
gimen verdadeiramente democratico e pela
represoo pacifica da tentativa de divisão
do mesmoestado, operada na cidade da
Camponha.-Inteirarlo.

Da camara municipal de Lavras, de 9 do
corrente. communicando a sua instailação.
-Intii'ado.

Projecto de organisacão da instrw'ção pu-
blica, a que se refere o offieio do secretario
da camaca dos si-s. deputados.

O congresso do Estado de Minas Geracs
decreta:

Titulo 1
CAPITULO 1

LOA DIRECÇXO, AD 1MIN1STaAço, E LNSPECÇO DO
ENSI'LO

Art. 1.0 A dii'ec'co e inspecção do en-
sin pu lico e particular deste estado em
todos os seus grãos e categorias pertençem
ao pr'esilento, íj:re as exercerá por meio do
respectivo secretario de estado, e este pelas
autori:la lOS creadas na presente lei.

Secçio 1
Do ec,'etar'io de Estado

Ar. 2. 1 Ao secretario de estado, por cuja
secretaria correra os iregocios da instrucção
publica, incumbe:

§ 1.0 Promover directa ou indirectamen-
te o dos:rivolvimerrto da educação e instruc-
ção no territot'io mineiro.

§ 2. 0 Decidir as questões e dar expedi-
ente a, todos os negocios Concernentes a es-
te ramo do serviço publico;

§ 30 Executar e fazer executar todas as
leis, regulamentos, instrucções e regimen-
tos relativos á instruccão, velando por sua
fiel observancia;

§ 40 Inspeccionar todos os estabeleci-
mentos de instruccão e bihliotheeas do Es-
tado e fiscalisar pessoalmente os da capi-
tal;

§ 5,0 Exercer escrupulosa vigilancia so-
bre a applicação dos fundos votados pelo
poder competente, para as despezas da ins-
trucção e especialmente velar pela institui-
ção do fundo escolar; irão consentindo, an-
tes que elie attinja ti somma prefixada nesta
lei, no emprego das quantias com tal desti-
no arrecadadas, salvo o disposto no art.110

1,°:
6.° Presidir as sessões do conselho su-

perior e convocal-o extraordinariamente
em caso do serviço urgente, como seja para
a instauração de processo aos professores e
inspectores escolares:

§ 7,0 Promover reuniões annuaes de
professores primarios, para conferencias pe-
dnogirns:

8.° Tomar' conhecimento dos recursos
previstos nesta lei, que forem de sua compe-
tencia e decidil-os como lhe parecer de
Justiça, assim como das faltas e procedi-
mento irregular dos professores e inspecto-

res escolares, que incidirem na sancção das
penas legaes, mandan:lo sujeital-os a pro-
cesso perante o conselho superior;

§ 9. 1 Suspender o ensino nas escolas
que nao tenham frequencia legal, e restau-
rai-o quando o conselho municipal repre-
sentar nesse sentido, sob o fundamento de
terem desapparecido as causas que deram
logar á falta de fi'equencia;

§ 10. Subvencionar, mediante autorisa-
ção do poder legislativo, as escolas particu-
lares e outros estabelecimentos de ensi-
no, tendo em vista as frequencias logaes;
suspender as subvenções ou cassal-as, ou-
vindo em todos os casos o respectivo ins-
pector escolar e conselho municipal, e fisca-
usar a boa applicaçao das subvomrções con-
cedidaspelo congresso;

§ 11. Nomear ou contratar, pelo praso
e cinco annos, professores p'' o ensino-
de materias especiaes, dentro ou fõra do
estado;

§ 12. Designar professores de reconhe-
cida aptidão que vão a capital federal estu-
dar os progressos do ensino, a organisação
de escolas primarias e normaes, methodos
de ensino e material technico, conservando
elIe os seus vencimentos'durante essa com-
missão;

§ 13. Remetter ao congresso nos primei-
ros dias da reunião de cala anuo os relato-
rios a que se refere o . 17 do art. 32;

§ 14. Exercer, finalmente, todos os actos
virtualmente comprehcndilos nas obriga-
ções do cargo.

Secção 11
CONSELHO 1 SCPERIO

Art. 3. 1 O conselho superior, cuja siMa é
na capital do estado, funccionará sob a pre-
sidencia do respectivo secretario do estado,
e compõe-se, além de sou presidente, dos
seguintes membros dos quaes são natos oã
cinco primeiros e elegiveis os demais:

Reitor do externato do 'gymnasio mineiro
da capital;

Director da escola de pharmacia;
Director da escola normal;
Doris membros do magisterio primario

publico da capital e dons do particular:
Dous membros do magisterio secunlario

publico da co pital e dons rio particular.
Art. 4. 0 No impedimento do secretario

do estado presidirá ás sessões o vice-presi-
d ente eleito pelos membros do conselho
dentre si.

Art. 5.° Será secretario o mais moço dei-
les.

Art. 6.0 Os membros do magisterio pri -
mano e secundario, publico e particular,
serão, separadamente, eleitos pelos proles-
sores, seus collegas da mesma categoria
e gruo.

Art. 70 A eleição se fará na primeira
quinta-feira de janeiro, em um salão do gvm-
na.io mineiro, de conformidade com as ins-
trucções que forem expedidas pelo respecti-
vo secretario de estado.

Art. 8. 0 Os membros elegiveis servirão
por ires annos e poderão ser reeleitos.

Art. 9. 0 O conselho superior regulará a
ordem do trabalho de suas sessões em um
regimento interno.

Art. 10. A convocação extraordinaria do
conselho será precedida de communicaçãø
official feita nos tres dias antes do da reu-
nião, indicando-se o objecto especial de que
se tiver de tratar.

Art. 11. O membro impedido de compa-
recer deverá, com antecedencia, justificar
sua ausencia afim de ser convocado seu
substituto legal.

Art. 12. Os substitutos dos meml)rOS na-
tos são os seus substitutos legaes nos res-
pectivos cargos.

Art.  13. Os substitutos dos membros do
magisterio publico e particular são os can-
dilates imnmediatos em votos ria respectiva
eleição.

Art 11. Os membros que deixarem de
comparecer ris sessões sem causa parti-
cipada, sendo funccionarios publicos esta-
doaes, pagarão uma multa de dez mil réis, e
mais cinco nas reinuidencias successivas,
a qual sena imposta, pelo presidente, ao ter-
minam' a sessão e constará da acta rio dia.

Os membros elegiveis que t'altar'em tres
vezes successivas, sem,causa participada.en-
tende-se terem renunciado o logar o serão,
nesta irypothese, convocados para substituil-
os seus supplentes legaes.

§ unico. Das multas comminadas se (Ia-
rã aviso á repartição competente afim de
proceder a sua cobrança.

Art. 15, Para haver sessão é necessaria
a presença da maioria absoluta de seus
membros; quando, porem, se tratar de pro-
cesso disciplinar instaurado aos professores
ou inspectores escolares, é necessania ml
presença, de dons terços de seus membros.

Art. 16. O numero das secções em que
tiver de dividir-se o conselho superior e o
dos membros componentes de cada urna
delles, ser'á previsto no regimento interno.

O relatei' será escolhido pelos membros
das secções.

Art. 17. Cada urna das secções, confor-
me o objecto especial de sua competencia,
emittirá seu parecei' por escnipto sobre o
assumoto, cujo exame lhe tiver sido com-
mettido.

unico. Este parecer será submettido
á discussão e approvação do conselho
pleno.

Art. IS. Os membros do conselho pre-
encherão as secções,quandose acharem des-
falcadas de algum de seus membros.

Ao presidente sõmonte cabe o voto de
qualidade.

Art. 19.A competencia do conselho su-
perior é administrativa e disciplinar.

Art. 2). Corno conselho administrati-
vo imcurnbe-lhe:

,§ l.	Emittim' parecer sobre:
1 Metlrodos e processo de ensino;
II Adopção, revisO e substituição de

conipendios. pr'ogrammnas e ensino e mate-
rial tech trico a adoptar para as escolas e
mais eoabeie'irnentos de ensino;

III Regimento interno das escolas e de
quaesquer estabelecimentos de instrucção
secundaria e profissional;

VI Elaboração de base para a reforma
ou melhoramento do ensino publico, emge-
ral, ou de qualquer instituição de ensino em
particular;

V Organisação e publicação, pela im-
prensa oflicial, da relação dos compendios
approvados para o uso das escolas publicas
e particulares subvencionadas;

VI A validade ou niillidade dos exames
dos candidatos ao magisterio normal.

VII A consignação de residencia de que
tratam os arts. 181 á 184,

§ 2 , 0 Adoptar o plano para construcção
das escolas superiores.

§ 3. 0 Appi'ovar o programma de ensino
organisado pela congregação de cada escola
normal.

§ 4,0 Organisar o regimento interno e
os programmas das escolas primarias.

§ 5. 1 Condemnar os compendios a que
se refere o art. 102, 207 e 209.

§ 0.0 Decidirsobre as resoluções dascon-
gregações, quando por estas for consulta-
do, nos casos dos arts. 26' e 269.

§ 70 Redigir o programma das confe-
rencias pedagogicas, nos termos do art. 191.

§ 7. 0 Mandar que o professor se mostre
habilitado, nos termos do art. 201.

§ 90 Impor as multas de que trata o
art. 9-1.

§ 10. Julgar rios recar.sos interpostos em
virtude do art. 95.

§ 11. Approvar os compendios que em
concurso tenham de ser premiados pelo es-
tado.

,§ 12. Conforme a connexão rio objecto
sujeito ti sua apreciação, ouvir previamente
a congregação de qualquer' dos estabeleci-
mentos de ensino.

Art. 21. Como conselho disciplinar, iii-
eu mbe-lh e:

Julgar definitivamente, com recurso para
o presidente do estado, as faltas de profes-
sores e inspectores escolares sujeitos as
penas de suspensão ou perda da cadeira ou
emprego.

Art. 22. Além destas atirilamições, pode-
rã o conselho superior ser' ouvido sobre
quaesquer outros assumpioS relativos a ins-
trucção publica, assim como propor mdc-
pendnte (10 consulta, qualquer medida cru
relação a este ramo de serviço.

Art. 23. São gratuitas as funeções dos
membros rio conselho superior, mas seus
serviços são considerados distinclos, dão-
lhes prefer-encia para o desemnperrlro de
commissões remuneraias que se refiram a
objectos do ensino publico.

Sceçtio III

INSPECTORES ESCOLARES ITiNERANTES

Art. 21. Os inspectores itinerantes são
agentes do governo encarregados Ia liscah-
sação das escolas e mais estabelecimentos
de instrucção do estado, na circumcripção
Iitterania que lhes fôr assignada, tendo por
séde um das escolas normacs existentes ou
que de futuro forem crearias.

Art. 25 Os inspectores escolares serão
nomeados pelo presidente do estado, me-
diante concurso, perante uma commissão
composta do professor de pedagogia da es-
cola normal da capital, como presidente e
de dons professores do gymnasi eleito pela
respectiva congregação.

Art. 26. Serão conservados emquanto
cumprirem bem senis deveres, e sômeute no
caso contrario perderão o empm'ego, me-
diante processo perante o conselho supe-
rior, no qual serão ouvidos por si ou por
seus procuradores.

Art. 27. Serão pagos de senis vencimen-
tos e ajuda 'lo custo pelo thesouro do esta-
dooui,, malquer estação fiscal, mediante cer-
tificados rnensacs, expedidos pela repartição
de insi n'micção publica-

Art. 23. Seus vencimentos serão de Ires
contos de réis annuaes.

Art. 29. Depois de prestarem juramento
ou compromisso e tomarem posse do em-
prego, ser-lhes-á abonada a ajuda de Custo
da quantia de setecentos mil réis, que será
successivarnc'nte descontada em seus venci-
mentosna razão de vinte por cento, e pela
qual ficarão responsaveis ao estado caso re-
nunciem o emprego ou deile sejam exone-
rados.

Art. 30. Os inspectores serão removido8,
quando assun o resolver o governo, de umas
para outras ci rcumscripções litterarias, sem
que lhes assista o direito de reclamar con-
tra taes actos.

Art. 31. São mantidos os provimento s

actuaes.
Art. 32. As attrihuições do inspector es-

colar são as seguintes:
§1.0 Visitar as escolas publicas e parti-

culares de sua circumscripção, o maior nu-
mero de vezes que lhe fôr possivei, exami-
nando, quanto á estas ultimas, suas condi-
ções de moralidade e hygiene, e colhendo
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os dato; eetis:icos necessarios, afim d€
consic;al-a rios seus relatorios.

Nestas visitas, examinarão:
1 O procedimento dos professores, a ma-

neira pela qual desempenham as funcçoes
dn r"ti ( l argo, sua assiduidade ao trabalho,
se observam o regulamento, o regimento in-
terno e o prograinniu de ensino, e se tra-
tam seus alumnos com amor paternal;

2 A casada escole. SOaS c ondições h y
-gienicas e capacidade, era relação aonume-

i'o de ci'iarngis que a frequentam;
3 A disciplina, ordem e regularidade dos

trabalhos escolares; se d observado o hora-
rio das lic5es de cada dia da semana, to-
rnando nota dos a t ,USQS que, por Ventura,
existirem;

1 O estado cru que Se acha a escriptura-
ção escolar, examinando os livros de que
trata o art. 100 i). 1.

5 A mobilia e o material technico, tendo
viste o livro do inventario,
6 Os come'idios adoptados na escola,

se são approvados pelo conselho superior,
e se ha titia leties, pula os meninos pobres,
indagando a maneira pela qual tem sido el-
les distribuidos,

2.° Verificar por si e por intermecijo
dos conselhos escolares, mnnicipaes e dis-
trictaes o recenseamento da população es-
colar; indagando da fr'eqrieneiados meninos
que residem no periuietro assigriado para
o ensino ohrivatorjo,

3. Visitar as escolas particulares sub-
vencionadas, para informar se os subsidios
são bem empregados.

4. Animar a organisacão de associa-
ções. que tenham por fim estabelecer asvlos
ainfancia desamparada.

5o Indicar ao secretario de Estado as
escolas particulares que estejam no caso de
ser subvencionadas

6° Excitar o interesse pela instruc-
ção da parte dos homens de vontade activa
C Solicitar do governo as providencias que
julgai' iri d ispcnsavejs, para o seu (iceenvol-
vime n to.

§ 7o Aconselhar delicada e cortpzniente
os professores no intuito de facilitar-lhes e
cumprimento de seus deveres.

§ 8. 0 Prorior ao poder competente a sus-
pisão das es'olas que, durante um seines-
tre. não tiverem reunido a frequencia legal,
fazendo acompanhar a proposta nte provas
que a JustItiinem,§ 90 Denunciar a;) governo os estabele-
cimentos de instrnc . o, pulhcos ou parficu-

occorrerem t'm'tos,atten;atopjos
da ordem publica ou (ler'm-.e offensns ri mo-
rai, fazenlo riconI panlar á denuncia os do-
cumentos com p robatori dos f(-tos alie-gados.

itt R:'u'esenttr riu con gresso, por ir,-terniedio do presidente lo estado, sobre a
concessão e suspensão d sr!lvençã a es-
khclecim:ntos particular-es  e inunicipaesdeensino.

11 Re'netter ao secretario de Estado.
por OcCasia,> de cada Visitfl ácircurnsei.ipçãolitterariri, 9110 lhe for (lesignada , um quadrodas escolas particulares , com os nomes dosesprofsores, directores, numero de alumnos,
matei'jas leccionadas e bern assim a relação
dos professores e directores que, devendo
apresentai' os majpas men s aes de frequen-cia, não o te ri hamn feito no ílevPlo tempo.

12 Assistir e fiscaljsar os concursos
que, nas escolas riornnnleS for'emn processados
Ietr o urovimento das c adeiras pi'inarias,
e bern as i;n o.s exames dos rilumnos mes-
tres dos mesm estabel ecimentos e mais
candidatos que pretenderem o diploma denoriy alista

§ 13 Nu exercicio de suas aftl'ii,tijcões
quanto tiverem de reclamar contra ahuma
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infraccâci da lei, i'e gnlaniento 011 regimento,diri g ir-se em paitirulai' aos directores e
professores, por esc ri pio eu verbalmente.

§ li Assistir e fis'alisa  os exames das
escolas primarias dos lagares, onde se acha-
rem por occasjão de suas visitas ás circunis-
cripções a seo cargo.

§ 15 Enviar.findos os exames ou concur-
sos, um relatorio circllmstancinçlo sobre aregularidade ou ii ' r'egularjdnjj taes actos.

§ 16 Com muincar ao poder competente,
durante a sua excursão, as occuirenejas
graves que exijam 	prompías providencias,

17 Remetier mensalmente ao seci'e-
tarjo de Estalo relatorios a respeito das
escolas que tiverem inspecciorralo, nos
quans exporão os factos occorridos e um re-
lacão ao ensino, propondo is medidas
apropriadas ao regular cnn lamento deste
ramo (lC serviço publico.

Esses relatorios não serão publicados,
salvo parte deiles, quando e inspector esco-
lar, o professor oe o conselho superior se
tenhanri de defender, ou á requisição de
membros do congresso.

§ 18 Remetter á reparticão central da
inisti'ucção relatorios semest raes, que serão
publicados ria Revista do Ensino. Nesses
relatorios darão, em traços geraes, contado estalo da instrucção nos municipios de
que se (-()"] põe m sua circumscripçáo,

Secção IV

CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAES

Art. 33. Na séde de cada município fica
escolarinstituido um conselho escolar in nu icipal

composto de cinco membros eleitos junta-
mente com os vereadores na fói'iva do ar-
tigo 51.

Art. 31, O conselho escolar municipal,
na sua primeira reunião, escolherá, d'entre
os seus membros o seu presidente, qnie terá
a denominação de-Iusppctr municipal.

Art. 35. Nas faltas e im pedirneitos doiuspector municipaiservji.á comi supolente,
o membro que tiver tido na elei'ão ma-
ioria de votos e, no caso de igualdade de
votntçr'io, servirá o mais velho d'entre elles.

Art .30, Fu ncionará como SeOretSm'io
um dos membros do conselho o it o professor
publico ouparticular, que para esse rirn fõr
convidado.

Art 37. O conselho escolar municipal
se reunirá ordiniai'ja'neni te ao macrio; urna
VCZ Pai' mez, rio dia que fôr' escolliiio por,
mutuo accordo de sons membros e exti'aor-
dinariaineirte, quando for 'Onivocai) por
seu li'csilente, pala tratei' de meterias ur-
gentes.

§ ufano. O memnbi',) que faltar a quatro
sessões ordinai'ias consecutivas, sem causa
participada, entende-se ter renunciado o
cargo, e para substituil-o a camara elegerá
outro membro, depois da cominunicação
da vaga pelo conselho.

Se acontecer que não haja sessão ordina-
ria por duas vezes consecutivas per falta
de numero legal, procederá convoericão do
inspector municipal, para a sessão seguinte,
e ainda não havendo numero legal, o con-
selho poderá va lidamente deliberar sobre
os niegmnios de que tiver de occupar-se.

Arr. 38. Ao conselho escolarinuniei-
paI incumbe:

,§ 1 A inspecção das esn )las no distri-
cto escolar da sé ]e do mnunij'jujocreadas,
menti Ias ou S U l . vcncionia,Jas pelo Estado
e as particulares'

§ 2 A organisação da estatistic, das
escolas publicas e particulares e mais esta-belecimentos de ensino situados no muni-
cipio, devendo remetter annualmento ores-
peotivo mnappa ao secretario do Estado;

§ 3 Preceder no districto escolar da
séde do município ao m'eeeoseamento da
população escolar. pubiical-o, receber re-
clamnações sobre elle e decidil-as dentro do
prazo de 15 dias;

§ 4 Velar pela fiel obsem'vancia da lei
e regulamentos da instrucção publica, espe-
cialmente pela execução das medidas rela-
tivas ao ensino obrigatorio;

§ 5 Tomai' conhecimento das excusas
dos responsaveis pelo ensino das cu'eanças,
que estiverem isentas da fiequencia obri-
gatorma, cx-r,i do disposto mio artigo 80.

§ 6 Formar uma caixa municipal por
meio de subscripção promovida entre os
munucipes, para, corri seu prol ucto, a ruxiliar
os meninos pobres, foraecenilo-ll i 's o que
fôr preciso, para poderem frequentar as es-
colas,

§ 7 Representar ao poder competente
sobre as necessidades mnateriaes das esco-
las, solicitando, para esse fim, os fundos ne-
cessarios para as despezas a lazer.

§ 8 Fornecem' papel,peminas, livros e
vestuario aos meninos pobres, applicando,
para este fim, os fundos da caixa municipal
ou que pelo Estado ou municipio forem for-
necidos.

,§ 9. Indicar ao poder competente as
escolas particulares que merecerem ser su-
bvencionadas, informando mniunciisameute
sobre as habilitações de seus lu'ot'essores,
frequemicia de alumno;, e numero dosappro-
vados mias meterias do ensino obi'igatorio,
nos exames do anuo lectivo precedente.

,§ 10. Prestar ao governo ou ao inspe-
dom' escolar as informações que t'om'em exi-
gidas em relação aos professores e ÏS esco-
las do mnnicipio.

§ 11. Certificar e attestai' á reqnerirnen-
lo dos professores do municipio. e informar
seus requerimentos sobre liceuucnis e remo-
ções, relativamente áveracidade dos motivos
,justiticativos que allegarem.

§ 12. Propor ao governo rmmodidas couve-
mentes a bem do do ensino local, e bem as-
sim a creação de uivas caloiras, o a Sus-
pensão do ensino nas que não tiverem fre-
q uenria legal, e sua r'estaum'ação,
do asas propostas documentos, que as justifi-
quem.

§ 13. Julgar das causas de falhas dos
alumnos, de conformidade com o art. 80.

§ 11. Dar os certificados de que tratam
os aris. 95 miOS.

§ 15. Nomear tres cidadão; conceitua-
dos que componham o conselho districtal
nas localidades, onde a eleição não haja
sido feita, indicando qual deiles será o
presidente.

Art. 39. Nas visitas que, os membros do
conselho escolar municipal, fizerem RS es-
Ias. competem-lhes as mesmas attm'ibuições
dos inspectores escolares, constantes do ar-
tigo e seus pam'agm'ahos.

Art. 40. Ao inspector municipal, incum-
be ainda:

§ 1. 0 Executar e fazer executar todas as.
deliberações do conselho escolar municipal

.§ 2. 0 Corresponder-se. em nome do con-
selho, com as autoridades pm'epostas ao cri-
sino, conselhos (listm'ictaes. e coma os parti-
culares, no interesse da insurucetio.

§ 3,1 Commuuuiicar ao secreta rio de es-
tado o dia em que os professores pullicos
come'aremn ou reassumirem o exercicio, e
em que entrarem no goso de alguma licen-
ça ou fecharem a escola.por motivo de per-
mutum. renioção 011 exoneração.

1° (em'nitic:ir a tn'e j uieuui'ia (105 profes-
sores e mais empregados da imisti'ucção no
districto escolar da sôde do município, e
nos outros districtos, na falta dos respecti-
vos conselhos.

§ 5 1 Receber o compromisso e dar pos-
se aos empregados da instrucção do um untei-
pio, quando já não o temmhiani prestado.

§ 6. 1 Remnetter ao secreta rio do estado,
com seu nnisO. OS nnappas tm'imnnstraes dos
professores publicos e o resumo sennesrral
da frequencia rias escolas particulares e das
municmpnses, assim como uma m'elacão dos
directores e profes sores, que deixarem de
cumprir este devei'.

§ 7 0 Dar guia aos meninos (1 11 0 tiverem
de matricular-se nas escolas publicas e par-
ticlmlai'es subvencionadas.

8. 0 Nomear professores pi'ovisoi'ios e
substitutos.

91 Justificai' até tres, as falhas dos
professores, independente de qualquer do-
e urnento.

§ W. Conceder licença aos professores,
dentro de um animo, até $0 dias, com meta-
dedos vemcimermtos, mios lermos da lei, e
até 2 (nozes semi velmci uuenmio dum

§ 11. Admoestam' os ju'Ot':rsSoi'es da sua
jumisdicção por faltas no nunrinpm'i incuto de
seus deveres, observadas as dmsposiões
desin lei.

12. Nomear exara uni rI dores para as es-
colas publicas e subvemmciomiadas mio distri
cto escolar da sede rio mnmurmieipio. presidir
aos exames e delegar esta àttribmncão aos
outros membros do conselho mnu ni'ipal.

§ 13. Fiscalisar os exames das escolas
particulares e dar certificados de olprova-
cão aos aluira nos dellas que estivem'emmi pu'om-
ptos mias meterias do ensino obrigatorio,
assim como aos das escolas publicas.

§ 11. Fazei' inventariar a mobilia e o
material teclmnico das escolas, querido os
respectivos pm'ot'essorns entrarem no exer-
cicio de suas faniccões. e m'ectificai' o inven-
tario. quando tenham de deixai' o exercicio
por mot i vo de i'emo'r'ro, troca de cadeira ou
demissão.

15. Fisca t isa m' os exames de candida-
tos e aiurnnos das escolas mion'mmiaeS, quando
os inspectores oscilares estiverem ausentes
011 lia pedidos.

Irifom'ivar ao secretario de estado
solime ri conhecia e cumnrprimcnito de deveres
do inspector escolar da respectiva cim'cums-

P ; riO.
SernçiioV

CONSELHOS ESCOLARES D1STR1CTÂE5

Art. 11. Toda escola estadoal que se
achar a iriais de seis ldlomefros de outra,
será o centi'odenui perimetro escolar, oqual
constituirá um dist i'icto.

Art. 42. Fica irmstitrumdo, na séde de cada
districto, mim conselho escolar composto de
tm'es nleulros eleitos ria mesma oecasião e
pela mesma fói'mna e tempo que os conselhos
mnunicipaes.

Art. 43. O conselluo listrictal, na sua pri-
meira rermnião, escollieu'rt entre seus mcm-
hm'os seu presidente, que para esse fim for
convidado.

Art. 45. Nas faltas e impedimentos do
inspector districtal s(-rvirá como supplente
o membro inc tiver tido mia eleição maioria
de votos o em caso de igualdade o mais
velho.

Art. 413. O conselho disti'ictal se reunirá
ordinuariamenute, ao menmos, uma vez por mez,
110 dia em que foi' escolhido por mutuo ac-
cordo de seus membros, e extraordinaria-
incute quando for convocado por seu presi-
dente para tratar de meteria rmm'gente.

Art. 47, Os cous lhmos disn rmetaes terão
mios distritos as mmiesnniis eittrdi.içõesque
tonm os conselhos immmmmiicipaes mias sédes dos
municípios, e aos inspectores ttistrictaes
mios districtos caberão attribuições identicas
ás dos inspectores mnumiicipaes, na sôdedos
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muicipios; os conselhos districtaes, po-
rem, e seus presidentes sómejite se corres-
ponderõo corrio inspector municipale o au-
xiIhirão em tudo quanto interessar ao des-
envolvimento da instrucção do municipio.

Art. 43. No districto da sede do municj-
pio não havora conselho districtal.

secção VI
DOS DIRECTORES DOS ESTABELECIMENTOS DE

ENSINO

Art. -19. Os reitores e vice-reitores do
gvmnasio mineiro, o director da escola de
pharnacia e os directores e vice-directores
das escolas normnaes serão escolhidos pelo
presidente do estado, de uma lista triplice
apresentada pelas respectivas congrega-
ções.

Art. 50. Ficam mantidos os actum aes pro-
vientos até o fim do corrente atino le-
otivo.

Art. Si. Quando houver duas escolas
superiores na mesma localidade, 1iavei't
um director para a escola do sexo masou-
uno e uma directora, para a do sexo femi-
nino.

Art. 52. Aos reitores e directores de ca-
da um destes estabelecimentos incumbe:

1. » Exercer a direcção economica e
disciplinar do estabelecimento, cumprindo
e fasendo cumprir tudo quanto a respeito
dispõem a lei e o regulamento, assim como
o respectivo regimento interno.

2. 0 Permanecer no edificio, durante as
horas do trabalho do dia,visjtando as aulas,
assistindo al t ernadam	liente as cões dos di-
versos professores, e providenciando o que
convier a bem doregular andamento e dis-
ciplina que ahi deve reinar.3,1 Nomear o secretario, porteiro e
continuo, excepto os secretarios das escolas
normaos, que serao eleitos nos termos do
art. 259 50

§ 4. 0 Receber o compromisso dos pro-
fessores e mais empregados, e dar lhes
posse.

§ 5,0 Abonar e justificar, até 3 por mez,
asfaltas dos professores, independente de
documento algum; e, em vista de documento
justificativo de molestia, as que excederem
deste numero até 30 successivas em um
anuo.

§ 6. » Convocar ordinai'ja e extraordina-
riamente a congregação, presidil-a e regu-
lar seus trabalhos de conformidade com o
disposto no regimento interno.

§ 7 0 Executar e fazer executar as deci-
sões da

—
ação,	 co: nexcepto se forem c-

trarias á litteral disposição da lei e regula-
mento. representando, neste caso, contra
elas ao secretario de estado.

§ 8. 1 Organisar, de accordo com acon-
gregação, o orçamento annual das despezas
do estabelecimento, exceptuados os venci-
mentos do pessoal, e remettel-o á reparti-ção da instrucção publica.

§ 9. 0 Designar professores substitutos
que sirvam nas faltas e impedimentos dos
effectivos, e nomear i n terinospara as ca-
deiras que vagarem, até que sejam providas
por via de concurso ou de outro meio legal
nos gymnasios e escolas normaes.

§ 10. Dar licença a individ tios, não ma-
triculados, pala poderem assistir ás aulas, e
cassal-a, quando deste favor se tornarem
cites indignos.

§ 11. Remetter annualmente ao secreta-
rio de estado um relatorio minucioso a res-
peito dos trabalhos do estabelecimento e re-
sultados colhidos rios ultimos exames, assim
COMO sobre occurrencjas notaveis, que por
ventura se tenham dado durante o anuo lec-
tivo findo.

§ 12. Exercer todos os mais actos e at-

tribuições constantes do regulamento e que
virtualmente se comprehoriderom nos de-
veres de seo cargo.

§ 13. Certificar o cumprimento dos de-
veres dos professores, pala que possam elles
receber seos vencimentos

§ 14. Conceder licença aos professores
na fórma desta lei.

Art. 53. Nas localidades onde houver
uma só escola Superior a professora de
prendas, trabalhos de agulha e confecção
de vestimenta será sub-directora, iricumn-
hindu-lhe a fiscalisação das alumnas no es-
tabelecimento, fóra das horas de classe.

CAPITULO II
DAS ELEIÇÕES ESCOLARES

Art. 54. No mesmo dia, hora e logar das
eleições muuicipaes se procederá em todo
o estado á eleição dos conselhos escolares,
depositando os eleitores de que trata o art.
55 as cedulas referentes á esta eleição em
uma urna especial.

Art. 55. Tem voto nessa eleição;
1.0 os rosponsaveis pela educação de

meninos em idade escolar:
2. 1 os contribuintes do tundo escolar.
E' condição indispensavel para sem- eleitor

escolar saber ler e escrever.
Art. 56. Os titulos dos eleitores escola-

res serão os mesmos que servirem nas elei-
ções municipaes.

,§ unico. Esses titulos serão averbados
no verso com a seguinte declaração feita
pelo juiz de paz ou por dons eleitores no-
meados por elle;

« E' responsavel pela educação de meni-
nos ou é contribuinte do fundo escolar.»

Art. 57. Aquelles que se sentirem preju-
dicados poderão recorrer para o juiz ele di-
reito no prazo de 20 dias.

Este recurso pode ser interposto por
qualquer eleitor escolar.

Art. 58. Feita pela com missão a apura-
ção, e lavrada a acta por um de seus mem-
bros, eleito por dia, será publicada, affi-
xando-se na porta do edificio.

Art. 59. Um resumo da acta, assignado
pela meza, servirá de titulo aos eleitos, e
poderá ser-lhes entregue em qualquer tempo.

Art. GO. A apuração será feita por urna
commissão de tres membros nomeados pelo
juiz de paz, tio dia da eleição.

Lavrada a acta por um delles, eleito pela
mesma comnnssão, será  resultado logo pu-
blicado e affixado na porta do edificio.

Art. 61. Provado vicio que dó causa a
nuilidade, a commissão será passiva de
multa de 508 a 100$, sendo cada um de seos
membros responsavel solidariamente, e a
nova eleição se fará no prazo marcado pelo
conselho superior.

Art. 62. Nos districtos escolares, onde
não houver juizes de paz, as qualificações
serão feitas por juntas de tres membros,
nomeados pelo juiz de paz do districto civil
a que pertencer o disti'icto escolar.

Estas mesmas juntas presidirão as elei-
ções.

Titulo 11
CODIGO DiScipLmN.xR

CAPITULO UNICO
FALTAS DOS PROFESSORES PUBLICO5; PENAS A

QUE FICAM SUJEITOS

Art. 63. O professor que faltará aula sem
causa justificada perderá os vencimentos.

Art. 64. O que justificar as faltas com
attestado do molestia em sua pessoa ou era
pessoa de sua familia perderá metade dos
vencimentos, se as faltas não excederem de
trinta successivas em um atino.

§ unico. Além deste numero deve o pro-
fessor pedir licença, e se o não lizer, per-

derá todos vencimentos, além da pena em
que possa incorrer.

Art 65. As faltas de que trata o artigo
anterior serão respectivamente aboniadas
pelos directores, reitores, e inspectores to-
caos, mediante attestado medico ou docu-
mentos equivalentes.

Art. 66. Independentemente de docu-
mento serão consideradas justificadas até
tres faltas por mcx.

Art. 67. Os professores que faltarem ao
cumprimento dos seos deveres, infringindo
disposições desta lei ou do regulamento e
regimento interno, ficam sujeitos ás pe-
nas de; admoestação; repre/nensão; multa
de 10.3 000 até .508000; suspensão do exeí'-

-, cicio e ocnci,nentos por um á tres ,rie.es;dc-
missão.

_ Art. 68. A pena de admoestação consis-
tira cm advertencia particular, escm'ipta ou
verbal, feita pela autoridade competente
ao professor que:

§ 1. 1 Por negligencia oumávontade não
cumprir bem os seos deveres;

§ 2. c Instruir mal os alumnos
30 Exercer a disciplina sem criterio
4. 0 Deixar de daraula sem camisa justi-

ficada por' mais de tres dias. cm um mcx;
5. 1 Infrinim' qualquer disposição do

regulamento ou regimento.
Am-t. 69. A pena do reprehensão será

imposta pelo secretario de estado da ins-
trucção publica, por meio de trota enviada
por escripto ao director, reitor, inspector
municipal ou districlal, aos professores que
reincidirem nas faltas pelas quaes já tenham
sido admoestados, quando por estas autori-
dades for communicada aquelle a reinei-
dencia da falta.

Art. 70. A pena de multa, de 1C$000 á
50$000, será imposta pelo secretario do es-
tado da instrucção:

§ 1 , 0 Na i'eincidencia de faltas pelas
qllaes os professores já tenham sido repre-
li e n di dos:

§ 2. 0 Quando deixarem de entregar, sem
motivos justificados, mappas e boletins no
prazo marcado pelo regimento;

§ 3,0 Por infracções do programma e
planos do ensino.

Art. 71. A pena de suspensão será im-
posta pelo secretario de estado, quando ti-
ver informações dos directores, inspectores
escolares, e demais autoridades prepostas
ao ensino de que o professor:

§ 1 . 0 Reincidio em faltas pelas quaos já
tenha sido multado;

§ 2. 0 Contribuiu para approvações inde-
vidas, em exames de alum nos ou candida-
ao magisterio;

§ 3.° Dá mãos exemplos ou inculca
mitos principios aos alumnos;

§ 4. 0 Foi arguido dos crimes a que o co-
digo penal impõe esta pena;

5. 0 Falsificou a matricula, a escripta-
ração ou a estutistica escolar ou deixou de
fazei-as.

Art. 72. A pena de demissão será im-
posta pelo presidente do estado, sob pro-
posta do ministro da instrucção ao protes-
sor que:

§ 1. Já tenha sido suspenso tres vezes:
§ 2. Fomentar immoralidade entre os

ai um nos;
- § 3. For condemnado por crime a que
o codigo penal impõe a pena de perda do
emprego;

§ 4, Abandonar o exercicio das func-
ções do emprego por mais de trinta dias;

§ 5. Estiver no caso previsto no art 118
da Constituição do estado;

Art. 73. As penas de muita, suspensão
e demissão só poderão ser applicadas de-
pois do processo perante o conselho supe-
rior da instrucção publica, e mediante pa-

recer approvaclo pela maioriados seus mem-
bros.

§ unico. No caso de faltas ou crimes
que offendam a morai será o professor sus-
penso inn mediatamente pelo dii'ectom', rei-
tor ou inspector, e e facto será levado ao
conhecimento do secretario do estado, que
o submettei'á, com as provas, ao juizo do
conselho director.

Art. 74. Os directores, reitores e ins-
pectores escolares ficam sujeilos ás mes-
mas penas dos pm'ofessores. imnostas pelo
secretario do estado, duplicada, porém, a
multa.

Art. 75 .Ao accusado será remettida
copia da accusação e de todos os documen-
tos que a acomnpanhnrem.

Art. 76. O accusado remetterá ao con-
selho superior a sua defesa esci'i1ta, no pra-
zo de um mez. a contOr do dia do recebi-
atento, podendo juntar-lhe os documen-
tos que julgar convenientes.

Art. 77. Em caso algum serão tomadas
em consirlei-ação accusações anonymas,
nem serão instaurados processos antes de
ouvidos os conselhos escolares munictpaes,
districtees ou conngi'egações.

Art. 78.Asdisposiç õ e s deste codigo
disciplinar são extensivas a todos os pro-
fessores das escolas e institutos de ensino,
creados e mantidos pelo estado.

Titulo III
DO ENSINO PRIMARIO

CAPITULO 1
DA OBRIGATORIEDADE DO APRENDIZADO

Seeçiio 1
DAS coxnmçõxs DA OBRIGATORIEDADE

Art. 79. Os pises, tutores, patrões e pro-
tectores são responsa'veis pela educação dos
meninos que, em sua companhia ou sob sua
autoridade, estirem-em, e, como taes, obm'i-
gados a fazei' com que elles, em idade de 7
é. 13 antros completos. frequentem a esco-
la publica primaria do estado, afim de a-
prenderem os conhecimentos de que traia
o art. 141.

Art. 180. Exemptam dessa obrigação:
1. A incapacidade plmysica ou mental;
2. Enfermidade contagiosa;
3. A indigencia;
4. A frequencia de escola municipal ou

particular ou aprendizado effectivo em ia-
milia;

5. A posse do certificado de approra-
ção de pie tratam os'amts. 97 e98.

6. Aresidencia t'ói'a do pem'imetro es-
colar;

7. Difliculdade permanente de commu-
nicaçõeS.

Art. 81. As exempções de que tratam
os ,t8 1 e 2, serão attestadas por medico
onde o houver.

Art. 82. A indijencia não valerá como
causa de exempção, quando forem forneci-
dos ao menino livros, utensilios escolares
e vestuario.

Art. 83. O perimetro escolar abi'ange
a área de 3 kilometros de raio, para o sexo
masculino, e de 1 para o feminino, sendo o
centro a escola publica estadoal ou munici-
pal.

Art. 84. O ensino primario obrigato-
rio compm'ehende as rnaterias dos cursos
rural, districtal, urbano ou superior, con-
forme a classificação da escola estadoal, em
cujo perinnetm'o residir o menino, salvo
desenho, gymnasticnt, calhisi.lmenia, noções
de agronomia e trabalhos manuaes nas es-
colas ruraes actualmente providas.

§ unico Nas localidades onde só houver
escola municipal, o ensino primario com-
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Secção IVprehenderá ao menos as materias obriga-
tOrjas cio curso rural.

Secção II
DO RECENSEAMENTO ESCOLAR

Art. 85. O recenseamento da popula-
çã) em inale escolar será feito anuualmen-
te, a partir da época do encerramento das es-
colas publicas primarias até 15 de outubro.

1. Este serviço ficará a cargo dos
conselhos escolares auxiliados pelos pro-
fessores; e para sua realisação estes, con-
selhos terão como auxilio de despeza 200
réis por menino em idade escolar, recen-
seado.

2. Nos quadros estatisticos, que serão
impressos e distribuidos aos conselhos es-
colares, haverá logai para a menção do
nome e data do nascimento do menino e do
nome e resijericia do respousavel pela sua
cd ticaeão.

Art. M. Du alistamento feito serão ti-
raias copias, das qtlaes uma ficará no ar-
chivo (le cada escola publica, outra será re-
metiinla ao conselho escolar e outra á re-
panteão central (Ia instrucção, na capital
do estado.

SCÇã() III
DAS PENAS

Art. 87. Do dia 15 de outubro a 15 de
novem bro sorno avisados os responsavejs
pela eliicação dos meninos recenseados
para tie cumpram o Preceituado no art. 19,
qitaneo tia<)  teu liam com tu uu icado ao ins-
pector municipal a escola onde pretendem
faznr dam'-[Jme.s instrucção.

Art. 88. Quando os respousaveis, não
Ii ouve cru fe um) u]atrje u lar os meninos até
20 dia, depois de abertas as matriculas e
se verificar que elies não recebem instruc-
ção em escola mmm icipal. particular ou
em famiha, o inspector os fará matriculai
ex-officio na escola mais proxima, e os res-
ponsaveis serio sujeitos a multa de 10$ a
59S000, conforme seus haveres.

Art. 89. Quando o infractor não tiver
meios para o pagamento da multa, se resol-
vera esta em prisão dc 1 dia, que será im-
mediatamcmte executada á requisição da
auteridaíl e escolar.

Art. 90. Os respousavejs declararão aos
professores pubimos e particulares sob
pena de multa de 5$ á 20$000, as causas
de falhas dos meninos :*i 	por mais 8
dias, em um mcx, a retirada e mudança
delles, e onde lhes vão dar iustrticcão, d(-
vendo os professores uma occasião da inatrj-
cula (los meninos comu1nmImmieau nos respon-
saveis as disposiçõe.s (leste artigo.

Art. 91. Ascumusas mie falhas dos me-
ninos serão julgadas pelo respectivo con-
selho escolar, e serão justificadas quando
provierem de:

I. Molesmia do menino;
2. Failecimnento de um membro da fa-

m 1 ia;
3. Difíj. uldad accileutal de cornmunj-

ca.:ões.
As outras circutnstaneias, excepcional-

mente invocadas, são tombem tomadas cru
considern . ão pelo monselho.

Art. 92.' As multas serão imposta pelos
preside te do commseliios escolares, e co-
bradas e.xoeutivttmute i mte pelo thesouro do
esta lo, por mios das autoridades e proces-
sos 3stui)Olemios para a cobrauca das mul-
tas ti) t}mesotiro.

Arr. 93. l)ellas s haverá recurso para
CO msihn S minemjor da instsue, • ão corriciTei-to suisfeumsLVo

Aut. 91. Caso OS conselhos escolares
deixou de apj-d icar as multas de que trata
esta 1 i, serão elas impostas pelo conselho
Superiora requisição do inspector oscolr.

DOS C ERTIFICADOS DE APIL)VAÇO
Art. 193. Aos alumuos que houverem

conclui (],> o curso pimumaliu ohnmgatorio, se-rão conferiu 05 tios exames linaes. certifi-
cados de approv'I.ão.

unico. Podem se apresentar a esses
exames os meninos desde a idade de 11
amuos, para os cursos rural e districtal e 12para os cursos urbano e superior.

Art. 96. Estes certificados serão im-
pressos cru talão. em bom papel, e distri-
buidos a todos os cousolhos eseol;)res

1. Conterão a respeito do tulumimno. as
seguintes declarações: o nome e o sobre-
nome, data e legar do nascimento, cesiden-
cia da familia escolas frequenía . Ies, e da-riun tequanto tempo.

2. Serão assignados pelo niumno,
membros do conselho escolar pm:nte, e
professor.

Art. 97. Os exames pelos rpmaes devem
ser conferidos estes cetifiu'a 'dos rias esco-
las rnumiicipaes e particulares s rão presi-
didos pelas autoridades prepostas ao en-
sino ptuiilmco.

Art. 98. Os responsaveis pela educa-
ção de meninos na idade escolar não fi-
carão exemptos da obrigatoriedade em-
quammto cl les não receberem o certificado de
appm'ovafco em exame, conforme o artigo
precedente.emite.

CAPITULO ii

DO ENSINO PARTICULAR E MUNICIPAL
Das suboc'nçõcs

Art. 99. E' completamente livre aos
particulares ou associações o ensino prima-
rio, secmmtmdario, superior e techmmico

Art. 100. Os professores ou directores
dos estabelecimentos pam'ticulares dc ensino
primamio, que admittirem meninos em idade
escolam, são obrigados, sob pena de multa de
20$ a 100$ a:

1. Ter livros de matricula e pouco diarjo
para registro das falhas dos alumnumos:

2. Reumeiter trimestralmente um nappa da
l'requemmeia com especificação dos imutries dos
alumnumos e dos reslormsaveis pela sua educa-
ção ao conselho escolar,e outro annualmen-
te ao conselho superior.

At. 101. Os professores e diretores de
nluacsquer estabelcimentos particulares de
educação e ensino são obi'igados, 5ut) penade multa de 20$ ,r 	a:

1. Comnmuu icar e o conselho cc olar, ao
consellmo superIor e ri repamt p'iO central da
instrucção, na capital, a instnlla:ãu e encer-
ramento de seus estaljelecimumerm(os.

2. Mantel-os em condiçr,es hYemenicas;
3. ["iaumqueal_os as visitas das e utorida-

mies propostas ao casino publico e lo dele-
gado de livgiene:

1. Reumietter rneasalniemite ri r1)artição
cermtm'ril de iustrucçãu . na capital, o resumo
da freqmieacia dos almimnos.
; Art. 102. E' termuminantemente pm'ohibjda
em qualquer estalme:ec i mem l t () a adupeão de
livros e compendios coridem nados pelo con-
selho superior, como contendo doimt'i;ua con-
traria a moral, 5011 pena de incorn rem em
mnmmlta de 100$ a 309$ os professores ou di-
rectores.

Art. 103. Os estabelecimemitos p:I rticuia-
res de ensino podem sem' subvencionados,
tendo preferencia:

1. As escolas de instrueção primaria on-
de não houver escola publica:

2. Os estabelc'c'um:mentos de ensino te-
chnicmu;

3. Os jardins de infância, diri g idos por
senhoras, para educação dos menores de 3 a7 annus;

4 Os asylos de educação de cegos e sur-
dos-mudos;
5. Às escolas de trabalhos manuaes do

genero da de Naas, dos institutos Salesia-
nos e outros.

Art. 101 Aquelies que solicitarem taes
subvenções deverão provai':

1. Que estes estabelecimentos funccionam
ha mais de um atino;

2. Que dão instrucção gratuita a mais de
10 alumnnos pobres;

3 Que os predios em que funccionam se
acham em boas condições hvgienicas;

4. (Sc, forem escolas primarias) que só en-
sinam as matem'ias ohrigatou'ias;

5. Que foram entregues os mappaS de que
trata o art. 100, ri 2.

Art. 105. As condições dos 1. 2,1 e 5
serão provadas por meio de attestados do
conselho escolar do districto e, na falta des-
te, pelo mais visimiho ou pelo inspector es-
colar.

Art. 103. As condições do § 3 serão pro-
vadas por attestado do delegado de hygiene
do muuicipio, e na falta p01' dons facultati-
vos ou pelo conselho escolar ou inspector
escolar.

Art. 107. Será suspensa a subvenção
quando:

1. O estabelecimento deixar, durante um
trimestre, de ser frequentado por 10 atum-
rios ao menos;

2. O professor ou director incorrer em al-
gum dos casos de suspensão ou demissão dos
professores publicos.

Art. 108. A subvenção será de 30$ meti-
saes para as escolas primarias.

§ Umiico, Quando o numero de alumnos
frequentes foi' superior a 10 se addicionaná
a quota de mil réis mensaes por enchi alum-
rio que excedem' de 10 até prefazer a quantia
de 50$, que não será excedida.

Art. 109 Os professores e directores de
estabelecimentos particulares que reque-
rerem subveimção são obrigados a mantel-os
durante o temimpo em que forem subvencio-
nados

Art. 110. Osestabelecimentosmuuicipacs
de ensino serão subvencionados com a me-
fade das ulespezas feitas com o professorado,
quando um anuo depois de creados, se veri-
ficar o bom resultado do ensino neiles mi-
nistrados, tendo preferencia:

(t) a escola pm'imaria estabelecida em loca-
lidade, onde não exista escola estadoal;

b) as escolas ambulantes primarias ou de
tralsalimos manuaes,

c) as escolas dominicaes;
d) as escolas nocturnas;
e) as escolas teclinicas,
j') os estabelecimentos de que tratam os

§ 3 e 1 do am't, 103,
1. Quando em um municipio a fre-

quencia das escolas primarias municipaes
foi' superiora das estadoaes, durante um ati-
no. a irmstrucção primaria ficará a cargo do
municipio, se este o entendei' conveniente.

Nesse caso o estado lhe cederá fontes de
rendas equivalentes a 50 °, da receita arre-
cadada pelas collectorjas em seu term'itorio,
no precedente exeu'cicio, ou lhe restituirá
anti uaimnen te quantia equivalente áquelia,
quando a passagem dessas fontes for ium'ea-
tisavel; passará tamlem a pertencer ao mu-
nicipio a receita do fundo escolar arrecada-
da em seu term'itoriO;

§ 2 A escola primaria superior sómemm-
te ficará a cargo do municipio depois de
passadas  para elIe as demais escolas 1n'inua-
rias, e quando a li'equencia da referida esco-
la, durante dous annios consecutivos, foi' in-
ferior a um terço da fi'equencia das escolas
primarias muuicipaes. estabelecidas rio pe-
rimetro escolar da cidade.

CAPITULO 111
DAS ESCOLAS PRIMARIAS ESTADOAES

Secção 1
CLASSIFICAÇXO, O RGAxiSAçO, FREQ CEN-

CIA E CREAÇÃO DE ESCOLAS PalMARIAS

Art. 111. Às escolas primarias do estado
são classificadas em ruraes, districtaes, ur-
banas e superiores.

Art. 112. São rui'aes,as escolas estabele-
cidas em localidade, cuja população é infe-
rior a 1000 lmaiiiia rmtes ou 150 meninos cio am-
bos os sexos de 7 a 13 aninos completos, na
área abrangida pelo lerimetro escolar.

Art. 113. São clistrictaes as escolas esta-
belecidas nas sédes dos districtos adminis-
trativos e emu localidade cuja população na
arca abi'angicla pelo perimetro escolar (ruão
sendo cidades ou villas) é superior a 1,000
habitantes ou 150 imiermi mios de ambos os se-
xos de 7 a 13 arm rios onpletos.

Art. 114	São urliumuns ris escolas estabe-
lecidas eni cidades e vilias.

Art. 115, Eir cana uma las pnincipaes
cidades do estado será comusim'uido um
predio corrias corm'iições Imygienicas e peda-
gogicas necesstmm'ias, couuloi'miie o plano que
foi' adoptado pelo conselho superior.

§ unico. As escolas primarias estndoaes
da localidade se fundirão em uma si, que
funccionam'á mmesse predio.

Esses estabelecimentos se denominarão
escolas primarias superiores.

Art. 116. Estarão concluidos e providos
de material techimico necessario os predios
pala escolas primarias superiores dentro do
prazo de dois annos nas cidades de:

Juiz de Fn'a, Uberaba, Campanha, Leo-
poldina, S. João cl'Ei-Rey, Sahara, Ubá, Bar-
bacena, Lavras, Cataguiazes, Ponte Nova,
Rio Preto, Pomba, S. José d'Além Parahy-
ba, Oliveira, Baependy, Mam' de Hespariha,
Queluz, S. João Nepoinuceno, Rio Novo,
Santa Luzia do Rio das Velhas, lta ,j mmh, S.
José do Pai'aizo, Pouzo Alegre e Alienas;
denmtro do prazo de fieS annos nas cidades
de:

Diarnantina, Pam'amatú, Montes Claros,
Arassualiy. Serro. Italsira , Januania, Araxá,
Cuivello, Maria fluir, loa Esperam.-a, Pmcarm -
gmiv, Formiga, Piu:nluv, Monte Alegre, las-
sos, Sacraimmento, Patos. Pen'anlma, Minas
No :as, Bomu Fim, Entre Rios, Ticopiuilo Ot-
ton, Prados, S. João Baptis t a, Grão Mogol,
Boa Vista cio Tremedal, Bagagenn, Patroci-
nio, Tm'es Pontas, Bom Sun'cesso, Fm'mictal,
Pará, Turvo, Pouso Alto, Ayuruóca e Dores
mio Indayã.

Art. 117. Nas demais cidades do estado
essas constm'ucções serão feitas a medida que
o congresso consigna i' nas leis annivas do
orçamneimto verbas para esse fim.

Art. 118. As escolas superiores serão si-
tuadas, quammto possivel, no centro das cida-
des. Terão, além das salas das classes e
outras dependencias: área cercada para re-
creio e jogos ao ar livre; alpendre espaçoso
para os dias olmuvosos; tanque de natação
para os meninos: jardim e terreno para as
noções concretas de Ijotanica e agronomia.

Officina para a pratica de ferramenta dos
principaes otlicios e trabalhos manuaes;

Laboratorio physico e chimico;
G ym ia si o;
Bib lioth eca;
Mtmseo escolar.
§ tmrmico. Haverá nesses edificios accom-

modações sufficientespara funccionarem as
classes do sexo masculino, de um lado, e as
do feminino de outro.

Art. 119, E' creada uma escola em cada
uma mias cadeias do Estado, onde regular-
mente o numero de presos analphabetos,de
um dos sexos, foi, superior a 15.
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Art. 120. Nas cadeias, oude o preses

anall)iabetos, d cada sexo, forem i'aepecti-
vamente em numero su p erior -a 15, serão
n'ex bis duas escolas, uma para cala sexo.

Art. 121. São 'rex las escolas nocturnas
rias pr'iiieipa's cidades.

Art. 122. Na localidade, onde o numero
de creancas dos dons sexos foi' suificiente,
apenas para a frequencia do uma escola,
esta sera mixta e a cargo de uma profes-
sora, não sendo folia admitticlos alumnos
maiores de 12 aunos.

unu'o. Desde que outra escola sela
croada na mesma localidade a. mixta se coa-
verterá em escola do sexo feminino.

Art. 1.23.As escolas nocturnas e mixtas
siso equi p aradas ás ruraes, quanto ás mate-
rio ensino e vencimentos dos profes-
sores.

Ar. 121 . Afrerjuencia minirna 3 de 15
alumns para as escolas de cadeias; 20 para
as rumes: 25 para as disti'ictaes; 30 para as
urbanas.

Art. 125. Será suspenso o ensino da es-
cola cuja t'requencin. durante um semestre,
for iri tenor e miaima do artigo precerientes.

E s' por esse motivo poderá ser suspenso
o ensino em qualquer escola.

Art. 123. Suspenso o ensino, não poderá
sei' msmurado sem que hajam cessado as
causas que motival'aln a falta de frequen-
cia; e se estas perdurarem p or um anuo
será suppnimida a escola, salvo o caso de
e pi d p mia.

Ar. 127. As escolas nocturnas em caso
algum serão mixtas, e nelias não serão ad-
mittirfos meninos menores de 13 manos, a
não ser que venham acompanhados de seus
pacs ou de quem suas vezes faca.

Are 123. Nenhuma escola rural ou mixta
será crea.la sem que preceda demonstração
de popuiacão superior a 300 habitantes, ou
40 rncriiiios de am:.js os sexos em idade
escolar, na área do perimetro.

Art. 129. Dentro do mesmo penimetro
não polerá sei' crearla mais de uma escola
para cada sexo a não ser no caso previsto
110 nr igo.

Art. 130. Quando, para a classificação
de urna escola rural e districtal, discordar
a esta ianca escolar, sena preferiria aquelia
que me mor popniacao accusai'.

Ai't. 131. Nenhum professor poderá se
occupar com mais de 50 alumnos, salvo nas
esrOias de cadeia e superiores: a escola,
que tiver numero dealumnos frequentes
superior áqueife. terá sina adjuuto,pa:-a cada
turma de 50 alumuos frequentes.

Art. 132. Confrii'rne o numero de alum-
nos, nas grandes cidades, será creda mais
de urna escola superior, recebendo o ensino
osaluminas do sexo feminino em uma e os
do masculino em outra.

Are 133. Para cada escola superior será
nomeado um porteiro, a culo cargo ficará
tambena o asseio diario da escola.

fs'eçãci 11
DO REGIME',' .ESCOLAR E DAS FERIAS

Art. 131. As escolas rumes, distrietaes,
urbanas e superiores funccioriai'ão das 9
horas da manhã ás 3 da tarde, havendo, para
descan'o dos alumnos. uma interrupção de
uma hora, marcada no horanio, conforme
a conveniencia de cada lo-

c
ar. As nocturnas

fun ceio narão das 6 horas da tarde ás 9 da
noite.

Art. 135. Serão empregados no ensino
processos intuitivos e nunca sYsternas me-
carlicis OSCadiS na memoria.

Art. 12,b Não serão applicadas aos alum-
nos pecas degradantes, nem castigos phy-
sicos.

Art. 137. As ferias começarão, para todas

is escolas, no dia 15 Pc s e cai e
narão no dia 15 de novem'Ji'o.

Serão tambeni fechados nos domingos,
quintas-feiras o nos feriados decretados em
lei.

Má. 133. Nos primeiros dias do ferias
começarão os exames cru todas as escolas.

Àrt, 139. Em regulamento e regimento
interno serão estabe!e,jdas a divisão dos
cursos, a dura'ão das classes, e dos inter-
vallos, as penas disciplinares tipplicavcis
aos alumnos, a matricula, os livros de escni-
pt.ui'a;ão escolar, horas de fiincciouam.ento
diario das escolas de ca'leias, ele

unico. Oregulamento e o regimento
interno das escolas primarias serão oi'gani-
sado.s pelo conselho superior e approvado
pelo pi'e.si.leute do Estado.

Art, 110. O ensino de moral não terá
hora determinada para licão. Será minis-
trado á medida que se olTirecerem ensejos,
quer durante os trabalhos escolares, quer
ria hora elo recreio,

CAPITCI..O IV
DO ENSINO

Seuçiio 1
DAS MATErnAs DO ENSN0 PflIMARIO

Ar. 1.11. O ensino primanio compre-
hende

a) Nas escolas ruraes;
Lições de cousas;
Desenho (fi('ultativo);
E se rip la
Leitura;
Ensino pratico da lingira materna, espe-

cialmente quanto a ortographia. consti'occão
de phrases e redacção;

Praticadas quatro operações de arithme-
tica, em numeros inteiros e deciniaes. sys-
tema metrico, nocões do f'race'ões ordina-
rias, regras de juros:

lustrucção civica e morai e leitura expli-
cada da Constituicão do Estado;

Noções praticas de agricuitul'a (para o
sexo masculino).

b) Nas escolas districtaes:
O curso rural, com maior desenvolvimento
Medida de áreas e capacidades:
Proporcões, regras de Ires e

uh ia;	
de compa-

Geogi'apia do Estado de Minas Geraes;
elementos do geograplsia (10 Brasil;

Noções de historia do Estado de Minas;
Rudimentos de historia do Brasil:
e) Nas estolas urbanas:
Os cursos rural e disti'iotal com maior

desenvolvimento
Gram natica portugueza (estudo tlieoniro

e pratico) leitura expressiva e exercicio de
elocução;

Arithmetica, comprehondendo o estudo
das raizes quadradas e cubicas

Geometria elementar:
Geogi'apliia do Estado de Minas (curso

completo);
Geogi'aphia do Brasil, especialmente dos

Estados de Espirito Santo, Govaz, Malto
Grosso, S. Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e
noções de geograp hia geral:

Historia de Minas;
Elementos de historia do Brasil, especial-

mente dos Estados de Espirito Santo, Govaz,
Matto Grosso, S. Paulo, Rio ele Janeiro e
Bahia:

Educação civica: leitura e explicação da
constituição federal;

Noeões de sclencias physicas e naturaes
appiicadas ti industria, á agricultura e à.
hygiene.

d) Nas escolas primarias superiores; os
cursos rural, districtal e urbano; leitura e
explicacão da Constituição Federal. ; noçõ-

es elementar s de direito civil; tia iLlC'ftO
de t'rancez noções do veterina ria para o
sexo mosculirio); pratica da ferramenta dos
piincipaes otli.uos (para o Sexo masaiilino);
esci'iptui'açãO mercantil (facultativo); agri-
mensLii'a (facultatIvo); luasica elementar
(facultativo).

Art. 112. Nas escolas haverá exercicio
de canto chorai, devendo ser adoptados
hymnos patrioticos e, de preferetitia, mi-
neiros.

Art. 143. Nas escolas de creanças do se-
xo masculino lar-se-ão trabalhos inanuaes e
exe:'cicios gvm uasticos, especialme mite evo-
Tacões militares; rias do sexo feminino ex-
ercicios callistheriieos e serão ensinadas
prendas, trabaliios de agulha e, especial-
mente, o cárie e a confecção de peças do
vestuario masculino e feminino.

Art. 111. Nas escolas do sexo feminino
ensinar-se-ão elementos de economia do-
me st ic a.

Art. 145, Nas escolas de cadeia o ensi-
no compi'elieude o ensino pl'imiiario obriga-
toi,io.

Art. 14t3. Hxvei'ti nas escolas superiores
as seguintes cadeiras:

a) Urna de desenho e calligraphia;
(e) Uma de ....cripta e leitura;
e) Uma de p ,'tuguez e traducção de Iran-
céz;
d) Urna de rnatliematicas, escripturação
mercantil e agrimensura;
e) Uma de geographia, cosmographta,
historia, insli'Licçao civica, direito conisti-
Tuclonai e usual:
t') Uma de lições de cousas, sciencias
phisicas enaturaes applicamlas, noções de
agronomia e de veterinaria:

Urna de gvmnastica e callistlienia;
li Urna de trabalhos manuaes e pratica
de ferramenta de officios;
i) Uma de trabalhos de agulha, córte e
confecção de vestuario;
J) Uma de musica e canto choraI.

1." As noções de veterinam'ia serão eu-
sitiadas nas estolas superiores das 'ii'cums-
ci'ipeões de Uber-aba, Pai'acatú, Montes Cla-
ros, Campanha, Arassualmy (zona occiden-
ta li.

2. 0 Terá maior desenvolvimoisto o cri-
sino de agronomia nas emm'cumscripções de
Juiz de Fára. idum'o Preto, (zona oriental) e
Arassuahv (zona oriental);

3 , 1 As noções de sciencias phisicas e
natui'aes appliaxdasasi:mlustniasterão maior
desenvolvimento rias cii'm'urnscl'ipcães de
Diamantina, Sabam'á, S. ,João d'El-Rir, Ou-
ro Preto, Juiz de Fám'a e Uberaba.

4. 0 O rnunicipio põde reclamar que nas
escolas do Estado de qualquer classificação,
estabelecida em seu teri'itorio, sejam ensina-
das as disciplinas, compativeis corri o en-
sino pnimal'io, que mais favoreçam o desen-
volvimento da industria local.

Art. 1-17. A distribuição gradual das ma-
lerias doensino pelos annos do curso, a
qual será feita em regulamento, se baseará
na idade dos alumnos e conhecimentos por
elles já adquiridos.

SECÇÃO ii
Do MATERIAL DO ENSINO  E DOS coMpExolos
Art. 148. Todas as escolas primarias es-

tadoaes serão providas de mobilia anpi'opria-
da e material technico necessario

'
para o es-

tudo pratico e intuitivo e para os exercicios
gym ia as t ic os.

Art. 119. Dentro do praso de um anno
estará distrtbui10 ao menos o seguinte ma-
terial:

1 . 0 A's escolas ruraes e nocturnas:
Relogio de parede, quadro negro com seus

accessorios, padrão para medidas metri-

cas, moIclio de dcsecltc. saiJos aritimme
ticos, contendo unidades e í'nacçács e sineta.

2 As escolas distnictaes, o material das
escolas i'uracs, cartas par'ietaes de Minas e
do B'azil, globo terrestre;

3 As escolas ui-baias:
Material das escolas i'uraes e districtaes:
Solidos geonsetricos;
Carta parietal da Arner'ica;
Mappas parietaes para estudo de geogra-

pina geral e para estudo de scieucias natu-
i'aes.

4 As escolas superiores, que já estive-
reni funccionando, ina 1,e'ix1 das escolas ru-
raes, distrietacs e urbanas;

Carta parietal do Espirsto Sarno;
Goyaz;	«
Matto Grosso;
S. Paulo;
Rio de Janeiro; »
Bahia;
Ferramenta dos pi'incipaes offi rt;os, e mais

o material a que se ret'ore o ai'tgo...
Art. 150. Os professores das escolas são

responsaveis pela conservação do material
escolar, o qual será fornecido de urna vez a
todas as escolas superiores e ui'iaanas, de-
pois a todas disti'ictaes e finalmente ás nu-
raes, nocturnas, miadas e do cadeias.

Art. 1.51. Serão tambem distribuidos ás
escolas primarias do Estado compendios que
melhor se aitptein ao ensino de cada mate-
ria, para serem grataitamx ata fornecidos
aos alumnos pobres a juizo do conselho es-
colar.

§ muco. Estes conapendi..s serão de pre-
ferencia escolhidos entre os adoptados pelo
conseilro superior da cap

i
tal federal.

CAPITULO V
DO MAGISTEdm:O

Seeç'io lii

DO PROVIMENTO DEFINITIVO

Art. 152. O proniinenio dedeitia-o das es-
colas primarias elo Estado será rito por meio
de:

1. Concurso.
2. Requerimento,
3. Contrato.
Art. 163. Vaga ou emala alguma escola

primaria, ou algum logai' nas escolas su-
periores ou de adjuntos, a directoria da
escola normal circllaasmaripçao aauurieia-
rã imrnediatamente, por edital e peli ira-
prensa n, ah-, 'tui'a da inscr'ipçõ.o, para o con-
curso e o comínunicará na mesma occasião
á i'eper ição central da instrucção, na capi-
tal do ,:siado.

Ese-.' edital será reproduzido ria Rccásta
do Ern,tno,

Art. tOlA inscm'ipção não se encerrará
antes de decorridos 90 dias depois da pu-
blicação do edital, e só poderá terminal' rio
primeiro dia de cada um dos mezes de ja-
neiro, abril, julho e outubro.

Art. 155. Só serão admittidos a concur-
so os candidatos que provarem:

1. Idade menor de 59  maior de 18:
2. Moralidade:
3. Boa compleição e isenção de ruo-

lestias incompativeis cora o magistenio:
4. Havei' sido vaccinado no maxirno 5

annos antes.
Art. 153. Essas condições serão prova-

das por documentos que acompanhem os re-
querimentos de inscripção, sendo:

A 1. 1 por certidão de registro de nasci-
mentos; na falta deste pelo de baptismo e
na falta de ambos por justificação de idade
perante a autoridade competente;

A 2. » por folha corrida de data nunca
excedente aO mezes e mais por attestado
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410 conselho escolar da localidade, para eu.ja escola se inscreve, ou onde residir.
A 3•a e a 4•a por meio de attestado me-

dico ou do 1,0 juiz de paz do districto da r-
sidencia do candidato.

§ unico. Assenhoras são dispensadas de
exliibição de tolha corrida;

Art. 157. Não serão admjttjdos a con-
curso:

1 Aquelies que soffrerem defeitos phy-
sicos incompativeis com o rnagisterio;

2 Aqueiles que houverem:
a) perdido emprego publico em virtude

de sentença em que seja julgado inhabilita-
do pa ra occupar qualquer outro;

h) sido demittidos cio magisterio em vir-
tude de processo disciplinar;

e) sido condemnados por qualquer crime
offensivo, á moral.

Art. 158. O concurso abrir-se-á nos me-
zes de janeiro, abril, julho e outubro e será
feito perante a eco1a normal da circums-
Cripção.

O dia em que elie tiver de abrir-se, será
annunciado por edital e pela imprensa (se a
houver) até 10 dias depois de encerrada a
a i nscrípção.

Art. 159. Se entre os candidatos inscrip_
tos para o provimento da escola urbana,
houver a] gum normalista, e durante o pra-
so da inscriprão, requerer ao director da
escola normal o provimento, irão terá logar
o concurso,

§ unico. Esse requerimento só poderá
ser despachado depois de findo o praso da
iflScripcão.

Art. 160. Se doas ou mais normalistas e
não normalistas se inscreverem terá logar o
concurso entre elies.

Art. 161 O provimento das escolas urba-
nas, dlistrictaes, ruraes, nocturnas e mixtas
sera feito do mesmo modo.

Art. 162. Serão contratados os professo-
res de cadeias e proíissionaes liabeis, nacio-
naes ou estrangeiros, para o ensino nas ca-
deiras a, d. .q. /i, e ide que trata oartigo 150.

§ unico. Os contratos de que trata aul-
tima parte do precedente artigo, somente
são validos durante o praso maximo de 5
annos.

Art. 163. Os professores de escola urba-
nas, nas localidades onde forem estabele-
cidas escolas superiores, poderão ser apro-
veitados, independentemente de conc',rso
ou exame, para o provimento das cadeiras
de esci'ipta e leitura.

As demais cadeiras, exceptuadas as do
artigo precedente, serão postas em concur-
só, na fúrma do arti go.., desde que a repar-
tirão central da instruccão aununcie estar
Preparado n predio com a mobilia e mate-
rial, para o fuimccionamermto da escola.

Secção II
N0MEAço, DEVERES E VENCIMENTOS DOS PRO-

FESSORES

Art. 14. Os professores serão dfiniti-
vos, provisorios, substitutos e contratados.

Ari. 165. São definitivos, os nomeados de
accordo com o preceituado nos arts. 152 á
162;pm'ovisorios, os nomeados para preenchi-
mento de vaga até o provimento definitivo;
substitutos, os nomeados para servirem
durante as licenças e im pedimentosdos pro-
fessores definitivos e provisorjos.

Art. M. A nomeaeão dos professores de-
finitivos será feita pelo presidente doEstado;
a dos provisorios e substituto pelo presiden-
te dos conselhos escolares.

Art. 167. Os professores provisorios não
poderão servir por mais de 6 mezes.

Art. 168. São applicaveis, quanto possivel,
aos I? rofessores primarios as disposições des-ta lei, relativas aos professores de escolasnormaes.

ilt -

Art. 169. Incumbe aos professores pu-clicos:
1. 0 Cumprir com dedicação a presente

lei, o regulamento e regimento que acom-panharem
2. 0 Conservar-se naescoladurante asho-

ras de trabalho escolar;
3,0 Conservara sala de classes em irre-

prehensivel estalo de aceio;
4.° Cumprir o preceituado no artigo 153,

para as escolas particulares.
Art. 170. Será nornearjo um professoi ad-

junto da cadeira de escripta e leitura nas
escolas superiores, quando o numero de
alumnnos frequentes nessa cadeira for supe-
rior a 80.

Art. 171. Supprimida uma escola, os pro-
fessores effctivos receberão os sons orde-
nadosatéque lhes sejam indicadas, ao menos
3 escolas vagasde jgcial classiticacão lia mes-
ma circumscripção , caso não optem por es-
cola de classificação	inferior.

Art. 172. As escolas mixtas serão regi-
das por pessoas do sexo femnimmjno.

Art. 173. Pessoas do sexo masculino não
podem ser providas em escola nenhuma do
sexo femininoe reciprocanlente

Art. 171. São equipai'ados nosactuaes nor-
malistas os professores das extinetas cadei-
ras de latim, francez e de portriatrez e geo-
graphia, que se acharem na data da sancção
desta lei, providos no magisterio primario.

Art. 175. Os venc imentos dos professores
de instrucção primaria, são egualados pe-
las tabeilas annexas ris. 1, 2e 3,

Art. 176. Os professores de escola de ca-
deias terão o vencimento mínimo da tabellan. 2, quando o numero de alumnos frequen-
tes não for superior a 50. Pelo ensino minis-
trado a cada alumno que exceder desse nu-
mero, o professor terá mais 1000 mensaes.

Secção lii
DAS VANTAGENS DOS PROFESSORES

Art. M. Os professores definitivos go-
zarão das seguintes vantagens:

1.0 Não poderão ser removidos, senão á
l'equepimento seu, com firma reconhecida

2.° Suspenso o ensino da escola, conti-
nuarão a perceber o ordenado até que o cri-
sino seja i estabelecido ou que lhes seja in-
dicada outra escola da igual classificação.

3 ' A de que trata o artigo 122.
Art. 178. Os professores primários deve-

rão provar perante o conselho director:
Para obterem a vantagem 2 . 0 , que não

deram causa á suspensão do casino;
Para obterem a vantagem 3•1, que, duran-

te 10 antros seguidos ou interpolfalos, de-
ram promptos rias materias de cada classe
a metadedos alumnos que foram frequentes
em sua escola.

Art. 179. Os actuaes professores effecti-
vos de escolas ruraes, que ensinarem desen-
lio, gymnastica, noções de agi'onamnja e tra-
balhos manunes, terão uma gratificação de
10 sobre seus vencimentos

CAPITULO VI
DA CoNSIGNAç,o DE RESIDItNCIA

Art. 180. O conselho superior apresen-
tará annualmente á camara dos deuptados,
por intermedio do presidente do Estado,
um relatoi'io, no qual serão propostas as mo-
dificações para mais que devam ser feitas
nas tabeilas annexas a esta lei, em virtude
das condicões economjcas de caia localida-
de ou região.

Ar 
t. 

181. Esse rela toi'io fundamentaràras
alterações propostas pelo estudo compara-
tivo dos preços de generos alimentícios, va-
lor locativo predial e população, além das
demais razões que áquelle coa sellmo parece-
rem de monta.

Art. 182. Essas alterações de tabeila se
denominarão consi9 nação de residencia.

Art. 183. A dia não terão direito os ac-
tuaes professores que, em suas escolas, não
inaugurarem o ensino das novas materias
obrigatoriaS dentro dos prasos concedidos

igo.no artigo.
 CAPITULO VII

DA REVISTA DO ENSINO

Art. 184. Fica creada uma Rerista do
Ensino destinada a promover o desenvolvi-
menito da instrucção no Estado.

Art. 185. A direcção da revista ficará a
cargo do membro do conselho superior da
instrucção que, para isso for pelo mesmo
eleito, e a sua redacção incumbida ao refe-
rido conselho, auxiliado pelos professores
da escola de pharmnacia, do gvmnasio, das
escolas normaese primarias e pelos redac-
tores do jornal offlcial.

Art. 186. Sua impressão far-se-á na ty-
pographia do Estado.

Art. 187. A Reeista do Ensino será dis-
tribuida gratuitamente aos conselhos esco-
lares e publicar-se-á ao menos 2 vezes por
mez.

Art. 188. Sua assignatura é obrigatoria a
todos os professores e demais funccionarios
remunerados da instrucção publica.

A importancia da assigriatura, que para
elles não excederá de 5$000 annuaes, será
cobrada pelo thesouro do Estado.

Art. 189. Terão direito á publicação gra-
tuita de sua defeza na Reoista:

1.0 Os professores e demais funccionarios
da ir.strucção publica processados ou cori-
demnados disciplinarmente;

2. 0 Os candidatos que se julgarem injusta-
mente reprovados ou prejudicados na clas-
sificação das provas em concurso ou ex-
ara e.

Somente não terá logar essa publicação
quando a redacção da Reoi.sa julgar a de-
feza apresentada offensiva á moral.

A disposição deste art. 1. 1 não appro-
veita aos professores que não cumprirem
o art. 203, findos os prazos concedidos do
art. 204.

CAPITULO VIII
DO FUNDO ESCOLAR

Art. 190. Fica instituido o fundo escolar
destinado a auxiliar o desenvolvimento da
instrucção no Estado, de conformidade com
a Constituição e sobre as seguintes bases:

§ 1. 0 O fundo escolar compõe-se:
a) Do prodiicto das multas cobradas em

virtude das leis, regulamentos e regimentos
da instrucção publica;

b) Da imnportancia dos emolumentos pá-
gos por certidões, nomeações, remoções e
licenças, e dos descontos nos vencimentos
não só dos professores, como dos demais
funccionarios da instrucção publica;

e) Dos donativos e legados expressamen-
te feitos á instruccão;

d Das trotas destinadas ao fundo escolar
votadas pe

q
lo poder legislativo.

, 2. 0 A arrecadação do fundo escolar
será feita pelo tliesourodo Estado.

§ 3. 1 A receita desse fundo será escri-
ptui'ada em livro especial.

4o Nenhuma quantia se distrahirá do
fundo escolar emquanto não se elevar ao va-
lor nominal de 5,000:0008000, salvo a parte
devida aos municipios, decoriformidade com
o artigo 112 e permissão que tem o Estado
de, comi o necessario jogo de fundo ou da
caixa, utilisar-se do fundo escolar para
qualquer fim.

§ S. Completada essa quantia, a m etade
será applicada a auxiliar o Estado nas des-
pezas da instrucção. A outra metade ficará
intacta até de novo attingir á quantia de
5,000:000$000 que será dividida da mesma

fórma e com a mesma applicação. E assim
se procederá de então cnn diante.

§ 6. Terão preferencia na applieação da
primeira quota de 2,500:000$0000:

1. A construcção de predios e a acqui-
sição de mobilia e material teclmnico para
as escolas primarias;

2. A difusão do ensino proflsssional e
tec lmnmico;

3. No pagamento ao Estado do capi-
tal ejuros da operação de credito de que
trata o artigo.

CAPITULO IX
DAS CONFERENCIAS PEDAGOGICAS

.ki't. 191. Na séde de cada escola normal
haverá, no permodo das férias das escolas
primarias, conferencias pedagogicas, pre-
sididas pelo professor de pedagogia, ou em
Sua falta ou impedimento, pelo director da
escola normal.

Art. 192 Nestas conferencias se tratará
dos seguintes assumptos:

1 Do e amue e applicaçimo dos methodos
e processos de ensino priimmario e nor-
mal;
II Da apreciação dos livros e do mate-

rial escolar que tiverem sido adoptados
e de sua substituição por outros mais aper-
feiçoados;

1 1 Do ensino theorico e pratico das
matei-ias que fazem o objecto princidal da
instrucção e especialmente da educação
moral dos meninos.

§ unico. Todo e qualquer outro obje-
cto de discussão será banido dessas con-
ferencias.

Art. 193. As sessões se effectuarão no
edificio da escola normal, e não poderão
exceder de 8 dias.

Art 194. O programma de conferencia,
redigido pelo conselho superior, de accordo
com o professor de pedagogia da escola
nominal da capital, será, com antecedencia
de 6 mexes, publicado e enviado aos profes-
sores convocados por intermnedio dos dire-
ctores das escolas normnaes.

Art. 195. E' obrigatorio o compareci-
incuto ás conferencia peclagogicas, para os
professores primarmos e rmormnaes que, resi-
dindo no perimetro de 15 kilometro3 conta-
dos da séde da escola normal, forem comi-
vocados nos termos do artigo antecedente.

§ Unico. Serão tambem convocados os
que residirem a mais de 15 kilometros; mas
estes só ficarão sujeitos á multa de que trata
o art. 197, quando. não podendo compare-
cer, deixarem de enviar ao presidente da
conferencia o parecer escripto a que se re-
fere o artigo seguinte.

Art. 196. O professor convocado deverá
apresentar, até 20 dias antes da primeira
sessão das conferencias, parecer p01' es-
cripto sobre urna these do respectivo pro-
gramma, que lhe for designada pelo dire-
ctor da escola normal, no acto da sua con-
vocação.

Art. 197. O professor que, sem motivo
justificado faltar ã conferencia para que
tenha sido convocado nos termos do art.
206, fica sujeito a multa de 10$000 jioi' cada
dia de sessão.

1. Dessa multa, que será imposta pelo
presidente das conferencias, haverá recurso
para a congregação dos professores da es-
cola normal.

Se a congregação confirmar a multa, o
director da escola normal o communicarit
á repartição do thesour'o, para sei' cobrada,

§ 2. O comparecimento a ultima confe-
rencia é motivo justificado de falta mia se-
guinte e isenta da muita.

§ 3. O promiucto das multas dos faltosos
será empregado na compra de livros para
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-115-preeujs dos que por Seus trabalhos mais

se distineutrem nas conferencias
Art. 193. O professor publico perceberá

10105 os seus vencimentos duranteo tern,o
das ronterejas do viaeem de iria á
das conferencias e de volta á stde da es-
cola.

Ai't. 193. Alám dos professores, exprc3-
sameule Convocados para as rorIferencas
poderão tambem assistir a dias OS demaisprofessores publicos e particulares que
o requere , os diplomados pelas escolas
normoes, os iaspectores iitterario.s e as pes-
soas couvidarins pelo secretario da instrue-ção publica e pelo P I`Psidente deilas.

Art. 200. Para a policia e regularidade
dos tiihtlhos das c onferencias, o conselho
organisara as neeessaj'ias irtruceães.

CAPITULO X
DAS DiCPOSiç

Art. 201. Os actuaes professores com
rnunl'arão á repart j eo central da instiue.ção, te capital do Estado, o dia em qus
em suas escolas será inaug
lei.	

urado o ensiurdas novas rnaterias estabeleri qas por este
unico. Se, findos os prazos de que

trata o art. 202, o conselho superior, for
informado de que essas rnaterias não são
i'egularmente ensinadas em uma escola,
me reeendo4lies Id essa informação, deverá
mandar que o professor se mostro habili-
tado ce ensino delias.po 1. meio do exame. o
qual sei'i prestado perante a escola normal
da cirecrnscripeão , na ápoca dos concursos.

Art. 292. E' concedido, afim de ser irlau-
o ensino das novas maIorias, opraso d:

3 arrr:os aos professores do escolas ruraes,
mixtas e disfriç'tae,s;

4 annos aos professores de escolas rir-
banas,

Art. 203. Decorridos esses prasos e não
havendo sido inau gurado esse ensino, os
professores sotl'rerão, em seus vencimentos,
o desconto de 100 atO provarem que o
inaueerrai'an)

Aio. 201; Aos professores de cada cir-
cumsrrip(-. ào que, nos termos do art. 201
unico,tiverem de habilitar-se nas novas ma-
terias exigidas por esta lei, fica facultado,
urna vez por anuo, o direito de frequenta-
rem, durante seis 'nozes, a respectiva escola
normal, tendo corno adiantamento uma
ajuda d custo eIuivalenme ao vencimento
de um mcx, e percebendo durante esse praso
metade de seus vencimentos, cuja outra
metade caberá aos seus substitutos.

Art. 205. Emquanto não for conhecida
a esta t istica. que servirá de base para a
classlfira(.ão das escolas, serão conside-
radas ruraes as escolas estabelecidas em
localidades que, presentemente, não são sóde
de districto, e distrjctaes as escolas estabe-
lecidas em sede de districtos

Art. 206. Emquanto os professores nãoinaugu r
arem em suas escolas o ensino da

novas materjas estabelecidas por esta lei.
serão meterias do ensino obrigatorio as
exigidas pelo regulamento n. 100, obser-
vando-se a Constjtujcão do Estado.

Art. 207. Aos professores de cidades que
não forem aproveitados para o provimento
das escolas superiores quando estas se
erearem, ou nos dos arrabaldes das mesmasc idades, serão indicadas as escolas urbanas
vapas na mesma circurnstripção afim de
serem providos mediante escolha sua. Esses
prOfessares não p e rderão seus vencimentos
durante o tempo em que estiverem avulsos.
Se,po'ein, não accejtarem nenhuma das
escolas indicadas, cessarão de recebar ven-
cimentos, a menos que sejam logo providos

em alguma cadeira vaga districtal, rural.mixta Ou noctiu'na para o provimento de
uma das quaes podem optar.

Art. 28. Fica o presidente do Estado
autorjsado a fazer, em carta um dos tresexercicios fi nanceiros seguintes, Operação
de credito ató a quantia de 500:000$000 para
serem empregados na consti'ueão de pre-
dios em que tunccionem as escolas supc-
riores, urbanas, disti'ictaes e ruraes e na
compra do material escolar indispensavelás mesmas.

§ unico. Se se verificar que o cresci-
mento das rendas do Estado é tal que essas
despezas possam ser feitas com osos recursos
orçamentrj essas operaes deixarão de
effectuar-se nos exei'cicios de 1893 e 1894.

Escolas pri marias
TABELLAS

N. 1
Professores normalistas das escolas

Urbanas e superiores	1 50d,'309
Districtaes ........l3o9$tjOO
Rui'aes	........1: 1UJ$00()

N.2
Professores não normalistas em escolas:

Superiores e urbanas 1 :390S1,0)
Disti'ictaes ......1: l00S9j)
Ruraes........1:009809;)

N.3
Professores contratados em virtude do

art .............008000
N. 4Por

teiro das escolas super:ores 1:000$099
Titulo 111

DAS ESCOLAS NORMAES

CAPITULO 1

5 De historia e geometria, durante o
2.°e o 3°;

O D_, algebra. durante o 2°;
7 De pedagogia e instrucção civica du,

rente o 2.° o 3.° e o 40;
§ 8 De sciencias pliysicas e naturaes, du-

raete o 2. 03. 0 e  4.1.
9 De noções de litteratara e escriptu-

ração mercantil e agrimensura, durante o
1.. anno.

Art. 213. As noções de cosmographia e
astronomia serão dadas comas de geographi-
a;asde economiapolitica e social, com as de
historia: as de agricultura, com as de scien-
cias physicas.

Art. 214. Os trabalhos manuaes far-se-
ão duas vezes por semana, consistindo os
das alumnas em costura, cOrte emais tra-
balhos de agulhas applicaveis á vida pra-
tica, e os dos alumnos, em trabalhos em
cartão e madeira e em manejo das princi-
paes ferramentas.

Art. 215. A gymnastica será ensinada
durante os tres primeiros annos, e consis-
tirá, para as alummias em exercicios callis-
t h e nicos.

Art. 216. O ensino de trabalhos de agu-
lha e de gymuastica será extensivo, respe-
tivamente, ás alumnas e alumnos das esco-
las praticas.

Ar. 217. O ensino das materias do art.
212 será ministrado nas seguintes cadeiras:

1 De portuguez e littei'atura nacional;
1 l)e t'i'ancez;
1 De geometria e agrimensura;
1 De anithmetica, algebra e escriptura-

ção mercantil;
1 De geogi'aphia geral e do Brazil, e cos-

mograpluia;
1 De historia geral e do Brasil, e noções

de economia política e social;
1 De seiencias pliysicas, naturaes e agro-

nomia:
1 De pedagogia, instrucção civica e le-

gislação do ensino pi'imario;
1 De desenho e calligraphia;
1 De musica e canto-
1 De trabalhos manuaes e pratica de fer-

ramentas:
1 De gvmnastica e callisthenia.
Art. 218. Aleni dessas cadeiras haverá,

pata cada sexo, arinexa ao instituto normal,
uma escola pratica rio ensino primarlo, re-
gida respectivamente por um professor e
urna professora.

Art. 219. As materias comprehendidas
em cada cadeiraserão, nolioranio, distribu -
idas pelos annos do curso e pela semana
de modo que, pordia, cala professordõ, pelo
menos, duas aulas de 50 minutos de dura-
ção.

§ unico. Nas aulas praticas os trabalhos
come çarão ás 10 horas damanhãe não pas-
sarão las 1 da tarde, havendo para descauço
uma interrupção de uma hora determinada
no horai'io.

Art. 120. A professora da escola pratica
do sexo feminino será auxiliada por uma
adjunta, que a substituirá nas suas faltas e
servirá de inspectora das alumnas.

Art. 221. A adjunta será nomeada pelo
presidente do Estado de entre as norma-
listas já diplomadas, mediante proposta do
director da escola normal ao secretario da
instriicção e independentemente de exames.

Art. 122. O ensino terá um caracter
pratico e profissional, devendo os professo-
res se esforçar para que os alumnos adqui-
ram as qualidades intellectuaes e moraes
indispensaveis ao professor primario.

Art.. 223. Não será pei'unittido processo
algum que anime o trafialho machinal e
substitua a reflexão por um esforço da me-
mona. Assim o ensino deverá ser feito in-

tuitivamente, por meio de liçoes lo cousas,
em todas as rnaterias em que se pender
applicai' este processo e principalmente nas
escolas praticas, quando se tiver do ensinar
a meninos sem cultivo algum inteilectual.

CAPITULO 11
DA MATRICULA

Art. 224. A matricula de alumnos no
curso normal é gratuita; abre-se no dia IG
de novembro e encerra-se no dia 15 de de-
zembro.ro.

Para a matricula no 1. anuo do curso
exigem-se estes requisitos:

1 Certidão de idade ou documento equi-
valente, com que se prove ter o requerente
14 annos pelo menos;	 -

2 Certificado de approvação uns mnaterias
de ensino das escolas ruraes, ou em exame
das mesmas materias prestado perante 2
professores do estabelecimento;

3 Attestado medico com que se prove
(lime o requerente ti vaeeinado, e que não
soifre molestia contagiosa ou incompativel
com o magistei'io;

4 Attestarlo de moralidade passado por
pessoa fidedigna, cuja assignatura poder
o director exigir que seja reconhecida por
tabellião.

Art. 225, A matricula do 2. 0 anuo em
diante far-se-á por este processo.

§ 1.° No dia 16 de novembro o secreta-
rio entregará ao director uma relação no-
minal dos alumrmos approvados nas mate-
rias de cada um dos ires primeiros annos,
authenticada por 011.

§ 2. 1 A' vista dessa i'claçáo o director,
mediante requerimento do alumio, do pae
ou protector, ou de qualquer dos profes-
sores, concederá matricula no auno supe-
riot' aos approvados no inferior immediato.

Art. 226, A' rualquer pessoa ti permit-
tido requerer licença para frequentar as
aulas como ouvinte, desde que prove o re-
quisito de moralidade e o de não soifrer
melestia contagiosa.

§ unico. Ao director compete cence-
deI-a ou negal-a, conforme os motivos que
tenha para isso.

Art. 227. Os alumnos que tiverem de
repetir qualquer materia, por deliberacão
da commissão examinadora, terão direitu
á matricula no anuo immcdiato até quatro
mezes depois de encerrada a matricula, uma
vez que, em exame requerido, sejam appro-
vados na mesma matei'ia.

Art. 228. A matricula será feita pelo
seci'otaie mediante requerimento deferido
pelodi mreor.

CAPITULO III
DOS TRABALHOS ESCOLARES

Art. 229. O anuo lectivo das escolas nor-
maes comecará. em 15 de novembro e ter-
minará em 15 de agosto seguinte.

Art. 230. Os trabalhos escolares começa-
rão mis 9 horas da manhã e não irão alóm
das 5 da tarde.

Art. 231 As aulas durarão 50 minutos
e haverá de uma a outra um intei'vallo de
10 minutos para descanço dos alumnos,
devendo sei' alternarias de modo que cada
professor não tenha mais de duas seguidas,
nem a mesma classe de alum nos mais de
itinco,em um dia, alóm dos exercicios pra-
ticos.

Art. 132, Em dia determinado para cada
matei-ia e sob a direcção do respectivo pro-
tessor, farão os alumaos do segundo anno
em diante, exercicio semanal de ensino das
materias de iastrur ção primaria, inclusive
lições de cousas.

§ unico. Este ensino far-se-á duas vezes
por mez sob a direcção do professor de r 

DO ENSINO NORMAL

Art. 209. A escola normal, sob a fái'mo
de externato mixto, é um esta belecimenta
de ensino profissional, destinado a dar aos
candidatos á carreira do inagisterio pri-
mano a educacão inteliectual, moral e
pratica, necessaria e sufficiente para o bom
desempenho (-los deveres de professei', re-
generando pro g ressivamente a escola pu-
blica de i.nstrucão primaria.

Art. 219. Ficam mautidas as escolas
normaes existente nas cidades de Ouro
Preto, Sabai'á, S. João d'El-Rei, Campa-
nha, Uberaba, Pai'acatu, Montes-Claros,
Diamantina e a (te Juiz de FOra, ainda não
installada, e fica creada mais uma na cidade
de Arassuahy.

Art. 211. As matenias que fazem ob ,10-
cto do ensino nessas escolas são:

Portuguez, noções de litteratura nacional,
francez, georaphia geral e do Brazil, es-
pecialmente deste Estado, noções de histo-
ria eral, especialmente a moderna e coa-
temporanea, historia do Brasil, noções de
cosmogi'apliia, mathematirrns elementares
noções de sciencias phvsicas e naturaes, de
phvsiologia, de hyg iene, de livgiene escolar,
de agricultura, de agrimensura e de econo-
mia politica. pedagogia, instruccão moral e
civica, desenho geometi'ico, topographico.
de ornato dc paisagem e de figura. cailigra-
phia, musico, vrnaastica, trabalhos manu-
aes em cartã

g
o e madeira, trabalhos de

agulha e noções de economia domestica
(para as alumnas), li ç ões de cousas.

Art. 212. Os arelu nos farão o estudo:
§ 1 De portuguez, desenho, musica e

canto, durante os 4 au mios de curso:
§ 2 De francez, durante o 2. 0 e 0'3.0;
§ 3 Degeographia, durante os3primeiros;
§ 4 De arithmetica e calligraphia, du-

rante os 2 primeiros;
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Art. 256. Os professores tomarao posse	cão quando contrarias á opinião do direc-

	

perante o director, apresentando o titulo de	tOr. não obrigam Li execução delias sinão

	

nomeação e tomando o compromisso de	por decisão do conselho superior ou do go-

	

cumprir com honra e zelo os seus deveres.	verno, para quem o director em taes casos
CAPITULO VI	 recorrerá.

FIS C AL1SAÇA0, DIRECTORIA, CONGREGAÇO E	 CAPITULO VII

dagogia, applicando-se os preceitos refe-
rentes á Organisacão pedagogica, aos me-
thodos e processos de ensino e á disciplina
da classe.

Art. 233. Em cada semana, em dia de-
terminado pelo director, deverá o alumrio
desenvolver perante a aula um assumpto
que lhe for designado com oito dias de
antecedencja,

unico. O regulamento dará o processo
para este exercicio.

Art. 234. As alumrias e alumnos se re-
vesarão de modo que cada um, no correr do
anno tenha-se exercitado no ensino de todas
as classes primarias.

Art. 235. A frequencia é obrigatoria, e
o alumno que 'louvor dado mais de 40 faltas,
terá baixa ria matricula.

§ unico. Nestas condicões, substituin-
do-lhe o direito de frequentar as aulas
como ouvinte, só poderá ser admittiio a
exame vago na época propria.

Art. 236. São feriados os domingos, os
dias de luto ou festa nacional do Estado, e
os que decorrerem depois dos exames de
cada atino lectivo, até a reabertura das aulas
no Seguinte.

CAPITULO IV
DA DISCIPLINA

Art. 237. Nenhuma pessoa estranha á
escola, salvo autoridade superior, terá nelia
a entrada sem prévia licença do director.

Art. 238. Os alum nos que mal procede-
rem nas aulas ou em qualquer parte do es-
tabalecimento infringirem disposições desta
lei ou regulam eato ou regimento, serão adver-
tidos por quem de direito, e no caso de
reincidencia serão Particularmente repre-
hendidos pelo director, em termos que pódern
ser severos, mas sempre cortezes.

Art. 239. Além das penas de admoes-
tação e reprehensão, só poderão ser appli-
cadas estas:

1.1 Suspensão por l0a2Odias de frequen-
cia considerados como falha, para os offeitos
do disposto no art. 235;

2.a Privação por uru anno do direito de
frequencia e exames;

3,a Expulsão definitiva.
Art. 240. As penas do artigo anterior

serão applicadas nos casos de apodo, invec-
tiva, ameaça, cumplicidade em assuada, de
injurias, ca lum n ias, tentativa de aggressão

ricontra funccionarios da escola, e os casos
de immoralidade Provada, inscripcões e
desenhos immoraeS, e de destruição propo-
sital de moveis e utensilios, ouvida a con-
gregação dos professores.

,§ unico. O regulamento e o regimento
interno especificarão os casos de applica-
hilidade gradativa dessas penas.

Art. 211. Os empregados se limitarão a
adverteiicjas cortezes aos alumnos que mal
procederem. Se suas advertencias não bas-
tarem, darão parte ao director.

CATlTLLO V
DO i'aoviie,o DAS CADeLuAS DAS ESCOLAS

NORMÁES

Ait. 212. Ficam respeitados os provi-
mentos dos professores que regem actual-
mente as cadeiras das escolas normaes.

Art. 2-13 As que estiverem vagas ou que
vagarem serão providas por meio de con-
curso feito perante uma commissão de dois
professores da respectiva escola, presidida
pelo director.

Art. 244. Essa con-imissão será, com a
necessarja antecedencia eleita pela congre-gacão dOS pI'Otes$ores de entre si, e deverácompor_se daquellesqueforem consideradoshabilitados na materja do exame.

§ unico, Quando a congregação reco-
nhecer que entre os seus membros não ha

professores habilitados numa dada materia,
indicará, por maioria de votos, as pessoas
que o director deverá convidar para exami-
nadores.

Art. 115. Os professores membros da
Comm jssào formularão o programma de
pontos para o exame em numero nunca
inferior a 20, para cada matoria, e os suhmet-
terão um dia antes á approvação do direc-
tor. Esses programmas não põdem ser co-
nhecidos dos examinandos.

Art. 246. O processo dos exames será
preceituado no regulamenlo e regimento
interno, observadas as seguintes regras
sobre o julgamento das provas e a classifi-
cação dos candidatos:

1.a O voto de cada examinador sobre o
valor das provas será expresso, por escru-
tinio secreto, em cedulas contendo os alga-
rismos: 0, 1 ou 2;

2.a Concluida a prova escripta de uma
materia, decidirão os examinadores, inclu-
sive o presidente se o condidato tem direito
á prova oral; no caso affli'matjvo. exprimi-
rão o seu voto pelo modo já dito, e rio caso
negativo considerarão o candidato inhabi-
litado:

3,a Realisada a prova oral, os examina-
dores darão sobre dia o voto pelo mesmo
modo;

4. a As cedulas que até então devem estar
fechadas, serão logo apuradas e o resultado
determinará a approvação ou reprovação e
a classificação dos candidatos por ordem
numerica;

5a Sommados os votos de cada candi-
dato, serão reprovados os que obtiverem
numero inferior a 6; approvados os que
obtiverem de 6 a8; approvados plenamente
os que obtiverem 9 a 11; approvados com
distincção os que obtiverem 12.

Art. 247. O director, terminado o exame,
enviará ao conselho superior da capital,
por intermedio do secretario do Estado, as
provas escriptas dos candidatos acompa-
nhadas dos programmas de pontos para os
exames, dos pareceres sobre os mesmos e
de copia das actas do occorrido neiles, ru-
bricadas pelos examinadores; e proporá
qual d'entre os dous primeiros classificados
deve ser o nomeado, fu ndamentando sua
proposta por meio de considerações sobre a
colnpeten ciapedagogi ca do candidato.

Art. 248. O conselho superior, ouvida
uma cornmissão, pronunciar-se-á sobre a
validade ou utilidade dos exames.

Art. 219. No caso de serem julgados va-
lidos, o secretario de Estado proporá ao
presidente a nomeação de um dos dous
primeiros classificados.

Art. 250. No caso de serem considera-
dos nullos, o secretario de Estado da ins-
trucçao publica mandará proceder a novo
concurso.

Art. 251. No impedimento ou falta de
professores das escolas normaes serão elles
substituidos por quem o director nomear,

§ unico. Do mesmo modo serão interi-
namente providas as cadeiras que vagarem,
até que sejam definitivamente providas.

Art. 252. A nomeação dos subsitutos,
realisar-se-á sempre que o impedimento
exceder de seis dias.

Art. 253. Logo que se dê vaga de alguma
cadeira das escolas normaes, o respectivo
director mandará ari n unciar concurso, mar-
cado o prazo de 90 dias, para .i inscripção
do candidato.

Art. 254. Os professores substitutos per-
ceberão uma gratifica,ão igual ao ordenado
do substituido, e os interinos, os venci-
mentos da cadeira.

Art- 255. Nenhum professor das escolas
normaes poderá reger mais de uma cadeira,

SECRETARIA

Art. 257. A fiscalisação das escolas nor-
maes compete ao secretario de estado da
instrucção publiea. que a exercerá directa-
mente na capital. e por initet'uiedio dos ins-
pectores escolares tias outras escolas.

Art. 258. A djrecrão delias no tocante ao
ensino e regim eu iii terno compete a uru di-
rector, que ve laiã pela disciplina e unos ali-
dade dos alumnos e pelo ciitiiprnento dos
deveres dos professores.

Art. 259. Os professores continuarão uma
congreg;iao que se reunirá:

1. Tios mezes antes da abertura das
aulas, para organisar o prograinhlia depor-
-tos de ensino e submuttel-o Li approvação
do conselho superior da itistrucção e para
escolher os cotupenílios de entre os adopta-
das no districto federal e neste Estado;

2.° Cinco dias antes do encerramento
dellas para estabelecer' o progralurna de
pontos para os exames;

3.' Todas as vezes que for convocada pelo
director:

I. , A' requerimento de tres ou mais pro-
fessores:

50 Para eleger a 11 de novembro o di
rector, o vice-director, o secretario e o sub-
stituto do secretario.--

Art. 260. A c oiigregaçfto cooperará com
o director ria manuteucão da disciplina; e
proporá as reformas e melhoramentos que
('o nvier introduzir rio ensino do estabeleci-
mento.

Art. 261. O serviço do expediente da se-
cretaria será deseinpen hado pelo professor
que pela i'ongrega 2 ao for eleito secretario.

Art. 262. O director será substituido pelo
voo-director e, ria falta deste, pelo secre-
tario.

Art. 26:3. O secretario será substituido
pelo seu substituto, que é quem seguir-se
em votafio abaixo da sua.

Art. 261. Todos os eleitos tomarão pos-
se e prestarão compromisso pe;'alite a comi-
gregaili) dos pofessorcs.

Art. 265. O carro de director e o de se-
cretario serão cxc iridos sem gratificação
alguma. e a sua acemtacao é obi'igatoria para
os eleitos, salvo o caso de provarem impos-
sibilibide iw. mno!estia.

Am-t. 2é6. Para as despezas annuaes da
directoria e secretaria soma consigiiadnt no
orçamento da receita e (lCS)0/_a do Es-
tudo a quantia indicada na tabella aminexa.

§ 1. 1 As sobras dessa quantia serão, a
juizo da eomigrogação. applicadas a compra
de inoijitia. do material escolar e de livros
para a bibi iot li oca pedagogica da escola.

§ 2. 1 No fim de cada anuo lectivo o di-
rocnii' e o secretario darão conta
toda dessadessa app hei ção ao secretario de Es-
tado de imist 'iiccLio.

3. 1 Essa quantia será entregue ao di-
rector ou a seu pro'uii'aIor cmii duas presta-

ões seinestrues.
Ai-t. 267. lricuiiitje ainda Li congregação

resolver pi'ovisoriainemmte os casos omissos
nesta lei e no i-egiilamnerito, ficando a sua
decisão ul€'petiderite de;ipprovac ao do secre-
tario de Estado, ouvido o conselho superior
cm maioria attincimt ' ' ao ensino.

2(PL	\. coriui'grmcLto não poderá trine-
cioniai' sem que se reuna mais de metade
dos seus inemobios. As suas deliberações se-
rão tomadas por maioria dos inemnbi-os pre-
sentes.

DOS EXAMES

-

Art. 270. Fechadas as aulas e preenchi-
das as formalidades que t'on'em estabelecidas
no regulamento, começarão os exames dos
alunnuos pela ordem estabelecida pelo di-
rector.

Ai-t. 2'il. Os exames dos alumnos ma-
triculados serão tivaes e de sutliciencia, e
versarão sobre a materia explicada durante
o annio lectivo.

Art. 272. Não poderão ser admittidos a
exame siuão os ahummmos que tiverem fre-
quentado rissiducuietite a aula e tiverem
merecido boas notas por suma applicaçao e
pi-ocodirnenito.

Art. 273. No examne final lo uma mate-
ria devera o exaniinarmdo fazem' uma prova
oral pratica, explicando rias aulas o ponto
que tiram' por sorte.

Au. 27.1. Nos exames tinaes o exami-
amiudo deverá provai' que tem capacidade
para exercer o mnagisterio.

unico. Se, porém, revelando conheci-
menti) de uma matei-ia, não mostrar aptidão
para ensinai-a, será obrigado a praticar nas
aulas primarias até que adquira capacidade
profissional; e sà então ser-lhe-Li conferido
o diploma de riornumalista.

Art., 275. Os alimiunos serão appi'ovados
COm distinicrão, pleruainente ou simplesmen-
te, conit'oi'me seo merecimento.

Ai'f. 276 Os que não i'evelarem bastani-
te couhiecimemito não serão reprovados, mas
obm-gados a repetir a meteria, sonido-lhes
facultado requerei- exame vago da mesma
dentro do prazo de 1 umiezes, contados do eu-
'erm-miiíintui da mumatricula.

Art. 27. São extensivas a estes exames.
tu) que tiverem art m i icacLuo, as regias esta-
belecidas para os exames dos candidatos
ás cadeiras das escolas niorivaes.

Ai't. I)uramite o prazo da maricuha
tãm os aluimnuios (1 (hi'Cit() de i 'eíj uel'el' exame
das meterias de qualquer dos ti'es primei-
ros ii rifloS, e de. SC toi'emu approvados, lua-
1 ri-ular-sc no num mio immediatamente supe-
r i)' -

Art. 279. Aos ahumrmos que concluiremn
o curso normal com appruvação e que ti-
verem a necessau'ia capacidade profissional,
conferirá o director da escola um diploma
que limes dará direito Lis vantagens des-
te lei.

r\,.i't. 280. Como distiuctivo de classe,
tã:u os professores das escolas uor:uaes e
os diplornado.s nei-timalistas a faculdade de
azar de um auuiri euritualo poi' u:n livro
em que se eng:iste milita tui'qmieza.

CAPITULO VIII
DAS VANTAGENS DOS NORMALu5i-AS

A-t, 281. Aos normalistas assisU:ãO as
segu:ntes vfluitnmeuuiS:

1. 1 Prcfeienia pala o provimento de
qu alque r cadeu me:

2! Nomeação inidepeti(lemite de conc urso
desde que a i 'eiueira m . se não houver ou-
tio comi-uu'i-eut. no riria lista:

3. 1 Prefcn'eumeia para a nomeação de imis-
per-:ores escolares, depois de terem exer
cido m) ivagisterio caiu u',.comihiecida conn pe-
teucia;

1! Mais 30;, sobre os veulci ine'm t)S (105
professores normalistas não himihid mundos de
conformidade com esta lei;

50 Recebe.roiu tolos os veenimentos,
quando, supprimimla a cad.ii'a que rego-
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CAPITULO IX
REMOÇÕES, LICENÇAS E VENCIMENTOS

Art. 287-Nenhum p.'ofessor poderá ser
removido á bem do serviço publico.

Art. 288. Os professores só serão re-
movidos á requerimento seo com a firmarec ou h co ida.

Art. 289. As licenças remuneradas só
serão concedidas com metade dos venci-
mentos e precedendo prova de molestia:

1. Até um anno, pelo presidente do es-tado;
II. Até seis mezes, pelo secretario de es-tado;
III . Até uni mez, pelos directores dos es-

tabelecimentos de ensino profissional, se-
cundario e superior, aos professores respec-
tivos.

Art. 290. As licenças sem vencimento,
para tratai' de interesse particular, serãoconcedidas;

1. Até seis mezes, pelo presidente do es-tado;
11. Até tres mezes,pelo secretario da ins-trucoão
III. Até um rnez, pelos directores dos

estabelecimentos de ensino profissional
securidai'io e superior e pelos inspectores
m u ri i ci pa es.

Art. 291. Os ve ncimentos dos professo-
res e empregados das escolas normaes do
estado, são os da tahelli annexa, consti-
tuindo tres quartas partes o ordenado e
uma quarta parte a gratificação.

Art. 292. As disposicões deste capitulo
relativas á remoção e licenças são exten-sivas a todos os professores e empregados
da instrucção publica,

CAPITULO X
DEVERES DOS PROFESSORES

Art. 293. Os p rofessores deverão:1.0 Comparecei nas aulas e dai' as liçõesnos dias e horas marcados, e no caso de
impedimento participal-o ao director com a
riecessarja antecedencia;

2. 1 Cumprir o programma de ensino, o
qual deverá sei' limitado á doutrina exclu-
sivamente mil, sã e substancial evitando
quanto possivel, ostentação apparatosa deconhecimentos

3o Seguir na exposieõ.o o methodo que
for mais conducente á perfeita comprehen
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São da materia, usando sempre de lingua-
gem ao alcance dos a lumnos e que estejaem relação com o gréo
destes;	 de adiantamento

4.0 Começar e concluir o ensino da ca-
deira a seo cargo por uma serie de liçõeste ndentes a ligar o assunipto ao das scieni-
cias anteriores e Subsequentes;

5 0 Interrogar ou chamar á lição os alum-nos, quando o Julgarem c onveniente, afimde ajuizarem do seo aproveitamento;
6.' Marcar, com 48 horas de antecetjen_

cia. pelo menos a materja das sabbatjnas
escriptas, habilitando os alumnos para este
genero de provas;

7o Observar as instruccões e recom-
mendações do director no tocante á poli-
cia interna das aulas, e auxilial-o na ma-
nutenção da disciplina interna da escola:

8.° Dar ao director, em infoi'maç0 es-cripta e trimensal, as notas do procedimen-to e apro veitamento dos alumnos
90 Comparecer aos exames rios dias ehoras determinados, fun ccionianéo nelles

como presidente ou como arguentes con-
forme lhes competir:

10. Compai'ecer ãgacao.	 s sessões da congre-

CAPITULO XI
DOS EMPREGADOS

Art. 294. Para o serviço interno das es-
cotas normaes haverá:

1 Um porteiro, que conservará sob
sua guarda o enlificio e mobilia da escola;
manterá e dará destino á correspondencia
da directoria e secretaria; fará compras
para o expediente mediante pedido do se-
cretario e ordem do director, etc.

2 Um continuo, que cuidará do aceio
do edificio e do mais que o re gimento de-ter minar.

Art. 295. Estes empregados serão no-
meados pelo director, e, pagos ria coilecto-
i'ia os direitos competentes, entrarão logo
no exerciejo do emprego.

Art. 296. Pelas faltas que com	mmettereficam sujeitos á pena de:
,§ 1,0 Admoestaç 0 pelas que forem con-sideradas leves:
§ 2.° Reprehensão, na reincidencia defaltas leves;
§ 3. 0 Suspensão, nas faltas de obriga-ções expressas no regimento;
§ 4,o Demissão por embriaguez habi-

tual, por actos e crimes que offenderem a
moral e quando já tenham sido suspensos
tres vezes.

Art. 297. Todas essas penas serão im-
postas pelo director.

Art. 298. Da de suspensão haverá re-
curso para a congregação: e da de demis-
são, para o secretario de estado.

Art. 299. Os vencimentos dos emprega-
dos são os da tabeila n. divididos em
quatro partes; constituindo tres o ordenado
e uma a gratificação.

Art. 300. Quanto as licenças e descontos
de vencimentos ser-lhes-ão applicadas,
quanto possivel, as regras estabelecidaspara
os professores.

CAPITULO VII
GABINETE, LABORATORIO, B1DL IOTHRCA, MATE-

RIAL ESCOLAR
Art. 301. As escolas normaes terão la-

boratorios e gabinetes de phvsica, de chi-
mica e scienieias naturaes, convenientemen-
te preparados, para o estudo pratico dessas
materias.

Art. 302. Um dos empregados do esta-
belecimento, indicado pelo director, seus
encarregado da guarda e conservação do
material desses gabinetes e laboratorios,

de conformidade com as instrucções dos
professores dessas maternas.

Art. 303. Esses gabinetes e laboratorios
terão por typo os adoptados nas escolas da
capital federal.

Art. 301. Em cada escola normal haverá
lambem uma hibliotheca pedagogica, con-
tendo exemplares de todos os compendios
adoptados pelas congrega ções e pelo conse-
lho superior deste estado e do da capital
federal; obras de consulta sobre todas as
matem'ias ensinadas no curso normal, e
diccionarios portuguezes e francezes.

Art. 305. A cada escola normal será
dado um piano, para os exercicios de mu-
sica.

Art. 306 A' s aulas será fornecido o ma-
terial tech nico indispensavel, inclusive mu-
seu escolar.

CAPITULO XIII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 307. Os deveres dosprofessores,
empregados e alumnos das escolas normaes
serão estabelecidos, de accordo com o es-
pinto desta lei, no regulamento e regimen-
to interno, que serão organisados, ouvido o
conselho superior.

Art. 308. E' permittido a qualquer pes-
soa requerer exames vagos das materias
constitutivas do cam'so normal, afim de obter
o diploma de normalista.

§ unico. Estes exames deverão se eiTo-
ctuar após os dos alumnos mestres.

Art. 309. Ao requerimento pedindo ins-
cnipção, para os examesvagos, deverão os
candidatos juntar os documentos exigidos
no art. 226.

Art. 310. Estes exames serão prestados
por materias, tendo-se em vista a depen-
dencia logica das mesmas.

Ai't. 311. Os professores das escolas
normaes gozarão dos direitos e vantagens
de que actualmente gozam,e de que venham
por lei a gozai' os lentes e professores do
gymnasio mineiro.

Art. 312. Nos casos omissos nesta lei
serão observadas as disposições congeneres
da legislação federal.

Art. 313. Os professores terão direito ao
ordenado quando a cadeira não tiver fre-
quencia por falta de aluamos habilitados,
para a matricula.

Art. 311. Todas as aulas das escolas nor-
maes poderão t'unccionam' com qualquer nu -
mero de alumnos.

Art. 315. Para o provimento das cadei-
ras das escolas normaes, creadas por esta
lei, terão preferencia os professores dos ex-
tinctos externatos, que estiverem avulsos.

§ unico. Quando a cadeira a prover-se
for de materia identica a que esses profes-
sores já tiverem lecionado, serão elies
nomeados independentemente de exame.

Art. 316. Os alumnos de estabelecimen-
tos de educação, aos quaes até o presente
era concedida a regalia de fazerem exames
nas escolas norinaes, continuarão a gosar
desse direito; o nesse caso, prestados os
exames finaes, tei'ác direito ao diploma de
no rm ai is! a.

Art. 317. E' creada, annexa a cada uma
das escolas normaes do estado, uma cadei-
ra de agrimensura com prehendendo as se-
guintes materias:

Trigonometria, topograplua, nivelamento
e levantamento de plantas.

Art. 318. São preparatorios indispensa-
veis para a matricula nessa cadeira: portu-
guez (pratico); franicez (traducção); desen-
fio, mathematicas elementares, geographia,
noções de astronomia physica.

Art. 319. São validos, para a matricula,
os exames prestados nas escolas normaes e
gymnlasios d) estilo, e os ala n is Itt es-

colas noi'maes, que se destinarem ao curse
de agrimensura, poderão, se o quizel'em,
matricular-se sómente nas cadeiras de que
trata o artigo precedente.

Art. 320. O curso de agrimensura é de
um anno. No regulamento serão estabele-
cidos dias de trabalhos pi'aticos de campo.

§ unico, Os alumnos, que completarem,
com approvação, o curso, receberão um di-
ploma de agrimensor, que lhes conferirá, no
territorio do estado, co mpetencia para a me-
dição e demarcação das terras publicas e
particulares.

Art. 321. Aos alumnos das escolas nor-
maes que se matricularam sol) o regime!t
do regulamento n. 100 é concedido, até o
fim de 1892, o direito de concluirem o seu
curso nmom'mal pelo programma que acom-
hou o referido regulamento.
TABELLÀ DE VENCIMENTOS DOS

PROFESSORES DE ESCOLAS NOR-
MAES

	

ORD.	GRAT.	TOTAL
De quaesquer ma-

terias excepto
musica e gvm-
nastica....2 . 250$	7508	3:000$

De musica e gvm-
nastica. . . . 1:500$	500$	2:000$

Adjunta inspec-
tora. . . . . 1:500$	500$	2:000$

TABEILA DE VENCIMENTOS DE EM
PREGADOS DA ESCOLA

	

Porteiro. ......0$	300$	1:200$

	

Continuo . . . 750$	250$	1:000$

	

Servente . . . 480$	240$	720$
Consigniação para despezas de exp odien-

to da directoria e secretaria das escolas nor-
maes, e para auxiiiai' a compra cio mate-
rial escolar e livros para a bibliotlieca pe-
dagogica, a cada uma annualmeute... 1:000$

Titulolo
DO ENSINO AGRICOLA ZOOTECHiNICO

CAPITULO
Art. 322. São creados dous institutos:

um agronomico na cidade de Leopoldina e
um zootechnico ria cidade de Uberaba.

Art. 323. Esses institutos tem por fim:
1. 0 Elevar gi'adativamente pela instruc-

ção technica o nmivel intelectual da popula-
ção rural do estado, preparando agriculto-
res, veterinarios e industi'iaes esclarecidos
pela acquisição de conhecimentos especiaes
e immeliatamnente utilisaveis,tomados ás

.scienci em suas applicações, á agricultura,
mi zootelinica e mis industrias iuraes con-
nexas;

2. 0 Estudar e tornar conhecidas as en-
fermidades do nosso gado, as causas de es-
trago de nossa industria agi'icola e pastoril
e os melhoramentos adoptados em paizes
estrangeiros;

30 Fundar museos de productos a,-rico-
Ias e pastoris o promovei' a instituição de
exposições regionaes permanentes.

Art. 324. São preparatorios indispensa-
veis para a matricula nesses institutos:

Portuguez (pratico); francez (traducção);
mathematicas elementares; geographia de
Minas; noções de geographia do Brazil e ru-
dimentos de geographia  geral; noções de
cosnnographia.

Art. 325. O curso é de Ires annos.
Art. 326. No instituto agrotiomico o en-

sino será distribuido pelas seguintes cadei-
ras:

A Ph ysica, mecanica, meteorologia;
B Chymica;
C Agrimensura;
D Botaniica e zoologia;
E Mineralogia e geologia;

rem, provarem que a Suppressão não foi mo-
tivada por culpa sua, até ser-lhes designada
outra.

Art. 282. Quando em concurso dons ou
mais normalistas obtiverem notas equivalen-
tes, terá preferencia o que durante todo o
curso houver alcançado melhores notas de
procelimento. applicaoão e aproveitamento.

Art. 283. Para o reconheeimeito dessas
qualidades, apresentarão os professores, no
fim dos trimestres, ao director, boletins em
que se mencionem o procedimento, a appli-
cação e aproveitamento dos alumnos nas
aulas.

Art. 284. O alumno-mestre approvado
nas :naterias dos tres primeiros aunos terá
direito de ser nomeado para cadeira distri-
ctal ou rural, desde que requeira e não haja
concurrente normalista ou Outro em iguaes
condirões observando-se os demais requi-
sitos exigidos.

Art. 285. O que tiver exames das mate-
rias dos dous primeiros annos poderá, nas
mesmas condições ser nomeado para ca-
deira rural.

Art. 280, Os alnmnos nomeados nos
termos do artigo 284 terão o titulo de nor-
malista districtal; e os nomeados nos termos
do artigo 285 terão o titulo
rural,	 de normalista
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F  Agronomia, machinas agricolas, in-

dustrias ruraes.
Art. 327. No instituto zooteclinico, o en-

sino será distribuido pelas seguintes cadei-
ras:

A Physica e cliymica;
B Botanica e zootechuica;
C Veterinaria;
D Emprego industrial dos animaes e dos

seus productos.
Ari. 328. Neste instituto o curso de zoo-

technia será feito em todos os annos e par-
ticularruente desenvolvido quanto ao gado
bovino, cavailar. muar, ovino e caprino.

Art. 329. Em ambos os institutos o en-
sino será theorico e pratico.

Art. 330. Ambos serão dotados de ter-
reno, material, predio e anirnaes necessa-
rios.

Art. 331. Terão. além do pessoal docen-
te, es empregados que forem necessarios.

Art. 332. (is professores desses institu-
tos serão contratados pelo presidente do es-
tado, dentre protissionaes nacionaes ou es-
trangeiros notoriamente conhecidos.

Ari. 333. O tempo maxirno (lo contrato
será de seis anuos. podendo ser renovado.

Art. 331. Os vencimentos dos professo-
res não excederão a 10:000S000 annuaes.

Art. 335. Os professores contratados no
extraiigeiro terão ainda passagem de 1»
classe desde o lugar de sua residencia até
a localidade onde estiver estabelecido o ins-
tituto.

Art. 336. Os contratos podcrãoser fei-tos mediante proposta ao presidente do es-
tado. Essas propostas serão acompanhadas
de documentos que abonem o nierito dos
pretendentes. E' condião indispensavel
faltar portugiiez ou fiaricez.

Art. 337. Um dos professores serã. por
nomeauto do presidente do estado, o direc-
tor cio instituto e encarregado de sua or-
ganisacão, propondo á approvação do coii-
sellio superior o respectivo regulamento e
regimento.

Art. 338. Os professores de cada insti-
tuto são ainda obrigados a:

1 . 0 Crear um inuseo.
2.° Redigir os annaes do instituto, os

tivaes serão publicadosheados nas oflicinas do
Diario Offleial cio estado;

3» Promover o estabelecimento de expo-
sições i'egionaes permanentes de productos
da industria agricola e pastoril.

Art. 339.. Os alumnos, que completa-
lem com approvaeão o curso de cada ins-
tituto, receberão diplomas.

'l'ituI0 50

ENSINO SECUNDAIiIO

CAPITULO 1.0

DO GYMNMeO MIEIa0 E SEU PLANO DE ESTUDO
Ait. 3 II). Fica mantido o gvmnasiomi-

neiro, creacio pelo decreto de 1 . 0 de dezem
uro de 1SPO, tendo por tiui proporcionar ii
mocidade a instruccão necessaria para a
matricula nos cursos superiores da União
e deste Estado, assim como em geral para
o bom desempenho dos deveres do cidadão,
na vida social.

Art. 311. O gvm nasio mineiro divide-se
em externato e internato, tendo cada um
delies adiwllustra . ão e econowia reciproca-
mente independentes e podendo, portanto,
conferir o grão de bacharel de que trata o
apt. 355.

§ 1.0 O externato funccioriará nesta ca-
pi tal e poderá ad rnittir até 25 alum nos po-lues gratui i t 05;

2. 0 O internato funccioua i :ï cm Bar-
bacena e ad iiittiiiL á t iedluericia, além dosinternos, algun s externos, sob o mesmo re-
gimen disciplinar e sem prejuizo do ensino.

Neste estabelecimento serão admittidos até
20 alumnos gratuitos, sendo 10 internos e 10
externos.

Art. 342. O lente investido da adminis-
tração do internato de Barbacena será rei-
tordo estabelecimento e como tal exercerá,
além das tuncções inlierentcs a seu cargo,
todas as mais que lhe são attribuidas por
esta lei e seu regulamento, percebendo o
vencimento annuai de 4:8008000.

Art. 343. O curso integral dos estudos
DO gymnasio mineiro será de sete arinos,
comprehendendo as seguintes disciplinas:
portuguez, latim, grego, francez, i uglez,
allemão, matheinatica, astronomia, phivsica,
chivmica, historia natural, biologia, sociolo-
gia, moral, noções de economia politica e
direito patrio, geographia. historia do Bra-
xii, littera lura nacional, (iCZCii lio. gvifl nasti-
ca, evolurões militares. esgrima e musica.

Art. 34 Cada um dos externatos terá os
seguintes lentes:

1 De lingua e litíeratura nacional;
1 De lingua latina:
1 De lingiia grega:
1 De lingua franceza;
1 De tingira ingleza;
1 De fingira alleniã;
1 De arithinietica e algebra elementar:
1 De geometria e trigonometria elemen-

tar;
1 De geometria geral, calculo e geome-

tria discriptiva;
1 De rnechianica e astronomia;
1 De pliysica e chiymica;
1 De geographia;
1 De meteorologia, miriei'alogia, e geo-

logia;
1 De biologia:
1 De sociologia, moral, noções de eco-

nomia politica e direito patrio;
1 De historia universal e 'io Brazil:
1-laverá ainda em cada gyni:iasio tres pro-

fessores:
1 De gyninastica, evolcirões militares e

esgi ma:
1 De dezenho;
1 De musica.
Art. 345. As disciplinas acima mencio-

nadas são todas obiigatorias excepto uma
das duas linguas -i ngleza ou a Ilemã, que o
aluuiimo escolherá a vontade.

Art. 316. As disciplinas do curso serão
disti'ihuiclas por sete aunos la maneira se-
guinte:

1.0 ANXO

ja Cadeii'a-aritlinuet-ca. (-stmiclo cora-
pleto), algebra eleine uta i (et ii to completo).

2 . 0 Cadeira-portucutez, om lido comple-
to da grammatica expositiva). Exercicios de
red:auão (sem auxilio ministrado pelo
leu (e)

3» Cadeira-francez, gramumatica ele-
nie:itar, leitura e trad liCcaO de auto es la-
ceis,versão de trechos simples i e pros:t.
Exeicicios de conversa'ão.

4.' Cadeira-latim, g;ammatica domou-
tai', leitura e traducção de trechos faceis.

5,' Cadeira-geogm .aph ia piivsica. (espe-
cialmente do ltrazil). exercícios cartoLuaphi-
cos. Noções concretas de astronomia.

Desenho, gymmiastica e musica.
2,' ANNO

1.0 Cadeira-geometria preliminar, tri-
gonometria rertilinea. geometria especial
(estudo pei'h'uuctorio das sessões conicas,
da coimelmoide, da cissoide, da limnacori de
Pascal e da espiral de Arciiimnedes).

2. 1 Cacleir,t-portuguez, grama rnatica ele-
mental-; leitura e traíl areão de autores gra-
dualmente mais dili-iceis. Exercicios de ver-
são e conversação.

3.' Cadeira-latim, revisão da grammati-
a, trad acção de prosadores gradualmente

mais dilficeis.
5» Cadeira-geometria pohitica e ecouo-

mica, especialmente do Brazil. Exercicios
cartographicos. Estudo complementar da
asti'onomnia concreta. Desenho, gvmnasti-
ca e musica.

3.' ANXO

1.' Cadeira-geometria geral e o seu
complemento algeLmrmco, calculo diftereucial
e integral, limitado ao conhecimento das
theorias indispensaveis ao estudo da mecha-
nica geral propriamente dita.

2-' Cadeira-geometria discriptiva.
Theoria das sombras e perspectiva. Tra-

balhos graphicos correspondentes.
3.' Cadeira-francez, grammuatica com-

plementar. Traducçãa de autores mais clif-
riceis. Exercicios de versão e conversação
(estudo completo).

4.' Cadeira-inglez ou allemão. Gram-
maluca elementar, leitura, ti'adueção e ver-
São fácil. Exercicio de conversação.

Deseuho, gvmunastica e musica.
Revisão, poituguez, geographita (1 hora

por semana).
4o ANNO

1. 4 Cadeira-mechaniea e astronomia.
1. 0 Periodo: meclianica geral, limitada

ás theorias geraes do equililirio e moviiuen-
Lo dos solidos invariaveis e precedidas das
noções rigorosamente iudisponsaveis ao
calculo das variações.

2.° Periodo: astronomia, procedida da
triaimono metria esplmeriea: geometria celes-
te (gravita( -ão universal).

1.0 Cadeira-inglez ou aliemão. Revisão
da gramniatica, leitura e traducção de pro-
sadoi'es fareis. Exercicios graduados de
veisão o eon:versa'ão.

3.' Cadeiaa-grego, grammatim:aelemnen-
tar, leitura e traducção de autores fareis.

Desenho, gymnastica e musica.
Revisão--calculo e geometria, pom'tuguez,

fiancez, latim e geometria (1 hora por se-
mana),

ANXO

1.' Cadeira-phrvsica geral e cl)vmicagc-
ral.

2.' Cadeira-iuglez oti aliemão. Leitura
e traducção de autores 'trais cliflicies. Exer-
cicio do versão e conversação (estado com-
pleto).

3,a Cadeira- grego, revisão da gramma-
tico, leitura e trad areão de prosadores gra-
dual trio mi te mais d ifliceis.

Desenho, gy:nnastica e musica (2 hioi'as
para cada iimatei'ia).

Revisão-Cabulo e geometria, ice-bani-
ca e astronomia, geo g m'aphia, portugimez,
francez e latim (1 hora por semana).

tb.° ANXO

1.' Cadeira-biologia.
1.0 Periodo: biolo g ia (estudo abstracto).
2 0 Periodo: no'ão de zoologia e hotaui-

ca testudo concreto).
2.1 Cadeira - meteorologia, mineralogia

e geologia (noçeõs).
2.' C : ideira-Histo i.ja (universal estudo

completo).
Desenho e gymnastica (1 Itom para ca-

da mate ria).
Revisão-calculo de geometria, mecliani-

ca e astronomia, plica e chivinica, Iran-
latim, iuglez ou alleinão, grego e geo-

graplmia (1 hora por semana).
7° ANNO

1.0 Cadeira-Sociologia e moral, no-
ções de direito patrio e economia jiolitica.

2» Cadeira-hiistoria cio Brazil.
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3» Cadeira-historia da litteratura na -
cional, grarnmatica, e gvmnastica.

Revisões-calculo e geometria, mechani-
ca e astronomia, phvsica e chvmica, biolo-
gia, mineralo gia, mteoi'ologia e geologia,
historia universal, geogi'aphiia, fraucez, in-
glcz ou allemão, latim e grego (1 hora por
se ai ana).

Art. 317. Nos dous ultimos mezes de en-
sino completo das linguas ciassicas e estran-
geiras, o lente ministrará aos alumnos no-
ções syntheticas das respectivas litteratu-
ras.

CAPITULO li
DAS MATRICULAS, DAS AULAS E DOS EXAMES

Art. 318. Para a matricula no 1.0 anuo
exigir-se-a:

1.0 Documento que prove que o candida-
to tem, pelo menos, 12 an nos de idade.

2.' Approvação cai todas as materias do
curso das escolas primarias lislrictaes.

3,0 Attestado de vacciima 011 de revacci-
nação.

4. 0 Pagamento de impostosde réis 40$
em uma ou duns prestações á vontade do
inatric ala tido.

\j't 319 As aulas cio gvmnasio abrir-
se-ão imo dia 1. 0 10 mar ço e enicerm-ar-s(
mio dia 30 de novembro do cada animo.

- Art. 30. Encerradas as aulas, começa-
ião os exames rio 1. 1) (lia util, de clezem-
bm'o, os quaes serão de siíjJicnencia ou fi-nacs, segundo Imaja o alumno de continuar
o estudo da matei-ia ou tenha conmcluido, o
de macio u'c;a ao terminar o curso.

Art. 351. O exame mie suificiencia será
prestado armte uma corrmmissão composta dos
lentes do atino, e presi:licio pelo lente para
isso designado pelo reitor.

Art. 352. O exame final d cada materia
será pres tado ante uma cornnmissão com

teta de dons le:mtes. dos quaes um será o da
1-esportiva maleita e presidido pelo leitor ou
seuttbsimiuto legal.

§ 1. Serão exames finars os seguintes:
de mathematica elementar, de liugua por-
tmigueza e de geogm'adiia, mio fim do segundo
animo; de calculo eanimo;— 	deseriptiva,
de lingrma ranceza e latimim, no fim do ter-
eeim'o autmo; de I m lmsica e cimimica geral.
iimglez, grego e musica, no fim mio quinto
—I n o - mie biologia, meteorologia minera-
logia, historia ummmver'sal e desermhmo, no fim
do sexto animo; de sociologia e moral, bis-
foi ti cio ili'azii, historia da hitteralura na -
cional, de gymnastica, exercicios militares
e esgrima, no fim do setinio atino.

2. Estes exames coimstai'ão de provas
escriptas e oraes e. além destas, de prova
pratica para as seuiimtes cad'ii'as: pimysica
e cimintica, biologia, geogi'aphia, desenho,
mnnsica e gvinnastica.

§ 3. A estes exames çoderão apresemi-
tar-se almmmnos exti-anlios ao estabeleci-
incuto, caso o requeiram, respeitada a or-
dem logmc'a das disciplinas.

Am-t. 353. Ao exame de madureza só po-
derão ser admittidos os mmlmiinnmos appro-
vados em todos os exames linaes mio artigo
a ri Ice cd ente.

unico. Este exame constará de provas
esci-iptas e oraes, sobre cada uma (Ias sec-
m'ões Seguintes.

1.' Lmngmias vivas, especialmente pom'tii-
gmicz e li) teratura; 2.' lirmgmtas mortas; 3.
mnatimematica e astm'onoiiva: 1.' Sciemi:ias
plmysieas e suas ali licacões; mrmeteoroiogia,
inineraloe ia e ---o cmgia: 5.' lmmolooia e bmn-
tanmica: 0.' socioloeia e imioi:ml, ttm-õcs de
economia politica e mie direito lii rio: 7.'
geogi'aphmia e lmistoi-ia universal, ospecial-
inemite (lo Bi'rmzil-Além destas hiavem-a prova
pratica das secções 1 ., 5» e 7a



000$000
400$000
333

1:8008
1:2900$
1:000$

800$

40$
40$

5$
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Art. 351. Os pontos para os exames de
suificiencia versarão sobre a materia lec-
cionada durante o armo; para os exames
finaes, versarão sobre diferentes partes de
toda a disciplina comprehendida no pro-
granima do estudo: para o exame de madu-
reza versarão sobre questões verdadeira-
mente geraes e abrangendo assumptos im-
portantes relativos ás diversas disciplinas
da secão.

1. Os pontos para os exames de suffi-
ciencia e para os exames finaes serão for-
necidos pela commissão examinadora no
dia das provas.

2. (is pontos para o exame de madu-
reza serão cada anno, pouco antes da época
dos exames, propostos pela congregação,
submettidos ao exame e á approvação do
conselho superior, o qual Lera sempre em
vista o fim especial a que esta prova se
destina:

3. Para cada prova escripta deste
exame de madureza, o candidato terá o
prazo maximo de 5 horas.

§ 3. O alumno inhabilitao nesta prova
só poderá apresentar-se a novo exame,
decorrido o prazo de um anuo.

Art. 355. A approvação no exame de
madureza dará direito, nos termosdo art.
30 do decreto de 8 de novembro, á matri-
cula em qualquer dos cursos superiores de
caracter federal da Republica e no do Es-
tado de Minas: ao candidato que obtiver
dons terços de notas - plenamente - será
conferido o titulo de bacharel em sciencias
e lettras.

Art. 356. Ao exame de madureza serão
annualmente ad mittidos conjunctamente
com os alumnos do estabelecimento, quaes-
quer candidatos munidos de cerficados de
estudos primarios de 1.0 grão, que tiverem
recebido instruccão em estabelecimentos
particulares ou rio seio da t'amilia e preten-
derem o certificado de exames secundarios
ou o titulo de bacharel.

1. Os examinandos extranhos ao gvm-
nasio, a que se refere este artigo, pagarão no
acto da inscripçõo une taxa de 5$000 por
secção, a cujo exame desejarem submet-
ter-se.

§ 2. No regimento desta lei se especifi-
carão os pormenores deste processo do
exame, e arbitrar-se-á uma gratificação aos
examinadores obrigados a semelhantes ser-
viço.

§ 3. Cada commissão julgadora dos exa-
mes de madureza compor-se-á de sete mem-
bros.

Dois lentes do g ymnasio, dois professo-
res particulares, um lente da escola de
pharmacia, um lente da escola de minas e
o reitor do respectivo estabelecimento, ou
outro membro do conselho director, como
presidente,

§ 4. O secretario de estado de instruc-
ção publica organisará annualmente e sub-
inetterá á approvação do presidente do Es-
tado as com missões julgadoras do exame
de madureza.

Art. 357. O examinando extranho ao
gvmnasio apresentará á mesa julgadora um
cu,'riculurn citr assignado pelo director do
estabelecimento particular em que estudou
ou pelos professores e lentes que o dou-
trinaram no seio da familia, donde se pos-
sam colher informações sobre os seus pre-
cedentes collegiaes, procedimento moral e
aproveitamento no curso dos estudos.

Art. 358. Todos os exames serão pres-
tados independentemente, em cada um dos
estabelecimentos. havendo previa combi-
nação entre os reitores.

CAPITULO III
DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRAÇÃO

Art. 359. Os lentes serão nomeados por

decreto, mediante concurso efectuado pe-
rante a congregação e na fé rma do artigo.

Art. 360. Os professores serão nomea-
pelo presidente do Estado, mediante pro-
posta do reitor.

Art, 361. Os lentes não podem perder
os seus logares sinão na féria prescripta
nesta lei.

Art. 362. E' licito aos professores dos
dons estabulecimentos permutarem as res-
pectivas cadeiras, se forem das mesmas dis-
ciplinas, precedendo audieucia de ambos
os reitores, que communiicarão o facto ao
governo.

Art. 363. Os lentes e professores per-
ceberão vencimentos simples, emquanto
não tiverem alumnos mai'iculados nas res-
pectivas cadeiras. O decreto de 5 de maio
fica revogado desdõ a data de sua execução.

Art. 361. Verificada uma vaga, tem di-
reito de optar pela respectiva cadeira o lente
da mesma disciplina no outro estabeleci-
mento do gymnasio, independentemente de
concurso.

Art. 365. Cada um dos dous estabeleci-
mentos fera o seguinte pessoal administra-
tivo:

Um reitor, um vice-reitor, um secretario,
um porteiro, um continuo, um inspector
dos alumnos e dois serventes.

unico. O internato de Barbacena, po-
rem terá, além desses, os empregados ac-
tual

,
mente existentes, os quaes, se o au-

gmento de frequencia o exigir, poderão, Sob
representação da congregação, ser augmen-
tados pelo presidente do Estado.

Art. 366. O secretario será de nomeção
do presidente do Estado, mediante proposta
do reitor.

Art. 367. Os outros membros do corpo
administrativo serão de nomeação do reitor.

CAPITULO IV
DAS CONGREGAçÕES E DOS CONCURSOS

Art. 368. A congregração constitue-se
com a maioria dos lentes, presidida pelo
reitor em cada um dos externatos.

§ unico. Os professores serão convida-
dos para as sessões da congregação e terão
voto neila somente quando se tratar de as-
sumptos relativos ás suas aulas.

Art. 369. Verificada uma vaga, o reitor
mandará annunciar o concurso no jornal
que publicar os actos officiaes, marcando
para a inscripção o prazo de tres nnezes.

Art. 370. Para esta inscripção exigir-
se-á prova de moralidade mnrediante folha
corrida ou documento equivalente, e certi-
dão que atteste moralidade legal.

Art. 371. Se depois do expirar o prazo
da inscripção nenhum candidato apresentar,
o reitor mandará annunciar nova inscri-
pção, cujo prazo tambem será de tres me-
zes, e, se ainda ninguem se apresentar, po-
derá ser preenchida a vaga por nomeação
do governo, sob proposta da congregação.

Art. 372. A com missão examinad ora com-
por-se-á de dous lentes, eleitos pela con-
gregação e do reitor, flue será o presidente
da mesma.

Art. 373. O concurso constará das se-
guintes provas:

1.' Prova escripta;
2.' Prova oral;
3.' Prova pratica;
4.' krguição pelos examinadores sobre

os assumptos das provas escriptas e oral.
Art. 374. Haverá prova pratica para o

concurso das seguintes materias: pbysmca e
chumica, meteorologia, mineralogia e geo-
logia, biologia, zoologia e botanica e geo-
graphia.

Art. 375. o julgamento será feito de
conformidade com o processo preceituado

no art. 2461 para o provimento das cadeiras
va"aS na escolas normaeS.

§ 
1. Se houver empate no resultado do

escrutinio, o presidente terá o voto de des-
em pate.2. O reitor organisarã unia lista com
os nomes de todos os candidatos habilitados
e a remetterá ao presidente do Estado, que
nomeará uni dos dons primeiros na ordem
da classificação -

CAPITULO V
DISPOSIÇOES GERES

Art. 370. Aos alumnos matriculados em
um dos dous estabelecimento s , é licito pas-
sarem de um para outro. apresentando a
competente guia dada pelo reitor.

Art. 377. Na falta ou impedimento doai-
gani dos lentes, será este substituido por
outro lente do estabelecimento, e por desi-
gnação do reitor.

Art. 378. Até o anuo de 1895 permitti-
da, no gymnaSio, a matricula avulsa em qual-
quer das disciplinas do curso, respeitada a
ordem logica das materiaS.

Art. 379. Ao r eitor de cada um dos ex-
ternatos compete fazer o respectivo regi-
mento interno, de accordo com a congre-
oucão.

Art. 380. Os casos omissos na presente
lei serão regulados pelo decreto federal ri.
918 de 8 de novembro do corrente anuo, em
tudo quanto for applicavel.

Art. 381. Todas as disposições regula-
mentares e regimnefltaes, relativas ao gym-
nasio nacional, constituem legislação sub-
sidiria do gymnaSio mineiro.

Art. 482. Fica creada uma cadeira de
tachigraphia annexa ao gymnasio da capi-
tal, com vencimentos iguaes aos dos lentes.

§ unico. São condições para matricula
dessa cadeira aexhibição de attestados de
approvação nos exames de portugueZ, ari-
thmetica e geographia ou nas disciplinas
do 1. 0 anuo dogymnasiO.

Tabelia de vencimentos(A)
G1IAT.	TOTAL

Lentes. .	2:400$000 1:2008000 3:600$
Professores 1:6008000	800$000 2:400$
Secretario	1:6008000	800$000 2:400$
inspector de

alumnos . 1:200$000
Porteiro. .	800$000
Continuo .	6668660
Servente.......
Taxa de ma-
tricula ......
« « exame . .

Certidão do
exame .......

Emolumen -
tos de cadar1	A,-.

O reitor,

O bacharel	 O secretaria

Titulo VI
ENSINO SUPERIOR

Escola de pharnnacia de Ouro Preto
CAPITULO 1

DA ESCOLA E SEUS FINS
Art. 383. E' mantida a escola de phar-

macia de Ouro Preto, destinada a propor-
cionar a instrucção neceSsaria e sutíiciente
a todas as pessoas sem distineção do nacio-
nalidade ou sexo, que aspirama profissão de
pharmaceutico.

Art. 384. E' de sua competencia confe-
rir diplomas de pharmaceutico e examinar
p i.ofissionaeS formados no estrangeiro,
afim de lhes ser permittido exercer a pro-
fissão no paiz.Art. 385. A escola de pharmacia decidi-
rá com plena autonomia sobre todas as ques-
tões que entenderem com o reconhecimen-
to de habilitações tanto para o exercicio pro-
fissional, como para o magisteriO respec-
tivo.Art. 380. A parte executiva e economica
da escola de pharmacia incumbe ao direc-
tor que será auxiliado pela congregação da
mesma, composta dos lentes cathedraticoS.

§ unico. Haverá um vice-director que
substituirá o director em suas faltas e impe-
dimentos. CAPITULO II
DA ORGANISAÇÀO DO CURSO, DO PESSOAL E MA-

TERIAL DE ENSINO
gArt. 387. O curso profissional, que é de
tres anos, comprehende as seguintes mate-
rias, que serão ensinadascom particular
applicação á pharmacia e á materia medica,
principalmente a brasileira, a cargo de sete
lentes, cathedraticoS e quatro lentes substi-
tutos preparadores, e distribuidas da ma-
neira seguinte

1.0 ANNO

1. a cadeira-phySica media;
2.a cadeira-chimica inorganica e noções

de mineralogia.
2.' ANNO

3a cadeira_botanica e zoologia;
4. a cadeira_Chimica organica e biologia.

3.° ANNO

5.' cadeira - materia medica, especial-
mente a brasileira

(i. a caleira_chimica analytica e toxico-
logia;7.' a4eira_pl1armac0l0gia.

Art. 388. Para o desenvolvimento do
ensino experimental e instrucção pratica
dos alumnos, e, para o trabalho de pes-
quizas scientificas, terá a escola de phar-
macia os seguintes gabinetes e laboratorios:

Gabinete de physica experimental;
Laboratorio de chimica inorganica;
Gabinete de botanica e zoologia;
Laboratorio de chimica organica e bio-

logia;
Gabinete de matei-ia medica;
Lahoratorio de chinnica analytica e toxi-

cologia;
Offlcina de pharnnacia.
Art. 389. Haverá na escola de pharma

cia uma bihliotheca, que será franqueada
aos lentes e aos alumnos e bem assim a
todas as pessoas decentes que quiZerem
frequental-a.

O lente cathedratico é o director do labo
ratorio ou gabinete respectivo é respOflS
vel directamente pelo material no mesmo
existente.

unpiumnt
bacharel ........ . 100$

Modelo a que se refere o artigo 335
desta lei

GYMNASIO MINEIRO
EM NOME DA REPUBLICA Dos ESTADOS UNIDOS DO

BR4ZII.

Eu......( o nome do reitor, presidente an-
nual da congregação), faço saber que, á
vista das approvaçÕes obtidas nos exames
do curso secundario fundamental feitos por

.. nascido a..... . de.........
de......... em ............... contiroOme,

de conformidade com o artigo ....... desta lei,
o presente titulo de bacharel em scienCias
e letras, como galardão de seus meritoS

Estado deMmnias Geraes, (aqui o nome da
cidade onde for conferido o grão) em (data
da coliação.)



Art. 409. Os trabalhos da Escola prin-
cipiarão tio dia 1.0 de marco e terminarãoquando estivem'emn coacluidos todos os exames
e actos escolares

As aulas d urarão do dia 1.° dc março até31 de outubro
Art. 410, Alem do periodo das ferias,

compreliendido entre o encerm'alnento e a
abertura das aulas, senão feriados os do-
mingos, os dias de carnaval até quarta feira
de cruza, os do festa nacional ou estadoal
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DO DIRECIO R DA ESCOLA
Ari. 390. O director da escola de phar-

Tiacia, assim como o vice-director , serãoescolhidos pelo presidente do Estado d'en-
tre uma lista triplico tirada do nu mero doslentes cathedi.atjcos apresentada e eleitapela Congregação

Art. 391. O director é o presidente da
Cougregio.ão assim corno das commjsss
cru que figurar no caracter de lente.

Art. 392. Ao director incumbe .
I. Co nvocai. a congregação ordinarja

e extraordinai.jainente quer por delibera-
ção propria, quer a requerimento de algumlente, exposto por, este P reviamente o mo-ttvo e a urgencia da reunião.

§ 2. Propor ao Presidente do Estado
tudo quanto for conduconte ao aperfeiçoa
Incuto do ensino e ao regimen da escola,
Dão só na parte admi iiistj.atis;a que lhe éP ertencente. como ainda na parte Scientj-
fica, devendo neste caso ouvir previamentea COngregaeão

§ 3. Orinjsar o oreamento anntial dasdespezas da escola subrnettendoo ã appro-vaeão do presidente do Estado.
§ -1. Suspender até oito (lias, Com des-

conto ou priva•ão dos ven cimentos os em-pregados da escola, ã excepc.ão dos lentes
eathecl raticos o substitutos preparadores e
conceler aos mesmos empregados dentro
de um anno, até quinze dias, dispensa dosei'vj g o sem prejuizo dos seus vencimentos

§ 5. Prestar ao governo todas as infor-
macões que lhe forem exigidas.

CAPITULO IV

DOS LENTES SUBSTITUTOS PREPARADORES
Art. 401. Haverá na escola de pharma-cia quatro lentes

medico	substitutos preparadores,s ou phal.maceuticos n omeados pelopresidente do Estado ,mned jante concurso§ 1. Os lentes substitutos p reparadoresserão distnihujdos pelo modo seguinte; umpara cada anuo e um especial mente paraa cadeira de pharmacia
Art. 402. Os lentes

dor	 substitutos prepara-es servirão vitalici amente e se perderãoSOLIS l ogares nos termos (los arts. 72 a 78.
Art. 403. Aos candidatos ao legar de

preparadom são applicavejs as d isposiçõesdo artigo relativo as liabjlitaóes para os
concursos ao logai' de lente.

Atr, 404. Para o legam' de leritg substi-
tuto preparador o cocm' se efi'ectuará
perante os lentes do anuo ou seccão respec-
tiva sob a presidoncia do director e consis-fira :

l. Em uma prova escii1ta;
2.' Em prova oral estudada•
3. Ema uma prova relativa a todas ascadeiras de atino ou secção.
§ 1.' O canidida0s	 ao legar de lente

u istituto prepam'aílo. especial de pharma-
cologla thrá conmctu'so perante uma com-
missão co mposta do lente da respectiva
cadeira e de mais dois lentes de si gnadosPela con

gregação Sob a presideacia do di-
rectoi, e além das provas escripta e oral,est udada e pratica, será arguido sobre a
prova eScripta e oral pela commissão dos
examinadores

2.' A Iiomea .ão dos professores pelo
presidente do Estado se tii'ii de eort'ormi_
dade com o disposto no § '['rico do art. 415,relativo a nomeaç	de lentes catli edi'atjcosArt, 405, Os lentes Sub stitutos prepara-(lumes ti com pari barão as liç5 tl ieoi'icas
os ti'abathos praticos dos lentes a cujas sec-
ções Pertencerem, auxil iando_os no que
for mister e tendo sob Sua guarda e con ser\"0 todo o material te cli nico e is01 , 10 nogatirrc5 ou laborator los a seu

CAPITULO VI

CAPITULO V

DA AD3lIN1sm'ç0
Ant, Oo, O director será auxiliado na

aduiiuistt.agão da escola pelos seguintestu a eu io ri aries:
O seui'etai'io que será o chefe da serre-

tai'ia da escola e o secretario da congre-gação:
O amanuense;
O biO liotliecai.io;
O porteiro;
O continuo.
Os serventes em rrumnei'o de quatro.Am't 407. O secI'et;i r'o e o bi bliotheca i. io

serão nomeados pelo pi'esidente do Estado
Ar't, 40$. Os demais t'urrrej, moios de

que trata o artigo serão nomeado5 pelo
presidente do Estado mediart.
director.	

o,

§ uuico Os serventes serã mea4j () sPelo dii'ector.	 o rlo
CAPITULO Vil

DO REGulsx DArESCOr

OS MEMBo DO M '.G1S1'EPI0 E DOS CONCURSOS
P.RA OS LOGArES DE LENTES

Art. 393. São considerados membros domagistei'jo os actuacs lentes da escola e ossubstitutos preparadores no exercjcio dasSuljstjtu i cães,
Art. ,'39 1. O membro do magisteiqo dvital icjo desde a data da posse.
Art. 395 Só pode . ser lentes da es-cola de pliarmacia os mcd icos ou pharma_ceuticos legalrnen 0 habilitados.Art. 30. Os ntemb .os do magisterj0 Sperderão seus lugares se forem condem_

n.idos nos termos dos arts. 72 a 73 da pre-sente lei.
Art. 397. E' vedado aos

de cadeiras.	 lentes permuta
Art. 393. Os lentes serão n omeados pelo

presidente do Estado e só depois de prova-
reni as suas liahilitnóes em concurso etl'ec-
ttuido perante a
da escola.	ifl:tjorja (la congrega(-,,W

Art.399. Para ser ad mj ttid 0 a concursopara qua I nor dos lugares de lente é neces-sano que o ca ndidato esteja tio OXCPCjCj O deseus direitos Civis e apresente diploma de
medico ou pharniaeeutjco valido segundoas leis da republica.

Art. 40t), As provas ilo concurso para 
ologar de lente consistem.

L- Em uma prova eseripta.
2. Em uma Prele,'o oral est udada;3. E ai urna prova pratica;
4.' Em uma

viso	 prelc'.ão oral de impro-

5• Em argujgó05 pela congregação so-bre os as.su
ptas.	inptos das provas orues e escni-

nu ico. O (lirector organii urna listaC OM os nomes de todos os candidatos ha-bilitados e a remetterá ao presidee doEstado que n omeai':i um dos dons prime
na orlem da classifjca.ão

Art. .111 Terão livre ingresso nas aul s
tlieocicas os aluranos matriculados ou não
matriculados: nos laboratonios, porem, o
ingresso só é pei'mittido aos mati'ictularios
ou aos rino matriculados que pagarem taxa
igual á primeira prestaçáo de matricula,
constante da tabeila annexa, sobre a letra

ri qual lhes será levada ema conta por oc-
casião te prestarem o respectivo exame.

Art. 112 . At'requeneia é obrigatonia
para os alurnaos matriculados, não po-
dendo sei' aimittido a exame oque (ler
dez faltas, não abonadas ou quarenta justi-
ficadas.

§ unico. O alumno é obrigado a res-
ponder as ai'guieões do lente ou de quem
suas vezes fizer.

Art. 113. A' matricula na escola de
piraninrecia Só senão adimitides os iridi-
viduos que apresentarem certidões ele appi'o-
vação rios exames (te portuguez, fi'arrcez,
arit!irnetica, algebra e geometria elementar
e moções de ti'igoaometria, elementos ele pby-
sica, cirimica e historia niatui'al, prestados
no gvmanasio nacional ou em outros esta-
helecirireatos a elie equiparados.

Art. 411. Haverá duas épocas de exa-
rnes,comecanéo a primeira do lia 1.0 de no-
vembro em diante, ea segunda do dia 1.0 de
marco em diante.

Art. .115,Nenhum carid hiato, alrimno
livre ou matriculado ou pi'ofissiorial estran-
geiro, sern que tenha pago no tiiesouro do
Estado a taxa constante da tabeila annexa
sob a letra B, será adimittido a exame.

Art. 410. Nenhuma a!urnno da escola de
pbarrnneia matriculado ou livre, ou pi'ofis-
sional cstr'artgeii'o poderá requerer exame
de um armo, senão depois mie ter sido appro-
vado em todas as materias do atine anterior.

Art. .117. Os alumnrios nã matriculados
assim couro os pi'ofissionaes cl ipiomados por
jnstituiões esti'anemeii'a.s porier'ao requerem'
exames livres, satisfeitas as condicões exi-
giu as ris presente lei.

A prova oral será vaga e o lente argui-
irá sobre qualquerassumpto i'ei'erente á ma-
leria.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES ((ER.',ES

Art. 113. Fica o presidente do Estudo
autoi'isomlo rides perder nirnualmente a quian-
tia de oito contos de réis (3:0u0), para o cus-
teio dos tahoi'atoi'ios e acquisicrio de instru-
mentos e appi'eiiros para os gabinetes.

Au. 419. Os vencimentos do pessoal do-
emite e'ai mia sti'at ivo constam da tabel la
anriexa sob a letra-A.

Art. 420. Os emolumentos relativos aos
diplomas, bem como és taxas de matriculas
e de exa mes constara (ia tat.cella-B.

Ari. 121 A con gregarão da escola, de
4 em 4 anuros, comrnissionai'r'i um lente para
estudar rios paizes estraur geires mais adi-
atilados os progressos m'ealisados na orga-
uiisaão e svstemna de ensino, com relação a
ai'te ha mm aceutií'a

Art. -122. Os lentes da escola do phau'-
macia e em assi mn todos os outros ruem-
lji'os tio ma g isterio. que houverein bem cum-
prido OS deveres rio semi emprego terão di-
leito a urna gratificação addieional da quinta
parte dos seus ordenados, no fim de dez au-
mios ele Servi'o, e á mais vinte por cento so-
bre o mesmo ordenado, tio fim de vinte e
cinco annios.

Art. '123. Será levado em conta dos len-
tes da escola, como tempo de serviço ctl'e-
ctivo, Pi11'tI os effeitos do artigoantecedente:

1 O tempo que durai'emn as sessões le-
gislativas, para os que forem eleitos deputa-
dos ou serradores;

II O tempo de Suspensão judicial por
motivo de crime, se forem absolvidos;

III As 'omnuoissões em proveito das
suiencias e rio ensino a que se destina o
curso, automrsrmeias pelo estado;

IV As faltas por nrolestia provada, não
excedendo a (30 dias lo!' fm'iennio.

Art. 424. São garantidos prernios aos
lentes que esri'everem eompeudios que,
merecendo a approvacão dacongmega'ão e
co nselho superior, sejam adoptados una es-
cola.

Art. 425. O director da escola, ouvida a
conmgregaçáo dos lentes, expedirá um regi-
incuto interno.

Art. 423. Os CSSOS omissos na pm'eseute
lei serão resolvidos como matem'ia regula-
ijienitar pela coren'ermacão e submettidos é
appr'ovanáo do cresidetnme do estado.

A itne:a o
DIPLOMA DE PHA151ACEUTICO

ESTADOS UNIDOS DO n:rizun.
Estado de Minas Geraes

Em nome mio governo do Esta do de Mi:ras
Genac's, eu F........dure 'ter da escola de
pla:'rnaria ele Ouro Preto, usando da auto-
rnriade (Inc me confere a lei e ferido pre-
sente os teu'namms ele exames prestados pelo
cimlndãoF....netrunal de... filho de... nascido
a..., mamndei passar este diploma que lhe
maré direito de exercer a prothssóo de liar-
maceutico em todo o tema'itom'io Ja i'ennhliea,
de cout'ormidarie corri es decretos mrs. 3972
de 27 do meio de 1$82. 8990 de 9 de junho
mie 1883 e avise do ia 'i istei'io (ia luis tr'ucão
publica, correios e telegraphos do 39 de
março de 1891.

O e5i'io,',
O pharmaceutico,	O secretario,

Nome cio portado' do duplo rua.
TAHELLA-B

urra.	C 1 1 AT.	ICTAL

Lente .......:Uu9t	1:209m3 4:39OS
Secretario . .. 2;2,.0	759$ 3:tjunt$
Lente	substi tuito

preparador .	2:UUt3	1:994.5 9:UJmm,3
iiibliothecarro .	1:'008	50'J,»	2:°44
Àrrranuerise.	.	1:2i0;	ítJU;	i::;JUS
Porteiro ....9rjín	;itist	i ,tJU
Comrtirruo......d!.i	2i(Jt$	n' rt
Seevente ....5. itJ	lti	72O.
axa de nrarn'n-
cula ...........
«	«	exame.......-lOS

Emolumentos de
diploma .........109$

Certificado mie exa-
me-ou de qual-
quer documento
existente na se-
cretaria	.........5.
Art. 427. O corrsellro superior I'esclveré

sobre os casos omissos nesta lei.
Ara 428. Fica revogada a legislação

em contrario.
Paro da canmrnui'a dos deputados do Estado

de Mirras Gera(-, s aos 31 de deseunbr'r de-
1891.-0 seem'etario inteu'iumen ,-Euc.r:xio SIM-
PLICiI) DE SALLES.

Mensagem ri que se refere o offleio (lo se-
cretario da eamnnmnit dos senhores depu-
tados:

S,',s u'n"nib,'os do coní/resso do Estado ai'
Alias Gc'i'e,.--Aj.uc 'cs OS sinceesSes lotiti-
cos, que se hão desnlobrado sobre o terri-
torio Lrasileiu'o, determi nraundo
cias tãotão m'mrpidas (limão inrpr'eviinc 5. é motivo
de justo coniteurtauireirto, irao sutura rir mn

sinmïo para toda a tarnilia miireim'rr, ',ei'-vos
de novo reunidos mio seio dessa p: l'ectmnn -
da, que tanto lia fortalecido e elevado aos

CAPITULO 111



nos;os e ao "] esm os olhos de extranhos	No presupposto de que as confiibuiP OVOS , o licito e invejavel trabalho da orga-

	

	 5Coliradas pelo estado, em virtude da disposi-r1isa{Io Politica do estado de Minas Ge-	çâo da lei do orçamento n. 17 de 20 de co-raes	
vembro ultimo, art. 2.	2 e 12, contraria-

	

Lamento. porém, que taes acontecirnen_	vam os preceitos do art. 11 coinjinado comtos se neto terminas 	sem repercutir em	o 9.° da Constituição federal, o Sr. ministronosso territorio, aondepor fim d espertaram,	dos negocios da agricultura commercjo ena Viosa e na Campanha loucas espe-	obras publicas dirijo ao meu iliustre an-rança ou adormecidas ambições que feliz-	tecessor o aviso de 12 de janeiro proximomente destoarji do sentimento geral do resto	passado, em o qual lhe chamava a attençãoedo estado, votado patrioticai i te á obra da	para  assuwpto, no intuito de queprovideri-con3li(laeão das iIístif ili ,-ões republicanas,	cias fossem tomadas afim de ser respeita-plantadas no solo da patria pela revolução	do o preceito con simstitucional
dispen's'ada a estrada,	 e erro central

	julgado trans-de 15 rio novembro.	 gredido, e bem asE nomea(jaIente os sue que tive-	d f	do Brazil de continuar a co-ram por theatro a ultima cila1e, determi-	brar taes impostos.riando, da parte do illustre presidente do	Como vedes srs. membros do congresso,estado, a inesperada resolução, que coliocou	aquestão refere-se directamente ao mecha-em vossas m ãos a renuncia da elevada in-	nismo do systema tributai'io mineiro e tendevestilura, em a qual o havieis
frente dos publicos negocios.	

coliocado a	a alterar noções e principios de longa data
Conheceis, srs. me	 Vinculados	nossa legislação fiscal, e que

	

mbros do congresso,	passaram até agora, como conquista respei-os motivos que, para a grave resolução,	tada dos mesmos poderes, que em temposactuaram no anino do illustre supremo ma-	idos julgaram opportuno dispufa citado avi-l-a.gistrado, pois que por seu recente mnanifes-	Nãoto torn	 o se tratava, nos termos doaram-se con mecidos de toda a fnii-	so, de uma simples modiflcaão para a quallia mineira; entretanto, por mais respeita-	o governo se acharia habilitado por vossaveis que ser possam, por mais nobres e mais	autorisação, para revisão das tabelias do im-honrosos, como o são, para s. exc., não	postos; o propoupam a mim ou a vós, repres	 lema era mais grave, porqueEstado,

	

	 entantes do	se negava ao Estado o direito de percebero pesar sincero da perda do illus-
tre homem de estado,	 contribuições que a referida lei de 20 dedo,	 que forte e prestigia-	novembro orçára na importante quantia de

	

cem tanto lustre para si quanta glom'ia	869:0528000para Minas, havia dirigido com mão segura	A interpm'etaeão do Sr. ministro da agri-os altos destinos da terra cummum no mi-	cultura portanto, levantava um conflicto,cio de seu governo de estado auto e	que, escapando a competencia do poder exe-independente,	 o	
cutivo, só de vossa sabedoria poderia roce-Chamado ao honrosissjmo poremado	 desam-	bem' a solução.bicion	posto, que nossa lei fundamental	

Clamas e terminantes , como o são as cita-e o vosso ceredictun2 me assignalaram em	das Circumstancias quaes as relembradas á	disposições da Constituição federal ófrentedaadministia . ão,ás vossas luzes veri-	sem duvida deploravel a confusão levantadaho pe ]ir o satjio en sinamento como aos no-	entre taxas itinerarias, ora denomjnadas
contribuições sobre géneros de consumo debres estimulos do patriotismo pedi a força,	
fóra do estado—como as qualificou vossopara a ingente tarefa do governo, emquanto

guardas dos poderes supremos do estado e	primeiro orçamento, e—impostos de transj-orgams de sua vontade s oberana, resolveis	to pelo territorio de um Estado ou na passa-em vossa sabedoria a soluçã o que de	gem de um para outro—como se exprimeespera a renuncia do illustre presidente de

mental da União.

a
ta
quelIa Constituição'e deploravel porque sóMinas; e estou cer

	

que. eoncedcnjo_me aqueile, sem o qual SO

to, diz m'o a consciencia	confusão poderia descobrir na lei, mi-
neira uma offensa ás disposições da lei fun-M2 enfraqueceria o mais

ão, reso	
seguro critcritérioda	

srs. membros do congresso, o

	

da adminlstm'ae lvereis esta com o	Conheceis

	

acerto, com o mesmo acendrado patriotismo	elemento historico da contribujç0 impug-

	

com que guiastes o nosso querido estado a	nada e sabeis que a antiga provincia, incor-

	

essa culminancia de prosperidade, de paz,	co

	

n-	
rando-a em seu svstema tributario pelade união e de liberdade, que o tornou si	ei n. 18 de l.° de abril de 1835, já nesse

	

guiar e invejado entre SeUS irmãos da fede-	primeiro acto a croára, sem attenção á for-ração brazjleira	 tuna dos contribuintes criterio scientjflco

	

Assim, congratulando-me comvosco por	do imposto, mas adsti'icta ã irnportancia do	vossa presente reunião extraordinaria, e da-	serviço especial anue era destinada, carac-

	

da a razão da minha actual presença no ele-	teristico peculiar da taxa,

	

vado posto da suprema magistratura do Es-	Disto são prova irrecusavel os arts. 29 e

	

tado, cumpre-me expor-vos, no desempenho	30 desta lei, os quaes limitaram a impor-

	

de meus deveres, a questão que determni_	tancia da contribuição a 12 , j liquidos denou vossa convoca(	
p	s et

	

e que a ias entende	todas as deseza fias originariame00

	

directamente com o movimento progresjvo	com a construcção das estradas, que a taxade nossa vida economica	 devia custear; e com este caracteristico foi

	

Obediente ao preceito constitucional que,	sempre repetido no corpo da legislação mi-

	

determinava os limites de suas elevadas at-	neira, como são prova as leis mi. 78, de 12 de

	

tribuicões, meu iliustie antecessor enten-	abril de 1837, n. 275. de 15 de abril de 1844,

	

deu e o fez com o seguro cri tério que ha dis-	n. 281 de 15 de abril do 1845, e finalmente o

	

tinguido sua a dministraç 0 que a solução	regulamento ri. 14, não tendo podido infir-

	

definitiva de tão m omentosa questão não po-	mal-a a revogação por parte da assombléa

	

deria receber a consarm .ão do poder, que	geral, da lei citada de 1844, sob o fundamen-

	

nosso pacto fundamneataf cofiocou a vosso	to de que era infringente do disposto no art.

	

lado como o braço forte, que deve corpori-	12 do Acto Addicional,

	

ficai' vossas decisões soberanas mas sim do	São-vos igualmente familiares os precio-

	

concerto de vossa sabedoria e patriotismo,	sos subsidios, que em favor da taxa mineira,

	

tão fortes e seguros na vigilancia dos caros	aliás tinteresses da tmnilia mi	 ambem decretada por outras provin-	neira uão
jado

fecund os	cias ministram o parecei' do antigo conse-no sair engi'andecim110 trah 
q
all	sobre	lho 'de estado, por fim convencido da dou-

	

o solido fundamento da defesa do direito	trina acceita e executada depois de 1845 por

	

proprio e do respeito á prerogativa alheia,	todos os poderes da nação.

ft
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Assim é que em vossa sabedoria não p0-
dieis ter decretado impostos ou creado di-
reitos aritagonicoS aos preceitos cardeas do
pacto da União e si, corno disse, por deplo-
ravel confusão em doutrina, aliás consagra-
da por uma pratica ininterrupta de 57 anrios
sois chamados a pronunciar-vos sobre in-
terpm'etação, que parecera de longa data de
finida.

Alem disso, senhores membros do con-
gresso, se nasce da nova terminologia da
lei do orçamento vige nte a comnprehensão,
que privaria o estado das fontes de renda
do art. 2, § 1 e 12 daquelia lei, corno prohi-
hidos pela disposição anterior do art. 9, 3
da Constituição federal, riem menor se me
fiuarra o desconhecimento da verdadeira o

sã doutrina reguladora da materia.
Se rio regimen passado em que, unidos ao

centro pelos laços estreitos da Constituição
imperial. e apesar de resumidas suas prero-
gativas e sujeitas ao beneplacito do governo
geral, as províncias por varias vezes tenta-
ram desorganisar a legislação aduaneira do
iinperio, accrescendo ás tarifas das alfan-
degas outras tarifas decretadas pelas mes-
mas provincias; do que se não deveria re-
ceiar a União no dominio do novo regimen,
que as converteu em estado autonomnos e
independentes? Afigura-se-me que os factos
afludidos justificariam de sobejo a prohibi-
ção do citado art. 9.° aliás sem razão de ser,
se outra fosse a compi'ehensão da materia
sujeita.

Preceito visivelmente destinado para os
Estados fronteiros ou , beira-mar, aonde a
União tem suas estaçes fiscaes, não me
parece chie applicavel ao Estado de Minas,
que, pela ausencia de alfandegas, ou mesas
de renda, não pôde com seu systema tribu-
tarjo, alterar sob qualquer aspecto a legis-
lação aduaneira federal. Em suas relações
com paizes estrangeiros ou em sua solici-
tude pelo bem-estar da naçâo,póde a União,
armada do citado preceito de sua Consti-
tuição, organisar essa legislação, sem que
se lhe anteponham os entraves por vezes
lancados á tarifas das alfandegas do impe-
rio; foi o que procurou, assim me parece, e
conseguio o preceito coni titucional.

Demais, nem em outra ordem de idéas
me parece deferisavel a doutrina do aviso
de 12 do janeiro. Nacionalisadas as merca-
dorias de procedencia originariamente
estrangeira, e nacionalisadaspelo paga-
mento dos direitos de alfandega percebidos
pela União, em que pôde prejudicar a esta
a tributação de taes mercadorias, na sua
import-sção, para consumo do Estado?

Como vedes, a medida interessa apenas
a vida domestica das populações estadoaes
e pela contribuição lançada á sua fortuna
peculiar; portanto, escapando á compre-
hensão dos principios que regem as rela-
ções da União com os Estados ou dos Esta-
dos entro si, é compi'ehen4ida pela exten-
são da doutrina, aliás constitucional, que
permitte aos mesmos Estados a tributação
das mercadorias de sua propria producção,
quando exportadas.

A doutrina tem seu assento no mesmo
art. 9. 1 citado e firma-se no preceito consa-
grado no § 1, n. 1 em que aos Estados é
permittido usar da competencia reservada
exclusivamente para a União, de decretar
taxas de seilo, quando estas entendam ape-
nas com os actos emanados de seus respec-
tivos governos e negocios de sua econo-
mia.

Se, pois, a tributação de mercadorias
importadas para consumo, affectando uni-
camente a fortuna peculiar das populações
estadoaes, é medida que não interessa senão
a vida domestica destas populações, o acto

parece só comprebendido na categoria dos
negocios de sua economia.

Além disto, a prohibição não se estende
ao movimento de mercadorias do um para
outro ponto da União, senão emquanto em
transito ou quando recebidas por importa-
ção, o que suppõe, nesta hpothese, sua in-
troducção ,le um paiz estrangeiro para os
dominiosda União, condição essencial para
que se dê a importação; é esta a Recepção
quer do direito fiscal, quer dos phiiologos
eeconomistas. Parece-me, pois, que escapa
á acção do preceito estudado a introducção
de mercadorias, que não venham directa-
mente de paiz estrangeiro.

Exposta desta arte a questão que vos
reune, é vossa a competencia e será tam-
bem vossa gloria de sua solução justa, equi-
tativa, inspirada, já nos sagrados direitos
de que sois os primeiros e melhores defen-
sores, já no profundo respeito, que todos
devemos ã lei suprema da União.

Entretanto, não desconhecereis a neces-
sidade de habilitar o orçamento com outras
fontes de receita, que suppram a lacuna
sensivel que lhe trará o vosso ccredrcturn,
caso em vossa sabedoria entenmdaes proce-
dente a doutrina do aviso de 12 de janeiro.
A verba em questão representa quasi um de-
cimo do orcamento total do Estido e sereis
os primeiros, com vossa nunca desmentida
solicitude, a reconhecer que, sua eliminação,
sem substituição por outras fontes que ve-
nham restituir ao orçamento o consequente
desfalque, acarretaria grave desorganisaçfto
nos serviços publicos por vós creados e já
providos.

Devendo de novo dirigir-me a vós por oc-
casião da abertura daproxima sessão or-
dinaria, terei então de desempenhar-me do
dever de expor-vos detalhadamente o estado
de todos os noocios publicos confiados á
solicitude da am?ministração.

Senhores membros do congresso mineiro,
o Estado de Minas Geraes tudo espera de
vossas luzes e do vosso patriotismo, acos-
tumado, como está, a ver em vós os mais
estrenuos defensores de seus mais caros
direitos e altas prerogativas, e está certo •3e
que, no encerrardes vossos trabalhos, te-
reis deixado um novo exemplo de sabedo-
ria não excedida,e mais uma vez affirmado
solidamente os nobres élos, que o vincu-
lam á federação Odos Estados Unidos do
Brasil.

Palacio da prosidencia do Estado de Mi-
nas Gemes em Ouro Preto, 10 de março
de 1892.—EDUARDo ERNESTO DA GAMA CER-
QUEIRA.

O Sr. Camilio (te Brito, pede ao sr.
presid-'nte para dar andamento ao projecto
sobre concessões ás industrias, visto não se
poder ainda tratar da questão, para que fôra
convocado o Congresso.

O Sr. presidente declara que. á vista
do art. 33 da Constituição não póde, sem
que primeiramente se manifeste o senado,
attender ao pedido que acaba de ser feito.

A vista desta decisão, o Sr. C. de Brito
requer e é approvado, que se dê para a or-
dem do dia seguinte o projecto que concede
favores as industrias.

PROJECTOS
E' lido o seguinte:

N. 24
O congresso do Estado de Minas Geraes

decreta:
Art. 1.0 Na proxima eleição para presi-

dente do Estado terão voto os cidadãos ii-
cluidos no ultimo alistamento eleitoral, que
subsistirá para as demais eleições estadoaes,
emquante não fór feito o novo alistamento,
nos termos da lei n. 20 de 26 de novembro
do anno passado.
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Até és 4 horas da tarde:
1.0 discussão do projecto 11.2-1 determinan-

do cine na poxima eleicão, para presidente
do estado terá:) voto os cidadãos incluidos
no ultimo al istamento eleitoral.

11 dita do de o. 25, autoi'isando despeza
COM a'quisição de um predio para as ses-sões do senado.

2. cio de n. 15, concedendo favores ás in-
dustrias.

Levanta-se a sessijõ.

2.0 SESS() EXTRAORDINARIA EM 17
DE MARÇO DE 1892.

PRESIDENCI A DO SR. CARLOS ALVES (1.0 SCC/'e-
tarjo.)

SUMMARIO -- EXPEDIENTE. - Edjficjo da
camara,__Disciij.ço erequerimento do sr.Rebelio Horta,—yoto de pesar.—Discmir_so e i ndicação cio s i, . Costa Seria.—O,'_dem do dia—Eleição P'esidenciai.Edjfeio para o senado,—Discursos dos srs. Re-
belio Horta e Costa Sena.—Favores ásindustrias

ELEIço PRESIDENCIAL
E' approvado em 1.a discussão, e remet-

tido á comrnlssão de constituição , o projec-
to n. 21, determinando cjtie, lia proxima dei-

cão para presidente do Estado, terão voto os
cidadãos ind uindos no ultimo alistamento
eleitoral.

EDIFICIO PARA O SENADO
Entra em primeira discussão o projecto

o, 25, que autorisa a accjuisicão ou consti'uc-
ção de Sufi ediiicio para as sessões do sena-
do .	 -

O Sr. Rei)ClIi) Horta:--Sr. presidente,
pedi a 1alaa'a para ollrecci' ilili Substitil-
tia- O 110 pi'OjsciO CIII (lisL'[ISSãO.

Sou o prilnsii'O a reconhecer a ui'gen-la
(Inc temos de [lii) pi'c'dio, embora rnO(leSdO,
mas colei as ileces 'JCOIRS accoiumodaões e
decencia para as sessões do senado, assitu
(eOfi'io di exti'anhrir t ine , cons ri uanto itivOilirl-
tal'iaIrlellts, tivesse sido feda a remoção do
senado do outro para este edificio, sem lei'
sido ao menos ouvida a neza. Euti'ctanto, SI'.
presidente, se por um lado I'econitai'o essa
necessidade, que realmente é urgente,pol'
outro ta lo, oco posso, emoliecliencia á dis-
posição constitucional contida rio art. 13 das
disaosieres trausitorias, segundo a qual es-
tá mudada a capital cio Estado e o congi'es-
so obrigado ria pl'OXilili seguinte sessão, de-
pois cio apresentados os pareceres das res-
pectivas con)miisões, a fazei' a escolha do
local para a nova capital, deixar mie ter es-
('l'up Li tos cio votar a autorização constante
do projecto em discussão e de julgar menos
correcto ou mesmo certa incolierencia por
parte do senado ei-is autorizar despezas
com a consti'ucção de novos edificios pia-
htico. quando as já realizadas corrios edi
licios existentes sei'vein de principal ai'ga-
monto áluei les que combatera  mudança
da capital, para iuiprigilnl-a.

Na , ) cles:'jo, Si'. prasiilente, pt'iricipalmen-
te nesta o'rasao, por iliultüs iTlOtlVO5, a
mais impi'opria. que se veja neste meu acto,
completamente desprovido de quaes-uel'
pl'eoealpaoes a ilibação cio fazer i'eclVei'
UITIC ijuesico que tiiIItO5 ociios di l'TiidOl'eS
i Il ,j isttttueti te tem trazido para o oi'aclor,
IIiIIS SilO O urii'alneute Ii- i)ta(iiell('ili ida
que entendo devemos todos fI'estar lis dis-
posicões dia nossa Constituião, tanto mais

o com mais acerto e cor-
recção, consagrui' p01' outro meiO O mesmo
fim, e é isso justamente o ci ne venho pro-
1)1' ao senado no substitutivo a que use ia-
t'o, segundo O qual fica o pi'esideiite auto-
risado, 010 VOZ tio mandar edificar ou adqtmi-
Nt' por ioniir:i, a fazar iri'e'ridamneiito, por
0111:0 anuos, de tini predmo cfue possa, oífe-
1'Zcei'iiS necessai'iisS ae ' 101nmodações para as
sessões tio senado, e melitoral-o, doiit'ol'a)e
4'O:iviel' III) Hill a jilO se destina.

O Sa. CAMII.LO DE BRmTo:--Não é econo-
1110 '0

O Sia. REIIELLO Hoter.:—Mas é o regular,
E ii todo o 0d150, pOl'dlii, olfsreço 1) SIl-

bstitintiva, peio qual votarei e o seriado cio
sua sabedoria resolverá como melhor en-
te n der.

Jul go cpie com a verba de 20 contos, no
inaximo, péde o governo arrendar uni excel-
lente pi'edio por aquelle espaço de tem p0.
e alaptai-o para os trabalhos do senado.
até que o congresso di a sua oh ima palavra
sobre a mudança da capital.

() Sie CAsIlm.l.o DE Briio:--Parece que ris
11disciissão oito é occasião oppoi'tuna pala
oliereeei'-se subst utul r'0.
() Sir. RrmmiEnm,o 1-Iomem.:—Ao menos a praxe

feris sido sempre esta, isto é: de offerece-
i'cmfl-sC sustittitivos a todo projecto sómente
na 1,0 disciissao, e mão a'insittii'-se na 21
seroso SlIhstitIItIvOs a artigos, ou capitulos,
comit'orne a discussão do projecto tambem
f'õr por artigos ou capitules.

Passo a lei' ao senado o substitutivo, o
qual diz o seguinte (1d):

E' apoiado e entra cotijunietamcaite cru
discussão o seguinte:

S ii bsttiitivo.
Alugo rouco Fica ' o presidente- loEstaclo

liutd)l'iSdllO a despenderaté a juanda de
Vulto contos de réis como o art-elilaiiieiubo,
Pc)!' C1I1CO ilílriOS, de nitmi ll'eiiidl, S,iLl itiOdi
tica , LO, 011 concertos ileeeSsaIi.CS, e (teia
Oíiei'ea 115 Cotiveimietltes accominodiaçães
para OS ti'ribaliios e sessões legislativas do
senado nisineipo.

Saia das sessões, 17 de Islar;O de 1392,--
R. HORTA.

0t4i• . (orta seiia:—Não temos o seu
discurso).

O Si'. Relreilo uni ir'.:—Si'. presidolu-
te, esteira iTtiiiti) longe de stuppoi' que o su-
isnjttitivo (file lia i:iciicd) tive a liotmra de ol"
t 'e - ecei' a (eOilsillel'aeitO do seriado pildiesso
tmazer a diO, 1. umSS:lO as questões levamttaciits
Pi0 illusll'e colle-ga, o si'. Costa Sena.

Não censurei o govem-to de fúrina alguma
e muito menos o i'ai'ia iio tacto de ter ilrido
unia boa accoruinoml:eão a escola de aliei'-
ruceia, acto este tanto monte .jdist) quanto
é jgn o cio louvei'.

Seni pre estive, 001110 es aleu sempre
pi'otmlepto a pmsmr o meu fraco apoio e au-
Silo nICo só a essa escola, como a todos os
e-sl;iheiecmineníns da instiueçao em gei'al.

Não fiz se quer a meiot' ret 'emecia ao
tac to cIo havei' o presidente cio Estado cedi-
do O edltltelo elo lu a t'uuee ionou o c"gws-
so á mestria escola.

O cicie disse, e isso mesmo incidente-
mnenite,foi dlUC Inc tiavia causado extra tshesa
o facto cio se haver feito a niudan:a do
senado pala o pi'edio eu que mos achamos
sem teu' sido ouvida a moe-se do macusa se-
lia do.

1) Se. COSTA SENA: —NiiO consultei a v
excdi

ti SR. RELELI.o Ho:zix:—O meti nobre col-
ega 0150 doo-me a lioli ia de pm'oeu1'ar-me

filtra esse tini, rues é certo file ereda)Iltu'ii ltdiO
me, [0' acaso, lira de casa, falou-me ri
respeito, mulas o facto a íjne me refe éri pos-
teriora este, como eis aparte por vezes já
de<-lar(-4 a e', exc.

O S,'i. Cosi- N, SENa — Mas, se não nos eu-
c'o:ti,-assemnOs, lwommdóa a v. exc. em sua
m'osimlencia,

0 Se. llEiSEt.1O Hw=—Nesse mesmo
t ia e talvez ti essa Iliestia bom-a, ett'etrunto,
fada-se já a reinojiiO da escola do pilar-
ia cia,

Queira. porém, v. exc. attetimier-me e'
verá que absolutansemits nua tom i'Clfl çiio al-
g uma esse d'ora o Ocmti'o lacto, a que hgeir a-
nente referi-riu', como que p ara eximit-me
e -r nobres collegas (ia mesa, da res-
ponsabilidade c1ne não nos pertence dia pas-
sagem do semiaio lia IR aqui.

Já agora, porém. direi em poucas pala-
vras o cine entre nós SEI passoU

Segundo o cici e me disse então o cohlega,
o semiacio, conforme, o accircio testo domes O
presidente, passaria a furmccionar Ou em
uma das saias que já havia inam:dado fio-
parar no novo ecimticio da cainara dos depu-
[di (lOS, Oti 110 salão etil (l ime ildivililil SIdO r0-
bradas as sessões do congresso catisti-
liii rife,

Ern qualquer desses dons logares o sena-
do fiaria perfeitamente accoinuTio1l adia e, 001'
tanto nada moe cabia oppór a seusalïtânte ai-
viti'e.

Mais tardo. porem, soube, e isto a bem
po5 dias, c1ue o senado passaria a fone-
ciciiar no pi'edio da imifenidemicia misnmic0-
pai, sendo-lhe n)ii cedido sómncute o saião
das sessões dia mesula ilifelidlem)':l 1r ti-
cai' o outro, aliás de maiores ,tliac:iSõc 5,
reservado pala os trabalhos cio jure.

\rt. 2. 0 Revogsm-ss as disposicões era
Contrario.

Sala das sessões, em 20 de marco de 1892.
—CAMILLO DN BNITO, ANTONIO MARTINS, C.
SENA. J - P- XvIE)A VEIGA

O Si'. A. Martius requer e obtem do.
pensa de intersticio e de impressão.

Vai o projecto a co:nmissão de consti-
tuicão e poderes.

O Si'. A. irtins requer e obtem sus-
pensão da sessão até que a eommissão for-
mule o seu parecer, visto tratar-se de mate-
ria urgente.

Algum tempo depois continua a sessão.
A requerimento do si'. Silviano Brandão

o sr presidente nomeia os $rs. C. de Brito
e A. MaNias para servirem provisoriamente
na som mIssão de poderes.

C' 	Silviauo BrarldãI) apresenta oseguinte:
PARECER

A commissão de constituição e poderes,
á qual foi P-2=o projecto no qual se de-
termina que, na proxirnaeie j ção para presi-
dente do estado, tenham voto os cidadãos in-
cluidos no ultimo alistamento eleitoral, o
qual subsistirá para as demais eleições es-
tadoaes, emqumito não lei feito o novo alis-
tamento nos terinos da lei ri. 20 de 26 de
novembro do anuo passado, é de parecer
que seja o nesao subasettido á discussão,
afim de sei afifrovado

Saladas colilmissões 16 de março de 1892.
—SILVIANO BeANDãO, ANTON1O MARTINS, CA-MILLO DE Bai'ro.

Para a ordem dos trabalhos
E' lido mais o seguinte:

PROJECTO N. 25

Art. unico, Fica o presidente do Estado
autoeisado á despenderaté a quantia de 50contos de reis cota a' acquisicãO, construc-
ção ou accommodaáo de um predio para as
sessões do senado.

Sela das sessões, 16 de marco de 1892,—
Da, BERNARDO C ysxuiaos DA COSTa REIS,A' requerimento do si'. C. de Brito do pro-
jecto dispensado de impressão e intersticio,
afim de ser dado pare a ordem do dia de
amanhã

Nada mais havendo a tratar-se o sc presi-
dente designa para aorden do dia seguinte:

PI>UMEIRÁ PARTE
Até uma hora da tarde:
Leitura da acta, exped

rimentos.	
iente apresentaáo

de pareceres,piojoctos indicacões e reque-

SEGUNDA PARTE

Ao meio dia, feita ,i acham-se
presentes os si's. Carlos Alvos, Rebeilo Horta.
Ferreira Alves, Caaullo cio TIrito, Antonio
Martins, Costa Sena, Xnvier da Veiga,
Manoel Eustachio, iíelto Franco, Antonio
Carlos, Silvimio }lrandéo, Costa Reis.
Gomes Valtadão e Kubitshc faltando com
causa participada os si's. 1-3 ias Fortes e
Alvaro Matta, e sem cita os mais srs.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvaija a acta cia antecedente
O sit. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE

Oficio
Um do sr. dr. Theophilo Ribeiro, commu-nicando que, p01' acto de 11 do ímr:'ente

foi-lhe concedidaaexonei.aceoque pedio, do
cargo de Secretai'jo ifltei'jno dos Ice )CÍOS dointer iol'.—InteiI.adlo

REQUERIMENTO
O Si'. Rebeilo HOr tfl:-_1) S tço sr. pre -sidente, que já é occasiãis a senado conhe-

cer ao certo a q tilinto montntu as despesas
realiza -ias pelo Estado, com a CO1StrUC . O edecoração do 1 -levo editicij desi j naclo aostr:balllos legislativos, tanto do congresso,
como especialmetite da cansara dos srs. de-putados, que neile j
cio o ar.	 á passou agora a flane.

Não falta quem affirme , que são fabulosasas sOlnmas allt já cons umidas, dlilatido lia
realidade creio, não serem estas tão avui-
tachis como geralmente se diz.

AWIRO do gove r r lo— t-ião desejo que sobre
Mi e possam i'ecaliir injustas accusaçõe e
demais entendo que, tanto o senado como a
Cdl tuara devem t er p leno co n lei imnc'sto de
todas as despezaS que pesarem sob
re	 re os co-

fs publicos cio Estado, por isso entendi de-
ver pedir ao mesmo governo as necessasgs
iná)iluaeões a respeito destas dlespezas que,
P01' não estai' cotão concluida a obra e
tanto, não serem perfe j taiejtte Conhecidas
flaturalmellte não foram consignadas ao i'e-
lalorio do e x -goverriador e nem constam dos
quadros e tahellas offei'ecidos ao congi'esso
em a sua anterior reunião.

Peco, pois, a V. cxc., Sr president e Sr,
dique fazer chegar ao seu destino o seguinte
i'cquerinserlto (lê):

E' apoiado, e sem debatedebate approvado o se-guinte:
RE QUE e i:IEXT0

Requeiro que se solicite do governo do
Estalo as seguintes infoi.maées:

1.0 Aquauto IflOiltain as dcpez s já feitas
com a corlstrtic'i'ão e dieeora y , t) (II) novo pi'e-
dio destinado ás sessões cia 'munia do2 de-
putados e as das duas CAnIC rls cm
so;	 congres-

2.° Se ainda lia alaiasec dospeza a f'azer-s
coro o preparo ou coaclusao desse mesmo
preci io.

Sala das sessões, 17 de março de 18,')2.—
REBELJ.O HORTA.

vo-ro DE PESARO Si'. Costa Sena (Não temos o seudiscurso)	-
E' apoiado, e sem debate approvsda una-

nlluelueilte a seguinte:
INDICAÇO N, 9

Indico que se insira na acta um voto de
pezar pelo fitilecimento cio deputado fede-
ral di'. Francisco de Paula Ainai'al

Saia das sessões, 17 de marco de 1892.—
COSTA SENA.

ORDEM DO DIA



32 -
- -i a:	or ia-se s itn11esmnt , a ia trodu-

e erti 'ceil-os aos fazendeiros
O sZn. Rocin, LA(-iOA;-5aJ)e se os contra-

(antes inroiizji-ai ti alrtum ?
O Se. C MiLLo D Heiro;—Pelas ii) forma-

coes que ti\e o anno passado, introduziram
oito 'untos e tantos (ifa cticc,'sos ape,/es).

1 Se. ROCHA LM;OA:_Apreseritilvam do-
('([mentes falsos ao tliesouio, visados pelo
fisal. para poderem recebei a prestação.

V. exc. veja o relatorio que eu peco, e lá
encontrará doeuuierita . la a mi iha assrtve-

O Se. C.inj.o ne l3oiro:—Do fiscal En-
NO este d o principal culpado. Fique v. cxc.
certo que, se houve fraude, todos nós
a eontlemnapemos

(1 Se. Rocn. L.ieo.u—E a prestação foi
promutainerite p:tg'a

O S. C1iLr.o DE Berro:— Não ha duvida,
já d is s o. t ir e o svstema de ia troil ucção no
Esta-lo de Minas, tem sido muito prejudicial
ao 'i Souro, no ilittttfo de mostrar que o
prin'inal dtfejto vem das leis tlI[eautoij-
saram e do gov'rrio que fez o contrato. As
Cláusulas não acautelaram todas as Iivpn-
thes-s nem podam fazei-o; o processo não
tem orr's r e ndido a expectativa

Em S. Paulo. OS ira mgranles são ntrah i-
dos elos i M icios que ~ese acham, e alrn
disso attt1lí' Estado tL propaganda na Eu-io l ta. Nada disto ternos niuda.

(1 Se. X dV1ER DA \Ert;.:—Ern S. Paulo
acttn Imerite não se nas;a consa alCuina com
mi midrr'a'ão, porque tola a ièspéza ó feita
pelo tht-sou co federal.

O Se. C v,nrr,o DE lirUio:—DesrIe o ininis-
feno da aCriculluia do Sr Antonio Prado,
teve corno ofjeeío principal introlu,di mi--rniCi'antes cru 5. Paulo.

Entendo que o nosso coilega, o sr. Rocha
Lagoa, presta uri, mi p0 rtant e sOivio (apoia-dos: procurando trazer ri luzas irregulair-
dates desse servio e isto servirá de euj-
nalis'u [o para a coa feccão da lei s o b re i lu-me ratão, cU j os liii camcnt os pci nc ipaes
se e' iam rio pioJee to aprese adIdo, no au rio
Pas sado, pelo nosso c olleen, o si'. Carlos
Alves. Disto tirarerrios licão proveitosa.
Não sei se almi s-' finita la i unniara,ão e-
ponta nea mas, declaro que nao sou pio-
penso a outra; não aul orisarei coa trato
Iieu Ilim, porque este svsterua não V, mi--
P€'i rlo approvaão rio curto per'iodo das
ex p'rl p ncmas clii Minas.

Baste piolagaridas que tornem paten -
tos as Suas ri uezasar icolas. mrnmeiaes, a
va'itag-m lo solo e' rio clima.

São essas as co asjji'ra,ões l ute cri queriafazi' soltie o relti c rilnelito apenas para
auxiliar as irifi,i.rna.à05 solic[tadis pelo rio-
hr,' .s'nia'loc. e que eu já havia pelido o
anrro passado.

Ntriemen mais pelii ' lo a p-llavra, erit'er-ri-se a (litiussão, e SàO appi'orarlos OS Po.q'ri ldieutos
O Sr- Costr	oia obtendo urí.tenlciaapresenta o Seauini•

PA UECER
A cornmissão de ~nas e oltras puhli-

cas, tendo examinado o pi'cscule projecto,
ó de parecer que seja adoptada, acresceu-
tan do-se. pordui, rio liii :—fi'arido aberto ao
•J\fl o o respectivo credito.

Sala ' às Sessó's, 18 de marco de
C. SENA.—VFIU - C . tmmrio --R. L.)noA.-
J. GOIE E. Hoisr.v, venieijo.—FERIIEIm(\A LV ES.

Disitensalo de impressão o i riersticio, are ;u'i'imento di sr, C. Senrt fica sobe amn's 1 pira entrai' ria ortieni do traIem llios,
ORDEM DO DIA

ELE1Ço PRESIDEXçmAJ,
E' ap provado, em segunda discussão, o

projecto ri. 2-1, detei'miij nauido que, na pro-

Cima e irit'ão pai'a presidente do Estado, te-
rão Votos os citiriditos iucIuiis rio ultimo
ai istamerito eleitoral.

A' requei . i mcii tu do si'. A. Mai'tin s. dis-
pensado o nitersi icio em favor leste projeto,
afim de sei cmm Smào ria ordem do 'lia deamanhã..

Nada mais havendo a tratar-se, o si,. pr e-sidente desie-nia para a ordem do dia se-guinte
1. ('ARFE

Até urna hora tia tarde:
Leitura da acta, expediente, apresentação

de pareceres, projectos iaiicaões e leque-
rim cc to 5.

21 PARTE
At ris c1uati'o lioi'as da tarde
2.t dmscrrssiio mio projecto a. 25,al;tarisar1Io

desieza com a aeqursi'ão de um predio
pata as 5C55e8 do senado.

39 do de mi. 21 A~Liando (i nc lerãoVotO Para a i t roxiina CiOi'-) presidencial os
eida,lãos incluitlos no uIti:U) alistamento
eleitoral,

2.a do de n. 15. do anu ','as510 cori'e-rie ido favores ás industrias	-
Le\arrfa -se a sessão.

l.t SESSO EXTRAORDINARJA AOS 19
DE MARÇO DE N92.

PRESIDE"cm\ DO SR. FREDECiCO AtiUSjt)

SU M\JXRIO_ ... Exi'EOIENrE— Pu1ijc,ico
cl (l'hatcS— Ecu (ceia le m:m'rdatta.-_-_
O,'táoi do dia.- Elei ão p residencial . - n  

para o sena-lo.— Favores as mi- -
dus:rjas.— Discursos clo sms. C. d, Bri-
to e X. da Veiga.— A1iirrrento.
Ao meio lia, feita  a eiiamidr, n'Irem-se

presentes os si's Fie lene3 cugirst- e- CarlosAi eo , Reli) Horta, .iitO a M,~ Ca-
mil[o de flrjto, l"err'eir:t AI--es, Coe- Heis
Silviarmo BOI dão Maniou! Fusin ia, Nu-
litslr'k. Xaviei' ria Vei ga, Costa 5 era, Ro-
cha L-ito (10 lues V:m 1 leilão e M (oco, Fran- faltaa'Io com causa Par ~dala os s is.
Rias Fortes, Alvaro iIatta e Oiivd'ii-a Puni na.
e seda dia is mais srs.

Abiv .se [i SiSSilo.
E' Ida e ap!rovmla a acta da arrte'e-

dente.
O S. PRESIrtEN1-E cornm't-mio que.mu

enco::l:Oo los de saude, em p essoa de sua fa-
miEm. não pounle 'umpni'eei' as primeiras
SesK 2s.

O S. 1.° SEIriErAirio dá conta do -e-
gult--:

F:Xm,EDicNTE

Sala dns essõeS. IS de rim -a I i
-('Ai:LOS F'EnImEiRA Aivas, i-B-:mizr n o iluara.

Este parecer é al t trova rlo sem debate.
RENCNCm5 DE MANDATO

O r. &'4li iaiio Braiuli'to. pela com-
III isso (li coristitu i':ão e poiei'es. otïerece
o Seguinte:

PARECER N. 18
A tronlinissão de cou-stittriçfio e pudei'es,

ii piei foi presctite o otlicio do sc. co use-
liteiro Ailurmso Augusto Moreira Penua.
i'.rnunt'idIrldO o mrmnilato (lo senador. é de
ja'.--'er m lii i-'. de accordo com o íI isposto rir)

1° cio ar t . 22 da Constituição, s-'j:L aceita
a r--t'ei'itia lCit u:icia e olli cons',1mrenldI Sela
lei te a cornrn na i'a'ãol egal, limo eutntndlo que
fique m) senalo, pnivalo tias luzes de tão il-
list me imlelnhtm'o.

A como o issfio, comquanto rio presente Pa-
reci' não entre em discussão soitre Os mo-
tivos mia rcniinmcra, (", de oprnui:mO (11(0 deve fi-
lar Iirin:t'lo ti pr'Irn'ipio mie (ni', rio Seriado
mmm tete avo liai' as razrt-'s e ajr''ial' os mo-
tivas que determina 'nu a re:mrnncia de mau
dar), pior [arte de seus membros.

Sela ti ris com mi ssiãs, 19 lo março le
18t)2.—Srm.vrxxo BRANO.O, Xx rimxmo MARTiNS,
C.c\IILLO DE Dci ro.

Emn vi rt udo de nirg-'rr'ma reqtmeride pelo
smu Si lvi dIa o Brandão, cri tia esta pareci'
cai ti is' 1i55ã), e é a t trov:ii o sem debate.

ORDEM DO DIA
O P. kuiDlts&'lir'k , m'equcm' inversão da

mirem da dia, atirai do sem' discutido, de pm'e-
f-t'emm'ia. o projecto nt 21. que rc'conmhet'e a
('orn(etenm'ia dos í'idalao,, nrltrrramfl(nte tili-s-
t,I lo', 1tai'a a eleição mie 1tm''srdemmte do Esta-
tio, visto ser malerma e m'gente.

Este me- 1 riei'ime rito é rap n'o 'a1o.
m:n.Eiçã) m'REnil[tiiN(I ti.

E'mti'a. pois. edil 3.' tlis''usSao o projecto
ii. 21 uletornitinlantlo lime, uma proximna dei-
ç o lira pr'osmIenite do héad . terão votos
os 'iltd-(os incim[i:iOS rir) rmlt uno alistamento
e ter to ral.

1; a1 toO\ a -JO seio tle!t-mte, e m'emuetti'lo ii
iii 10(5 i d rcd ao lO.

(1 SP.3cav ier (1:1 Veiga, obtendo tu--
gemmci:i. oi1ci'e'm por parte da respectiva
'JnlmnmmssãO, a seg,r.ite m'e,laç'ao do ino-
Ice t o:

A cominAVo de rla~ a que foi lm'e-
SmSmltC o pro'CtO ii. 21, nm1tprovado cmii
dis'rissõa, é de lam'e'er que seja adoptaria a
s gim: tI' relação fumai

Ari. 1° Na proxinri eleicão de presiden-
te li) i-sn tio será a prrtvi'itanl) o actual alis-
tamento ei eitti'al . o q mral Servirá tamnbern
rias demais eleições estamloaes a que se feri-
lia de 1tm'ocerler, e emriquanito não estiver
(onic ltriio o alistamento eleitoral mie que co-
gitnl mi lei ri. 20 de 2ã mie mmove'mnbro do atino
passado.

As. 2. Ficam revogadas as disposições
(10 ('Ontrai'lO.

Sntl:i das com missã-'S, 19 de marco de
1892.-- J. l. Xxvmr-:rc DA VEmUA, (AromCm.o DE
limu ro, MÀNOE, Eur.0 nmo MARTrNS DE Ax-
1) [[E,

Sornio dispensado o iriterst icio, a retjmme-
ri-nenuto lo sm'. A. Martins, emitia esta redac-
ção em discussão, e é approvada.

EDIFICIO i'Aii.\ O SENADO
E approvado em segumuidru. (IiSt'uSsaO O

tra ,jecto nt 25, q aninOi'isa acquisiçao 011
co nisi m'mu't:ãt) de tirmi etl iti' io paris as Sessões
do senado.

O Sr. Costa Sena, oldemido um'gencia,
apresenta o seguinte:

PtRE(ER.
As t'omnuss(,es de obras publicas e ti-
nuças temido examinado o projecto mi. 25

n(il('i -violo ciii &a (llscmrSsUO, são de parecem
'nmtFe O mesmo crrm & a (lisc'nssao corri a

seguinte redacção:
Artigo urt Co. Fica o presiIermt'' do Estnnr( o

ninoni-sado a despenuilom' até a quantia ml
m'i mncoenta comutes de réis ('01)0 O a'qvnisiefio.
('O tmstm'rlc'din) Oti 'ie'Ofl) mil)]:) "aio de iitii l(F t 'i iO
P ara d15 sessões do seriado, tianrloI1i e,pdI itt
este tini, aberto o respetivo credito: mevo-
ga-la.s as disposi'ãrs tini corufiario.

Sala das sessães, lt ml ii)i-'	de
COSTA SEM—R.SExA.—R. L';o,---J. P. X.vvrn:e n.t
Vmin.t.—C. DE H:nmro.—Fmzuxcmsco Fecrneirs.v
Ar - VES.

Sendo dispcnsada a imress ao e ine-'rs-
ticio, a te u )rlm-'ato do sr A. Martins. d'a
sobre tu mesa para enmtn'fri' na ordem los
trai nt Ilos.

i-avúmmEC A 5 mxr)0StRiAS
E-é ra cmii 2 rlisemr,são o projecto li. 15.

e snmtistittmtivo da conr:mmksii', que conierie
nivoi'.5 O'm:mi',mSrmioS.

Iics ideim te ~~A O senado
(i)mmsI,OIC'(O em tis'uS-

S,) O StIbsmjmutl\ O or iit'Ojt'tO pi'idluiliVO.
O Sr, \elt 101' da	'ia observa Inc

Cmmm u OFa O regimento sei -) um isso par'e'elt1e
imvioth e'ie presente. leve ser pie (cri-lo o

sul'sn itumivi. lai-r a dis-'mssãt. porque foi
ajir'n(emt1alO p(-ia comuto issãa.

( 1 Sr. PreDIeii te ie'iara cio discus-
são o arL 1 'lo surte ilutivi-'.

El Sr. (iam i(1m dm' Rei to:—i Não temos
O Sim (1 iSeurSO

E apoiadm e entra t'omm1uuctamente em
d is ' : ussão ri s-e-iuinte:

Fim "i, '-lo
Ao W. 13 suppi'irmiit ri-se as pelas nas

ri or j 'ola. tiao,lo pi'et mnmmcia. etc.
S:ulmt ( 1, a s seães, 19 iii m tia m''O ri e 1-i2.– -
e milo mmc lirirri.
0 r. Krmlmstoo'Itek:—tNão tenios o seu

ei'. Xrmvi e e da Vai q ar—O nvi com
ri devicla atmemmciO 05 ,1rsi'mrs0-s itrutem'mdos
pelos i llmustres coiiegas,jmme mi-' pruce.leramn,
dis,'utindo o projecto ir. 15 oIiei'ei'itlo rm:E
SOSSilO ilit a:m mio passado, 11010 lmOli'rioiu Ser-
imilor o si'. E. de unto, e o smmbtitutiv-) aie-
s mintio pela digna l'oummilisidIi) reSletriva,
o qual auib'i de sem' detenmiiilo bi-iiimm-mmrle-
mnt'mi te pelo nobre ''(ator' tlessa CoO) a esse.).

Sr. pi-esideati', r'rrmitormi 'omn acanil:animmto
resultante da comi s'i'n'ia de iricoml-etemlio
((100 (t1mOia(iOS /ctOm ) na materia de tiro
gm'auidu pondera ,,-ao, d i tiu mios ot'Cupa, entro
no dultmitu» unuicamitemite umO erripermlmo de So-
licitei' a ademão do seriado, lelm'a a imtoi-
tnunm'iml do asSriitmliit), o qual leve ter uma
soltm''fmo mia aitmmi'mt de sua li-udenicia e rio semi
es trinei lo criti'rmo.

Corisirleramilo-se a nu:it erre (10 projeto
seu substitutivo sol, o i,onto de vista geral
tias id ias e tios jri mm' i pios consagrados
Itelos ecouiomoistas, inspirados por uma sã
i'mszão, de cento mão Se esi ratm liame que cmi
,les'orrie completa e i'atiii'al mente das comi-
cl usíes a lume (nimegnm ram os ii lustres collega.s,
que tomaram pari'-' no dcl mie,

E iu'e~ com o devido respeito, e mes-
mo como aitltlmiuso mis 1tatrnc lhes inmi,-im-ãeS,
já tio illmmstm'e amm'tor do pu'oecto. já da dis-
1 irm"ta isrn akssão, (j(i(' otiereceo o smd stitu-
tivO. dizem' lEU) 0 cjire se conferi] tanto no
projecto ('Otuts) mio substit imn ivo é a u'o.msa-
gmni'iio de odioso mmlommoltoimo, resuitC rmn' de
Privilegio mimttmstmticmi\tl

O Src. (' - DE Iittiio:---Nrto a poinid
(1 Se. X. ii \' Eitna:_...nilomtol,Ot:	1	ti-

s-ileio que sito idas co 'meladas --11 0(r)
nomflia politita, e cujas  co niseqirdi i,-ies miiit
mediatas, mas imnunediatas, sem'inimn i tinIu-
veluienite (:oimll'alimis aos irmterltos 1:110 -

Um. do ('llalf[o João Fi'at..i r. o 1 Pamthm
Castr , proprietai'io mio jormal t Estado de
Mmrmao propondo-se a patili': i ' os tral)f[-
Mos da atual s essãoextraord i mamãs tio se-
nado e razão de 3:6 ))r íj3 tJ reis mnen]sa's epediu:to a elevaito tia sribveneão, pala a
til it'a'jjo dos t 'altalhos ordivarios a 'lime é
obri g ilo =vi tio Contrato celebrado a ti de
juilie rio ani rio Itrissado.

Em setutla o Sr 1." secretariE) otfem'eee
por parte da commissão de policia, o se-
gumntc':

P,iREcEe\' 19
A mesa do semmado, torrando Conh'eimeri_

to ria irolosta apresentada pelo Sr. J. F. de
Paula Castro é de parecer Ind seja nicceita'1 uanto a 1 .' Parte , deixa aio d.., tomar cun-
heciinento tia 2. 1 parte, por ser o co a trnttan-
te obrigado a itu t tlicar os actos da sessão.
que deve cometam' a21 do corrente, como
pI'orogaão pque é da I. , sessão, ex-vi miocontrato lavrado pelo simpplicante,
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—35-ticos que tóm os mesmos nobres senadores.

(Apoiado de si. Costa Sene)
Sr. presidente, quaes São OS intuitos dos

nobres senadores, ideiiticos sem duvida ao
de todo o senado? Certamente que. por meio
de medidas adeci vadas,torneuteznos a indus-
tria mineira pai'aque ellase liberte das peias
que estorvam-lhe embaracarn-jl i e o desen-
volvimento, e possa aqui, em breve tempo,
enriquecendo os nossos concidadãos, e por
conseguinte tambein os cofres pu tilicos, aos
quaes sempre aproveita, indirecta e dire-
ctamente o desenvolvimento de qualquer
industria.

Mas, si-- Iii'esidento, v. cxc, vê, o art. 1
do projecto, a ser convertido em lei, trará
COMO consequencia o aniquilamento desta
mesma industria ahi precoiii.sada e que será
golpeado cega e fatalmente na sua grande
maioria, na sua quasi generalidade, si') e só
para florecerein sobre as rumas geraes
de dez, quinze ou vinte individuos a quem
ía administração publica conceder os privi-
egios de que trata oai't. 1.0 (Não apoiado cio
e». C. de B/ito).

Isto é evidente. Pergunto ao nobre senador,
que me honra com o seu não apoiado: aquel-
les que forem excluidos dos favores de que
trata o art. 1 e seus paragraplios. e esses con-
stituem a enorme maioria do Estado, pode-
rão entrar em concuri'encia franca, livre e
effleaz, com aquelies que forem armados
pelo governo desses favores? Certamente
que não.

Ha aqui urna selec'ão não só odiosa,
com rela'ão aos individuos, mas inteira-
mente subversiva dos 'duos, 	economi-
cos, e dos interesses geraes , que se pren-
dem a materia, porqne a industria é do in-
terresse geral do paiz, e não se compre-
hende que attentando contra leis Scienti-
ficas bem conhecidas, se sacrifiquem di-
reitos e interesses da communhão, para be-
neficiar-se apenas algumas dezenas de in-
dustriaes privilegiados.

O SR. C. DE BRITO:—Exploracões novas:
é a emenda que tenho de apresentar.

O SR. X. nt VEiG.u—V . exc. assim mais
urna vez restrine a sua argumentacão:
disse, lia pouco, que não acceitava o substi-
tutivo da commissão, e,enti'etanto,o seriado
vio que o meu honrado coliega só rombat-
teo o substitutivo com relai'ão á palav. a—
;igrieula—, e ofTereceo a emenda elimi-
nando-a.

Conseguitemente, o nobre senador ac-
ceita toda a materja do art. 1.0, com exce-
pção apenas do topico que mandou elimi-
nar corri a sua emenda.

S. exc., pois, sacrificando, aliás, algu-
mas aproveitavejs idéas consignadas no
seu projecto primitivo, adoptou ipsofacio o
substitutivo da j llusti'e commissão, e, por-
tanto, já não tem o direito de repeilir agora
um projecto acceito virtualmente pela sua
emenda.

O SR, C. DE BRITO:--Eu mando supprirnir
a I)alavra ~ ,, -- ricola—darido-se preferencia
ás industrias, fabris e manufactui'eii'as.

O SR. X. DA VEIGA:—E a mate ria que se
contem nos seguintes paragraphos?

O SR. C. DE Bairo:—Não estão em dis- tcussão.	 tO SR. X. DA VEIGA:_Como se os para-
graphossão partes componentes do artigo ?!.	dO SR. C. DE BRITO:—Estimo saber, por-
que vou offerecer emendas aos paragraphos.O SR. X. DA VEIGA: -V. exc. sabe melhor d
do que eu...

O SR. C. DE BEtiTo:—O mcii fim é consi-
derar somente as fabricas e manufacturas d
novas.	

gO SR. X. nt VEIGA—O nobre senador, que
me honra com suas in terrupções, disse fia 2
pouco, á meu ver sem razão, que o governo	r

é quem promove C. pOit3ito, o culpado
da baixa do cambjo.

Srs.. é possivel que a baixa do cambio
seja em parte resultante, e eu acredito que
o é, de actos erroneoS e inopportunos do
governo.

Mas, não se pode absolutamente attribuip
ao governo algum o proposito de concorrer
conscientemente para a baixa do cambio,
por elle peoprio, mas ajuda dos que os in-
dividuos isoladamente tem interesse na
elevacão do ;cambio, e. ainda  que assim
irão  fosse, aquellc estranho proposito seria
da mais insensata pOrversidade

De feito, srs., a depi'essão do cambio,
como ninguem ignora, aflectando todas as
classes, constitue um mal geral para o paiz,
e nas cii'cumstancias em que actual mente
nos achamos, isto é, com o cambio a 11 3/1
e 12, esse mal constitue um verdadeiro fia-
gello para a população. Louco seria, de
cei'to, o governo que favoi'ecesse uma tal
calamidade (apoiados).

Eu recordei essa altegacão do nobre se-
nador tanibern para tirai' dalu a consequen-
cia logica que, se tosse verdadeiro o facto,
delle resultaria, e é que, se nós estamos,
como infelizmente é verdade, sob pressão
cio um cambio acabrunhador para o com-
mercio e para as demais classes da popu-
lação, em condições como nunca vimos
no paiz, dereriamos esperar que desse
grande mal, que aflecta dolorosameute toda
a sociedade biazileira resultasse, ao menos,
um beneficio, como em identicas circtirns-
tancias, tem acontecido em	outros paizes—o d esenvolvimento da industria nacional,

O SR. C. DE Bairo:_Exactaniente; e é por
isso que eu quero o projecto.

O S. X. DA VEIGA:_Perdão Pois se a
quadra é, pelas cirelmrnstancias assienaladas,
valendo a grande baixa do cambio como po-
deroso elemento protecciouista, a mais op-
portuna para o desenvolvimento da nossa
industria, sem favores ofliciaes directos, e
entretanto dia não se ergue de sua pros.
tração, devemos reconhecer que outras são
as causas reaes que explicam esse marasmo
da iniciativa e do esforço industrial cri-
tre nós.

Essas causas, complexas e multiplas pio-
vem, em grande parte, da quasi geral igno-
rancia dos processos industriaes rio paiz,
por falta de institutos techinicos e praticos
e da necessa ria api'enclizagem, e tambern,
não lia negal-o, do espirite inifelizmen te
apatico da maioria dos nossos concidadãos.

O SR. C. SENA:—Apojado
O SR. X. nt VEIoA:—E se elles deixam,

em lastimosa indiffei'enea, de aproveitarem
crise que lhes é excepcionalmente favora-
vel, não têm o direito de guardar dos po-
deres do Estado a decretação de medidas
que artificialmente venham desenvolver en-
tre nós ou 'real' no paiz industrias novas.

E digo artificialmente, acreditando que o
tdverbio não é ainda sliflicientemente signi-
cativo pala O que se contem no projecto
m discussão, porque taes industrias não

;eriam protegidas, antes soffrei'iam pro-
'mmndo golpe, valendo os sacrificios do Es-
ado só e só para que elas se tornassem ex-
iloradas por um grupo limitado de cida-
ãos ou ernprezas, em prejuizo da eommu-
iidade gei'al.

E' o que ningilem poderá contestar á vista
ii letra expressa do projecto.

iz o art. 1.0	1	(lã):
Já vê o senado que pela disposição clara

este pam'agrapho, no maximo, poderia o
overno fazer —10 concessões.
Aos felizes privilegiados se daria, durante
5 annos, garantia de juros de 7 0 0 e ainda
mais: o direito de desapropriação de terre-

nos e predios; isenção de direitos estadoaes
e de importação: fretes com abatimento de
500 , nas estradas de ferro subvencionadas
pelo Estado e na Central.

De modo que esses 10 cidadãos Ouempre-
zas, se o desacerto odioso da medida não
tosse attenuado pela insuificioncia do capi-
tal maximo garantido—dois mil contos de
réis—confiscariam em seu proveito exclu-
sivo a exploração dessas multiplas e impor-
tantissimas industm'ias (Apoiados).

Seria não só um estorvo para novos em-
prehendimnentos, mas o aniquilamento im-
mediato de todas as industrias exploradas
pelos particulares até hoje e que existem
mais ou menos em todas as zonas do Estado.

O SR. ANTONIO MAflTiNS—ApoiadO.
O SR. C. ne Bami'o:—Não apoiado.
O SR. XAVIER DA VEiGA:—Qaaesquer in-

dustrias, pelo simples facto de não serem
exploradas, não merecem auxilies officiaes,
ainda que prestados em condições razoa-
veis; as que merecem auxillio são as que
não vão prejudicar as já estabelecidas, são
as que se te;n mantido por si mesmo e reve-
lado tem'emn elementos de desenvolvimento
no paiz.

Algumas das assignaiaclas no projecto ji
tem sido, em Minas Geraes, objecto da soli-
citude governam imtal: infelizmente. apesar
disso, não passaram até agora de expem'ien-
c(as ou tentativas som valiosos resultados
pi'aticos.

Ha mais de 40 annos, governando a 'anti-
ga provincia, o finado desembargador Quin-
tiliano José da Silva, cuja administração,
animada dos melhores desejos, quanto aor-
ganisação industrial mineira, cai'acterisou-
se principalmente pela solicitude, dispen-
sada nesse patriotico empenho; essas in-
dustrias assignaladas no projecto foram as-
sumptos de medidas bem inspiradas por-
parti, da administração.

De documentos ofiiciaes (lesse tempo se
vê cine s. exc. não só obteve da assembléa
provincial auxilios no sentido, de seus lo-
vaveis desejos. mas tambem que fez distri-
buir pelas camam'as municipaes e em larga
copia. opusculos redigidos por- pessoas com-
petentes, nos c1uaee eram ensinados os pro-
cessas convenientes a essas culturas, com o
tini de darem 

ti 
il occupaçáo a innumeros

individuos e colher-se deltas o rnaximo re-
sultado possivel.

Com cileito, em muitos rrlunicipios ap-
pareceram tentativas que pareciam denu-
ciar um favoravel resultado proximo.

Mas,já pela inconstancia do genio nacio-
nal, já porque outras explorações agm'icolas,
como as do café, fumo (que nesse tempo era
cultivado em grande escala) offei'eciam re-
sultados mais prornptos e vantajosos, fo-
ram sendo abandonadas ainda no seu inicio
as culturas do anil, do trigo, da apicultura,
da sericicultura e outm'as igualmente inte-
ressantes o que merecem ser restauradas
com energia e perseverança.

O que devemos fazer hoje nestas condi-
ções?

Renovar com mais esforço, prestando-lhes
auxilios mais eflicazes, tentativas. para que
em certas zonas do Estado reappareçam no-
vos emprehendimentos, no sentido que se
manifestaram, embora improficuamente, lia
mais de 40 annos, consignando premios em
nosso orçamento, para a cimielies que melhor
preencherem as condições da lei com rela-
,-ao án quantidade ou qualidade dos produe-
tos, e libertando as emprezas industriaes de
quaesquer pêas ou onus que embaracem-
lies a acção.

O SR. COSTA SENA:—Crear facilidades na
lei de terras para que possam adquiril-as de
modo facil.

O SR. X.tvmeR DA VEIGA:—Sem duvida, e
tambem exoneram' as empi'ezas industriaes
fundadas, ou as que se fundarem para fins de
utilidade geral, dos encargos e difliculdades
que sobre dias possam pezar, com relacão
ao transporte, e mesmo com referencia a
quaesqtier impostos estadoaes; cercar emfim
todos esses commetimentos industi'iaes d
todos os favores que tenham um-caracter de
generalidade, e, portanto, de justiça, de equi-
dade e de boa politica.

Mas, sr. presidente, pretender-se por
nfloioS que não deixam de sei' artitmciaes, e
consequentemente illusorios, fundam' entre
nós industrias, algumas das quaes exigem
acurado esforço e longo tempo pata se des-
envolverem, é alimentar illusões que se-
rão mais tarde, não só desagi'a laveis ao
nosso patriotismo, como ruinosas para o co-
fre estadoal.

O regirnen da concurrencia, tão justamen-
te preconisado pela sciencia economica, tem
por si não só a autoridade delia como a
consagração da pratica entre todos os povos
cultos, como o unico racional e capaz de
creai' e manter industrias, como garantir seu
desenvolvimento desejavel, pela propm'ia for-
ça virtual e inexgotavel fecundidade desse
grande

Em vez da coucurrencia, porém. cuja ac-
ção benefica e moralisadora todos conhe-
cem e todos sentem, pretende-se, embora,
com intenções exceilentes, que mais uma
vez prevaleça o privilegio, o monopolio. que
seria um verdadeiro desastre para a nossa
nascente industria

A simples leitura do projecto convence
desta triste verdade (apoiados).

Eis porque, apezar do muito que mere-
cem-me os talentos de seus illustres aucto-
res, não hesitei em pronunciar-me franca-
mente contra sua adopção.

Sr. presidente. ainda que as considera-
ções expostas não bastassem para que a ma-
teria principal do projecto fosse submettida
a novo e mais desenvolvido estudo, accres-
cc que nós nos achamos, por, assim dizer,
diante de um orçamento ainda problema-
tico.

O senado não ignora que, em virtude de
um aviso, aliás im'regularissimo, do actual
ministro da agricultura, a camara dos de-
putados acaba de se pronunciar com refe-
rencia á importantissima questão das anti-
gas taxas itinerarias, hoje imposto de con-
sumo do Estado de Minas.

A respectiva commissão da camai'a, como
consta 1> seu parecer, opinou pela comisti-
tucionalilade e, portanto, pela manutenção
do mmpoto; accrescentando. entretanto, que
quando assim não tosse temos lei que re-
gua a muateria e que manda submettel-a á
decisão da justiça federal.

Effectivamente, se, como parece occor-
rer no caso presente, dá-se um conflicto
entre o poder legislativo do Estado e o poder
legislativo federal, a Constituição de 2-! de
fevereiro foi previdente no seu systema 01'-
ganico em cine creou, para solução de taes
conflictos, um alto tribunal, unico compe-
tente para proferir a ultima palavra a res-
peito.

Aquelles que se consideram vexados por
taxaque lhes pareça illegal ou inconstitu-
cional, como, a meu vem' sem razão, está
sendo averbado o imposto mineiro de con-
sumo, que recorrerão para o juiz seccional
e para o supremo tribunal federal, e diante
da decisão final deste não restará ao con-
gresso legisl itivo de Minas senão o dever
de curvar-se, cnn homenagem á Constitui-
ção federal, da qual procede a nossa, e
que deu a esse tribunal aquella grande at-
ti'i buição.



Em i'claciio ao sim! ele Minas é reconhe-
cido por todos cicie os vedei a eutos do ma -
gistei'io São tanibum muito exigimos, e ta cto
que. em ge m'al, a ifasi 'mmmc dessa cac'c'eii'a vcieI-
les que ti'cri a precisa idoneidade littec'cem'ie
e maioral.

Se o ensino publico merece, como num-
girem contesta, me solieitmide' fios podemos es-
tadoaes, cumpre meorgalmis'ml_o eco Condiões

iavecs ao memmos, mias essas conmclj'ões
reclamam antes de timio eommsidci'avel o res-
cimo clvi despezas.

Nestas cii'cumstaneias precisamos alias-
tem do s nossos debates e lcmaesquer projectos
temidentes a aimgmeritar as degie"Lque não
sejam de necess idade imrgemmte e migo tesa-
memite demonstrada íejce/o'/ot.

EstacO acaso mmesta co:c,lcões o proje-
cto que se miiscmmte e coija ad01cção inc iortct
nHil Ornes fio 1 PEIMA acimmuaes sobre o or-
çcm incuto fio estado'?,,,

I'emiImamnostoe1a a t'i'anmques'e le reconhecer
que, semiein a Comisagrao elo póúbQo e do
niomiopolio diacit-' cio pie, IS OS repm'esemm-
tantos do Povo. lemos O devem' fie asscmmjm'
attitude lcostml, o projeto é taimibem (e este
é o semi menor .sc'imdo) i mopiortmmmmo e alta-
ciente gravoso para os cofies pubimeos

(epoiadc.$).
Comno,pom.im , cio hm' O jeeto primitivo e mio

da iii ustm'e commmmmssae) são iemhr'm»j ca -
tm'ioticacnente algumas medidas íjue, e:mca-
miiiliacias icom' outro ln'ocesso, pedem lmo-
duzir m'esultaios va citajosos, Occorre-me o
alvitre de sel'enl vilas em tempo apm'ove'ita-
das, como disnosições pel'cmmaimeimtcs e no
interesse de todas As ind ustrias, que possam
haver, e que temiliam elemecctos para se deu
envolverem mio Estado

Por isso vou oiïerecei' ao senado o seguiu-
te requerimento (lc?):—Requmei lO cjne o pro-,jecto um. 15 e semi SLmbStitmmt vo vão a com-
missão, de flricmuas para, fcppol'tmmnad-mlente
na confecção cia lei oi'carmie':mtal do novo
exercício firianceii'o, tomar ria considei'açãcc
que merecei' a matem-ia, otl'ei'ec'emido medi-
das adequadas para o efhicaz desenvolvi_
monto da industria, mio Estamio.—SaIa elas
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O SR. COSTA SENA:—Sim; não é caso de
a\ 150.

O S. N.cvia VEIeA:—Mas, srs., é
unia questao pendente, e pócle, de um mo-
1flelO para outro, se for decidida Contra
nus, determinar cio nosso orcamecifo a eh-
mimim • ao de uma verba im porta ntissima de
sua receita, cerca de 900:000S000.

Conseguintememite podemos, desde já,
considerar o nosso orçamento como pelo
menos ameaçado ele um desiquilibrio sensi-
vel. Ainda mais; brevemente terei o senado
de occeinar-so cmli o importantjssjmo assuni-
pto da reforma do ensino publico de Minas;
e precmsamos, desdej;i, rios armarmos da pre-
cisa coragemn para abu citarmos com patrio-
lismo as eiilíli'uldadcs que essa reforma nos
vai apresentar. A primeira deitas, porque é
furidamnemital, refere-se á escassez, com os
actuaes recursos de cicie dispomos, de meios
Para occorrer ás necessidades urgentes, e
accresrermtarei, clamorosas, do ensino pu-
fIlieI) em Minas (apoiados).

O Estado dispende actualmente com este
ramo de serviço cjmiarctia inferior a 2,000
contos de réis. Pelo projecto cjeme ja nos foi
remei tido pela remara dos deputados, essa
deseeza sem, pelo menos, ele AJAS) contos.

Ad mumttamos que se nossa bizer, C) cicie ora
duvido, grande red uceão neste algaris^
abaixando a deepeza a 3,099 contos. Ainda
assim serão. V. exc. v", mais 1.000 contos,
mio mmniino, reclamados pela reforma do
ensino publico: com quantia quasi equiva-
lente, que talvez tenhamos de perder com
a eliinmcimi'ao do imijosto de consumo, são
cerea ele .(JU9 Contos; vi' o senado que bre-
vemciite , taI vez,pi .ecisapemnos de erear novas
fontes ele renda, trabalho que não é simples,
licorinenite neo cc que em virtude de deli-
jec;ião do co nuresso mineiro, aliás to.
"' -r ( ]; ' com o mais aecentnalo patriotismo,fora mmnnicipalisae1 is umimilies verbas de
receita, que até então pertenciam cio Estado.

iga,Nem se d	sr. presidente, fl ue dos será
facil, ou mesmo possivel, protralmir para um
futuro mais afastado qualquer accre.scimo
de clespeza com rel;t'ão ci instruceão pu-
[)hica cio Estado ele Minas.

Srs., se coco a om'ganisação de sua ma-
gis;m'atLmre e policia, o Estado fia onerado,
nu ticaineri te com este ramo de Serviço, com
desgeza ii ãoinferior a 1,509 contos dc réis.
não rios é licito d espender cocei os reclamos
e interesses magnos da i nstc'uccão publica
a quantia que não seja, quando menos, o
duplo. Se assim não procedermos, seremos
com razão increjcados por todos aqueiles
que do exame cio nosso oi'camento omuzeremn
tirar as corisequemicias logicas que deIte se
devem derivar.

'1cm sido dito, e com razão, que o orça-
mento de cima Estado é a plotog-raplmia fiel
de uma *~Ao ecu uni jeeriodo dado de
s:ia historia

Se isto é verdade, e me parece não se
poder contestar, que conclusão tirar-se-
ja cio nosso oreamento, se elIe consignasse
Para as despezas da magistratura e policia.
quantia Superior á da instmucecão publica

() Se, COSTA SENA:—Seri a consideradocomo um Estado de dcsorjeipos
O Se. Xvmemc DA Vicie;e : - Dir-se-ia,

corno em o bserva o n o
b
re senador, que oEstado é co mposto de dc'soi'deiros e litigan-

tes. Por outro lado pareceria que a ias-
tru'oo ciIdcea é patl'iotie'amento desen-
volvida pela iniciativa popular' e eusteiada
pelo est'oro de i,omls cidadãos, muna vez
que a respectiva verba do oi'çanlerito é
Cxigua, SOltO irrisoria, para nula popula-
ção superior a tres milhões de habitantes.

Entretanto, a verdad,i é ircfeijzrnerite
contrario : infelizmente sob Liífl ponto devista, por outro felizmente : não somos um

paiz de desom'de1c' 5 ..-\. 1 mmi	está e	aJoli Oco,
Mas, tamnhern se mmão somos uni i°° de

litigantes, eco pane é porque o empcbm'eci-
mcmi to de celtas zonas já imo olfec'ece quasi
rnatem'ia para 1h igio.

E quanto a insii'ucção publica, sr. pre-
sidente, v. cxc. Sabe cneliioi' elo que eu. sal-
vas ram'issimas excepções, que se tem una-
nit'estaclo liril hantc.m,em i te em alga mas oca-
hmdades ele Miiias, chia peza exclusivammeerc_
te sobre os cofres publicos havendo ainda
assim muitos mmmci ccipios no Estado. e ïmmde o
Casulo ofhicial é quasi rcmmllo, porque não
Ima escolas, e imito lia escola porque os ven-
cimentos dos i'cspectivos pi'ol'essomes são
abso! mctamemmte icmscclli('ie r ites e. em recta.ninguem -receita o cargo.

Sou imismispeito a i'espeite pom'iie faeo me-
t'erenicia especial á zona lO Meca, fia qual
não sou filho, mmemmi resido: mte, e, portanto.
icem seu representante immnedioj.

E a zona onde a vicia é mos cama, onde
as condições cio profess)mato offoeecem
maiores (iithieuldacies em co:ieeqnenea da
eai'estia fios gcneu'os ali inen tif'iOs. da ele-
vac:áo dos alugueis das casas e omitias cir-
Canis tam leias,

O au mio passado essas eomidi,'õc's ciesfavo-
raveis meihmorai'amu um pouco poi uma ciis-
posição resuitacm te de emeimda offereeiria
pelos illemstm'es senadores Costa Reis e Gania
Cerqueira, elevando em 25"' os ordenados
dos professores miaqLleiha zona: foi sem du-
vida mmmccc melhoria, mmv, ainda acho icmsui-
ficiente.

sessões, 19 de março de 1892.—i. P. XAvcER
VA VEIGA.

(Afeito bem, muito beco).
E' apoiado e sem debate appm'ovado o se-

guinte:
Ri qzv'i'inu'nto

Rceimmciro que o projecto mm. 15 e seu sulcs-
Iituiivo Vim a coiimmissíto de finamiças para,
opl c ortuimamente, mia conféccão da lei orça-
mental do nOVO exei'cicio lirmammceit'o, toiiicim
na consideração, que merece a rnateiia; ot'-
fei'emicio mnedidas adequadas pais o etlicaz
desenvolvimnin to cia industria no Estado.

Sala ias sessões, 19 mie março de 1892.—J.
P. Xvmere DA VEIGA.

O Sr. 31v tio Franco, devolve á mesa
o pro.Iec'tode isti'ucmao pu!clie:a que, por
engano lime foi m'einettiulo e m'equem' que seja
O m esmo imnprv'sso e deslm'ibmiiclo, atim do
senado fel' tempo de estudai-o convenien-
temente.

Vai ci imprimir-se o projecto:
Nada mais havendo a tratai'-se o Sr pm'e-

siciente designa para ordem do dia seguinte:
1 . 0 PARTE

Até uma hora da tarde:
Leit uma da acta, expediente, apresentacão

de careceres, pi'ojecuos, requerimentos e
iii é mcaeices,

2.' PAUTE'

Até mis 1 horas da tarde:
1 1 discussão cio pm'oJec'to n. 25, amttorismen-

do despeza coma mm ac'(uiscção fie uni pm'edio
para as se.ssões cio seriado.

Levanta-se a sessão.

SESSÃO i)E INS'I'ALAÇ'AO DO CON-
GRESSO LEGISLATIVO DO ESTADO
DE MINAS GERAES, AOS 12 DE MAR-
ÇO DE 1892, CONVOCADO EXTRAOR-
Di NA RiAM EX'!' E.

Pieesmuacçci.& mio se. Bmvs Form'm'es

Ao imceio dia, feita a chamada, acham-se
presentes Os si-s: Itmas Fortes, Carlos Ai-
ve:'s, Alv'xaricim'e Jiai'lcosa, Manoel Aives,
Aumgemsto Clemnemmtino Leopoldino dos Pas-
SOS. Josmno de Ilm'ito, I-.i viro de Oliveira.
'l'eixeim'a da Coma. Monte Raso. Carlos
Marques, Elov Reis, Gomes Valladão, Da-
-id (rn:apista, Xaviei' cia \'emgnm, Adalberto

14i'raz, Abeilamd, hiemiriqume Dimnz, Tavares
de i\Iello. ()ctavmo ( )ttoni, Silva Fortes, An-
ld)im 1) Martins, Manoel Eumstachiio, Faria
Lobato, Bem'nardino de Lima, Augusto Vel-
luso, Mello l"m'amico, Artim um 1 tabiranio, Fei'-
i'eira Alves, Ribeiro de Andrade, Comes
Fi'eii'e e Uccstm Sena; t'altamuio os demais srs.

Abre-se a Sessão.
Não c'stcencio preseimtes os secm'etarios da

eamai'a, O SI'. presidente convida para occu-
pai' o lugar fie 1.0 secretario o Sr. Da\idl
Campista. c 1 mme touca assento,

O Si. Prcsjdeji te declara lime, na fóm'u a
do ml. 7,0 ci,) regilucri to comeimnuin, vai-se
pm'om'eclei' ao sorteie) cl;t eomnmissico incumbi-
da de recebei' o si'. cii'. secci'etcci'io de Estado,
cortaeicci' cia mime-miusageni pi'esideneial: deven-

do esta cd)ni iii mssm'to compor-se de uma sena-
dom' e doiss dejcumtaclos.

Procedendo-se ao) sorteio silo reconheci-
dos mneinili'd)s dessa ('OdfldnisSão OS 5i'S, sena-
dom' dii', Mello Fi'amieo cm deputados dr Adal-
hei'to Fei'u'mc z O Cifihi mnemc chiciom' 'l'eixeim'a da
Cosi,].

Coumpa medem os sm's. Viotti, Levinmlo Lo-
pes, Reljehlo 1-horta, Nogueira, Kmmlcitsclielz,
Emmgeiiio Smmiles, Sevei'iano de Resende,
Edmmardo Pimimemmtel, Camii lo de Bico e Joao
Luiz.

Suspende-se a sessão até cicie seja anacun-
c'iada a li'esemi:a do si'. di'. secretario do
iii tenor.

A' uma hora da tarde, ammumummcmada a pre-
sença do si'. di'. secretario, portador da
inedisagemn, reabre-sea sessão e o sr, presi-
dente convivia a lomninissão a cumnprio semi
dever.r.

Introduzido, com as formalidades do esty-
lo, o Sr di'. secretario do interior no re-
cinto do congresso, o Sr. presidente ani-
neinc:ia filie, uma fúi'ma do regimento, vai elie
procederá Ieitmmm'a via mensagem pe'esiden-
dai.

Fiimc-la esta leitura retira-se elie como as
mesmas soiemncmiclaches, e o sr. presidente
declama instalada a sessão exti'aom'dumai'ia do
congresso legislativo do Estado de Minas
Cc raes.

Em seguida. ulecla m'a o si'. presidente que
o congresso tom coimvoc'aclo especialmente
pai'a delihei'ai' sohi'e o avise) vil) ni inistem'io da
agi'icuhtcir:c. mie 12 de jarieii'o relativo ri. ia-
c'ormstilumd'iomcmelidiavie do imposto de consumo,
que figura mio oi'çamnento do Estado, caso
este cio que, iicstaliacho o congresso, devia
chie s'pam'ai'-se em camai'a e seriado para
deliberam': poi'émii (l im e, temido acompanhado
me mensagem do vi do Estado
tinia outra em quefilie O dr. presidente declara
l'enmmmrmcciai' e cni'gm), hiam'a que foi eleito, e
sendo urgente esta mnceteria, e devendo dIa
ser resolvida pelo congresso. convoca 05
srs, congressistas p;tm'a uma sessão segunda
!'emm'a, a lcom'aregi niemital, especialmente para
este tiimi.

Nada mais havemic l o a tratei-se, levanta-
a sessão.

1. SESSÃO EXTRAORI)INAIiIÀ DO
CONGRESSO LEGISLATIVO DO ES-
TADO DE MINAS (ERAES, AOS 14 DE
MARÇO DE 18'92.

l'RESUdEXCIA DO SR. lilÁS FORTES
Ao meio d á, feita a '1 cm coacta, acham-se

presentes os si's: Dias Fortes, Vlotti, Car-
los Alves, Rebeilo Horta, iiavici Cainista,
I.immdolpimo Cacto mio, llei'miat'ciiimo de Lima,
Mello Franco, Silva Fortes, Henmriqime Di-
mciz, Costa Reis, Rola I.agca, Eduacalo P1-
inemitel, Mamieiel A lves, Faria Lobato, Xa-
vier via \'eiga, Cammiclio de Brito, Alexandre
Barhosa, Ribeiro de Oliveira, Elov Reis,

i'At h um' 1 ta bim'ammo, Ferreira Alves, 'Agueira,
Kumlcitsv'iiek, Comes Vailaclão, Oc'tavio Ot-
tini, Augusto C lemi eu tino. Au foi io i\1r,'tins.
Costa Sena e Antommio Carlos.

Não havendo mi unnem'o laia abrir-se a
sessão, e devendo m'egem' os tnaballmes cio
congresso, mios casos omcmissos rio i'egimiiemito
commc co tua, o i'egiieieii to do seriado, que man-
da esperai' mciema hora, pamo, verificação de
imummem'o, o Sr presidente suspende os tra-
balhos por esse tempo.

Com dcicar'ecd'n c io os sm's. Simão da Cunha.
Temxc im'me da Cosia,Costa, Alatbei'to Ferraz, J ccsi-
rio de Brito, Leopohch mim) dos Passos, João
Leuz, Eugenio Sal lv's, Carlos Marques, Ole-
gai'mo Maciel, q umcc preflizemn o numero le-
gal de ti'inta o nove, o si'. pm'esiclemito de-
clara aberta a sessfco.

E' lida e approvada a acta cia a n tece-
di emite,

Commcpamed'eramn os si-s. Lc'vmndo Lopes e
Alieilarcl,

E' lido pele) Si'. 1." Secci'etariO o segiumite
ofiicicc em c icie o si', ,ios Cesam'io de Faia
Alvirn, ciec'lcmi'mc m'esigrmad' o cargo de ilCSd_
diente deste Estado:

Palaccio mio gfcvem'mmd) do Estado mIe 1 Mínas
Gv'maes, Ouro Preto, 17 de fevereiro de
1892,—Si'. presidente do congresso.—Por
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vim ssão especial e, crn dIa, a 1-enuncia
ilo"rr'o ria presiIr'ntè do Estado pelo di'.
('j 5,110 Alva.

Srt,i'esi!crtte estava eu ria remota chia-
de !r taiiiiia resli,'rlcia 1 uali,!o soube, por
OW 1ruosa irornm umiu-a ao de una iliustie ci-
delIto '1i". o nceneralissitno Deo'Joro da Fon-
seca. tiav,a dissolvido o congresso nacional,
(ia-)'!,) as razães de seu amo violento em
ii iii manifesto que ii irigro ri ruao, do qual
esse illu.stre amigo remnatteu-ma um exe-m-
i,iar.

Tão gravo acontecimento, IlfiO julgava no
mau at'.toi- patniotii-o ter sido determinado
pur ana motivo menos lc:_r i tiino, como depois
se a1s'rou.

A propi'ia g'avi lede do l'aeto estava imidi-
carolo que só a salvação da pati-ia e da repu-
hli ' a o poderia exensriu'.

E .n'i-etano. a la-te aos nepublcarios que se
op ateu com a saspamisão de garantias, a va-
ga ir)(ií'l:l de snhlevaão no Rio t_ii'aride dli)

aattrtule hostil do Pai-ri, coiueçeua ia-
quietar o meu patriotismo efui pouco a
co me cmiv '' a 'milo do que Jr agora til-ri) a-
se irr'niesnriv'l, isto á, que o rnimiistei'io lia-
Vi) tm'liido a) lm2s bleM2 da republica e Ii pa-
lito, no úturesse dos hanicu"i-os o jogadores
iii b 'Isa. im ver , Na da appm-oração, nas ca-
mai-as, do prn ,hido fluauean-o da coininis-
são nuixti.

O rtodamonto e a atoutesa com que o pm'e-
si'icrt ' ' do Estado de Mirins, applaudio o acto
di -t0i'ii-i:rl. mandaalo dizer de viagem para
o Rro quan' no manifesto estavam compendia-
4 J5 'o,ia clareza e verdal .aos motivos da lis-
solução, acto esse que mereceu a appl-ova-

da dos deputa.los, pot' solicita-
ção do seu 1.0 secretario não mereceu o
micra indl'acerá a minha appi-ovaão.

() o,'o ' lor á rnt"ci'onipiao p0/' upai'tes rio-
li) CS. 1". e cc. não pi'occtou n'li ó'atpo, lido

cota/ria joava isso.')
O Se. SIMO as CcxHa:—A quem teve co-

ragem de fazei' a pi-opag'auda dias iIdas ie-
pithlicaias ilOS 'iflpO5 riillieeis da inonai'-

níl'' Ontrini lo todos os perigos inapaviIa-
mente. 'ertanarenite, liso faltaria a do pio-
ta,tni- es' nrIra uni acto que iiuini(li -a os
t ;maosnrl(rei moo.	ITt' não /,c',ti).

A. iaa i'imah,t l o a r ional i uterir-etindo fiel-
nncuta O Sa'rr til' dos 'i'azrleit'os, traduzido lie-
m'ur/ameirto pala Rio ' ireI le do Sul, e na dma-
pos-zi 1 ilitaal'. te iialra'r- outro pi-ontiricia-
mcm tu ou pala ti'ibrtna ou pala imprensa,
'ui' estai' autorIas ia essa iriei-dade supre-
mi dos povos -ivilisarlos. t 'Oi'eOU a i-enua-
ria rio g'eneralissimo pl'esiieiite da i-epulli-
co, atinjo ensejo pala a i'eci-gauiisaçnão do
paiz pelos moldes da repuhli'a fedei-aliva,
idíaL comrstante de toda a minha vida e vejo
eors,agm'ada na Constituição de 21 ria teve-
iein'o qii.' os nossos policia-os vão truci-
da AO.

Depois dc tudo isso o cju'a era logico e
digno era a retirada desses governadoi-es
e residentes de Estados, que npplaudil-am
o golpe de Estado de 3 de uovenbi-o, se-
g'trrtidO o exemplo do gi-a:ide soldado, a
quem a patria ainda uma vez ficou a dever
mais este assrgnalacio servia-o, de solução
momento de lnedomlha crise, ei-cada pela
ilirniitada coritiariçano execrando e funesto
lcii'Iio de Lucena.

Em vez disso, porem, a nação contem-
plou envergonhada e abatida o movimento
cotitm-ar'io desses homens, que tomam um a
um levam- suas adiiesões ao general Fio-
nir''lo Peixoto e, emiti-o estes, peza-me di-
trai-o, cii não eSporata, estava o Sr di'.
Cesai'io Alviin -

O grande alministradom- que se idontifi-
'ara s-orma os altos intei-esses da zona qri
re j'i'esento, fomentando e ciesenvolvonlo a

coiorllra'ãc, a ir;ãi) dar ai i'riri'io djn'es-
las do Peeaiihra. o Iroinotor de tantos mire-
llioi-anreatos. esquecera a sua gra' lo i-es-
ponsabnlidade mios g[oi-iosos tacos da nossa
eniaruci:a-rão politi,lni de 13 de novena uro,
e ciciado po r urrar mat-n i mi te m-pietmi-Ino de se-
gumaiia estanloal, de autonomia e Adoração,
fez peito ,l,asSe cortejo lua eia-e da. honra
iiO' 011 mil -

Lona ai-es, portando, devemos levantar á
boa s'str-elia que nos deparou esta oplisa i- t u-
n ida !e de fazermos ,j usriça ao patm'ioi a iii-
feliz, que se ilIulio no laroposito de mios fa-
zei' o hiena.

Chamando-nos a vergonha de rima Imumi-
liit.,d., que não 5e compadece Cola no ivrios
mineiros, a-ceitemos a sua lssisren'ia pom'-
que assim Íaiarbs'ma npagarenaos ila cotis-
ciemac ia pula lica, que tem si lo tão tavom-avel
a este congresso, ali/is recebido curar pre-
virão, a pessilia hnpi'cssão ei-cais pela
loção Salino Barroso (Apartes)

Sm', l'aeanaios elegei- o substituto do pre-
idente, rosmnatm'nm-io.

Sustentando o vice-presidente até a posse
(10 novo presidamtt', paremos oh i e evite~
mos na revolução a anai-chia, qrm'-s'i'trimcnte
mIaS mlvi n'ia nie qualquer j arl ti go varrativa
'jtne pai vcritui-a se foi' uniss' lia do svs-
tena lerei, l'orizitumi' io rio iai't. IS 1,0 da
Constituição, que devemos guardar e de-
fundei' nu ilmmo do mar temia í' g tuos) dnas
ambições, que explora as angustias da Pc-
ti'ii.

A solução da crise csti, ria lei, " suá
licito appc liam- para a revolsneao, se não ! i 011-
ver ri hihem'rlado dia Veto na eleição 'trra o
novo presidente.

(_lItt i/o ir/o, e, uito bem !)
O r, Costa eia:—Não tem03 O SOU

disn'ut'so).
O '4v. _rt !atr Itabram!o:—(J,l,'ml
O t'r. ,tlmilbei-to Ferivaz:—(Idemn).
0 Sr. Esl udrIlI) PliflPfltl'l —Si-. jo'e-

siderita, i a 'li a palavra apenas para declarar
ri ne voto pela reumuncia, não pelos motivos
dados rio parecer da iilustre comainaissão, tio
qual discordo, mas )oi'que e n tendo o
r'umaccionaanio Ilte mmeitrs rim crum-go e toma o
comia ta i-ona isso d,' exercer Suas attni h uições,
não te m o direito de o renunciar sertão
Iluan rir) nIrYivOS iii adias ia) 1 'i'&OSOS actuam
para, isso, em semi espirito, e que motivos
dessa ordem á que actuaram no espirito
do Ilomu-al,a ('idrin'lãa que aeai a de renunciar
o cargo tia pi-e.si lenta tio IDíns,io.

Dise' »,io ,I'o part-cem- 'luminti, diz que o comi-
gI'esso ' a ia apenas amccitam- a renuncia,
poi-qu' julgo que, quem pode aceeitai- pode
tainheru recusar. Do contrario o congresso
tornar-se-ia da uma passir'i'intde absoluta,
sendo essa disjaosi-ão comrstilucionai com-
pictamaaenta iniutil.

Não é de crer que a Constituição /lt. --
minasse que o congresso. qimamirlo ri/ia esti-
a-esse furlecionarilo Asse convocada só
para a'ceitam- a renuncia do presidente,
caso não pudesse rejeitai-a, P0i-lliC a cmi-
voca-ii.-j sei-ia inutilmente dispendiosa.

Dist'om-io tajabein do perdem- rimando
iii',,: ..(( Ii'elndo e ssini ,nua,itj's/o que o co-
,'abulo—accei/i r a! exaro tio cate (!pcfla-1
parti si'jnIica,- qint' ao coniJcesso (m que tfl-
(-li/ah' o eo'pe'iicn/ » e pi'ov/d'nias 'QFi 5/'-
qu r 'nt,'s /151 !ujpot/iese (IIU J)/'CeI' Iluda », por-
qu' e'sa ineuarb' teiafoi o pi-opnio con -
gm-esso que a confiou á mesa do senado ('ao
presidente do Estado, que tiver ema caem--
cicio,

() ai-t. lii da nossa lei eleitoral disp/e:
O processo da eleição de pi'esiden/e e cie

cic'e-pl'esir/cnte do Estado. assim conto da
ia-sorrI /ce. apuração SCI'a O lOS/O0 ,'.,tehele-
sido pai(/ e i'tcieão de senado,'e o o.

-

TU tVs uc clã,) que1eci. ew Lflj!S() de 1 1 do corr~ aoco ij'' fm?hu do ESt:Io, tenho a houa, ao
retirar-.o hoje da residtiíja ofilia!, 11,1 a-
piaL de vosde&^ r aqui ninnuinda, 

paraser p -s:utoà elev :', d acor1si1era'u)	lo
'0:]21 ), a mina IuUfleia (li) cargo de
P=AUMe d o Estado. (1 Igu que prtI1'ei
lcseu1pediai (001 lionia e paliiotjsnio.O
1a.to auiios0 11lC,Conto se veIjeai
da 1èL 1 ) do con gresso mineiro, encon -fun dm : .a eriu dolorosa íjtie a t rassa a
nossa patrii , rodeado d Ivait i a o pretigio
da:itro e fora do Estalo, a obra sabia e pa-
tri,ti.a na v:i coln!etrrr de sua recons-titui . io e a(Ia evotu(• ão que se operou,
em a' SoS, ria a'lm ia istra10 publica, supe-

iii. rirmando a e itiarica popular na esta-	A
da-	

'olamissão especial no meada m s'ssão
sa
hi! ida la tio nossas institufoãs, que 6 o es-	

de hoje, AOcoagressij legislativo do Esta-neia!,	:iia titules a compai.tlhj da	do para o fita dc temer coa Ii intento da

	

vossa ataria de eonresso constitui ate.—	
dr. Josque foz o eva. s	CasrerIuei,i	 r.	 a-e Faria Al

	

Fasealo ardentes votos ara
ins
ara que as suas	rio l vi ia, do cargo la presidentedc ii t e:'o 6es c ontinuem a	l)irar-se uns	de Minas Geraes,	a 'cotitoi-ni	ii. lsa aern la

	

fontes da justia e do bem, tisSQCai o a essa	
17 do fevcrjro pioxima liassilo. que lhe foiresptav1 eorior,ao	 ;):Ira levar a	presente :ter-mo a :tobtlissinu a ard ir l

io,	;):Ira

	

 missão que lhe	

que

Co usileraulo a ur,aIleia do ass aupto,terá sempre o mao esfoi-ealo	 eritei,j, com os ai tos intere ss es da iar_ur o, iCCO ombc co, rio liiirnjt,l,	mas	i 
que
a alriade dapIrlicaadaiiaisfi.aãe pelo que

	

ri as posto de si :n pies cidadã ) mi:uiro,	 t com missão dever mia 'diataniequo 

	

) Ocrupai-. - J05 Cas.',amo na FARIA	dese mpenhar-se da tai-eta	lhe foi 'om-Atvi a
o	 mettjda e:te diz 1 w-. ra fo-ma do7	 Considerando que o art, 3d	1 da rots-

	

ti na co
regimento. evr o co 'per's so ele-	titnj 0 mineira não dá ao co ig-csse, 'ornor	rou i são de	m embros para to-	iz o n. 2J do a sm ) ar-ti 0 ), a ti W talo de

	

luar coeheeirnerito dos motivso da renuncia	Oppi--s' ãs reriutes lo pasi lit 'ou vice-

	

e s0bj- ellos lar Itarecer ria sess ão se-	W~10 do Estado , flanela a jm mar)1-1lIll O.	
l	vo•aijiiio_ac..jtat.Vai-se, hiei-tanto, proceder a esta	esto que o	 alO exarado

	

dei-	valeapenas para siificagnr que ao emigres-O.	
so 6 que iu'uml,o 01, expediente e providemi-4) Si'.	iIs a Foi-tes (pela ort1 in) re-	cias	juents na hvpotiiosc ahi tlrCva-

	

luar e obtani que seja delegada ao presidem-	nida;te do congresso a iaeuldad de nomear os--
(O'flhlflSsão	 A e ommissão uiiinjfflc mente 6 lo pare-50	

cor:OSi.. Viol 1 pc' Oi'(i,i participa a ca-
flojuse	 e e	 Que, em Obs ervam , -, ia stri'te ao ri ispostoq no os srs se' ;i,ie1-	'rt	Quita.no citado ai-t. dO 21 la Co lstitii j cto mineira,a SeS

	dc Serzt'iamo de Reztide deixar am de rota-	seja acceila a reriIineía, 1 m t e fez o cxiii. si. di-.pai e ar	s o eor iteominodos de saudo.	Jos Cesai-j de Falia Alviar, do cargo deO	Pi sin le nomeia, para a eomn-	presidente do Estado.

	

que tem de dai- pareci- sobre os	Atten3ej0 entretanto ao s reconhecidos

	

nio"s da ecaurlia Os si-s, senadores Go-	e elevados marlt)s do illnrsu'e presidente re-

	

mes 'ada'iao Costa Hás e Xavier da Vei-	sigarrtai'jo e aos tio pantantes Serviços p01-''a e ia. rrado

	

s Da\ 1,1 Carn,jsta	 e] !C pi-estah OS tIO governo SII	'no la Mi-Frcaz, An Isto C Ieinemiti rio e Farei Lo-	uns Geraes, 6 ainda .a coa missão d@ pem'e_c o rutianliine, que isto mesmo seja expi'es-Nata mais havendo a tratai--s dã	
cc

o Si-,	sauletite do ciara, j ,a no offitio, que a ursa doprasi lente, pai-a ord cai do (lia segniin te:d is-	'o Ingresso d o Estalo dirigir aqueli e d istmucto'-ussão 'o pai-eco!- da commmssão	 cidadão em resposta i	ni 'a

	

r sua	cionadaLevanta-se a sessão,	
mensagem.

Sala das commissàoS , li de marco del8O2—Jowr p/ 0 Vac/,' (Ia 17'i.io.—D1,-;1VToc(( aS/(Ofl Canmpi.sta— Mrtno,'l I'/ traemV6llarlão —Dc Be,'na,alo C'Jz/leH'o 'da Costa Re s.—J iii slo ('te/n eo ti,io (1(1

4) ir. Piasidente deelai-a que pelas
'i'sposi ' ães eo nstltuioaa es e Iogjtnentasdeve o par e ci-, sobe a renuncia dos cargosde presidente e vieo-presideit do Estado,sotl 'r.ai- apenas urna di scussão : porc;n, sendoo pare <'er lido hoje, Para, 'jue possa ser mm-m'Iia f a-nenre discutido, á preciso coliseu-
tiineit,j Ia casa m 'diante re'iuem-inien te le
alaum si-. deputado, rios tal-mos do am-t. 17
do i''givaen:,) do sarado, que 1_ego os traba-lhos do congresso, nos casos omiss no i'a-gime ri' i) cO til [ri uta

O Si .Vi' (h tz' 1 tabi rno (pela o;(lpol):Re íjuei- e o 1 iein que entre im meliatamonteem tlis' iissão o parecei- que a caba da serlido.
Entra, portanto em dtseussão o pai-cearO Si. Sim-: o (Ia Ciii iJia:_pomç 5 pala-n'as, Sr. presidente, para justiticai- o voto

que vou dai- acceitaudo o parecer da digna

I 'rtsriiek, Gomas iii r '. Jeão Luiz , Tavaresde Mell o e Cartas Mar in1e: 'aliado "ora
causa' part icipada os nsi's. Bis Fortos. Sa-vei-jano de E azelha e l 0l1iO t td e semi dlios mais srs.

a sessão
E lida e appror'a,lrr a acta da aritec-

dente,
O l SECIiE'Filiio l(' o seguinte:

EXPEDIENTE
1 ' ia offi. lo doSr, dt-. Tlieopliilo Rib~

pa i- ti e n(aa,li) ter silo tiO(n'anjo sral',ttCiiointer-i ro lo interior —11! teiraílo.
PARlrcElr S OBRE A RE\"j'Çç'i t DO PRESME= E no

ESTADO

2.' SESSÃO EX'TjAol DINA iãJA fjj
CON(;RESSO LEGI SJTfyt-) Do ) ES-'f:sDI) DE MINAS GERAES EM 15 DE
MARÇO DE lSd2,

Do se, Ocravio OrioNi
Ao macio dia leita a chamada acliana-se

prescritos os srs. etavjo Ottoni, Iirirlelpjuo
Caetano, Cailos AIv0s Rebeljo Hot-te, Go-
mas Valialão Hemtijítme Diniz Olvntlio de
,Magalhães, E'lrmrii-,lo Pimcnt,'L David Cana-
pista Viütti Leorioldino dos Passos Augus-
to Clenaenrtir i o Xavjei- da Veiga. Josirro do
Brão Hei-narliu,, de Lima Elov Reis, Cos-
ta Reis, Canal o de Unto, Silva Fortes An-torno Martins, Alevri'adi-e Hamijosa Teixojia
da Costa, Ai-t Ii um' italirano Ribeiro de Dli-
veil-a. Faria Lobato, Olegam-io Maeiel Abei-la ti. J.evi rolo 1 opes N onanefl'a Si não da('1111(10. C'im'mi io Stil es Fr'i'i'eii-a Alces, Ro-
`-Ira I,ima, Adalitei-to Feri-az, Antonio Cai--
los .Me fio Franco, Monte Raso Costa Se-
ria, Mneto ai E tmsta10, Manoel Alvos, Ku-



__10-
- -li -Ora. o que a mesma lei determina no

art. 10), tratando da eleição de senadores,
á o seguinte: « A eleição para preenchi-
• Incuto de alguma vaga, no senado, terá
• locar no dia que designar o presidente
• do Estado.

§ 1.°A dsposição de cartigo se refere
• tanto ao caso de raças por morte ou re-
• nuia do 5('FWdOi OU senadores, corno
• ao desci' annullada jalo senado a eleição
• de um ou mais dos eleitos. confoinw a
• disposição do art. 112.
« 2. 0 (Jpi'esã/ente do senado, lo jo que

« esteja constituicia a respectica mesa,
« coniniunicará a ra'ja ou rugas de sena-

dores ao presidente do Estado, atirnde que
• ('ste desujne o dia para proceder-se á hora
« eleição, á qual realisa, -se-á no pra;<) de
« (feS ,ne;es contados da data da coniniu-
« nica ção

Logo não é ao congresso que compete
dar o expediente e pi oc idencias conseq lira-
Les na /iypotliese a/a pirrenida, como afli ma
o parecer. e sim ao presidente (lo seriado
coininunicar -,i vaga ao presidente doEstado
em exercicio, paraque este designe o diada
eleirão.

E' o que me cumpria dizer sobre o as-
sumpto.

O Sr. David Cauipista:—(Não ternos
o scu:diseurso).

O Sr. Meilo Franco:--Sr. presidente,
Pedia palavra só incute pala mandar uma
emenda substitutiva ao segundo conside-
rando do parecer da eomnusão.

A interpretação que a nobre conlrnissão
especial deu aos diversos arti gos da Cons-
tituição, relativos á excusas ou'u renuncias de
presidente e vice-presidente do Estado,
não inc parece applicavel á especie de que
tratamos, pelo menos neste primeiro j e-
nodo presidencial.

Sr. presidente, na analvse do is andato
electivo, á certo que a uccei a ç ão ou re-
nuncia deite á urna faculdade reservada na
Constituição sempre aos mandatarios, por
isso deve fixar rio exame dos tactos cons-
titutivos do contrato politico entre as partes:
de um lado o eleitor de outro o eleito.

O congresso não seria mais que o inter-
mcdiaiio entre estas duas partes.

iMas, ria hvpolliese de que traiamos, a
Co n stituição ' no artigo 1 . 0 de suas dispo-
sições transitorias, tendo entendido conv -
niente attrihujr ao congresso a faculdade
de eleger o seu primeiro presidente, parecia
que ao congresso cabia acceitar ou não ac-
coitar a renuncia, tomando conhecimento
dos niotivot deita.

Pod rã assim julgar os que forem apre-
sentados pelo pri melro pre sidente. não com
o flui de obrigai-o a servir. nias de fazei-o
ponderar sobre a conveniencia da retirada
da lues lua renuncia.ncia.

E somente até esse limite que o con-
gresso podia acceital-a ou não acceital-a.

Mas, tornar a acceilaçira desde já obri-
gatolia é que me parece não resultar im-
mediatamente dos artiros da Constitui•ão,
em que se apoiou a iliustre conimissã0.

Por isso eu entendo que, para este pri-
meiro peruodo presidencial seria. necassa-
rio que adoptassenios unia intei'pretaeão
que exprimisse exactamente o espii'ito das
Oiversas disposições combinadas da nossa
Constituição, e neste sentido redigi a se-
guinte emenda (lê):

E apoiada e entra conjunctamente em
discussão a seguinte:

Lno,jda (10 /aitecPr da cOFiiflhiSsÕO
O 2 1 considerando substitua-se 1)010 se-

g iii te:
Considerando que os artigos 30 § 21 e

artigo 16 3,0 da Constituição dão ao con-
gresso, neste primeiro penado presidciicjal,

á vista do artigo 1 . 0 das disposições trarisi-
forjas, a aitnibui•ão de tomar conheci-
incuto das reriunienis e escusas do presi-
dente e vice-presidente do Estado, é de pa-
recer que seja n'ceita a renuncia que tez oexm. sr . dr. José C -ario de Faria Alvim
do cargo de presidente do Estado.

O mais como no parecer.
Sala das sessões, 13 de março de 1 g92.—V. DE MELLO FRANCO.
O Sr. Xavier (Ia Vei9a:_Nãu temoso seu discurso).
O Si'. Silva Fortes:_Sr , presidente,não desejava tomar parte neste debate, pnini-

cipalmente depois de iniciada a discussão
e:n que alguns dos meus dtstinctos coliegas,
a proposito da ren uuicia, procurara rn arredar
de si a responsabilidade que tinham tornado
diante do golpe (te Estado.

Entretanto, eu, como fez o meu distincto
coliega o si'. dr. David Canipista. acceito a
responsabilidade justamente porque não
protestei na oceaslão competente.

Não foi esse, sr. presidente, o motivo
pelo qual tomei a palavra, mas o foi para
apresentai' unia emenda ao parecei' da com-
missão.

Julgava-me acanhado ai fel' de otierecei'
emenda ao parecer elaborado por unia com-
missão composta de membros to distiactos
e illusii'ados nuas desde que o distiticto
nlemlji'o da eonilnjssào o sr. di'. David Cam-
pista declara, em nome da mesma com-
missão, que acceitaria qualquer emenda
tio sentido de fixar a doutrina relativa á
renuncia do pi esidente do Estado, eu ela-
borei uma eniencla accejrando as conclu-
sões do parecer sobre a renuncia. mas tor
nando clara a competencia do congresso
para acceitar ou deixar de acceitai' a re-
li inicia,

Entendo que se ao congresso compete fa-
zei' a interpretação das leis, a occaslão não
podei-ia sei' mais opportunia pana que o con-
gresso se pron

unciasse sobre um texto cons-
titucional que se considera (iuv doso.

Neste sentido formulei a seguinte emen-da (til):
Teria duvida sobre a apresentação desta

emenda, e até não a apresenta i ia, votandopelo parecei' ia totani, se o congresso não
fosse competente laia imitei'prcta i' ote ato
co nst i tuc lona 1

Apresento ainda um precede mie: Quando
se (tiScutia a uiuudanç dacapital, smmscitan-
do-se du idas sobre o texto constitucional
O congresso iuilerpretou-o

Pairando sobre tileu espim'ito estas m'azões,
que considero justas, apresentei a emenda
só depois de ter pedido a paiavma um	dosi Ilustres mcmii bros da com III iSSaO,UCC larand o
que acceitava a iuitei'pretaeão do texto coas-
titueionial, ficamilo e\pm•cssO que o congresso
á competente para acceitai' ou regeitar a
renuncia, lii)O só (iul'aate o Pt'iiieiro pe-
tiodo pm'esid encial, como á iii'a:m te todos os
outros. Sendo neste sentido a minha emenda.
e é mis udo mais lata do que a do sr. Me-110
F'i'a neo.

E' apoiada e entra conjunctamente em
discussão a seguinte:

L,onda
Emenda substitutiva ao pai'ecei' iolim'e a

renuncia do Irsidetite do Estado:
Snppm'iina-se o peniodo - Considerando

que o artigo 30 21 em diante, até o Coutieco
do periodo—Atteudendo, enti'etan to—e sub-
stitua-se pelo Seguinte:

Considerando que, altentas as circums-
taucias actuaes é de toda vantagem que se
pm'oceda á eleição directa do presidente do
Estado, e é de Iam'eeer que seja acceitaa
renuncia do exui. sr, di'. Jose Cesanio de
Faria Alvim do cargo de presidente do Es-

tado. O mais conserve-se como se acima no
paI O.'Cm'.

Sala das sessões, 15 de março d 192.-
SILvA FoRmEs.

O Sr. Cainilio de Brito:—Sm'. [resi-
dente, acceito a conclusão do parecer, usaS
não pOSSO, sem protesto, votar por todos os
seus fundamentos.

A eomnutissão entende que o congresso
mmàO teia absolutamente competeneia para
recusar a renuncia do presidente ou vice-
presidente do Estado.

Semelhante doutrina não de!lúe daCons-
tittiiçao, nem se adapta a naturesa das fuuc-
ções do primeiro magistrado, contra quem
de ordinanio acil'rans-se os odios das fac-
ções

Pôde muitasvezes ser obrigado ir re um ti ri-
ciam' o cargo á intimação da forca armada;
temos visto os factos desta ordein reprodu-
zirem-se e quem sabe quando terão o seu
opilogo

Não vemos que cru breve tempo vão-se
ferir as luctas politicas?

O partido vencido pôde sublevar-se e
forçar o candidato eleito a renunciar teu
mnammdato; sabe que lesto modo peromnpto-
rio ficará animllada a eleição, já que o con-
gresso umão pôde discutir as razões de re-
mmummcia; não põde apreciar quaes foram os
moveis que obm'igam'amn-no ao acto inespe-
rado, nem devolvel-a, em caso algum, por-
que não tem a faculdade de commsmileu'al-a se
não corno matenia de simples expediente.

A renuncia do illimstro sr. C. Alvim, se os
acontecimentos continuassem a se acceri-
tuar em Minas, na exectição de um plano
escuso e maclmiavelico, podia dar-se em urna
destas hypotlmeses.

Supponlma-se que as torças federaos pe-
netm'assemfl o term'itonio mamineiro, iuivamlissem
o palacio do governo, o obrigassem-n'o á
assignar a renuncia?

Apresentada ao congresso, quem aaccei-
taria?

A coacção havia predominado; e não a li-
vre vontade do 1. 0 magistrado do Estado; a
violenicia seria accoita se prevalecesse a
opinião da commiSsão.

Além disso sabeis que esta renuncia, foi
motivada colaintuitos, segundo a lingua-
gem do illustre cidadão, de prestar um dos
seus melhores serviços, de impedir que mio
Estado de Minas se tisessemu deposições. se
perturbasse a tranquillidade e se ensanguen-
tasse o solo, a pretexto da cerebrina lê,,-ali-
dade.

ElIe via, ao turvar-se o horisonte politico,
surgirem diflicuIdades, via que depois de
sima lucta incessante, por espaço de alguns
mnezes contra os impulsos facciosos de ini-
migos pessoaes e os planos absorve,mmtes la
capital federal; elIe que contava com o
apoio do Estado quasi unaririne, nao quiz
prolongai' a situação e com a mais louvavel
abmmegaçao dexou o poder.

Qual a rasão porque a comniiSsão, em Vez
de usai', sob este ponto de vista, de urna iam-
guagein franca, procurou envolver o seu
pensamento em urna interpretação tão for-
çada, um artigo constitucionial'?

Não seria imielliom' que ella deixasse exa-
rada na historia do nosso Estado a pagina
da i'esisteucia patnicimi—a união do todo o
povo mineiro, das municipalidades, das au-
toridades, das corporações e dos individuos,
afim de defendem'emn a sua autonomiimmi

Não seria melhor que dIa se repom'tasra
pura e simplesmente ás deduções da muemi-
sagem mias quaes se vê como o illustre m'e-
signatorío disputou o terreno, velou de mimo-
mento á momento, esteve sempre alerta e
vigilante pela autonomia, e retirou-se
quando vio que, talvez, parte do Estado se
desnsemnbi'asse á golpes de sabre.

,Entendo que, nas quadras difficeis, no
desempenho de um espinhoso mandato, de-
vemos ser claros e terminantes, pi'mncipal-
n'mito Piaui) a com'agemn mia) teve aqui
iesfallecimemitos e a po pttlrão deu provas
inmeqimivoras da compreliensão dos seus de-
veres ('iVicOS.

Quando os governadores haviam silo de-
postos em diversos Estados, não era muito
que o si'. Cesau'io Alvmm, rias inspirações do
seu patriotismo visse um meio de conjurar
a crise que se denunciava pela agitação dos
facciosos, rios seus inimisigos possoaes, que
proctmra.'arn levantam' no sul uma aspiração
de lia muito adormecida.

Acceitar a i'eniuncia por estes motivos, é
associarmo-nos aos nobi lissi nnos pensamen-
tos da mensagem, manter a paz publica,
sem receio de perturbações, é o primeiro
dos deveres para o homem publico, resguar-
dar a ordem moral e material das tenebro-
sas invasões; é o maior empenho dos altos
funicciomiarios.

Esta consideração é que me leva a ac-
ceitar a conclusão do parecer, e creio que
predomina no espirito de todos os congres-
sistas.

Precisamos de ordem  de paz, senti o que
nada poderemos fazer de estavel.

O nobre e illusti'ado senador, o sr. X. da
Veiga entende que o mandato do presi-
dente do Estado não é obnigatorio, e tem
elle a faculdarle de renunciar quando bem
lhe pareceu'.

O SR. XAVIER ox VEmG.d: —Não á obriga-
torio.

O SR. CurmLLo DE Burro: —No actual r'e-
gimnen estabeleceu-se a renuncia, para os
cargos de eleição popular' de deputado e
seuamlor o emqualquer tempo » dependente
só da declam"aião do reli tine iarite; umas,
quando trata-se do funecionario publico,
não; ellos não são simplesmente maniata-
rios e as suas renuncias ficam dependentes
da deliberação de outro poder.

E o presidente do Estado á um alto func-
cionario que, unia vez ligado a este cargo em
virtude de juramento ou o compromisso de
observar com lealdade as disposições da
Constituição, não tem o direito de renun-
ciar o cargo, semmão quando houver motivos
imilpeniosoS e fortes.

O mesmo direito do renuncia que tem o
presidente do Estado, neste caso, têm os de-
mais empregados puhlicos,que se demittem.

Ora, renuncia ou a demissão não se torna
definitiva sertão depois de acceita.

Se não l'õra assim, imnitil seria a dispo-
sicão do art. 21 ,§ 13 da Constituição.

E' preciso que o congresso acceite a re-
nuncia, e quem tem attm'ibui;ão de acceitar,
tannbem tem a de recusar.

O SR. XAVIELd DA Vsro:--Ningusm é
obrigado a fazei' ou deixar de fazei' alguma
cousa, sermão cnn virtude de lei.

O Sa, Cxt'mrLLo DE Burro:—Mas, o empre-
gado publico (e o presidente do Estado é
o primeiro funecionario publico), está obri-
gado a desempenhar as fummcções imihierontes
ao cargo, até sem' demnittido, ou acceita a sua
renuncia.

E, se não fosse assim osos actos praticados
pelo sr. Cesam'io Alvimn, que continuou na
administração do Estalo, alguns dias depois
da sua renuncia, seriam nuilos.

O S R . XAVIER DA VErGA dá um aparte.
O Sus, CAauim.Lo DE Bmsmro:—Mas, estava no

exer'cieio de um mandato, de attribuições
em pleitopleito vigom', emquanto não for acceita
a renuncia.

O parecer da comruissão á de alta im-
portancia, mião podemos acceital-o sem
exame, quando estamos eis) vespera de lu-
elas eleitom'aes,e convem que os partidos não
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- 43 -tenham Outros recurSos Seflã) ;iquelles 

(41Dse eiicontj-ai	nas painas daaotma outra co	 lei.nsjdejs . 0 fez o iIlustr se-nador a respeito da emenda apresentada
Pelo sr. M. Franco.

S. ex e. admitte que o congresso pôde nãoacceitar a renuncia somente tia investidura
do presidente eleito pelo c011greSS0

Não con.:ordo tambem com essa tlieoria
Não sei onde s. exe. i'oj achai' dispos joão
pl'oviSoj-ia pai-a iiu caso destes.

Quero a doutrina applicavel a Iodos os
tempos um precedente que seja irretrata
vel em qualquer situacão.

Temos que co nhecei- tia renuncia do ai-gitus d eputados e senadoresalguns por m
nd

	mo-tivos que já desappaj.et.0m outros pormotivos aia SUbs jsterites : quanto ã estes,sim, não resta-tios o direito de recusal-oporque a Const uicão diz que elles púde1n
renunciarem q ualq uer. tempo.

O art. 20 da Constjtj0 determina quequeo congresso tomará conhecimento da re-nuncia do Presidente e do vice-presidentedo Estado.
Ora, tomar conhecimento deliberar:logo, hiarmon isando_se esses d' 

01.3 
artigosvô-so que temos pe rfeitamente o direito rienão aeceita i- a i'eut[ncja ora sujeita ã nossaco nsiderao Se fosse necessario um prece-(lente, teriam 05 a renucia d	'1h iem'i a 21(le	 n

 maio de 1S7:3. Então disctitjo_se se a a-
semhlóa podia ou não acceital_a , e foi dcci-	1(lida  a acceitacão poi, im	mportante	uoria(apai'te)

Não entendo como o illustre deputchefe da direi ta(/iso) q	 ado
 que o Estado de Mi-nas aliciava pela teu Inicia	

1'Quando as mnh[flicjiiaIi-Inl(s as corpora-
cães e os nuneiros de todas as zonas, arma-
vain-se para deieurlei'	 e

a admit i isti'a.ãprom

ni
ptos a luctarcin pela autonomia do oEs-tado; quando no momejifo Cm que O si'- C.Alvi	anunmnciou a SUa i'ei iitucia, o povo	íhI'OSelifiose da inopinada	 quequenporta iia cessa:j 0 do governa sabio e	—liotiesto, que pela lorca matai soube resis-

tir aos inimios da fedeim.ão: quando por	l'etoda a pai-te eram aditesões e applatmsos ao	CCc idadão laurcatio por inoividavejs servã os-ne 1 la.s lia lavras injustas	eu 'o iitrai'a iuC (-110 em perito algum do territom-joE nessa occastão io posso deixai' de re-tem--fi e á Ultima plmi'ase (le S. ex., (limando	LIdisse: Minas, que devia estai' ria vanguap
ficou muito áq uem dos outros Estados (Ciii-Jato-se /?iUi/O Opaetcs)

	Qual o lstado que vv excs. coiloca em	([U(priiiiejro focar? O do Rio Gratide do Sul,r]

	

i iciaih)m dessa lcgali'-fa0 que se aliiuen
t	SãC	de deposi,.ões c outiivas de refregas e tiro-	hteios e onde viceja a Polônia de awlil jio(111,1UMA V05:-0 Pará.	 ?	( 111,1

O SI. CAMILCO DE Barro: O I)ar	
Sz(O

	

. cujo	i-ed

	

governado1- ahandoi0 a admtuist-.0 p-	Adindo 11111:1 li(u-'Tioa e o Vice_govej.i11f01.ser deposto? Qu	 vai	são

	

e Estado emicomitj . v. ex',	00 1

	

para co locai- cm posicão S upei'ioi' ao de	mor

	

Minas ode sio iinpertum.tjCvujs a paz e a	José

	

ordem o ulmiel) Estado que ti-ad uzio cmii 'acto	Pm'CSo ideial	o dignom odelo para	meu

	

todos os outros, m'cconhle ido pelo Vice-pre	sadc
tosos

	

sidemit da i'epu lica, em teleai'amn tuas anus-	C?	
que

	

Nào; é o nosso om-gulimo a honrosa sabida	fualida Situacão em que se acho11 Minas
m'n	

cuja	jtiigc

	

Segmim-aim . ; e independerieia t oai'an)_s	(h

	

iii-	'idisputaveis

	

( Apoiados; mu ito 	 itietti
d E' apoiada e dura eonjumm' t:ium o: te eu	Coiscussão a seguinte:	 "

respondem aos sentimentos pSti'joticos doreuiunciam i te e sobretudo aos intei'esses
chie expostos em termos ('la	

por
tos e u'eci— Caomi/lo de	 l	sos.Bi'jto — Teij((/a da Cosia.Cj5 ,S'aa.

O si', IJo Reis :—(Não temos o seucl is eu m'so)
E' apoiada 	emitia commjnm mctmtmnemite euidis cussão a seguinfe

No primneim'o permodo depois das palavras
lime foi pm'esentestm;)StitliCSC peloSeguiiie

Conis imJemaniJo que o art. 30	21 e am-t, lO.° com l unados (hão ao co migi'esso cozi) pe-teueja pata resolver aflirmnatjva ou nogal i-
vamente sobm-e o assampto, é mie parece i-

u
que se acceite a	ui'enmnitia

Supprnmise tudo mais.
Sala das sesões 15 de marco mie 1892, -Eloj1 Reis,
Nin gnien mais pedindo a palavra encei'-ra-se a discmmss0
O s i'. F. Lo J'ato(poict o'dni) requei- q ti eseja	ma emenda ( 10 si-. Elov Reis s'of,q da no-mivalmemite	E' rereitado o seu requer, miem'j-mermto.
Pro('edermdo_se á votacã	é appm'o\ado opai'ecer salvas as emendas
Proeedenfs0 á vota (lestas é alitrova -

da a (lo si'. Cam il lo de li-do, sonho i'ejej-
todas as (lenhais.

E' enviado o parece- com a emend a :,iomMmn msS?LO especial puma redigii- 'ou f oi- meVencido,
São emuviailas á mesa as

a	 seguintes decla-cões de voto:
Dedo1-0 (I nc Votei confia o parecei' miaomissão e emm]emimias ao niesmno
Saint das sessões 15 do i'inti'co mie 189'?.-J('/JC//( horta,
De: Iai'amos tem' votado comi tra a ememil1) l eputijo Elos' Reis,	 a
Sala das s essões, 15 de mam'o	mie 1892-ai' , Fe,'i Io/t04 Jía,'tj,t,s
Votámos pela i'enuncia votando comStm'jcoõnts a ultima parte do parece i' datu miuissão
Sal;' das 5Css	15 de marco do 1892,
Dom05 ]?odi'iqo cs Tôottj,(i,? Lima,
Declamo que votei contra
0v Reis,	 a emnemd lo
Sala das s essões, 15 de

'VJo0p J?a.o	mal-co de 1892,
51'. l)a'' k C :ii l) i Sta(p

e

l0 í/'(/(0) me-
por

m' o ohtem i i	mic Seja S uspeims:ma sesmoquarto é imou'n, Ohm d podei' aconmnik_oílei-ece i- o pai-coem' i'erlugido
a Sessão as duas liom': e umrIo é offe'i'ecila, lida, posta cm disc 11 s.

e sem debate appi'ovana a segmummt 0acão fumai:
comumnissão especial nomea d a eu) ses-de hoje, pelo Co ngre50 Legislati 0stado pam'a o flui de tomai' coimlm . _mto da relmmmnmcia que fez o exui, sr,	.Cesamq 0 mie Fam'm: Alvima do	

d
cai-ao de

i'
idente mie Minas Gem'aes, coumf' mmmc asagem mie 1-,do fevereiro pi'oxjnmo pas-(pie lime lii preSente:
) mis id('m'an:lo a urgcmc	do asSmi:nploemitermie 'Omu os altos i ntem'esses tia nor-miado da pelo que
tu a conumm,g10 devei' 

immned inttamtiemiterim pemm lia i'-sc (la tam'eãu 3
ia; e	 rue lime foi com_

mmsmd em'am1j0 qmmo o am't, dl) § 21, comii_com o am'(. Id mi. 0 ;i cia C onmsti)muàoMineira dá rio congresso 'om)cteacii lamaL /mie,mda	
omiacceitai'	i'ecmisi' a meu n nicia,	docxcii snis

Smphuimi]:lse	palavi-a_miãotle1moi	mie	presid emite e vieU'_p i'es ide:it,e do Estalo o

	

Estado_su imst itua_se;_mas tendo ema vista	
temido em via a mimem] sagem cujas razões

a mensag	e mijas i'asões de renuncia c om'-	da reimumi 'ia st
'oi'm'espontlein aos semitmimientos

patrioticOS cio renunciante o scmbm'etulo ilos
interesses pu blaos por elIe expostos, em
termos 'lares e pi'c'm'isos, é de h:ut''m'em':

Que seja am:m'e j ta a renuncia que fez o exmn
sr. di'. J osmi Cesarmo de Foi-ma Ais mmmi do
cargo mie pi'esiiente mio Estado,

Attciiiemi:lo, ,mti'eitLlitO, aos i'emomiiiecidos
e elevados muei'itos do i liustr' presidente,
resigui:m(am'zo e aos importantes sem'vi:os h'
ehle pt'esiaJos mio governo supremo mie Minas
Gemes, é ai mima a co tu missão de parecei'
mi mmmiii iate, que isto mitos m:o seja expressa-
monte declarado mio otlicio que, a mesa do
congresso do Estado, diri gir aiuei le ml istin-
etC 'idamlão oum resposta a sua mencionada
tu ousa gema.

Sala das comninissões, 11 de mnarm:o de 18(,)2.
J. P. )m,'ac/t',' tia T'('fJa.—I)mmcrci Canmpimmía.

—A tujasto Ctc'mc'n(ino. —Aualhei-to F',','o;.
—Francisco (/m' 1,`a via Lo/,ato,—D,'. B','na,'-
do Cqsneir'os da Costa Reis.

O Sr. Presidente manda otliciai' ao ex-
presidente do Estado e ao vice-presidente,
mia t'm'ii'mtl da Constituicão e cio parecer.

Nada mntus havendo a ti-atar-se, o sm'. pi-o-
simiemite declara que, tendo de resolver o
congresso sobre o motivo la convocaão.
devo elle separar-se cmii camara e senado,
dantio assim por encerrada a actual sessão
do 'ulan-esse.
E' lida e appm'ovada a pi'escmi te acta.

5, SESSO EXTRAOHIJINAIUA AOS 21
DE MARÇO DE 1892

PIIESiDEXUi.t DO SE. liits Foionss

SUMMARIO. —Exm'EDIEXTmi '.--Voto mie pe-
.s:ti',—(ibsem'va'rmes do si'. Xaviem' tia Veiga.
—O,'de,u do dia,---Editim:io para o semiado.

Ao mmieio dia, feita a m'iiaimiada, miclmnmmn-se
presentes os si-s. lias Fortes, Cai-los Alves,
Rol eh lo Horta.  Frei eric'o Augusto, Si Ivia-
no Brandão, Xri,viei' da Veiga, Rocha La-
gCou, Ammlonmo Martins, M:mmmcel Eustaehio,
Antonio Carlos, Mello Fi'arim:o, E ubitsc hiek,
Costa [teus, Caiu milo mie Brito, Gomes Vaf-
i:tdão e Ferreira Alves: faltando com causa
participada os si—s. Alvaro Malta e Oliveira
Peu mia, e sem dia os mais sm's.

Al i e-se a sessão.
E' lida e approvaria a acta da ante( e-

demito,
O SR. 1,° SECEEi'ARIO dá conta do se-

guinte:
EXPEDIENTE

O/Jicios
L'mn ilo si'. di'. Antonio de, Pad mia mie Assis

Rezeim lO, com mu nicanucl o lei' to natio posso
do cargo mie administrador dos correios
pata que foi ultimnamemite nomeado—imitei-
ralo.

Outro mio si'. 1.0 secretario mia camai'a tios
si's. de1mimtados enviando, por copia o se-
guinte parecer approvado pela mnesmna ca-
iu ai'a.

PARECER
As conimissões retinidas de eonstitui'ão

e orcainenito, havendo examinado attonta-
inomite a irmateiha de que ti-ata a mensagem
do vice-presidente do Estado, o aviso mie 12
mie janeiro, do ministei'io da agri'u 1 tura, ás
tiisjmoit'õs da lei tio orçamnemito vigente. n.
19 mie 20 de novembro do anuo hassamio, e
da Constitui( ão Federal, ás tintos refere-se,
e considerando:   

1 . 0 Que são procedentes as razões comu
as 1iiaes o governo do Estado, em sina Meu-
sag' a, mief'emim:le a co :istitmiimt rial idade do imiu-
poslim Id' cmme trata o art. 2,° 2 o 12 da ci-
tada lri mm. 19 mie 20 de uovenubi'u;

2 , 0 Qiim:, segundo o art. 12 mia Constitui-
ção da i'cpuliisa, é livre aos Estados, a croa-

d'mio mie iva e sitmem' fontes de remelas, salvo o
disposto mios aios. 7, 9 e li, mi, 1:

:1,0 Qtm' o m'et'ei'mlo iimiposto mitio offende
a'm lmspostões mios arts, 7 e 9, § :1 ia citada
Cumishitmmião, por(liw jmnmiis poderá, sem'
comisumlm'i'ahm mIe imnpOi'ta3ão, i'ec:mhindo este
sobre inercadom'ias vmmiduis de paiz estran-
geiro, o mjtie é expresso mio ulesmuo art. 9, e
couf'om'mmme a sigmufi:aão etvmologim'a, scieri-
titica e legai tio tei'mno—inmpo,'taçiio; e a do
art. 11 li. 1, porque nesta sonhemte véda-
se a cm'eaão mio imposto tie transito, cvi-
cieniteumente de natureza diversa do de im-
po rtaç ão;

10 Que esta é a imitelligeucia dada ás
citadas disposim:ões mias leis do oi'aInento
de Outros Estados, rios quaos adoptaram-se
mhmsjmosirms imiemiticas Lis dos § 2 e 12 do
art. 2 mia lei li. 19, tributando-se genei'os de
t'mmi'nt do Estado, destinados ml consumo em
seu teriitoi'io, o que jámiiais provocou rocha-
mam;ões de quem quem' que seja;

5,1 Que se o imposto pmimlesse sei' consi-
derado de importacão, sm'unentu caberia ao
governo tia União reclamar o recolhimento
de seu pi'odmicto aos cofres do timesouro na-
cion:fl, mios termos do art. 9, 3 tia Consti-
tuieLto I"eclem'ai:

U.° Que aimiia quando o art. 2 da lei n.
19 oti'eummiesse a algum preceito comistitucio-
nal cabem'ma,:neste caso, o m'emnetiio oi'dimiario
autom'isaio pela imuesmihaConistitiiiLio Fede-
ra 1. qual é O iOCii i'so mii mmsti cm I'edei'ai, tios
tem-mos tio s i't, 59, 1, iettra b, e do decre-
to n. 8 18 de 11 de outubro de 1890, ai-Is, 9,
15, 22021;

E' mie parecei-que o governo continue a
dar execuão á referida lei de orcamiuento,
n. 19, tia t'm'mmna da Comistituimão tio Es-
traio,

Se1 das comnmmmissões, 18 mie marco mie
1892. — 13t',',madi,mo ticLirna.—Levintio Lopes.
—Ai,m'ila mel.— ifm',m cíqmmc Díni :.- A mi'justo
('l',u,',itinu,—Aícmlbc,'to Fi','m'aJ,

0 Sr- Presidente declara que atten-
mie:mdo-sm' mm comivocamuXo exti'aordinam'ia feita
pelo presidente do Estalo, I m ensa que o
pa mccii' deve ir ás comumuissões reunidas de
comisituiciio e !iumanmas, porque o senado e
a camnai-a são comupetemites para decidir a
(1IiestLtO mie que tratou a mensagem tio sr.
p ais idemite do Estado.

Vai o parecer ás referidas coimlmisssões.

VOTO DE PEZAR

O r. Xavier (ia Veiga: —Sr. presiden-
te, tendo chegado a noticia tio faflecimento
mio esperançoso imhimieim'o, di', Oscavo Com'-
rema Nelho, eleito deputado ao nosso con-
gresso e que não tomou assento na camara
cmii comisemfuemi:ia de incoimimnodos do saude,
proponho (lime SC consigne mia acta da ses-
são mie hoje, que essa triste noticia foi roce-
bula pelo senado com merecido pczar.

E' apimi'ovada unanimemente esta pro-
posta.

ORDEM DO DIA
mtuii'icmo PARA O 55N'ADO

E' appi'ovado eni 3a discussão o projecto
mm. 25 que autorisa a acqiiisimão ou consti'uc-
çáo tie uma ethficio para as sessões do se-
nado.o.

O Sr. Camnilto de Brito obtendo ur-
gencia, apresenta a seguinte m'emlacmão final
leste projecto.

A comnmmmissão de m'etlac:ão á que foi pre-
s:ite o projecto n. 25, o ofi'ei'ece 'redigido
afinal.

Artigo. rmmiit'o, Fica o presidente do Es-
tado aiitorisacio a despender até a quantia
do 50:000 1̀ 000réis, com a Requisição, cons-
ti' ii' o ao ou ac em n riu ocias?ao de ti ni p i'eti i o para
as sessões tio senado, ficando-lhe, para este



malistas, titulados pelas escolas nommaes do
Estado, bem corno dos que forem conside-
rados taes por actos legislativos da antiga
assemnbléa provincial ou do governo do lis-
tado, cmii 'et'ereneia das (latas lesses actos;

Quadro das cadeiras e mais emnprezas
creadas até hoje (iqenção dos actos que os
crearamn) providos ou vagos e respectivos
vencimentos, em caia Um tos seguintes es-
tabelecimentos de ensino—escolas nurmaes,
escola de piiarmnaeia, internato e externato
do gymnasio mineiro, com designação da
data e fórina de provimento das cadeiras, se
cnn concurso OU SOIlI olie;

Quantos e quaes os propm'ios do Estado
em que fim nccio naui eSmo ias ou outros esta-
belecimentos de ensino jub[ico, o modo e
custo de sua acquisição; e quantos os esta.
beiecimeutos ou escolas que t'uiiccionain em
predios alugados ou nas casas dos respecti-
vos professores;

Qual a despeza feita nos dons ultimos exer-
cicios financeiros com o serviço da instm'uc-
ão publica no Estado, inclusive a secreta-

ria da respectiva inspectoria, miescm'imninani-
do-se os exel'cicios e as verbas—da instruc-
ção primaria. da secundaria e da superior
ou profissional, e mencionando-se tarnbem
distin-tamente, as despezas com a hscralisa-
çfto do ensino, auxihiosacollegios, acquisi-
ção do compendios escolares e outras quaes-
quer effectuadas, naquelte periodo, com es-
te ramo da publica administração. S. R.

Saia das sessões, 22 de marco de 1892.-
J. Pedro Xavier da Veija.

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. pre-
sidente designa para a ordem do dia se-
guinte.

1.a PARTE
Até ás -1 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente, apresentação

de pareceres, projectos, inmdicaeões e reque-
rimentos.

Levanta-se a sessão.

7,1 SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 23
DE MARÇO DE 1892,

PRESIDEXCIA DO SR. BIAS Fogrss
SUMMARIO:— EXPEDIENTE.— Imposto de

consumo,— Discursos dos sis. R. Horta
e Xavior da Veiga.
Ao meio dia, feita a chamaria,, acham-se

presentes os si's. Bias Fortes, Carlos Aires,
Rebelio Horta, Xavier da Veiga, Antonio
Martimis, Manuel Enstachio, Cota Reis, Sil-
viano Brandão, Kubitschmek, Fi'edei'iro Au-
gusto, Antonio Carlos, Caniiilci de Brito,
Costa Sena, Roquette e Mello Franco.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvacla a acta da antecedente.
Comparece depois o Sr. Gomes Valiadão.
Faltam com causa participada os si's, Oli-

veira Penna, Alvaro Matta e Ferreira Alves
e sem chia os mais si's.

O SR. 1.0 SECRETARIO clã conta do seguinte:
EXPEDIENTE

Qfficio
Um do director cia secretaria do interior,

de 21 do corrente, enviando, de ordem do si'.
dr. vice presidente rio Estado, a proposta do
reitor do externato tio gmnasio mineiro,
sobre a divisão da cadeira de mathematic'a
elemnentai rio mesmo esta beiecimnento._A'
com milissão de imistrucçao publica.

E' lido mais o seguinte:
Ilim, o exin. si .
Nomeado juiz de direito da comarca de

Diamantina tenho a honra de communicar
a v. cxc, para levai' ao conhecimento do se-
nado, que, aceitando o cargo, renuncio o
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mandato de senador, de conformidade com
OS artigos 20 e 22 1.0 cia Constituição do
Estado.

Ao apresenta r a mio ia i'erm mm ('ia. ah ru de
cine o senado delibere scgiimmdo a lei e niu
determina esta, faco sinceros rotos lan que
a ragaque nesta illu',;i'e ')I'pol'acao SC aOre
seja preencim ida porquem melhor possa eol-
laborar mia representaemi cio Estado, para a
prosperidade e engr'andeciinenmto de Minas.

Cumpre-me igualmente testemun hai' a v.
exc. e aos demais dignissimnos membros do
senado mineiro o mneo verdadeiro recoe Fie-
cimento âimnmerecida cons i dera, ;ão e esti-
ma com que sempre me distinmguiram.

Deus Gmarie a v. cxc,
II Im, e exmn. Sr. dr. 1.0 secretario do sena-

do de Minas Gemes.
Ouro Preto 22 de mui' :o de 1$92.

Ai'oxno ACGC5TO VELLOSO.
O Si'. Presidente de'iam'u que o senado

fica inteirado; e vai-se ofliciar ao governo
no sentido de cum n'rim' a lei eleitoral, quanto
mi vaga existente no seriado,

IMPOSTO DE CONSUMO
O Si'. Silviamio 1J pa,mdio offerece o se-

guinte:
1'I1ECER N. 20

As commissães reunidas de constitui' ão
e poderes e de finanças, a quein:f'oi presen-
te o parecer das commriissões de Constitui-
ção e de orçamento da camnara dos si-s. de-
pmmtados, approvado ali em sessão de 19 cio
corm'emmte, relativo ao objecto da mensagem
presidencial lida lia a boi'm mima da aetmmal ses-
são extraordinnimia cio congn'esso do estudo:
Po iderando sobro as razões justificativas
daluelle acto e mie perfeito accoi'do com a
respectiva conclusão - são de pmrecem' que
coam esta se cont'om'me o seriado, fazenido-se
neste sentido, conlmimunicações mi camara dos
srs. deputados e ao governo.

Sala das cora missões. 23 de março de
i892,—SrLvIxNo BmzaxmXo, FrnEDERmco Àc'c,mrs-
'ro, J. P. XAVIER DA VEIO,,, .1. C. C. SENA,
C. DE Iliu'm'o, R. HORTA, co/o resti'icçõo.

O Sr. A. Mn'ti mis i'-'quel' dispensa c
mlpm'essão e de inmlem'sticio, afim de ser dis-

cutido imnmned j atnimnemite o parecer.
Este requem'imemmto é approvado, e entra o

parecerem discussão.
O Si'. Rebelio Horta,— Sr. presiden-

te, tenido assignado com restn'icção o pare-
cem' chile acaba de ser lido, não tendo dis-
posto de tempo para ofTerecer, por esci'ip-
to, meu voto cai separado, pcli a palavra
unicamente para declarar desta tm'ihunia os
motivos pelos qmiaes tive de dai' minha as
sig-nmatura, com restriccão, a esse mesmo pa-
recem', que só Ima pouco o meo ilhmstm'e colle-
ga Sr. Silvianmo Brandão fez-rue a fineza de
apresentar.

Deve estai' lembrado o senado, que em
sessão de novembro cio atino passado e res-
pondendo ao bm'illmanmte discurso, enmtimo miro-
temido pelo nmo!o'e senador si'. Carlos Alves,
fui obrigado a pm'onmuneiar-mne a respeito do
assnmpto, que, mal sabia eu, ai-ira tempo
depois havia de servil' de pretexto para as
tom'pes expIom'aões, intentadas pci' parte d'
aquelles que a todo o transe preierelemn tra-
zem' a anai'cliia e perturbam' a paz, que por te-
licirlade n ossa ainda, hoje reina lio Estado
de Minas tapoiaclos).

Pois hea,sr. pn'esidenmte, já a esse tem-
po è seu podei' de t'ói'ma ai gmmai, 'ver os
acontecimentos que se Seguim'amim é '-'is o tac-
to a que inc refiro, enmmmnmciei I'm'a-;anermte o
meu juizo, aliás insuspeito, a respeito da de-
batida questão do - taxas itinr,'a,' ias e mi-
posto de consumo— declarando, sem r'ebuco,
que para ruim era fóm'a mie duvida cine a

1
—44--

fim, aberto o respectivo credito; revogada
as disposições em contrario.

Sala das commissões 21 de março d
1 892.— Camjllo de Brito,--j. P. Xaete p dcVeipa,—!vlanopl Eustac/uo *1. de Andrade,

Dispensado o in tersticio, a requerimento
do Sr. Silvjano Brandão, entra immedia-
tamente em discussão esta redacção, o e ap-
provada.

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. pre-
sidente designa para a ordem do dia se-
guinte:

1.a PARTE
Até ás 4 'loras da tarde:
Leitura da acta, expediente, apresentação

de pareceres, projectos, indicacões e reque-ri me n os.
Levanta-se a sessão.

SESSÃO E XTRAORDINARIA EM 22
DE MARÇO DE 1892

PRESIDENCI A DO SR. ELAS FORTES
SUMMARIO._CIA_O bservacões dos srs.Velioso e Presidente _.Expedieilte—Co-brança do imposto do sello ._Discii pso e re-q u erimento do Sr. C. de Brito.—Insti.uccãoPublica do Estado,__Ohsei .vações e reque-rimento dos S r. X. da Veiga.
Ao meio dia, feita a chamada acham-se

presentes os SFS. 1-lias Fortes, Carlos Alves,
Rebelio Horta, Antonio Martins, Manoel
E ustachio Mello Franco, Gomes Vailadão,
Costa Reis, Kubitschiek Costa Sena, Ca-
mulo de Brito, Xavier da Veiga, Ferreira
Alves, Silviaiio Brandão, Antonio Carlos,Roquette e Frederico Augusto; faltando com
causa participada os srs. Alvaro Matta e
Oliveira Penna e sem dia os mais srs.

Abre-se a sessão
E' lida a acta da antecedente
O Si'. Va1Ja(():_(No temos o seudiscurso)
O Si'.r '  parece que aacta, tendo a inscripão de 5. 1 sessã0 extra-ordinaria está de co nformidade com a con-

vocação feita pelo se. dr. Cesai'io Alvim,
então presidente do Estado.

Para procederem as razões apresentadas
polo nobre senador, seria preciso que tires-
Somos encerrado a sessão extraoi'dinai .ja eisto não poderá real izar-se, sem que o se-
nado se manifeste sobre o parecei' vindo da
camara dos deputados.

Quanto á consideração de que o congres-
so não pôde continua i. em sessão extraoi'-
dinai'ia, quando a sessão do armo passado
estava adiada para o dia 21 de março,respondo' que o con gresso entraria na ses-são de homem 110 dia, em que se encerrara sessão extraordinaria, porque o fim foidetermino

O congresso emquanto não deliberar so-
bre a questão de impostos não pôde encer-
rar a sesãso extraord j nai.ia e esta não estáresolvida.

En tretatito, vou consultar ao senado so-bre as cons iderações feitas pelo nobre se-nador, SI'. Valiadão.
Ninguem mais fazendo observações, e,pr	 votação,ocedeudose a	tação, é approvada aacta.	 c

1'O Sii. 1.0 SECRETARI O lê o seguinte:
EXPEDIENTE

Officio
Um do sr. 1.0 secretario da earnal'a dodeputados, de hontem conluiu ii icarirlo que,tendo ja sido resolvida a questão - sobre oimposto de consumo acha-se prompta

aquehla corpoi'ar.ão para i'ecorneea i' as ses-sões adiadas, em virtude da indicação ap-
provada em 12 de no veibi'o do anuo pas-sado . — JIi tei rado,

COBRANÇA DO IMPOSTO DE SELLO
O Sr. Carnjljo de Brito.—Em virtude

da Constituição Federal, o imposto cio sei-
lo compete exclus ivamente ao Estado, quail-to aos actos emanados de Seo governo enegocios de sua eco nomia; entretanto , atéhoje os contribuintes ainda continuam apa-
gar o selio adhesivo do antigo regimen, nos
papeis attinentes ao serviço da admin istra-ção e da justiça estadoaes

O inspector da tilesouraria do fazenda re-
cebeu aviso que emquanto não fosse expe-dido o regulamento especial, chIe continuas -se a cobrai' o mesmo imposto antigo. Na
lei n. 19 está orçada a renda proveruente
do selio em 400:180$000 e na de ri, 16, art.6, regularsa_ a cobranca;aiem disto ospapeis de caracter estadoal nunca cabemdebaixo da fi scalisaç 0 do inspector da the-
sourarja da União; portanto não póde elie
saber se é pago o seilo fixo ou não; nadatem com isto.

Sei que o illustre e distincto s erventuariodas IinançR 5 expedjo ordem aos Coiiectores
para cobrarem, por meio de seilo de verba,
por não haver ainda o adhesivo

Esta, ainda, não tem sido in teiramentecumprida; na capital ainda se continua no
mesmo Processo, apagar o selio ria Uniãoem papeis forenses.

Vejo nisto não só uli, desrespeito ás leisestadoaes, como ainda uma falsa interpre-
tacão por parte do digno inspector da tho-
sonm'aria de fazem-la.

Em vista das co nsiderações que acabo deexpor e que em auxilio ao ' governo nas pro-videncias tomadas afim de ser executaria alei, s ubmnetto á con sideração cio senado o se-guinte (lê).
E' appoiarj o e sem debate approvado o se-guinte:

r

,

BEQUE BIMENlO
Requeiro que se solicite in formaç 05sobre quaesque i ordens ou avisos que obsta-ram a cobrança do imposto do 

5db e asP rov
idencias tomadas pelo governo paratomaI-a effectiva

Sala das sessões em Ouro Preto, 22 domarço de 1 892.—. BRITO.
INSTRUCÇÃO PUBLICA DO ESTADO

O Sr, Xavier da Veiga diz que, ten-do o seriado de occupar.se brevemente cma discussão do innportanitissiino assunlpto, a
refoi'ia do ensino publico (10 Estado, que
joga com os mais altos intem'esses cia socie-
dade mineira; e, parecendo-lhe inpresc i ndireis, para que essa disscussáo seja escla-recida e efflcaz, dados e informações oh-ciaes claras, proveitosas e completas vaisu bmetter á con sideração do senado urI; me-queriine1j0 solicitando essas i nformaçõesE' appoiado, e sem debate approvado o Se-guinte:

REQUERIMENTO
Requeiro que, por intermedio do sua me-;a, o senado Solicite do governo com urgen-

ia, os seguintes documentos e i nfo,.macoes.
Exemplares im pressos (e na falta manusriptos) de todas as disposiçõesvige	 entes leis,gulamt03 tnstrticç5 etc—sobi .e o eu-ino publico no estado primarjo secunda-to e supei'jom' ou P1'Oflssional;
Designação por munl icipuos, do nunmei'o

e cadeiras primarias providas ou vagas, in-Fusive nocturnas e em cadeias para cadarn dos sexos, com referencia cia matriculafrequeneja dos respectivos aiumnos o nu-ero (lestes considerados promptos em exa-e final, nos ires
 ultimos annos;I ndicaç 0 por classes, do numero de pro-

iSoles de lustrucção 'imai'ia\italieios
ect ivos e interinos, e dos profèssores flor-
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fim, aberto o respectivo credito; revogadas
as disposições em contrario.

Sala das commissões 21 de mnrço de1 892. — Ca,njjlo de Brito.--J. P. Xaeicr da
Veiqa.—Ma	Eu.stae/iio M. de Andrade.

Dispensado o intersticio, a requerimento
do sr. Silviario Brandão entra itnrnedia-
tarnente em discussão esta redaceão, e é ap-
provada.

Nada mais havendo a tratar-se, o sr, pre-
sidente designa para a ordem do dia se-
guinte.

1.a PARTE
Até ás 4 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente, apresentação

de pareceres, projectos, indicacões e reque-
ri me n o s.

Levanta-se a sessão.

6.a SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 22
DE MARÇO DE 1892

COBRANÇA DO IMPOSTO DE SELLO
O Si'. Canil tio de Brito .—Em virtude

da Constituição Federal, o imposto mio sei-
lo compete exclusiva mente ao Estado, quan-
to aos actos emanados de seo governo e
negocios de sua economia; entretanto, até
hoje os contribuintes ainda continuam apa-
gar o sei to adhesivo do antigo regimnen, nos
papeis atfineiites ao servjeo da administra
ção e da justiça cstadoaes.

O inspector da lhesourarua de fazenda re-
cebeu aviso que emquanto não fosse expe-
dido o regulamento especial elie continuas-
se a cobrar o IIIeSWO imposto antigo. Na
lei n. 19 está orçada a renda proveniente
(lo selio em 409:180S000 e na (le II. 16, art.reguhat'isa_se a cobranca; alem disto os
papeis de caracter estadoal, nunca cabem
debaixo da fiscalisa,ão do inspector da time-
sourarja da União; portanto não pôde chie
saber se pago o seilo fixo OU não; nadatem com isto.

Sei que o illustre e distincto serventuario
das Iinan'as expedio ordemn aos collectorespara c obrareiji, por meio de selho de verba,
p01' não haver ainda o adhesjvo

Esta, ainda, não tem sido inteiramente
cumprida; na capital ainda se continua no
Inesulo processo a pagar o seilo da União
em papeis forenses.

Vejo nisto não só um desrespeito ás leis
estadoaes, como ainda unia falsa interpre-
fação por parte do digno inspector da Lhe-
soural-ia de tazcmmda

Em vista das c orms jdei.aões que acabo de
expor e que em auxilio ao governo nas pro-
videmicias tomadas afim de sei' executada a
lei, stibmnetto ácon.sideraç0 (lo senado o se-
guinte (lê).

E' appouado e sem debate E pprovado o se-guinte:

—45---

PRESIDENCIA 1)0 511. lIAS Foa'ras
SUMMARI O:—AcrA-_Oi)servacões dos srs.
Veiloso e Presidente._ExpedIeiIte_Co
brança do imposto do seilo. - Discurso e re-
querimento do Sr. C. de I1rito._lnstrti.4.:topublica do Estado .__Obsei . va1 . ões e leque-rimento dos sr. X. da Veiga.

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se
presentes os si-s. lias Fortes, Carlos Alves
Rebello Horta, Antonio Martins, Marioei
Eustaeliio, Mello Franco, Gomes Valiadão
Costa Reis, Kubitscliek Costa Sena, Cii-
mulo de Brito, Xavier da Vei ga, Ferreira
Alves, Silviano Brandão, Antonio Carlos,
Roquette e Frederico Augusto; faltandocom
causa participada os srs. Alvaro Matta e
Oliveira Penua e sem cliii os mais si-S.Abre-se a sessão.

E' lida a acta da antecedente
(o Sr. Va11a(Jio:_(Não temos o seudiscurso)
O Sr. l'resi (Iente :_ Ie parece que aacta, tendo a inscrip .ão de 5.* sessão extra-

ordinaria está de confori)-id)ide com a con-
vocação feita pelo sr. dr. Cesario Alviin,
então presidente do Estado.

Para procederem as razões apresentadas
pelo nobre senador, seria preciso que tives-
Somos enceru'aílo a sessão extreordinapia e
isto não poderá realizar-se, sem que o se_
nado se manifeste Sobre o parecer vindo da
camara dos deputados.

Quanto á considerarão de que o congres-
so não põde ontinnaj• em sessão extraor-
dinaria, quando a sessão do auno passado
estava adiada para o dia 21 de 1naro,
respondo: que o congresso entraria na ses-
são do hontom 110 dia, ciii que se e ncerrei'a sessão extraordinauia, porque o fim foidet erm inado.

O congresso eunquanto não deliberar so-
bre a questão de Impostos não vúde encer-
rar a sesáso extraordinai. ia e esta não estáresolvida.

Entretanto, vou Consultar ao senado so-
bre as consIdem.aões feitas pelo nobre se-nador, si'. Vailadão.

Ninguem mais fazendo obs erva . ões, e,P rocedendo-se a votação, é approyada aacta.
O Se. 1.0 SECRETARIO lê o seguinte:

EXPEDIENI'E
Oficio

Um do Sr. 1.0 s ecretario da camara dosdeputados, de lionte mcom 1 icando que,
tendo ja sido resolvida a queslão sobre o
i mposto de consumo, acha-se prompta
aquclla corporacão para reeon1ema i' as ses-SOS adiadas, 011 1 virtude da indica .ão aProvada em 12 do novcnb	

p-
i'o do anuo pas-sado,_l nteji'ado,

REQUERI\JExmo
Requeiro que se solicite i n formaeóossobre quaesquei . ordens ou avisos que obsta -rtm a cobi'ança do imposto mio sell o e asprovidencias toirmadas pelo goverumo para

tomai-a effectiva.
Sala das sessões em Ouro Preto, 22 cio

marco de 1892,—c. BRITO.
lNsTRccço PUBLICA DO ESTADO

O Sr. Xavier da Veiga diz que, ten-
do o senado de occupap.se brevemente com
a discussão do ililportaumtissjr0o assumpio, a
reforma do ensino publico do Estado, que
joga com os mais altos interesses da socie-
dade mineira; e, parecendo-lime lnprescmn_
diveis, para que essa disscussão seja escla-
recida e el-ficaz dados e untormnações ohm-
ciaes claras, PI'OVeitOsas e Completas vai
submettej' á considei'aão do seriado um re-
querimento solicitando essas informaçõesE' appoiado, e sem debate approvado o se-gu inte:

I(EQUERIIENTO
Requeiro que, por intermedio do sua me-sa, o senado Solicite do governo, com urgen.

cia, os seguintes documentos e infom'macoes.
Exemplares impressos (e na (alta manos-

riptos) (le toda s as disposi ções vigentes leis,unstrciceS etc—soJuj.e O en-sino publico no estado primau.io secunda.
'to e Superior Ou Profissional-,Desigmiau.ão por mnunicipjos io numero
e cademm'as primarias providas ou vagas, in-lusive n octurnas e em cadeias para cadam dos sexos, com referencia da matriculafrequencia dos respectivos alulnnos e nu-lerO destes consimlem'ados proniptos em exa-
te finaldica, nos tres ultimos annos;In ção por classes, do numero de pro-
ssores de iristrucçã0 i'imariayitalic05
roctivos e interinos, e tios profèssoi'es not'-

mal jstas, titulados pelas escolas normaes do
Estado. bem corno dos micie forem conside-
rados taes por actos legislativos da antiga
assemnblóa provincial ou mio governo do Es-
tado. com 'eferoncma das datas desses actos;

Quadro (Ias cadeiras e mais emnpi'ezas
ci'eadas até hoje (menção dos actos que os
crearain) providos ou vagos e respectivos
vencimentos, ciii cala (iiii mios seguintes es-
tabelecimentos de ensino—escolas normaes,
escola de piiai'unacia, internato e externato
do gymnasio mineiro, com designação da
data e fóriiva mie provimento das cadeiras, se
em concurso ou sem cite;

Quantos e quaes os proprios do Estado
cnn que fumnumcionaumi es' oimcs 011 outros esta-
belecimentos mie CilSiflO publico. o modo e
custo (te Sua acquisição; e quaitos os esta-
belecimentos ou escolas que fuumccionamn em
pi'edios alugados ou nas 'asas dos respecti-
vos professores;

Qual a despeza feita nos dons ultimos exer-
cicios financeiros com o Servico da instruc-
ção publies rio Estado, inclusive a secreta-
ria da respectiva inspectoria, (lesei mii nan-
do-se os exem'cicios e as verbas—da instm'uc-
ao pi'iinaria. da secundaria e da superior

ou profissional, e mencionando-se lambem
distinctamnenite, ris despezas eoln a tiscalisa-
çâo do ensino, auxilios a ('ollegios, acquisi-
ção de coinpeimdios escolares e outras quaes-
quer effectuadas, riaquelie periodo, com es-
te ramo da publica administração. S. R.

Sala das sessões, 22 de março de 1892,-
J. Pedro Xu,ut,' da Veiça.

Nada mais havendo a tratar-se, o si'. pre-
sudenite designa para a ordem do dia se-
guinte:te:

1.0 PARTE

Até ás -1 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente, apresentação

de pareceres, projectos, indica'ões e reque-
ri meti Los,

Levanta-se a sessão.

7* SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 23
DE MARÇO DE 1892.

PRESIDENCIA DO SR. l)IAS FORTES
SUMMARIO:— EXPEDIENTE— Imposto de

cOiIsUInO. — Discursos mios si-s. R. Horta
e Xavier da Veiga.
Ao meio dia, feita a chamada, achmamn-se

presentes os si's. fluas Fortes, Carlos Alves,
Itebelio Horta, Xavier da Veiga. Antonio
Martins, Manuel Eustachmio. Coata Reis, Si I-
vuamio Brandão, Kubitscliek, Fredei'h'o Au-
gusto. Antonioio Carlos, Cri mil lo de Brito,
Costa Semia, Rojuette e Mello Franco.

Abre-se a sessão.
E' lida e appi'ovada a acta da antecedente.
Comparece depois o sr. Gomes Vailadfto.
Faltam com causa participada 05 SrS, Oli-

veira Pemmna. Alvaro Matta e Ferreira Alves
e sem ella os IluaiS srs,

O SR. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE

(Jfficio
Um do director da secretaria do interior,

de 21 do corrente, enviando, de ordem do SI'.
dr. vice presidente do Estado, a proposta do
reitor do externato do g_vmn nasio minei lo,
sobre a divisão mia cadeira de matluematjç'a
elementar mio mesmo estabeleciinento.—A'
com lnissao dl' itmstruccito publica.

E' lido mais o seguinte:
111111, e exmn. si'.

- Nomeado juiz da direito da comarca de
l)iamamitiiia termimo a borira de cOmmTlumlicar
a v. cxc, para levai' ao conhecimento do se-
nado, que, aceitando o cargo, renuncio o

muanidato de senador, de conifom'nuidade COifi
os antigos 20 e 22 1.0 da Comustitui:ão do
Estado.

Ao apresentar a minha m'e;uuln('ia, afiai de
que o senado delili'e scgunimlo a lei e e cri
determina esta, faço sinceros votos pala '1110
a vagaque nesta illusti'e cormoraçao se aire
seja preenclu ida p01' (1110(11 mttilior possa col-
laborar uma represerutaçao do Estado, para a
prosperidade e engm'andecimnento de Minas.

Cumpre-me igualmente testeniun liam' a v,
cxc, e aos demais dignissimnos niennbros do
senado mineiro o meo verdadeiro reco:nhe-
cimento á imnmerecida conmsideua :ão o esti-
tira conl que semimpre me clistiniguirann

I)e'us Gmai'e a v, exc.
IlIm. e cxiii. si'. di'. 1,0 secretario do se;ia-

mio mIe Minas Gerries.
Otmm'o Preto, 22 de mai' :o mie 1892.

AN, roxmo AuGusTo \Et.LOSO.
O Si'. I'rsidente deelrm t':l qu2 o serrado

fica inteirado; e vai-se otliciar ao govurno
no sentido de cutnnn'rn' a lei eleitoral, quanto
a vaca existente no seriado.

mMl'os'ro DE CONSUMO
O Si'. SIIViaIIO Rralldáo offerecc o se-

gui ri te:
n'uflt:CER N. 20

As commissões reunidas de constitnije ão
e poderes e de tinmatuças. a qiuemn:foi presen-
te o parecer mias conunissões de otistitui-
cão e de orçamento da camnmara dos si-s. dc-
Imitados, approvado ali em sessão de 19 mio
cort'enite, relativo ao objecto da memisageni
pi'esideneial limia uma abem'num'a da actual ses-
sam) extraormiiminrmia mIo congresso do estado:
Ponderando sobre as razões justificativas
mla m iuclle acto (, de  [merfeito 5CC0I'i0 com a
respectiva conclusão - são de parecer que
('ommi msta Se conforme o senri ' lo, fazendo-se
neste sentido, conrmuiunica m:ões fl camai'a dos
srs. deputados e ao governo.

Sala das cOrnriiissmes, 23 de março mie
18',12,—SnLvIA-ço B.uxrto, Fnrnuw.cuco
To, J..1. P. X.uvni	mmx VEIO,.,,!. C. C. SENA,
C. mE BRITO, R. I-I)R'I'A. COOu rest,ccçõo.

O Sr. A. Mnu'tiiis 1-, ,quer dispeniae	e
impressão e mie i nitensticio, afim mie ser dis-
cutido irnrnemIiatrarnente m) parecei'.

Este requerimento é approvado, e entra o
parefet' cmli discussão,

O Sr. Rebelio horta.— Sr. presidem-
te, tendo assignrudo cern i'estm'ic ão o pare-
cerque acabe mie ser lido, não tendo dis-
posto de tem1imo pala offerccer, p01' escn'ip-
to, meu Voto em separado, p 'li a palavra
unicamente para declarar desta tribuna os
motivos pelos qmnaes tive (te dum' minha as
sig-uuatuma, com l'es(riccão, a esse mesmo pa-
recei', que só Ira pouco o me<) iIIulSt('e coile-
ga sr. Silvianio Brandão fez-mime a fineza de
apresenta r.

Deve estai' lembrado o senado. que em
sessão de mmovemhm'o cio atino passado e res-
pondendo ao bn'illuamnte mIism:ni'so, então Iro-
i'oi'imlo pelo nobre senador sr. Carlos Alves,
fui obrigado a pm'onimuneiar-nne a respeito do
assumlmto. que, mal sabia eu, alena tempo
depois havia de sei'vim' de pretexto para as
torpes explorações. intentadas pei' noite d'
am b um eiles mine ri todo o transe pl'etn(iemn tra-

zei' a anai'ch ia e perturbar ri paz, que por fe-
licidade inOssru ainda, hoje reina liO ESla(im)
de Mirircs apoiados).

Pois 
1 
ern, sr. presidente. j:) ri esse tem-

po e senil poder' mie fón'ma algni uur 11ver es
aconlecimemitos que se seguiram m. s Ira-
Lo a mtue rue refiro, enunnulCn.rei f'u'rcr:nermte o
nileu juizo, almAs imistispaito, a respeito cia mie-
Imalida questão de - t(cxas iliflf','efiOO 1/li-
posto de COliSitfl(e— declarando, sem n'elenco,
que para nni 111 era fmi'a de duvida que a



nova )tninarao dc—im1osto de o/isento
talvei. mais apropriada, substitutiva das ta-
xas tu miarias, riio tinha por flui e nem
cOnseuiria mesmo occultar que esse flui-
posta tusso de iinportaão, tanto mais
do a taJiella li. 3 que aco m lan lia o decreto
n. 53 de 21 do maio 410 189U, mandada vigo-
rar para sua cotn'ana, com as iodíticacôes
co nstaíl tes olo artigo 7° a lei n. 19 de 23 de
noveiuhro do p. passado anuo, se inscreve
das tteeos itunriavias sob re as niercadorut
abaixo ctasstjiceclos e outras que entrarem
para este Esteido"—e o artigo ti.° desse de-
creto. diz :° As taxas itiueiarias sobre as
mercalorias importadas serão cobradas se-
gtiiolu a tabeila 11.3 arinexa », atem ele cnn
dos consu/eralic/os que pdeam ao mes-
ino de reto, que igualmente diz;« Conside-
rando (jLte as (jiiOt:15 das taxa itiiierarias co-
bradas sobre as mercadorias importadas...»
e ainda porque não havia disso necessidade,
uma vez que não se encontra na Constitui-
ç3o Federal disposeião alguma vedando aos
Estados decretar a colrauia desse imposto,
pai iSSO (1110 a proltibião que resulta da
disposiãu do artigo 7. ' [ 1. 1. coinbiiiada cora
a do arngo 9.3. que consagra uma exccp-
cão a regra, sé se refere a importa,,-ao de
J,roceq ilcia estranjer/a.

Dentais, disse-o então, sr. presidente, de
que sorveria o(cultar-se esta verdade, se a
nova clenoiniiia10 ri,,-to mudou nem podia
mudar a natureza do imposto, o qual, quer
com a nova quer com a velha denoininaçdo,
em essoncia ú e lia de ser sempre o mesmo
de— miuportaçdo

O Se. CAMILLO DE Beira:— Não apoiado.
O Se. U. BORrA:— Desejava que v. Cxc.

denmoascmasse o contrario do que acabo do
afiirnmar, (Oul a propria Constituião Fede-
ral, que iuicommtestavelinente reconhece mais
de uma especie de miuportaqão, tornando-di-
reito privativo ria Cuido e prohibtdo aos Esta-
(1)5 a decretado umiicamue ate de impostos
sobre a imu por1ao de pl'oeecicncia cstran-

Diga o nobre coilega que inc honra com
seu aparte, que o» Estados podem tributar a
r,mporeedo que não for de procedene/a es-

qe estarei rio sua lado e cio pie-
[10 aecolo, nas ejeto este oposto nau é do
imporiacao não.

Se porventura a opinião que então conto
hoje detendo do que alein da importaão ele
procedenia estrangeira, temos a nacional,
que (lentro do torritorio cia repu-
blica, em relação aos seus proprios PI-01111,—
tos, que exportados cia capital da União, ou
de euuis para outros Estados, que neste caso
recebo-os por umuportaão, destinados ao
seu consumo, não pudesse ser sustentada no
rigor dos principies, oriundos ele velhas
theorias, modeladas segundo as =anisa-
ç5es politie	das o tem p0, disersas tias actcmaes
oa polo ineumos unodilicadas, facilmente sel-
o-ia perante a Constittueéo da republica,
em face da qual, e unicamente, cumpria tio
con g resso meieiro estudar e resolver, corno
fez por oecctSião que tlmscutio e votou  lei
de orca nento em vigor, a questão propos-
ta, tanto em uma conto ciii outra cantara,
por distiuctos coilegas nossos, relativaine:-
te a constitueioualiclade das taxas itinera-
rias, ou impostoimposto de cousuino, reino passa-
ram a denominar.

Com elfeito, sr. presidente, se é certo que
o leg islador não usa e nem se pode presei-
mir que olIe use na lei de palavras inuteis,
qual a razão desta restrictiva... depi'oeden-
cm esli'uqita, l oda a vez que tala a Cons-
tituição Federal na inmpoi'ta,oio. quer no ar-
tigo .°, tornauidsa_ privativa da União, e
consegnimltememite védada.aos Estados, a de-
cietacão do respectivo imposto, quer no ai'-
ugo 90	30, poriniltirmlo-a, excepciommai-

incute aos mnesntos Estados, nus casos des
Les artigos e,§, senão porque em verdade o
legislador commstmumimmmte reconhece mais de
uma especie ele iniportação e somente em
relação a de - procedeiiecc estraitíJ('mra-
prohumbio aos Estalos decretar impostos.

Se umiicamnente pudesse ter logar a impor-
taçéo lela mntrodmicção iittm paiz de artigos
de outros, ou extramigeios, e conseguinte-
mente se o imposto ele mi portacão, pm'opria-
mente dito, só fosse aquelle qtie recalue so-
bre	dos prouc Los exportados pelo estrangei-
ro, por occasmao de sua entrada no paiz que
os mimiporíasse, rmizão tei'ianm acluel les quesus-
tentaimi, flrmaalos. rios velimos moldes, ctme OS
Estados irão podem em liypotiiese alguma,
tributar a importação, mas ema tal caso
ociosa e inconvermiemito seria essa restric-
ção. que a cada passo encontra-se na Cons-
titttição Federal.

,til nosso paiz, ao menos, mi verdade é
(leme O principio consagrado pela Constitui-
ção é o do- dualidade da importação.

Se é eilio contrario, ou não, ao velho e
acceito por outros paizes, não tios cabe in-
dagar.

Era esta uma missão que devia caber ao
legislador constituinte.

A mcii vem' pois, os Estados podem tribti-
ter a importação (leme não foi' de procedeu-
cma est,'a,njrrn.

Para mnimn é este um ponto fóra de toda a
duvida e cicie tenhotu sustentado leste íjmme foi
proinulgala a Commstitnieão da repmmblicmt,
cuja discussão a m'espeito acomnpamliiei com
interesse e por isso sei, como cio outra or-
'mtsião declarem (lesta inos:tma tribuna, jILO
vozes atitorisadas se levantaram no congres-
so constituinte nacional, em favor da abso-
luta prahibião aos Estados para a decreta-
ção de impostos sobre a importado cio ge-
ral, e até emendas suppressivas das pala-
vras—(fie pi'ocrdrnriu est.i'aníjeíi'o-- foram
oll'erecicias,naa» rejeitadas, o cjcme é mamais uma
prova cm favor da opinião que sustento.

Tudo isso se passocm;mas, ou aopinião eia-
quelies rido foi vencedora, ou então tio cii-
so eorilrii'io, não se traduziram na Consti-
ttuição o pcuisatiionto e o voto do congres-
so, desde que foi nelle conservada a restrmc-
çao apontala, e reservada a União, assim
prol ibmimi mios Estados sóinecmte o direito de
tributar a importação de p,'ocedeneia es-
tratíjríi'a.

A Couctituicão, pois, reconhece uma ou-
tra tmnportaeão que rido a deproeedencia es-
tí'anyíia, e esta segunda especie não 1010
ser senão a que tem lugar dentro do terri-
torio nacional e em relaeão, as mercado-
mias de sua proprma proiucção.

Como quer cine seja, é imiconstestavel elite
pela Constituição Federal nao é vedado aos
Estados trilutar os produtos do paiz, que
forem levados ao consumo em sou term'ito-
rio, OU que importarem de outros Estados.
ou capital da União, desde que sejam desti-
nados ao consumo no seti terr j torio e não
transitem somente por cite, coma destino a
outro Estado (hypotiiese em que teria legar
a prolmibição do art. 11 n. 1 , e neta rnes-
mo ainda a importação estrangeira rios ca-
sos, e observada as condiõos cio art. 9°

3.
O Si». XAVIER n.v VEIGA:—E' um favor

milito apre'uavel.
O Si». Rsimeu.i.o Hoicr.s:—Não deixa de ser

eito certos casos, pode até Lei' grande valor,
como um meio de favorecer as industrias
nas'emutes, cicie teriam na competeucua dos
similares estrangeiros a ormgemma pm'oxumn mi ia
sua decadencia e talvez mesmo romntleta
extinucão, se aos Estados não tosse dado
este remedio. que pode coilocar as suas in-
dustrias eito comidições de poderem compe-
tiu' com as estrangeiras.

a
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E . o prO t t cCiOruis mfb dc 1i tanto pi'ria	1,ejtal)c dd j liLliS preceitos eamistmtflcioflaes,

IfloS para as nOSSAS jnitisti'his, por . em j tiatl-	e dmcpe:ic(li a referida estrada de proceder

) 1.10 le s 1 m i.omegida» apoifl'lO).	
a rotu'tiiii los respectivos impostos.

t O que. porem, imã) OS») admittir, nem	Sobre este assttmripto cotivemil	breve-

(.o t npreliermder é essa metamoiphiOSe, isto é,	mente file lmabmhiteis com cire'umn.ianciamioS
a umrmciOttaiiSami0 da mercaioria estrangeE	esclare'imefltos'.
ra. pelo simples 'acto de sua entrada rio ter-	Pela leitura leste aviso amitès lo tudo ve-

)iiO do nosso pai». 011 pelo pagamento	id o senado que o ml rmistro da agm'i'utura.
rit 
dos direitos aduaneiros.	

longe de ordenar a suspemisão da cobn'anta

Fujamo s a essa perigosa irmterl)m'ctad0,	
(leme é feita pela es-

	

e	dos impostos mineiros,
terão aqtielles que qticrem mi momitifliiadt() das	timida de fem'ro central, conto falsa e calcula-
taxas itineiaiiaS ou imposto sobre genemos	daiatente roi aflirmitio, em am'tmgos uma imto-
mie Consumo de t"ra do Estado, o direito do	pmensa do Rio, limnitoeiSc a ieiim mis provi-
su,tetit:il-OS emto Lace mesmo la pi'Opria	dencias do presidcmmtc (leste Estado, mio sen-
Conistitcmição Federal.	 tido de serenm respeitados Os l)m'e'( tts da

Foi i nisemmsivelniei(te,sr. presidente, que	Constituição l'edeial ice, rio entendei te S.

desviei-me do ponto principal que me troei-
	

exc., estão sendo transgm'edihlOS 1ela ronti-
xc ti trihlnma. pois ttoeu dma não é ci isetmtir a	mmuaçãO da oi)rarmca dos i mil P5t 05 de que

constitnicionalidade deste out daqueiie jm-	tm'ata o seu aviso, e flmi	tidu la
almeumte, leme nesse avi-

pos t o . tanto mais quando sobre estes (loque	50 nem una palavra se ar	eomatm a
me tenho oeetipado. já o conmgresSO se pro .	ronmstituciommiihitlade lo imposto ie'oiisumO.
umtmiieioti O aflUO passado. por occasido cio	ao qual nem ao monos faz referencia aI-
discmmtir-se e votar-se o oramaaentu ela recei-	gumuna.
ta e despezas do Estado. e 'a opinião do ora-	Qtuaes. porém. são as providenc ias pedi-
mIou' mi l'e°[»'t t ) dêsses impostos corista mais	das, ou cjuaes os impostos a que se refere o
ou 111e110 13 1	it1itO i],) seriado, itt is V01110	aviso. (- lija leitura ac abo de taiei
os assttmptOs se prendera a lts('missao, uma	Depois desta leiteira irada maus me cntn-
outra cantara. s-'ctindlo conmsta-mna e vejo de	pre l':»zei cemitio n10 l` 	que eito nosso ori a-
sua eointntc:tt) a) seriado, versasse 50-	menti) não tirmira i npi)st) alu'tuimt da umatue
lhe os impostos te que une tento ormipado,	z't daí1 ttelles que neste aviso eljzleOimtiutiamn
iimiGi'ftl nnente tamaabeiat fui levaioa dmsemmtml-	a sem' co irados por conta deste Etado, e as-
osquando só me cabe dar as razões da res-	fazendo tem'ei jemstmlh':ld) O itoCti modo
tr i cçã de mcii voto.em  favor rio parecer das	do pensam quammto 'as pm'o :irlencias, c1mme ema-
cOflt:natssOeS reunidas de polei'cs e finanças	tendo terem sido solicitadas e qnme cievimim
cai d:scttssao.	 tem sido tomarias pelo congresso, ou mesmo

E o que passo a fazer.	 pelo si-. prestdemmtc do Esttdo.
I o v iltima	i	p eSi imite	que it o que Iímapo o n efem °ntas ao ti 'ti sito de ai i e"-

(1 ( 00 ai ( O foi eh vrnmido mi resol\ ei provo- o,aque pi o i dciii do 1 tcido ou cjiii ii
ca'o pelo aviso de12 de fevereiro, do munes-	'lã' se dc'steiictiii diz o aviso.
terio da agrtcnittmra. cujii mucompctcncia	Que providencias podei'ia o coneresso, jit
(5?	 adito de ps	Lmn) i aimi tratar do as	 'i este fim foi onli ocmido tomuil
sumpto a itoantesta (apona. dos), é muito di-	respeita desses impi)stOS. , cl » nõo foram
versada que foi entendida e resolvida pela	acjui decretados e umemto fl°amrann no orrameri-
'a n:ira dos sm's. deputados.	'	tos cl) Estado, sermão de' eJanar isso tnesntoO ao

Perdoe-me a riintoata este pronhiflriamiien	chefe do Estado, para que este por sua vez
tu. a cicie souotrmgaio pelo devei' e pela	tantl)em tivesse constar ao	Overri0 da
ulausnia postçao nesta rasa.	 União

Darei meu VOti) para ([um seja matitida a	Além disso, de duas esperies tambena po-
a dcposição da actual li de oreamento m'e-	de ser o imposto de transito, e na nossa lo-
lativaniente ao intosto la ronisetmo, jã qtm	gislação P'O racial (lo teitapo do nmperio te-
a cariara e'iterriet subi',' cita versarem as	mos o exemplo.
providencias pelidis e is dmividas suscita-	Serão ambos vedaria aos Estados tribuitar
das, no naenrioealO avisa, mas, confes

so,	Penso que não.

	

antes e com m uito mais prazer,	Na antiga proviricia
cicie devia	

li Minas (hoje Esta-

pata	mido tivesse sido a mesma sujeira a	
do), havia o immiposto de transito, que recalmia

dis'ttssão e ao voto da emanara, desde que	sobre as me m'eariorias que t tccmiemtavamaa por
'ritoi'iO, por exemplo

udo me consta que a respeito de sua consti-	certos	atos de seti tom 

tcmeionalidade e competenria do congresso,	
do port À para o pomito II. o que era cobra-

parei deeretal-a. tenha o governo de Minas	
do comeu cinta indemnmisação das despezas

entm alo eito duvida, e desde que tamtobern o	feitas	stci na cOnm'ucçitO e custeio da r,-

congresso foi convocado, extraordimma ria-	
tiv a estrada, mais de interesse particular.

motim, súmatemmte pode resolver no sentido rias	
denominado tamtobem pedagio. cjuando a co-

providencias solicitadas cio governmo do Es-	brança se fazia pela passa gemde pontes,

talo pelo s i.. ministro cia agricultura em o	sujeitos a esse 000S para os transeeitites, e ti-

aviso já referido, que itnicamente se occupa	
alma igualmente o outro, que era 'obrado

de imaapostos, que não flgmiramaa no orçamtoento	pela simples passagemma mm transito cio gado,

do Estado, e que até desconheço. com as de-	ou dlivac'sdluer prodtictos mias antigas outras

imonainações que constam cio aviso, como se-	
provinci as, por seu terrmtot'io, com destino

jmn: as referentes ao t,'rcn,sito (le mercado-	ao de outra provimicia.	 -
o de tra

eta que procedeimi do Estado e	,tsi-	Tal é o definido e prohibido aos Estados

to de mercadorias que se destr'nattt ao mesmo	cobrar pelo art. li a. 1 da Constitutdo Fe-

E,»foclo.	 leral.

	

Diz este aviso, que é dirigido ao prosiden-	Uma e outro, porem. aio cxiste mais cri-

te de Minas leu):	 tre nós.

	

(,Continuando a estrada lo ferro central	O pi'iflaeir) ctie não sem'ia pu'olnbido, ex-

do Bi'azil a obrar por conta lesse Estado os	ci do citado aio. li mm. 1., foi cocnpletameul-
<-,obrar

	

 postos referentes ao transito de inem'cado-	te abolido e o outro, que tambemto era co-
rias que deite procedem ou que a elle se dos-	

brado das mercadorias 1mie entPavarfl para a

tiniam, e ConlstittiiumnlO este tacto uma trans-	provinncia, destimaarlas a) s-'u commstimo, foi

gu'essão ao que dispõe a Conmst ittncdo Fede-	
igualmente abolido qimatito as mercadorias

ral, eont'orme se cleprehemade do art. 11 coito-	de outros Estados em transito por este e

binado com o 9.° da mesma Gotmstitaição,	
conservado, com a denouninaçõo de—taa'dts

chamo para esse ponto a vossa attenção no	itcne,.arias—quianito as mnereadomdas ictpOi'

intttcto de procederdes de modo a sere

	

ni mas-	tad'is ou defó,'a, destimaadas ao seu consU-



em todo o caso a que ritmo se refere o aviso
do miii istem'io da agricultura.

Desde que ti este avmso, vi que elie tino
se1rm'estava. aos coijimemitalIOS que lime [o-
rara feitos cmii artigos. pela imprensa, ti_mis
assignaioS, e outros não, e por isso a mamal
jamais 'amisou mcccii) aí1uelta grande cc-
leumna, levantada ria ira prensa do Rio, a
pruposi to de tiifl Imposto, q ue rea immiento
não existe, não é cobrado mio Estalo de
Mimas.

Os termos do aviso não dão direito a se
suppo m' que a é uvirla e provido nelas, pedi-
das pelo si'. nnirm ist m'o. sejam e L  relaçeo ao
itT) ie)St0 de o CO istrino, i ou qualquer outro,
que não os emmnriirnei'ados no nieSmno aviso.

Taes sim, Sr. pm'esiéeiite, os motivos por
(jltC assigrili coem restrieçao o parecei' Cill
discu s são tInz/o Ijc,o; io nmT, ôcni).

o Sr. Xnviei' da 'eiga:—Não ternos o
seu licu sol.

O Si'. Rebm'lio IEortni: - Si'. presi-
de ate, to tia 11(10 tia devida com sidemaçao as
observações (-lime rilhantemmienmte, corno do
costume, acaba mie fazer o nobre senador,
volto a m ribumma para rectificar alguns po :1-

tos de mau humilde discurso, a que tenho
a iri[eii'ilade de miem sempm'e inc fazer bem
ente n 11(10.

Declarei que assignei o parecer, -comn i'es-
tricoto), porque não dispuz, como tambem
disse, de tempo para escrever e apresentam'
voto ema separado.

Entendo que a convocaçao extraoi'dina-
ria do congresso não toipara jue este resol-
vesse sobre a constitucionalidade, riu não,
tio imposto de (lime tratara os 2 e 12 do
art. 2 0 da actual lei de orça monto mineiro,
[flllS, sumi para resolvem' ou sinmplismnente
pm'oviieneiar no sentido do aviso do minis-
terio da agricultura te 12 ile Janeiro tiltuo,
que se occupa exelusivamcumte do imposto
a que imnpi'opi'i mente denoiiimuma do—trair-
sito de rir ereadorias que procedem do Es-
tado, ou queque a elie se destiimanr—portanto.
parece-me que o pmommminciamielito las duas
camnaras não polo ser seiman nesse sentido.

Não lia i'azãu, pois, que 1iislihe1nie O

nmiimciannen o do co n m'esso e mii favor de uni
iniposto que 1050 fignim'a entre ac1uelles qee
toi':Eln suspeitados de irmcommstllucioua(s,
pelo si'. mninistm'o da agricultura.

Estou de pem'feito accordo que se continuo
a cobrei' o imposto de consummno. e micro era
esta a oceasião asada, qualquer tosse a
questão atentada para se discutir e resolver
se deve ou oito, continuam' a sem' cobrado
este ou  aq ti ei le i iii p osi o votado,

A mmmcii ver, si se poderia fazei-o por oc-
casião de vota r-se O orr'aineito. porque Sri
então(, O congresso irá cniliecem' das
necessidades publicas e proc'ram' OS mfleiOS
de pi'ovel-as dos iiecessam'ios re'um'sos, e
não agora, tora de todo o pioposito. e Sem
tempo pala o estudo e sem os dados lides-
sarios lira esse fim, arriscando-nos até, 5r
O quizeSsernos fazer <-r desiquiiibi'ar o orça-
mento.

	

O SR. 	MARTINS, dii uni aparte.
O Se. Reuem.m.o HomsrA:—Mas, é meu modo

de entender, ou fraqueza da msnlia intelh-
gemia.

Entendo que o congresso, nesta moas ão,
devia i inmitam'-se ao objecto exclusivo (1110
motivou sua convoca-ao extmaom'dinarin,
que foi feita em virtude lo aviso, e este tmao
faia tios iuipostos dc que se occuponi a ca-
mitra dos si-s. deputados.

4:) Se. CAIUos AmvEs, dá uno aparte.
0 Sut. REIIEImo Humtrs:—V. ele. parte do

acto miti [muito; moas, p(rg-ummto: piule o miobm'e
senador pi'esurnir que ria União se tendia
conheci mnenito tão falso da Comistit ni('ao de
Mintas e da...

(:) Sim. Xivnntmt Da VEiu.\:—Mais aiu1r; a
Unia,) te:)) ummanifestailia coiitmadioões su re
a pmopuia C i) nstmtn i;ao Federal.

(1) SR. Rtmmmdr.Lo I1oar ... tedeu'al ? Pois é
ocicmsião (10 coiigi'CSSO lmummemro fazei' sentir
a união (lime iião temmi puocedenteimi as suas
duvidas, quanmto mios ilumpostos por eJie de-
e r'etrr ( i C) S,

Se o uninisti'o da agricultura, corno ja vi-
mos, é iaeompelemtte para tratai' cio tSSmmiu-
pto, e entretanto u'eciaiaort pi'ovmilemieias, o
governo, assilil rumou o coimgresso, podia
(inas , ruão digo (lime o fiz(-sse) deixai' de pres-
tar altenão a sua m'u1amrma çao: ruas, e ei te
tom unia no'ão la isa sobre o caso, e por
isso é tnvila da com istitueiommatimiade de uni
imposto que realmnemmte mau consta do nosso
orainemito. nada inais iiiiiiamos a dizem' cio
resposta, itmamuio resposta se desse, senã
que semneiiranuk i un lo sto irão figura cmii utoSso
Ou'camnemmto e portanto (lume providencia ai-
guina cabia, ao govermmu d0 Mintas ou au
congresso, tornam' a i'0S1d-t).

laco CS1CS declaracões, erra ver se posso
ser mneihor compi'elieiici rio e, pera que os
nacos iii tnst res u'u( legas. espenalmaeimte
nobre seuaiom' o si'. X. da Veiga. rolo
saia entender que cmi tiVesse qualquer outra
i mtoinoao. lua restrmcçao curti que assignei

eo parcer.
Commio já disse, não api'eseuutei voto emmi

separado, POi't'1 ii (e t C ifllJ O para escrevei- o,
e minto maerios para fazer estudo ai:,IS Coma-
pleto daInieSttïo, dc sorte que estou falando
por um vago co ii ''inmeato que sou obri-
gado a ter (leste assoimipto. e pOi'(it ie já cnn
outra occaslão fui obrigado a limo uumeiar-
mii' a respeito, e talvez ainda mais i miespe-
n'adainemite que neste momento.

F:teo, 1iOiS, esta rcetmlica'ão coimo C0fl1
plmnent (ias nulas observações, gama 1Jwc
nico se supponlma que nie oppommimo a que se
coutiniUe a cobrar o imposto de conusrimo;
mas, sim (lime eimtmido j uie não tims amos
pruimimicimtr-mtos schr	a eoustitumcioimmmlidiade
ou iicormstitueionaliimcie cio iOiOSiO5liC
mu) o figurann um') ri OS-SI) O r'amnento, e a ies-
peito tios qtiaes, portaliro. miada timmhamaos
qu' respondem' ao su' ' irummistio mia cgriiul-
tirra, senão pela fm'nma a que já ao r'eleu'i.

Ninenemn mnimis geluilo a palavra. e:i-
('lr'i'a-se a iiscnissõo t , é approvado 1) pa-
rece r.

O Sr. Melio Franco otfoi'eee, por,
parte da comnatissão de justiça e legislação,
o seguinte

PARECER N. 21
A comnnissao do justiça e legislação a

jimein foi presente a r''resemitação do juiz
de paz de Sabau'it. peti i nulo tntei'pm'etaçao au-
timenuticil da lei mm. 20 de 2h de ruovenubn'o do
Cmi rio passanlo. a respeito do podei , cornpe-
licite, para anti niliam' eleições de veneaclo-
mes, membros tios conselhos districtaes e
de juizes de paz:

Considen'anumio une a ruia lei, amas- 132,
119 e 1G2 (leraen a jueiia nittribumçiuo as ca-
unaraS munuicipaes.

Considerando q ue, na Inc ilda] e (Pie tõm
as carinan'as de 'ator apiuraçio cia eleição de
vereadores, Se coiupi'ehuende a cio an nitilitir
alguma elei'ãu, como é expresso rio aut.
131 ; a. 2 da rue serma lei.

Co isid i'r'an do que nus termos lo itiL
1i3 das disposicões rtiaui'as a apuraçãO da
ciciam (It vei''ru(Iores appticaum-se, cnn o
cue tenha hogan', ri apuru'a:ão da eleição de
couiselhos dismn'ictaes; e mais qiue a aiu m'a-
ção da'loição ii' juizes de paz, nos teimOS
do aro. ibd. se f-z de 4'0111iu'nnida li ('OITt OS

arts. 133 e seguuimtes até 111, cougu'Blteii-
detudo-se, portanto. trurnbeuxu O po,1, r de au-
numilai' alguma eleicito feita (10 modo con-
trario a lei;
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mo, SiII)Siittlidas no actual orametto pelo	Se, pois, o aviso, como deite s,imposto (10 COfl8UtflO sobre gerleros de tra	refere ao imposto d	

e y só
e transito de rnecado Estado.	 doijas (lC Plocedaro do Estado, Ou que a

	

V(, portanto, o senado que neste Estado	elie se destinam, o se, corno ta!nhemnão se cobra imposto algum de transito,	vimos, este imposto assim I1 l)I'OPriarneutepropriamente dito, e que
.
 quando se cobras-	denominado de trinsito, além de nãse o da primeira especie já lia mais tempo	ser cobrado em nosso Estado, não é oabolido. não seria isso razão para provocar	mesmo de que trata o citado art. 11 li. 1 daá reelania•ão do mirlistei'jo da agricultura,	Constjtuj 0 Federal segundo o qual 'ião sedesde que a Coustituiço Federai não o pio-	dá o transito ou passagem(earaeterjstj_hibe, tons sim o que recaliir solire produc-	cos do impost pela simples entrada outos, quer nacioriaej, quer estrangeiros,	sabida de 1nercadorjs em iiw Estado, e se,suando estes apenas t !'aflsj ar	pelo ter-	finalmente, o i mposto de « eXportao ) éiitorjo de um Estado, ou jioi' elIe passarem,	privativo dos Estados e o de « consumo,) nãocom destino a Outro Estado; o quando não	é vedado aos iliOsiflOs Estados derretai', pa-:onsta que igual reclamação tenha sido feita	rece-me, que ao congresso somente urnpriaao governo de S. Paulo.	

resolvei' estas pontos, e do que fosse tesol-Entretanto, nesse Estado, figura no actual	vido dar conhecimento ao si. presideite doorçamento este imposto, com a denomina-	Estado, afim de que este, por sua vez o
sito—
cão de—direitos de transporte ou de tran-	trarismiltisse ao governo da republica .

	

a cuja verba está orçada em 350:000$,	Penso mesmo que rtãc, havia IIecessdade,segundo li no « Jornal do Brasil » creio,	da convocação extraordjrtarja do Conresso,gde ifi (te novein;jro do pt'oxirno passado	mas, o sr. presidente attendemiij provavel-auno.	
Incute, e neste caso o seu acto foi muitoNão

da União	tão Odiosa
(levenuo suppormos que o governo	correcto e louvavel, ás cireumstaflcjas poli-faça	 excepção em &t	ticas da occasião, e que o congresso é ovor daqueile Estado, sou levado a Crer que	mais conipeterife para resolver sobre mate-O imposto afli cobrado é o da primeira es-	ria de impostos, podia, e de tacto cOnvOcoupeie.	

extraor(lmllai.jamfletlte o mesmo congresso,O Si. XAVIER DA VEIGA:—A verdade é	com tanto mais acerto quanto é certo queessa que v. exc. refere, a excepção.. em fa-	esse acto de s. exc. era necessar j o lia oc-vor de S. Paulo.	
casiào, corno uma solução de sua parte, ouO SR. REBELLO H0 RT.4: —Demajs , si'. pre-	providencia a respeito (Ia duvida constantesidente, para que se dê o im	d

	

posto e «tran-	do aviso.sito o de qUe tala o art. 11 mi. 1 da Consti-	Uma vez, porém, que o convocado foi otuição Federal, sao ineeessam'ias duas condi-	corpo legislativo, e nem podia deixai' de as-ções: l . a que a mercadoria venha de tra;	sim sei', e não somente a camara, parece-me2. 1 que não seja destinada ao consumo tio	tarnljem, si', presidente que a questão nãoEstado, mimas, somente passe ou transite por	podia ter sido resolv ida unicamente pelacite, com destino a outro Estado.	 carnara dos srs. deputados, e menos aindaOra, na lmypotimese de que se trata, o im-	que o senado, parte integrante desse mesmoPost o (iemmorninaclo de consumo. m'ecahe so-	coi'po, se tivesse reunido em 5eSsõ S ex-lire genemos de fuma do Estado. é certo, mas,	traom .dinar;as, somente para o fim de tece-destinados ao consumo no mesmo Estado,	ber a cominunicação do que foi resolvidoportanto, não preenche a segunda condi-	pela mesma camara, e miada mais.ção, o que torna fõta de duvida o mnani-	A iniciativa da carnara, em casos comofesto equivoco do ministro em considerai-o	este de convocação exti'aordiniai' pi do con-de « transito de mercadorias que se desti-	gresso, em ltypottiese alguma pôde sei' tua-nain ao Estado. o	 (lamento bastante para excluir o senado doEm uma colijo cai outro caso. pois, não	tiiieito, que igualnierie lime assistia rio to-temos em Minas o imposto de a transito. »	mar conilec j inento e resolver sobro o as-qual é elle definido, e vedado aos Estados	sumpto que motivou a presente reunião ex-decretar, no citado art. 11 ri. 1 (Ia Commsti-	traoi'mlinaria do congresso.tuir'ão Federal.O Sa, X.tvmEa 
DA VEIGA:—E' justamente oO imposto. imnproprio, e conf usamente o	que estamos fazendo.até erronearnente chamado no aviso, de	O SR. REBEnto H0RTA:—CormIrJ se não« transito de mercadorias que procedem	vejo em discussão senão o parecer das cora-do Estado, » não é seimãc o de a exporta-	missões reunidas de poderes e finanças doção, » o qual longe de Ser vedado aos Es-	senado, sobre a connmni j ca :ão do que foitados cobram', plo ai't. 9,o	1.0 da mesma	resolvido pela outra camnaraConstitui, .o Federal é da exclusiva com pe-	Não posso conformam-me com esta ex-tencia dos mnesmflos Estados deci'etal-os

incon s l rtuciomial seria,	 lusão do seriado, e nem to pouco julgara sint, mas, é se	regular que se tivesse resolvido shre cousafosse elle cobrado pela União,	 diversa daqueila para que fomos chamadosA não se quem'er , adnnittir, como não é li-	a i'esolver,cito admittir_se, (jtte o mesmo m inistro da	O SR. CAMILLO DE BRIIo:—Mas não lia-agricultura tenha tão falsa noção do imposto	via matemia para legislar.a ponto mie confundir como Rin e o mesmo,	O S, XAVIER DA VEIGA:—Mas, v. exc.aqmelles que são de natureza inteim'amnemmte	não concorda que o imposto deva eontinuardiversa, e que deseonhe :a já não direi a	O SR. REiiLi.O H0RrA:-0 de consumo,Constitujã0 mineira, mas, a da republica,	sem duvida; desde que corista do nosso 01'-de tal arte que possa suspeitam' de contra-	çamento e, quando, sem o risco de desiqui-riar á mesma Conistitui • ão o que cita pro-	librio do niesmno omçamermto nãopria tornou privativo dos EStadOS, isto é,

	

	 podiamnos
alteral-o, ta mito mais quando a occasiãoa decmeta .ão do imposto sobro expom'tação	mais propria para isso não seria por certode mercadoria (le sua pm'odmmcção, longe tam-	esta.bern devemos estar de pensai' como a outm'a	O Si'. XAVIER DA VEIGA:—Então está de ac-cantara (beimi conto a nmaiom' parto tios que	cordo com o parecer.prucitravammn discutira questão mia i mprensa,	O SR. REuFmm,o FIoRmA:—Saiva a restric-em face do aviso de 12, por nimmitos expio-	ção do voto, cujo motivo acabo de tornarrada e PmOjrositahmnenite adulterado o seu	conhecido do seriado.pensamento), que as pm'ovt(iemmmqas pedirias	Mas, corno já disse, preferia que não ti-mio aviso do ministemjo da agricmmitmjm'a reto-	vesseuros de pm'onuilcjam' sobre um impostorem-se aos impostos de que trata o ar'!. 2	que não me consta tenha sido averbado de2 e 12 da 1ei de oreaniemito vigente.	inconstitucional pelo governo da União, e
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Coa sidersndo que, segundo o art. 139 da

mesma lei, cabe recurso para o juiz de di-
reito, soai pre que for aun uliada alguma
eleicão municipal ou districtal, e que essa
co Tipetenia de an uullar eleições amplia
attritja j eões das cantaras tuncetoriando
como poder apurador, e di s tingue-as das
juntas deque trata o art. 229, competentes
para apurarem eleições de deputados e se-
ri adores;

Considerando que, pelo art. 3 das dispo-
si ções provisorias, a apura • ão das eleições
de vereadores, membros dos conselhos dis-
trictaes, juizes de paz compete a junta for-
inala pelo Pi1neiro juiz de paz do districto
da sócle do intime ipio, na fõrma alu deter-
minada e que tal apuracão cOmpreheude
todos os actos de que trata o art. 130, in-
clusive o de annullar (130 ri. 2) desde que a
a prova da uullidade resulte da acta ou de
reclam

c
ação apresentada durante a veriti-

caão de poderes (art. 201); é de parecer
que não lia omissão na lei n. 20. quanto a
especie de que se trata, antes é expressa de-
terminando que as juntas apuradoras, con-
forme o art. 3 das disposições provisorias,
substituam as camaras nesta primeira elei-
ção e exerçam as attribuiçes que a lei lhes
conferiu, com recurso para o juiz de direito
da decisão que an n ulhar eleição.

Sõ do caso de se apurar eleição nulia é que
não cabe recurso algum, porque a lei o não
creori de modo que, uma interpretacão au-
thenttca, creando disposião concernente a
esta especie, não poderia compreheuder o
regular factos anteriores e que se tenham
dedo no domiuo (],-i le gislação que os não
previo, pois alei não tem effeito retroactivo.

Portanto, a comutisão é de parecei' que
ao poder judiciario, representado pelo juiz
de direito da comarca é que competia, to-
mando conhecimento do recurso inter-
posto opportunamente fixar a verdadeira
intelligeiicja da lei com referencia ao caso
occorrido.

Sala das commjssões 23 de marco de
l892.—VIRGIrio M. DE MELI,O FRANCO.—J.
ROQUE rrE Caxio DE MENDONCA. - MÀ-
NOEL EcsTAcmIo MARTINS DE ANDRADE.

A' imprimir para entrar na ordem dos
tia ci lhes.

O Sr. I)rej(J(q te ritz que, tendo de
continuam' amanhã a sessão oi'divaria adiada
em 21 de novembro do anuo passado, desi-
gna para a ordem do rija, a segunda discus-
são do projecto n. 11 sobre terras publi-
cas, e convida os srs. senadores presentes
á comparecerem hoje, ás 2 horas da tarde
DO paço da camam'a dos srs. deputados, afim
de ter legar o encerramento da Sessão ex-
traordinarja convocada por acto de 20 de
janeiro ultimo.

Levanta-se a sessão.

101.a SESSÃO ORDINÁRIA AOS 21 DE
MARÇO DE 1892

PRESLEENCI A DO sri. BIAS FORTES
SUMMARIO:_EXPEDJ ENrEO,.dC,fl cio dia.

—Terras devolutas._ Discursos dos srs.
M. Franco, C. Sena, C. de Brito, R. Hor-
ta e Kubitschek.
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se

presentes os srs. Bias Fortes, Carlos Alves,
Rebello Horta Antonio Martins, Costa
Sena, Manoel Eustachio, Camilio de Brito,
Roquette, Antonio Carlos, Frederico Au-
gusto. MelIo Franco Kribitschek, Silviano
Brandão. Xavier da Veiga, Ferreira Alves,
Gomes Valladão e Costa Reis; faltando com
camisa participada os srs. Alvaro Malta e
Oliveira Penna, e sem dIa os mais srs.

Abre-se a sessão.

São lidas e approvadas: a acta da sessã4
de hontem e a da de 21 de novembro do -ali tio  passado.

Comparece o sr, Rocha Lagta.
O s. l o 5ECRE mARte dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE
Qificio

Um do normalista Francisco Manoel do
Nascimento enviando unia petici'n) Cii] que
os professores pubhicos do Sul de Minas
pedem augmento de vencimentos, e repre-
sentii • ões dos directorias republicanos das
cidades de Cambuhiv e Pouse Alegre, se-
cundando o mesmo peclido.—À coruluissão
de instrucção publica.

ORDEM DO DIA
TERRAS DEVOLUTAS

Entra em 2. , discussão o art. 1 do projec-
te ri. 14 rio anuo passa-lo, que manda demar-
car, e dividir as terras devolutas do Estado
afim de serem vendidas, aforadas, ou comi-
cedidas gi'atuitament€.

O Sr. Meilo Franco: —Si'. presidente,
estava certo de que iatnos tratar deste pro-
jecto em	1 . a discussão....

O SR. Sii,VIANO BRÃNDÃ0:—Eu atá ia pedir
á mesa que me informasse se havia parecer
da respectiva commissão.

O SP,. M. FRANCO... .enti'etanto elhe está
sujeito á 2. :1 discussão. Não inc lembra que
tivesse entrado em 1.3

O SR. PRESIDENrE: - Segundo as notas
postas rio original, este projecto foi á com-
missão, e depois appi'ovado em 1 . 1 discus-são.

O SR. M. FRANCO:—Visto que o projecto
já está em 2 . a discussão, tendo já havido
sobre elIe parecer da respectiva commissáo,
eu desejava ouvir, antes (te discutirmos ar-
tigo por artigo. a respectiva commissão a
respeito de assumptos muito importantes
que se prendem a esta discussão, e admira
que, tratando-se de materia desta ordem
sobre que tem de se pronunciar o seriado,
a couniujssão se limitasse a dai' seu pare-
cei', opinando simplesmente para que o pro-
jecto entrasse cru j,a discussão e fosse ado-
ptado, sem dai' razão alguma

Sendo certo que o projecto está ligado a
dois actos legislativos importantes da repu-
blica, e tambem ã anterior legislacão do
tempo do Imperio, chIe interessa iminedia-
taunente a toda a legislação civil, por que
por dIa organisa-se o registro da proprie-
dade imnovel. Demais, o projecto prende-
se tambem ao problema da colonisaí'ão e
localisação de immigrantes nas terras do
Estado.

Entretanto,a commissão limitou-se a dizer
em seo parecer que o projecto devia entrar
em discussão, sem enunciar as razões do
seo modo de pensar, sendo que a elle se li-
gam questões de direito, de politica, de ad-
ministração dos mais Complexos e ditlicieis.

Antes de inc occupar com as questões
de direito que estão ligadas a este projecto,
eu desejava ouvir a commissão a respeito
do modo como dia se pronunciou sobre o
art. 1.

Diz este artigo « As terras devolutas do
Estado serão medidas, demarcadas, dividi-
das e descriptas, por um profissional da es-
colha do governo, e, feitas as reservas de
que trata o artigo 2, serão vendidas, afora-
dos ou concedida,s gratuitamente de accõrdo
com as prescripeões da presente lei. »

Como v. cxc, sabe lia diversos systemas,
e estes muito importantes, sobre a aliena-
ção das terras do Estado, conforme a na-
tureza da colonisacão. Cumpre attendet'
antes de tudo o destino do concessiouiapio•
se é nacional ou estrangeiro; se como colo-

miose propõe a cultivarpara consumo oupat'a
expoutacaO.

Fina1neute se o colono se propõe somen-
ti a cOmmerciar.

Destas listincções nascem os svstemas - a
que inc referi lia POUCO, d para cuja solução
mmiuito pode concorrer a expericmucia de Ou-

tros paizeS.
Em teru'itorio tão vasto corno o nosso, e

cujo futuro está preso á questão de coloni -
sa:ao e immnigração, a lição que poderá sei-
proveitosa pala nós, na (liscussão deste pro-
jecto, é sem duvida o que nos ensinar a his-
teria desta instituição em outros paizes.

Na Austu'alia adoptou-se um systema so-
bre terras publicas ; mios Estados Unidos,
adoptou-se outro: não lua uniformidade a
respeito da concessão de terras; , ora o go-
verno a faz gratuitamente, ora a titulo orme-
u'oso, mas sem regia uniforme, miem sobre
quantidade nem sobre valores.

Mas eu, lendo o projecto , vejo que elle
consigna só um systerua uniforme so-
n'e a venda das terras, a seis mil réis o
hectare, rio ca'.npo, e a vinte mil réis, mia
mnatta; de mole que pela medida agraria
usual, cine temes, o alqueiu'e de terras é re-
lativamemite mutto caro, conforme a zona a
que se applicai.

Desejava que a com missão se pronun-
ciasse a respeito das vantagens da adopção
desse svstema.

Aquetles que teu] procurado organisar
um bom svstema de legislaç ão sobre a pro-
priao de terias que, de accordo com o
prograunna de colonisaçãã e localisação de
iunuugrantes pretendem povoar o paiz, estu-
dam o facto complexo sobre diversos pontos
de vista.

O mesmo deviamos fazer em relação ao
nosso Estado.

Assim é que temos terras devolutas que
n'm valor diferente conforme as diversas
zonas em que elas estão situadas.

O Estado se divide em zonas que ofere-
cem producções diversas.

Nos logares proximos as estradas de ferro,
os terrenos tém valor relativamente muito
niaiou' do que nos logar 's mais afastados;
da mesma frmuie mios lares em que se
cultiva o café, es tem'i'e:i s tem mais valor
do que em qtin!1uer ou to, de forma que
attender-se esta dihiemnuça é essencial,
e o legislador deve teu' 2m vista, na con-
cessão gu'attuta de terras Ou por meio de
venda directa ao 'ounpu'ador, ou em hasta
publica, a mencionada diferença.

A comunissão, que ou'ganisou este projecto
e  deo para discussão, ruão se occupou se-
não da uniformidade relativa a venda: e,
tasendo a descriminacão de terras de cam-
po e terras da matta, parece que adoptou o
svstema que aliás não é seguido hoje, miem
pelos Estados Unidos, que tem servido de
exemplo para nós; riem pelo Canadá e Nova
Inglaterra.

Entretanto, em rim Estado como o nosso,
cuja prosperidade está ligada aos interesse
agrtcolas, pois que se diz cine o Brasil é
essencialmente agricola. a questão de co-
lonisação e eollocacfio de irnmirantes de-
pende de um bom sstema de appropriação
de terras.

Não se pôde estudar uma cousa isolada-
mente de outra.

Por tanto, o primeiro devei' do nolitico,
tratando de fazei' uma leaãslat'ão so 'bre este
assumpto, é attendeu' o mais p'ossivel a po-
\'oaçao deste vasto tei'm'itú rio, porqtie O fntu-
ro de Minas só depende do augmnento da
populacão e de braços para o trabalho; e
para acquisição de braços é que é preciso
favorecem' a introducção de colonos do raça
européa.

Ora, para que um bom regimen de terras
seja adoptado, é preciso atterudem' cIne essas
terras deveu] ser concedidas aos colonos de
modo que chies se tornein em pouco tempo
pequenos propi'ietarios.

Se lua nisto vantagem, porque falta-nos
população, deve ser variavel a concessão
das terras a unargemn das estradas de ferro.

T aes terras devem ser divididas e demai--
cadas, de modo a inspirar confiança aos co-
lonos.sem fiscalisação do governo ou da ad-
mniuistração: devem ser vendidas por , preco
baixo ou por preço alto conuformue a situação
delias, o natureza das culturas.

Nos Estados Unidos, ora as terras são ce-
didas gt'aiuitamente, por pequenos lotes,
ora vendidas por baixo ora são da-
das a essas companhias teu'ritoi'uaes sob a
fiscalisação immediata do governo, e me-
diante condições que a adinunisti'ação pu-
blica entende conveniente estabelecer.

Mas, não são vendidas á praso (svste ma
que o projecto consigna); porem á vista em
hasta publica, ou por adjudicação; de modo
que todas esses diversos modos de alienação
são praticados conforme as cii'cumstan-
das.

E sm's. não basta só isto para se res olveu'
o problema da immigração; d'pois de ado-
ptada uma legislação adaptavel ao svstema
de colo li é preciso tambern que haja
um conjunto de medidas destinadas ao pre-
paro rias terras, afim de attrahim' o immi-
grau te.

Não é bastante que o Estado ofiereça
terras ao colo tuo,vendidas ou gratuitamente,
já demarcadas, ou por meio de adjudicação
conforme o systema cine for preferido: ó
preciso mais que, c1uanto antes, o Estado
cuide ria viação publica, porque um. bonn
systema de viação é tambem condição indis-
pensavel para a inti'omiucção de immigraru-
tes. Eniquanto não tivermos, como têm os
Estados Unidos, uma bôa rede de estradas
de ferro que encurtem as distancias, e dêmn
saluda aos grandes centros de consumo,
para as diversas prociucções, a questão de
immigração ficará quasi insolvavei.

Alguns politicos que se tem preoccupado
desta mnateria disem que as grandes redes
de estradas de ferro ruão deveu sei' levadas
para logares onde não houver ainda centros
populosos, porque, disem elies, fundando mio
exemplo de outros povos, cine o povoamento
rio tou'u'itoriO decorre imnmediatamente da
t'ac'ilida le de commuuiicações.

Porta ito, seria melhor adoptar-se 1) sys-
tema au mu'icano, de doctar o teuritorio do
Estado de uma rede bem combinada de es-
tradas lo ferro, porque isto é urna condição
indispe:iavel para attrahiu' homens de raça
européa.

Mas, a condição de numa bôa viação ferrea
não é a unica que nos pôde condusir a este
fim: ha uma outra indispensavel tauiihern, C
desta se tem occupado em outros paizes
homens euninentes como Gladstawm na In-
glaterm'a

Essa outra condição a que me refiro cen-
siste no que chamam preparo da terra para
recebem' o immigratite.

O preparo é o amanho, o saneamento e
tudo quanto convem fazer para que a terra
possa recebeu' as primeiras plantações.

Assim é cue devem ser fornecidos terre-
nos já preparados facilitando-se a venda
deltas e facilitando se os meios necessarios
para o estabelecimento e locaiisação dos CO -
loiros.

O que vemos em outras nações mostra a
procedencia deste asserto.

Em alguns paizes OS colonos foram lan
çados em terras incultas o ficaram sem
meios de cultival-os.
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Em outros, como nos Estados Unidos. na
Virginia, no tempo de Isabel, desastres des-
tes tem se dado.

Como disse, rio tempo de Isabel, loram
lanados na Virginui colonos sem que hou-
vesse preparo de terras e sem que se hou-
vessem estabelecido estradas de ferro; do
modo que em breve ficaram elies reduzidos
a mizena.

As colonias alternas do Chile, de Valdivia
e das nascentes do Amazonas, as colonias
da Guvanna Franeeza tiveram todas eguai
destino.

V, portanto, o senado que a questão de
jininigi- 'ão e regimeu fiO terras publicas é
complexa. importantissi na e não pôde sei'
estudada isolaclamente.

A jllusuada commissão organisadoi'a do
projecto depois de ter estudado todos os
processos, mas, observando o svstemna rido-

rios Eslrdos Unidos e na Amistralia,
coiligirido tudo quanto una peslimiza geral
pÔde ter pro(luzido de proveitoso, rmpi'eScn-
tou trabalho digno da cousideraão do se-
nado.

Entretanto, a commissão do senado foi
concisa quanto possivel, no parecei', entre-
grmnrio-o assim Li discussão.

()	adoptou tres sstemas:
O (ia concessão gratuita de terras com

fiscalisação do governo; o systema de venda
11 )1' pr'e;o cano e o svstemna do aforamento.

() 1 . 0 e o ultimo são svstemas condem-
nados pelo que já se tem visto em outros
paizes, com relacão Lis colonias de agricul-
tui'a e povoamento.

Demais o svsteina de concessão de terras
sem preparo, eolloca o immigrante sem
meios de cultival-a.

E' preciso que elies tenham os meios for-
necidos pelo governo para aproveitamento
das, terras, além do preparo delias.

O svstema da venta p01' pre caro plde
ser bom, mas em 11(11 paiz COifiO O nosso
em que é necessario adoptar-se um preço
cont'oi'me a zona, mio pode ser urmifor'ine.

O aforamento não pôde 011 nau (leve sei-
adoptado, porque exige. como o primeiro,
uma fiscalisação imriiediata por parte da
administração.

A primeira condição que o colono exige
para localisai'-se é tinia garantia de pei'mna-
nencia rio logai' de sua lavoura; entretanto,
conforme este svstenna, elie esta amneacado
a todo o momento (te rescisão do contrato,
de mo lo jmme. por isso, os colonos não po-
dem ter eorifiaiiça ria propriedade que limes
é concedide.

As colouias assim fundadas ria podem
dar resultado proveitoso.

Este sv.st'ma ainda conferiralguma cori-
tradieção que o exame do projeto indicara.

Q imai tu riO dni venda p01' liecO caro, pôde
ser proveitoso o comivemiietit em alguns
paizes, coimo mia Australma, mas entre nós
não o é salvo mia zona cio café, porque seria
preciso 1Ue os colonos dispmmzessemn de
momos para seu estabele'imemmto e ainda
que tivesseni pi'oximo o mercado para 1)
eommsmmmno de seus pm'oluctos agricolas.

Por este exame da inatem'ia, vô o senado
que dia é mmpom'tant. e, como eu :iri migava
ainda cmii 1.' discussão, ia pedir a noimeea-
cão de uma connn mssão mixta do senado e
da camai'a para estudarem  assuinpto.

O Se. C. SEN.S:—O projecto já é ,o fructo cio
tralmailio (],-i 'oininmssam mmuxt;m.

O Se. M. FmiAxco:—Temos uma legislacão
muito complicada sobre o assumnpto. Além
da lei de 1850 e do regulamento de 1851.
temmos outros actos legislativos a i'epemto.

Depois mia proclamarao da republica te-
mos mmm decreto do Sr. Glicerio, de 1890,
que interessa tamnbem ao direito civil, sobre

irnmoveis, e que Leve sem' attendido rio estu-
do deste assumnj;o.

Temos o svstemmia Torremms, ao í!utl este
não pôde deixar de au endei', tanto quanto

Econsigna.	' num svs mtea pie tem dado
bons resultados mmml Anmstralinm, pOm'qtme imispi-
na confiança ao pm'op rmetrm mio, extimmglme os
litigios e facilita as trammst'em'emmcmas de im-
moveis,

O Se, X. DA VEIGA:—Mas é um regimemi
facultativo.

O Se. M, FRANC0:--E facmmltativo, mas
deve sei' attend ido rio estudo do projecto
em cliscussfmo. Conveni estudar-se uru plano
de viação e o projecto 'ião pôde deixai' de
conl'oi'muam'-sm m'ommr cite.

A. expem'iemmcirt pl'oVnl (li m e as estaçôes de
estradas de ferro vão se tOi'mmarmlm) micos
de população numerosa. imnuimistrial e com-
inei'cial; portanto inc pam'em:i:i 1 mme o 1m'ojecto
devia consignar a concessão gm'atrilia mie
terrenos pm'oximn os Lis estaçôes.

Assim é que ria estrada mi, ferro Central
cada estação vae se tonmian,') um cermtm'O de
população; entm'etammto os terrenos pertencem
aos particulares e o governo mão os desap-
pi'opnia. rlc moio que lia difti'uldades lama
o atmgmnonto da pojimi1ntmo e para o peogi'es-
so do commereio e ia mmci ustm'ia

Estas dis1osimões são todas coinplememmta-
1''S cio m'egiliiemm de terras.

Osmi. X. DA VEIGA:—O projecto pm'evirme ri
Imvpomlmese rio art. 1°'

O Se. M. FmcAxco:_Mas,ajui é pala venda
de termas devolutas,

OS R. X. DA VEIGA:—Faz reserva dos ter-
renos precisos pam'a povoações.

O SeM. FmzANco: - Emmtemmdo que O
tu deve sem' estudado de accordo corri as
co mivenieim ('iaS da colo mmisnmção, co mim o pro-

n'esso cia agrieimltimi'a, commerc iO e immdmis-
ti'ia.

Além (Ia lm-'i de 1850 e do regmilamemito de
1851, ternos ainda os actos l'emslrmti',os fiC 8
(te maio mie 1851, de 21 de abril de 1851. de
22 de dezemnmbro de 1819, o de n. 8J8 cii 155,
mie 31 de mnmmio de 1891 (lei Tom'rens), de 2 de
janeiro de 1890 e ri lei estamioal. de 17 de
imoveimibro lo 18d1, sobre desappm'oprmrmçLmO.

Todos estes actos legislativos deve mm ser
c'ormsultados rmeste projecto.

Assim, pois, me parece que -ao estudo do
mesmo assoemamir-se estas jmmestõeS e corno
mnatem'ia impom'tammtmssmmna mem'ece um exame
que eu imão pocloi'ia fazem'. visto que SI 11()j(-'
recebi o projecto. Mas, no correr desta 2,0
discmrsstmo. assim momo rma 1.°, mmcmi os no-
cmnm'sos te (li m e puder dispor. cOni'Orm'eI'ei
coma o mmcmi esforço para duo m,laoao ciellrm.

(ATo t) 11cm, mmli to bc'rn)
O Se. Costa Sena:—(Não temos O 5011

discurso).
Ninguelil mais pedi rido a palarm'a, encer'-

r'a-se a discussão, e é n1111rOvado o artmgo.
Entra cmii d isussão o art. 2.0
Niugmiemim mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a mliscmmssão, e appi'ovrtlo o artigo.
Entra em dis'ussão o art. 31

O S. criimi ilio de Brito:—Entro Di
discussão do art. 2. 1 sonmrenrtm' para justificar
tinir aparte firme lei rio illmmstt'e relator da
cm)mnnmissrio.

Reconimeço que o projecto traduz o tm'aha-
limo commsiemmcroso de prolissiormam's; as suas
disposices eSttn() bem coordenadas. não
obstante o illnmstm'e relator lia de pem'mittil'
(111('i'	l) mmumic ie-mmre cru 	i(-imo as suas
do mmi liii as.

O Se, COSTA SENA:—Com o maior pra-
zer.

O Se. CAMIL1L0 DE BRITO:—Não termimo re-
ceio de atlinmmiar mirre, se passam' o aforamen-
to, p-'m'dei'-se-à nmmmna mias jm'in'ipa'S varria-
geris do domninio do Estado sobre as ter-

ras clevoinmmas, a mm''rSl 'CFCilCC mi titulo de
compra, 1' o n i pm'oveitrimflento do solo pela
cultura.

O ai'ot'rtimieit t ü e' (em'renOS acha-se comi-
demmmamlo }Lli)S d'ir )mistas.

O crreii:miiemitJ rl	terras e a mmianmmitefl-
ção dasgnemmlues l r . mm'iedades; pôde lar em

resultado IS lesa r 's da Irlanda; o rendei-
ro não 1-, 111o t ali Ldade no sólo. titio riVen-
1 mim'ri-Sr mm estabelecer mmelle a sua imidustria
por, falia de eormlinmm.iça no futuro.

No am'remm.lammemmtO Ima a autocracia e Cm-
bicão do propm'ietai'iO que eleva a renda e faz
imposições a vontade, mia emphyteuses Ima as
diversas condições do comninisso, nas cjuaes
o rendeiro incorre querido mal pensa.

De modo que o projecto não consegue o
i'mmmr que tear em vista, isto é, lixai' o colono
ao solo.

Diz o imobn'e i'olaor da comumissão flue o
colono pôde aforar o lote pdr uni certo e de-
termilinamio pi'tiso

'

para expeniemicia e, qtmari-
tio irão precisar mais, -abandona.

E' isto mjmre não convem ao interesse pu-
blico.

O Se, COSTA SENA:—Porque?
O SR, CAMILm.O DE Bmtri'o:__PorIue a pro-

priedade mie sua mmrtium'eZa perpetua e tramms-
mriissiVel pei'sommaliSa-Se no pm'opi'ietai'iO o
seus smmccessom'es, comi, a intellmgencia e o
m'almal i'o destes.

O Se, Cosia SEXA:—ElleS titio podemmr fa-
zei. ex1mel'iemmcmas'?

O Se. CAMIL1,0 i)E Beii'o—O resultado se-
ria cjtme os eolonmos, emn taes condições, de-
pois de estragam' as torras, as abamidoima-
mram'irtm.

Tão bem elaborado achei o pm'm)jccto que
não tive ainda o animo de ofl'oreeei' umnrm
eiirendmr.

(fia (licrC!'sos apal'('8).
Creio que mm iliustre comnmissãO irão lance-

berri miral estas observações; dermotmiimr que O
seu trabalho temmi attm'almido a atiemição: e mie-
pois este projecto de leiras é 1111-, dos Mais
imnpom'tanmtes, enmtende commi a riqueza do Es-
tado (.4po iodos).

O Se. COSIA SENa:—A commnisstmo recebe
roer o mmiaior pi'rmzem' todas as ponrmiem'açôeS.

O SR. XA'mEe DA VEIGA: 	questão do
ali) r:ltli e mito c) orador tem  razão.

O ai'om'a mrmenito é 11 , 11 r egi mnenm destruidor,
ao passo mmc a propriedade é um m'egimmrcnr
conservador.

O SR. CAMILLO DE Bem ro:—Não lemos afo-
ramentos cmii p rei ice.

Amtt,mal p remite si existe urna especie dlmm afo-
ramento cru Minas, ml m me é o que a canmram'rm
municipal de Ouro Preto faz para elit'ica-
ções, riras estes são at'or'anmrentos perpettmos,
não stio emmip ,vtlmeuses Li prazo.

Estas cmii plm vteuses 'aimim'amu cnn caducida-
de: constituem hoje apenas paginas da his-
toria.

O tnmmico Jmaiz em mjime pm'edlomirina o syste-
Dia (lo arrerrlamenrtos é a Irlanda, mas este
svtemria aIim temi coilocalo os poderes Pu-
hlios ecu lucta com os proprietam'ioS e estes
cmii hostilidade incessante co l aos rendeiros.

() S R. COSTA SENA clã til,  aparte.
O Se. CaMnm.m.o DE Baii'o:—Em'a. unia espe-

cio do mtrm'eniamriermtO da tem'ra que nada ti-
numa de pei' niranemite, que mão se emmcai'mmriva
na 11m'ojmm'iculrmde. e (ItiO foi causa de lmmctas
aceesas desde Hemmm'ique VIII muté hoje, a
ponto de tom'nai' os rendeiros qumasi servos
dos 1a,m1 lo,'mls.

Passo agora a tratam' da art. 2.0 para ,jnns-
titina r o apom' e mjnmij miei.

Diz o 3» leste antigo «São termas devoltm-
timsms quEr ritmo se acimar'emu dadas p01' sesmmra-
rias cml ou) n'as concessões do governolume,
apesar mie immd'ursas tmii comrimmiisSm). forem m'i-
vahiia1:is pela lei n, (i01 de 18 de setembro
de 1851). o por esta 1c1),

Nos memupos m'oloniaes, comiliecenmio o go-
verno portugrmd'z que mião podia povoas' as
sumas cohmnirus siiuiierrte com as exji'dições
coumiutmcl'iiaes, tratou de i'az"r commcessões (lo
cl es'smmiarras.

.-\s ses:mman'inms 'menu drmiims emmr gm'rmnmile riu-
micro os ionmatrmt'ii.ms das cripmintmmias, e depois
foram essas f('it,1S a alguns dos colonos de
eecnzt inupoi'itmnm'ini e posicão serinmI.

Em	breve tempo ficou o sõlo dividido
por essas concessões.

Umu desses colonos ás vezes era proprie-
brio de 2, 3,1 e 5 sesmmirmm'ias.

Taes concessões enmmmir feitas por esta
fôrnna.

Sua mrragestade d.Mania 1 concedia ri. Fij-
Inimio, mias fazemmdas de Pouso Aiegi'e, tinia ses-
mmrrmm'irm mr.m'hiamrtc ris seguintes comiuimcções:

1 . 1 Povoar todos os terrenos eompt'oliemi-
ti idos rir, sesmmram'int:

2, 1 pagar de l'iji'o ao real erario uma
quantia correspondentermhemmte a um ou dois réaes:

3.' Demarcar rmrt capmtammimi, logo que ali
'llegassmm, perante o respectivo douatmu'io Ou
govermiadom', a scstmuu'ia que lIme era conce-
dida.

Eram essas as Ires condições comii mitne
em'nrnr feitas concessões rios tempos colo-
mi mies.

Comuo vé o senado, asse mnelliavmnmn-se mios
aforamentos.

Passados tempos, quando se tm'atou de vo-
rificai' essas concessões, vio-se logo djnle as
sesmilat'ias não estavam povoadas, titio havia
sido pago o firo e nã o  tinmhmairr sido mienram'-
cacias, muitas calum'amri em comnniisso, e 1011-
cas foram medidas.

O Se, R0QUEFTE:—EstãO todas.
O Se, CAMII.r.o DE BRITO:—V. cxc. não o

diria, tendo em vista documentos que exis-
temi nas secretarias, e rem1 uei'inmremitos em
pequeno numero (lim e alli se apresentavam
pemi i udo a m'evalimiãação.

Não foram povoadas; nenhum concessio-
rmam'io cmnmrrprio esta cormdição.

V. exc. sabe 'orno se estabeleceo a gran-
de propriedade entre nós, foi pela comices-
são e apropriação de grandes extensões que
em gm'ammde parte imão são cultivarias.

Essas sesmimam'ias,visto não teroni sido ob-
servadas as condições da concessão, rabi-
i'ammr cru conrmmnmsSO.

Então a IdO de 1850, determinou que fos-
sem revalidadas essas sesmarias, porque se-
titio todos, ao imiemios grande numero dos
commcessiormai'ios, não tinham cumprido nre-
mmimummia das commdições e mmuito poucos utihi-
sarammr-se desse recurso.

Ema m'eaimnenite urna situação diffmcil e a
solução foi salutar, porqueaitemmdeo Lis Cii'-
cumnstanu'iaS do tempo; a gm'aniele proprieda-
de estava em plena aeccita ç ão, cultivada pe-
Us trabalhadores hmTtm'atos.

A cnmltmum'a do grande propm'ietam'io consi s
-tia mia plantação do fumo, do café e mio asso-

cai'; pam'ru esse fim [mossuia algumas sesma-
rias jmmmito tumjuella que e eh rvavri; emnliom'a não
as pudesse lav rar, afimn de figum'ar rio seu
inventario para constituir o patnimnonio da
taimrilia.

Era essa a aspiração da época; possuir
graimde extemmstio de terrenos.

Entendo (l ume O projecto ainda vae alcem da
lei mie 1850; que nr.jueiles, cujas sesmiram'ias já
calmiram cmii cornmisSo lia muitos ammnmos.
1mosSamfl m'iv:mlilal-as, despertando assim es-
1 'm'auCas já suifocailas.

Commhmeço zonas onde existem possuidores
de legumes e legumas do terras, que trem seus
filhos e rreios, tltmm'anmte secuios Imão de cul -
tivar.

O Se. Car,m,osAt.vmis:—Na matta (tão Ima
disso,

O S R . XA\'mEmi DA VEIGA:—O pi'Opm'iO direi-
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estabelecer tinia immite:ão contra ria a Cons-
ljtui'ão e que veiri ferir de freute o direito
(10 pi-oprietnurio, quando pela Coimstitum:ao
api-opriedade é garantida cio toda a sua
pie n mlii de.

As	
a

lirnitaõcs de que tala aConstitmmi • tuo So
se retoi'einm o exercicio tio direito de pm'o-
pnieda de do Sri b-so lo e de outra sorte a Co mis-
titmmio sei-ia cormti'adictoria e attentoniit do
outro principio que tem Iiemn consagrou cai
ir larão a propriedade (apoue/o.).

E' de interesse social i1ime mtfto tiqumein des-
aproveitadas as gi'andes riquezas e tlmesou-
los contidos nas eiilm'aiilias ii tem-na e para
tiram' o interesse da sociedade a mimeI'cu do
capricho ou da inu'mmi'ia lo i 1 i'opm'ietan'io tio
sub-solo, justamente que o legislailor conis-
titui nte corri muito nireri) emmtt- mi c o deixam'
aos Estados, por meio dos seus legisladores,
a faculdade de estalelto'ei- as limitat'õss time
entender ritais convenientes, a lionim da ex-
ploração deste ramo de imtdtmst ria

O Estado, como pn'opm'ietam'io, sabe mi-feita-
mente o nmohi'e senador está singeito as nmes-
mas regras do direito como uin otmmro fl'o-
prietario particulam'. e corno pessIa jminid ira,
que é, lambem capaz de direitos e obm-igarões
e portanto de adquirir bens e deites 'dis'por
c€.mo entendei , livremente.

O Se. C. DE BRITO dá iun aparte.
O Se. R. HORTA:—Mas se a alienarão é

um contrato, o que v, exc. ano quererá con-
testar, e se nos commti'atos a lei é a vontade
das partes contratantes e a pm'oju'iu'dade mmiii
direito garantido em toda a Sua den i t mmdc,
como é que v. exc. qrmen- negar ao Estado
conto ao particular o direito de dispom-em li-
vremnente da cousa objecto de sua proprie-
dade, 1)0r exemplo. venmdemmdo a supei'ticie e
reservando tara si a propriedade do S(mb-
solo?

O NIZ. C. SENA:—O argmimento do Sr. Ca-
mulo de Brito é que é miII'onstiturional. por
que poz o Estado inferior ao individmmo.

E' uma extravagancia, irias desde que es-
te jam de aci-ordo comprador e vendedor,
nuO lia de poder o ti'oprietam-io, Estado ou
parti c ular, vender parte, um quarto mesmo
de sua casa, e peia tmiesiiia razão p°- que irão
lia de tanmi bem o Estado podem' vendei-o silo e
reservar o smi b-sÚlo. que pôde conter gra li-
des ilmesouros?

O S. C. itei'm'o:—Ha a desapropriarão.
O Se. R. HORTA:—V. cxc. não am-gunrmen-

tara com a desapropriação , e demais irão
é só nestes rasos que pôde ter dIa logar.

Já vejo que o tio lii-e senador jtu vai ceden-
do e chegando a accôm-do coninmoseo.

O Se. C. Bnui'o:—Enitõo que signmilicarão
teni o principio da Conshituicito filme O pI'o-
pnretam-ietar'jo do solo	tambenu do sub-
solo?

O SR P.. HORTA:—Toda. O propnietario
vende o seu terreno e não l'z reserva al-
guma.

Mais ttm-de o comprador descobre grandes
riquezas. minas de 0w-o, por exemplo, rio

questionasub-solo, e o vendedor questiona sobre a
propriedade do sub-solo.

Eis aiii unta caso de immediata applicaoão
do prin cmliio_qrmenn é senhor do soto é ip,o
facto do sub-solo.

A questão é v. exc. não querer consideram'
o Estado como J I roIIn-ietario e confundir o
d licito de pn'opi'iedade, que irão soifre li-
mitação alguma, com 's linntitarões do
exei-em cio de mesmo direito em bern da ex-
plorarão da industria.

O direito do hroIl'ietal-io rege-se pelo di-
i'eito ('Olmtmtmnn e não está sujeito ao regi-
meti das mintas sermão enrmqnmanmto baste pata
Co n c iliar o interesse social com o do pro-
pruetario, mas sem oll'ensa da propriedadedeste.

Creio, sr. presidente, ter assim jumstiflea-
do a mneni voto (Muito brio, muito bom).

O Sr.Camihto de Brito;—Não temos
O Soti (iis('umi'SIj

OSr- Retit'llo Horta:—Sr. presidente.
ainda sou fot'ça'io a vo 1 t:t m' nt tribuna, mas cies-
113, VCZ liam-a dizer Só!it(iitt(' duas palrivm-as em
i 'C S ! t U stTL ai) honrado senador o si'. CainilIl)
de Brito que, a pear de sua iiiustra-:ïo e
brilhante initeiligemicia. Conitimmúa a comi-
fminiiimm'. qmiem' a disposição tia ConstO uicão fe-
deral quer a da lei de tem-mas.

As imvpotheses são pert 'eitaimuente diff-
retttes.

Se pela Constituirão Federal. art. 72 § 17
comi) diz o uohi-e seniadom-, o direito de ['o-
pi-edade é mantido em toda a suma plemt itimde
sal:u a desapropriai-ao por- necessidade 011
utilidade 1mi tihr:t, nnediamite inmdemnnmisarãum
Fie i ia, 'omnio é qmme s. cxc., initem'pm't'tantto
mil a ultima parte da tlisiosiçfto €'onmtidt
ime-se nnesuto aragra[ ti( , t'.ra mesmo des-
te t'aSc limei' p01' força m'csmn'iltgii' ou limitar-
o direito de pi'opn'iedade as s iin garantido
pela Conm'Oitutirão?

Diz, é cem-ti) a mmtesmna Conmstitmmicão que as
mui mas [tei't'muCemn ao profl'ietario do solo,
salvas as limiittaróes que trem estabelecidas
por lei, á beta da exploração (letC ramo
da industria.

Mas estas limamitacões 'efereui-se somente
ao evei'i-icio do direito e minto ao proprio
direito ile propriedade, o que interessa ti
sociedade, t'omno acabei de dizei- é a expio-
l'a ltito co stmb- solo. afim de que grandes ri-
quesas não fiquem desaproveitadas por méro
capm'icho do possuidor da snmpem'ficie, e a so-
ciedade privada dos grandes henieficios que
fite podem advir da mesma explora(-ão, só
porque o proprietario do Sul) solo não
fjuiei' explorai-o.

A vem-ilude, porém é que a disposição
conttida mio 3. , tio art. 3,0 do projecto em
discussão é cotmsa intoin'amente diversa do
que jteiisa o illuistm'e i'oilega.

Heconmlmecenmdo ntliãs o direito de proprie-
dade, o permsamuemtto da lei é quue o Estado,
cftmmio senhor e possuidor de seu terreno,
pôde, corno qualquer outro propn'ietanio,
(lis IIIIm. de sua propriedade, reservando para
si (1 sub-soloj

E' questão entre vendedor e comprador-,
e o jmne i'I:'ge em tal caso é a vontade das
pautes contratantes.

Como bem disse o nosso collega, o sr.
Xavier 

g
IaVeign, o nobre senador- pôde

combater a disposição por inconveniente, e
creia que nesse ponto eu o acompanharei,
mas não Por- irmroustitucionaljdade

O Se. C. DE 1-iemi'o:—Tanto me basta.
O Sa. Sii.vio BRANDÃO:-0 resultado é

o amesumuo.
O Se. E. Hoia'n'A:—Nfuo: se fosse inconis-

titucionial. o senado finita obrigação de re-
geital-a in luomno.

A disposição desse o (lime tem especial-
mente é sei- inutil, urna vez que indepen-
dentemente delta o Estado, se é proprie-
tanio, tem o direito de dispôr da sumperticie,
reservando tara si o sub-solo; assim como
muito inconi'ertienmte será  que essa reserva
se torne obm'igatoria cnn virtude (lesta mos-
lira disposição.

Sobre este ponto cimamo muito a atiencão
dos dignos macio ti-os da cornmissão que for-
nnulou o projecto.

O Se. C. na Beii'o dá um aparte.
O Se. R. Flomu'rÀ:—A minha questão é só-

mente I lmmarito a incommstittieiorma lidado, que
n'ealiiuemite meio existe, pois qmnumtio ii iutconn-
vermiencia da disposição. estoum de accimdo.

O illtmslrado senador desenvolvendo a
respeito da theom'ia antes já acceita da pro-

to civil, pela Sflceessão, se encarrega dedi-	 nvidir.	 O Si. Costa ea:—(Não temos o soo
discurso).

	

o SR. C. o: Bri'ro:— divisão pela suces-	O i • . Cainjito de Brito:—(Não temossão não satistaz. Em 1' logar é de ulgencia	o seu discurso).estabelecer a pequena proprie(lacle no paiz,
a	 o Si'. Rebell() Horta:—Não pretendia,arrimando culturas que ainda não temos;	si. . presidente, tornar parte no presente de-em 2. 0 logar a divisão pela successão é leu-	bate, mas em vista das considenacões queta, demorada e sujeita t eventualidades que	acabam de sei- feitas pelo nobre senador, Sr.n(to se podem prever em uma lei.	 Carnilio de mito, no intuito de demonstrarJá V( O senado que o	3 tio artigo 2 col-	a iílcoilstitnLe	 u

	

ioiialjnlale, que a me ver nãoloca na lei uma disposição. que, na opinião	existe, da disposião do § 3 do art. :i dodos jurisconsultos, desde muitos aunos	projecto que se discute, deinovenilo-me des-devia ir para o pó dos arclnivos.	 se proposito sou olrigado a vir tamijem aA comlnjssão uzou de uma expressão que	tribuna para declarar que voto pelo artigo,não é scienitiflca—(( 8es,)1a1'ia ». A	hoje	salvas as emendas que por ventura ao ines-ri i nguem pôde determinar a sesmaria com	mo forem otirecidas, por ser paia mim luaexatidão e precisãomatlneinatica.	 de duvida que não tem proccderieia a ii-o S. C. SE-,.k: -Assim como niniguein	constitt1njoiialjdado arguida pelo si'. Cainil -póde deíinji' o que	o aI({LleiI'e.	 lo de licito.o Sa. C. DE Biti 10:—Portanto, como n que	O que a COiistjttijo Federal dispõe d quevv. excs. empregam urna expressão alnsolc-	as minas pertencem ao proprietario do sótota em lei que tem tamhem l)01 objecto (]crer-	salvas as limitaões que forem estalneIe(idtts
,

minar a arca dos terrenos?	
por lei a bem da exploi'aão deste ramo deO Se. C. SENA —E (I tuil Seria a expi-es-	industria, ou, p01 outra, que o semilnoi' dosão do que alei lias iii de usar	 súlo é ipsotcto lo mib-só10 o que de fór-O SR. X. n VEIGA:—A commnissão	ou	ma alguma Ïustilica a inova e singular tlieo-desta expressão como uma referencia bis-	ria de que acaba de fazer-se sectario o mesmolonca.	
illusti'e coliega si'. C. de Bnito.D'aqui por diante não lia mais concessões	Sabe o senado (jUC já no domimnio da an-com essa denomimmaão.	 terioi- legislarão era principio consagradoO Se. C. DE Bem ro:—Daria gracas se pu-	este ora acceito e proclamado pela Consti-desse dizei': não lia mais sesmarias concedi-	tuicão da republica, que não fez mais do quedas, revalidacões le gitiinaões, nem outros	tornal-o inconcusso.titulos de dilfictinina realisaeão.	 Havia, é certo, opiniões divergentes eTudo prescreve; entretanto, estas coiices-	dalu o apparecjmnento de duas escolas: umasoes nunca.	
(mie sustentava que a propriedade do sub-O Se. C. SENA dó um aparte.	 sólo era do Estado, baseava-se na disposicãoO SR. C. na Beiro:—Mas, a lei de 1850 foi	da Ord. L. 2.° tit. 26 ri. 16, que incluo en-feita em um momento liistoi'ico completa-	tre os direitos reaes os veeiros e minas demente diverso,	
ouro, ou Prata, ou qualquer metal: e Outra,O Se. C. SEN.:—Se essa lei respeitou,	cine considerando revogada essa mesmaOrd.nós hoje não havemos do respeitar?	 pelo decreto de 27 de janeiro de 1889. de-O Se. C. DE BRITO:—Eraa primeira vez	clai-atorio do pi-incipio consagrado pelaque se legislava sobre terras, após a eniari-	Coustituiã d 1 inperio, art. 179 22, do-cipac	 o	oão politica.	
tendia o Pi'inripio hoje constitucional.O Se. C. SENA:—Mas ainda está em vigor:	A coinmnissão nada tem opportiuno para av. exc. queixe-se delta.'	 discussão deste assumpte, tanto mais quem-O Se. C. De Beiro:—Quejxo-me da coma-	do é elle complexo e presta-se pela sua nua-missão, que, fazendo lei sob outras auras	xiina importaincia a grandes desenvoivumnen_dispõe sobre uma entidade que ja desappa-	toroceo.	 s, poi- isso limitar-me-ei a dizrr sobre

O Se.	 cite juanto baste para justificar o voto queC. Sexu:—Pero a v. exc. flue apre-	vou dai-.sente uma einenmja nesse sentido.	 Nãoobstautedii'i, de passagem, que oprin-O Se. C. DE Beiro:—E' justamente o que	cipio da segunda escola, que sempre comi-estou .J ustitic ando_ruia emenda suppressi-	tou ina ior numero de adeptos, entre os quaesva. Quero vir se separo o joio do trigo: o	notaveis jurisconsultos, licou perl'eitarnenleni'ojecto é excellente, porque cio excita-se	fim-medo após o apfareciinealo tam!enn lonoIte o que ao menos é ocioso.	 notavel pareecr do ex-uousellio (10 estado,O Si , . C. SExA:—Separan(lo o •joio do	de 1883, do qual foi relator o iliuslrado Sr.trigo estraga teia bem o trigo	 Viscon d de 1)111.0 Prelo,
(Ha dice,'509
O Se. C. e l3Rmro:—Diz o § 3 (1):	O principio (Ia propriedadeopriedade particular (11)apartes)	 sub-solo pas	a	ei-sou	não s	mais contestadoOs SI-S. estão enganados: diz o § qtne	senão por pequeno numero de homens deforem rivalidadas pela lei li

'
 601 de 18 de se-	Jettras, entre elies o distinmetod i-. Baildeirali'i_tcmbm-o de 1850' e por esta lei.	 ilio, paladiuo acéi-rimo da theoria opposta,E' isto que estou combaten dopoi'qtuc	repudiada pela Constituirão de 21 de feve-faz-nos voltar a um regimen que já foi con-	reiro.sagrado pela lei de 1850, e muito pouco	Se, pois, como acedo de deinoastm'ar, aproduzio lia 12 amamos, e agora se pretendo	Constitui, 	Federal não fez mais do fi lie ('unI-

te perdido,
lazer reviver o que ja está irremnessivelmen_	sagrar uni principio já receito desde a les-

tacão do Iniperio, ju-lo sei si-. pi'esidente, giemSe eu estivesse preparado para a discus-	que se funda o disliucto si-. C. de finitosão teria trazido a estatistica das revalida-	pana prociamai' como direito novo o que jáçoes desde 1851 e mostraria que não vai a	era uma dii'eito preexistente e deile tirar COim-pena voltai--se a esse passado. Nada maissequenciascompleta i nen teinacceitaveis eatéfia revalidar-se.
inconstjtmicio ii:es	(Ha uma aparte).São estas as constclei'arões que faco sobre	Sim, mas, como disse, a Constjtião tini-o artigo 2. O illnstre relator (Ia eomminIiss ()	camente consagrou o principio que já eradiz que a emenda que eu apresentai' neste	legislacão lo 1 nupenio, e aliás conlii--sentido n'a calma-.	
mado pela inm-ispi-nleuicia dos tm'ibunmaes, deasoEm todo o c	salvo a ininima opinião, e	cujos julgados em contrai-ia nenhuma no-aguardai-e1 a 3,a discussão para ver se o	ticia tenho.meo pem isameimto será ou mão vencedor	O nobre col t ega não neg o principio,a(Mwto bom),	
acha-o 60i11, 'nas entretanto quer por foi'a
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1'iC liL1iai'tiii1ai' do SiL(-SOlO, parece que
elabora n111 1 a ei! encano.

E' eerto, corno é \rflOS. que formaram-
se duas es :olas,inas o em-,ano de s. cxi. está
em Si!pp' I11' a1ueIla que rionliecia que
O SCIII1OI' riO solo era j t') senhor do
sub-solo, não sustentava o que disse o no-
bre senador, isto é, que o Estado, não podia
dispôr dii SuI)-SOIO. -

Em reI ão aos terrenos particulares, de
CCIiO jIIC iIaJ, luas ëUi reiaa) rIOS de sua
proiriediIe, os devolutos ici' exemplo, p0!'
que irão'.?

O "li. C. ne I-3itiro: —Eu dis quea pro-
priedade lo sub-solo acorapirilia ti da su-
uer'hi).

O Se. H. H	h0RTA:—Sore este pento não
ha duvida e até constitue hoje um principio
constitucional, mas de torras quer isso (li-
xei' cjite, o propinetario vendendo o solo lia
de por' fora vendei' o sub-solo, ainda que
esteja no seu interesse e na sua vontade

Se nau ézer reserva do sub-solo, to11ru-r
qn-so. este acompanha panha aquelie, ms que
pôde resr vai' pára si a propriedade do sul)-
solo tambem não lia questao, a menos que
iiaü se p'etcuda negar o pr'irr'ipio tambem
co ustit ti' io uni de que a pro priedade é ga-
i'au lula € cii toda, a sua plenitude.

Se, PUS, o nobre senador inipueirri o art.
3,0 a. 3 pela iriconveniencia, pôde contar
que o acom pan liarei: mas se Lo' pelo lado
da [n'o! st itueionalidtsde, não.

E' pi'i:rirpio de direito que n todos é livre
dispõr da sua pt'opi'iedade como entender,
no todo ou em parte.

Como é que o nobre senador entende que
o Estado não pôde reservar para si o sub-
solo.

Vou aieda além do nobre relator (Ia com-
missao, entenlerilo que o Estado, sempre
que jalgai' conveniente, pode reservar para
si a propriedade do Sub-solo, mesmo que se
traie de minas deseociiecidas.

O Sa, C. DE Brr11`0:-0 poder judiciario
nuituilava.

O Se. R. Hoers:—Tratar-sc-ia em tal ca-
so de nu e j'rtr'ato, e este é lei entre as
partes contratantes.

Assim, pelo lado da inconstitucionalidade
a que se ret'ei'e o nobre senador, acho que
5, ex.- rrro tciii razão (iiititO /H',?i).

0 Sr. Costa Sena:—(Não temos o seu
discurso

O Sr. iiihitsehek;—(Não temos o seu
discurso).

O Sr, Anionio Maj'(jns considerando
a inspoi'tarria da meteria, e, além disso que
alioraa vai adiantada e os oi'adores acham-
se fatigalos, requer o adiamento da discas-
são pala a 1.a sessão.

Este requerimento é approvarlo.
O Se. PRESIDENTE designa para a ordem do

dia 28.

1.a PARTE

Até uma horas da tarde;
Letur'a da acta, expediente, apresenta'ão

de pareceres, projectos, indicacões e reque-
iirnsntos,

2,r PARTE

Até is 1 loras da tine:
Contiurnirdo da 2.a discitssn, por artigos

su-cssvos, 'lo roleeto a. II da camara dos
sri. é 'la es, sobre terras devolutas,

LJvar1E-c a sessão.

ACTA DE ENCERRAMENTO DA ES-
SO EXTRAOflr)l y ,RlA 1)0 CON-
GRESSO LEGISLATIVO DO ESTADO
DE MINAS GERAi ::S, AOS 23 DE MAR-
ÇO DE 1892.

PRESIDENCLi no se. Bras FORTES

A's duas horas da tarde, feita a chama-
da, anuam-se presentes os si-s. Bits Fortes,
Sabino Barroso ,Jui roi', Carlos Alves, (teta-
viu 1 )ttonii, Lindolplio Caetano, Teixeira da
Costa, Guines Freire, Monte Raso. Manuel
Alvos. Artlrur Itabirano, Olvntfio de Mciga-
llrãe, LaR Cerqueri'a, Rirei ro de (')lj'€'ji'a,
Silva Fortes, Elo  Reis. Violti, 'I'arcimio
Silva, Simão do Curilra, Souza Moreira, No-
gueira, David Campista. tI)leear'io Macid,
Levindo Lopes. Carlos Mat'c j mi's, João Luiz,
Aix and i'e Barbosa, Josi mio de lli'jto, Leo-
pol ruo dOs Passos, ilernai'dino de Li-
ma, Antonio Carlos, Costa Reis, Au-
tou io Martins, Eduardo Pimeritel, Ma-
noel Enstacli io, Rebeilo Horta, Com ii lo
I'i'ates, Eugenio SaIh's, Mauoel da Silva,
Kukitsliels, Roquelte, Xavier da Veiga,
Costa Sena. Mello Franco ,.-\dalberto
Ferraz, Ar istides Caldeira, Silviano l3ra n-
dão e Frederico Augusto, faitau do ooni
causa participaria os srs. Severiano de Re-
'i.ende, Faria Lobato e Ernesto Braga e sem
írlla OS mais Srs.

Cornparee o si'. Gomes Vailadão.
Abre-se ir sessão.
O Si'. Presidente declara que, na fórma

do r'eeimerito. esta encenada a sessão ex-
ti'aordimiaria do congresso, convocada Pelo
di'. presidente cio Estado, e riue trabalharão
as camaras separadamente ria pi'orOgeio
da sessão comerali o anuo passado, e mar-
cada pana o dia 21 do corrente.

Manda o s'. presidente que se coflmunii-
que, poi' otilcio, ao di'. vice-presidente do
Estado o que acaba de declarei' ao con-
gresso.

Suspende-se por meia hora a sessão, para
ser lavrada i, presente acta.

Reaberta a sessão Lis luas horas e vinte
rir irilitos fla tarde, é esta acta lida e appm'o-
vrida.

Levanta-se a sessio,

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR COSTA SENA NA SESSAO
EX'l'RXtdRDINARIÀ DO CONGRESSO,
EM 15 DE MARÇO DE 1892.

GOLPE DE ESTADO
O Si'. Costa Se,ia:--Xão era minha

intencão, sr. presidente pedi' a palavra
para discutir assum ptos que, no meu moíl o
de entender, deviam 5'!' pal'ts seuipi'e cani-
rellados rios am'chivos da nossa camar'a.

Não era minha initencão, si'. presidente,
pedi!' a palavr'a para fazei' reviver e avivei!-
tar dores cjuo infelizmente nenhum de nós
pode curar. Não era minha intenção, si'.
presidente, pedir a palavi'a para fazei' rija-
gmiosticos pomposos de molestias. cujo tra-
tamento a tirei'apeutica desconhece com-
pletamente. O discurso. porém, do nobre
orador une precedeu-me ria tribuna oiri-
ga-nie a occupar por algum tempo a atten-
tão do congresso.

Todos conhecem os grarissimos factos
que se tLm dado em nossa cara pati'ia, desde
o dia em cmie a revolucão de 15 de novem-
bro atirou para longe de nossas praias, e
corri elle as institui,(-)es monarchicas, aquel-
te justo e venerando ancião que, durante
meio sccmilo, educou a naeão brazilcii'a, tias

1101 . 111 "t5 que aos legaram os acoflt'eetaien"
tos de 1822.

Os niomnentOs angustiosos que temos
atravessado são por si inesno bastante do-
lom'osos, e exigem m mais b i mrevolenc' do djrte
vivcinline e logo lias discussões'

Ti'azel-oS é tela da discussão, por meio de
tardios protestos é revivei', mia mente de
tolos, ajuillo que devemos olvidar no pm'e-
sento, occupando-nos do fiitui'o 1.-tpoi(108).
O i ongi'esso feder'aI, clramadl) a elabora!' o
Pacto t'unidarneniial cci Uni itio, modelado tia
tôi'nla republicana, e a todos itcs1urando as
mais gratas esperanças, Parece-me, si'. lii' e -
iíicmite, que foi o pi'rmeu'o a desviam-se (10

verdadeiro caminho une nIeviatriIl' Ajuona-

do do se. A. CleuurefltiflOt, Chegando a ci-
pital tia União, o congresso federal, no que,
a mcii ver, foi correcto, entregou ao dieta-
doi', a esse velho soldado, feito não nas lue-
as ele itor'aes, não rias tr'Icas dos quam'ters.

Porém nos gloriosos campos do Paragucty,
O une, eia co inpamrlria de homens da tempe-
ra de Oi.orio e Argollo, podia, é iruitriçãO
do pooa lati no. exclamar: «Ea'egi ,uru na-
,uiefltni rir ora' fun.'u'd'iUii'> . todos os ponlei'es
,guardando para si o constituinte.

Enti'etarito, este mesmo congresso que
devia sei' o phar' rI de toda a União, 110111:0

tempo depois, sem tio 'lentro era seu seio o
prurido da nossa classica poRtica!I('Oi e,
tio doce esr1ueciniento de dfuC fôi'a vasado
mios mesmos moldes, chamara a si o direi-
tu) de annulla!' as eleições de Mirras. pala o
u'oiiri'essO estadoal,
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praça, impn'ovisralo capitaeS imaginartoS,
ílesuioi'ali sirva ris P111 prezas serias e nnrliili-
cava , no estrangeiro, O «edito Ir a e ionial

(A/)oLados).
Suu'rziamfl de improviso os luancos. os 1eia-

d1iieii'05 e até os niabihtos: dir-se-ia que i'm'a
o Brazil transportado aos tetuiliu)s e ao rinS-

asti'ado svSteunrl de Laia'.
No rnornemito em que o patu'iotiSnTiO mais

impunha ri todos. a 1-11 oderação. prudencidt e
inutua toleraí!cili. assuscepi ibi lidades rias-
cidas d'uma correcção que ninguem teve,
multiplicara m OS chuo nlues e attrttos entre o
congresso e OS ministenios, conSequenicia
natural da i'apida suplrn'esSio cio 1nanlauueu
tau'isnno cm um P`1 'z nielle cd ucalo. rinimatu-
te mais de meio secuilo. A i'evolução tinha
mudado a fõrma de governo. - nrão ninhia
por1mfl conseguindo transt'orrriii' o 'ai'actP
dos honrens.

O congresso, privado da antiga iridinen-
eia sobre a vida mi uiSteritth, não podia tão
facilmente resignal'-Se a seu papel de legis-
lador' constituinte. Todos saiem que 111,10
exagéi'O, e que, ao contrario, prod'Ui'O mi-
floral', (1 uaiuto possivel. o que de desfavora-
vel e mesiros glorioso sahno do cong'esSO
nac,ionab e Irão voltaria a revolveu' ('ousas
passarias Se a isto na(-) fosseotuu'igado pela
necessidade era que mac vejo de tornam' bem
patente que, se Ii ouve por parte do 'onn gros-
so minem,) ou do presidente do Estado faltas
e jflC0i'i'i55, diolcil seria emnconti'fll'-s lS o
puro para au' rerniessar-thes a prtnreiu'a pe-
dra.

Para quem. sem segunidas vistOs e initeu-
cães. deseja de modo sincero o
mento de *de aurtigos partidos, o restaheleci
mento da ordem e onse l'vaça0 da paz, o
peruodo u1uC se segue és revoluções é a
quadra natural das coridlescenlleflcmas e tO
leranrnias m'eciprociis (apeLado s peicre s )t é a
época em que ao bom comr'num'n se sacrifi-
cam os unehinidres pessoaes e aLi) poucas
vezes, as crenças politicas.

Esta ultima parte do sar:n'ificiO não seria
das mais importantes, porque a vida poli-
tica dos antigos partidos quast u1110 se com-
punha ir us icanente de rot cl 05 E' progt'amfl-
mas. Multiplicadas as diflicuirlades e os
ernbaraçOS titufl,flCeU'05, podei'0505 tranquei-
vos exitibirain senis conhccirnetitos ec000-
micos em uliscnii'SOS mais ou menos vehe-
mentes, o cambio, porém, Cotrtiflllodi em sua
i rinrclm:i desceu dente.

A ilesluai'uronria entre o couigl'eSso, OS Í0i
niSti'OS e o presidente da União, a todos
unomiverir'ia de que ou o clmet 'e do Estalo ou
o congm''sso devia sei' eliminado do nosso
quadrouolitico,

Era e, :mvic n :ão geral que o presidente da
União, teurlo rias mãos os elementos com
que fizera a republica chamando a si a i'es-
ponsabihiulade da revolução, não se deixa-
ria. sem mais nem menos, se desalojar do
poder, em cireumstancias tão mclinid rosas
para a nação, tanto mais quanto era certO
que o congresso perdia de dia para dia a
svmpatliia nacional.

Deu-Se finalmente o golpe de estado. me-
diria extrema e violenta que todos nós deve-
mos lastimar. não tanto pelo tacto em si,
d'u)i'flO pelas profundas desfianmomimas que o
determ i nau'ain e pelas conseulu('ui'ias que
toda a União presencioU . Não são raros os
golpes de Estado, a historia ule todos os PO-
vos nos dii disto numerosos exemplos.

1) SE. MONTE RAso:— Só em nosso paiz
vinte e tantos.

O Sin. C. SENA: — A nação, embora "'I es-
pera de uru desfecho, sentiu-se vivamente,
abalada. Esperava-se energico, vivo e pl'on)p-
to protesto por parte do congresso este, po-
rem, reservou-se o direito de guardai' o

Começou então naqueila com'pol'ação a
inicia mais de urna vez perturbadoi'a. para
Mirins Gemes (Apoi(idos). Graças aos es-
foi'cos j iatriotiCoS de urna parte do congu'es
so e do illustre nuineim'o o sr. Cesanio AI-
vim, não conseguio o congresso federal
bui'lar os t'ahalhmos eheitonaes (lo nosso Es-
talo por tinia especie do capritiro que, se
attend ia aos sentimentos de opposição ou
de melindres ottenmdinlos, não atteuinlia aos
patrioticos sentiiireateS que, naquelie mo-
mento, ilevianTi amiimar a todos que se iate-
m'essasseni pela unaum litençã) da ordem e da
uniZ (Muitos cpo iodos).

Desde esse dia ein r1nle o congresso cons-
titniuite começou 1 'urvolver-se ia vida imiti-
una dos Estados 'e a anil imomia devia ser
sua bandeira 1' conrrhate. a Inação teve n'a-
sões para antcver conflictos, que não tarda-
iam a se Inalo itestar. L- una especie de ger-
mcmi de anam'unlr ia e de desoi'ienitação pUre-

tn'ou entm'e anjuelies que deviam conmser'vr r
toda isenção e cal i na de espirito, tecido, comi-o
tinham, pela frente a grandiosa obrada
m'eo i'ganisação do paiz, profundamenteconm-
vulsionranlo pelos acormtecirsaeuto s de 15 de
nu ove n'nhu u'o (Apoiados).

As difficuld ides o attritos que naturalmen-
te rucompamrl'maifl as revoluçÕes, ainda mesmo
paciticas, su rgemnn ri ia ti dia.

O credito nrau'iolual, abalado no exterior,
determiniãl'a a l,uaixa constante do cambio,
trazendo ao conumercio os maiores emala-
n'aços. Os capitaes pau'ticulares, i'etralmi,los
e receiosOs, vendo-se envolvidos cnn ver-
dadeiro mar de papel-moeda procrin'aram
em mti hora. collocaçao em em prezas for-
.jadas pela jogatina da praça e cujos tias
eu'am quasi seimipre desconhecidos pelos
accionistas e, não poucas vezes, pelos pi'o-
prios incoi'poi'adou'es.

A questão financeira era a nota 'lominan-
te do dia, o povo, mais ou menos mniditie-
i'ente és questões politicas começou a semr-
rir praticamemitun os i'esiiltaclos da dr'pm'e-

elação do nosso meio circulrr:ite (.-tpoiru-

Anciosos volviam todos os olhos para o
congresso da União, emcjunitsto o jogo da
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mais profundo silencio, parecendo lacita-
rnerit concordar com o golpe que lhe era
desieciado. Ao passo que o governo do pre-
sidente, transformado em dictador, dirigio

naao solem rie manifesto em que decla-
rava ter entre mãos o fio da conspiração
que se urdia contra a Republica, o con-
gresso, por bocca de muitos de seus mem-
bros, procuroudepois defender seu silencio
allearido a falta de liberdade da imprensa!
Pois não era certo que só o Estado do Rio
fôra declarado em estado de sitio? Por acaso
suspenderam os jornaes dos Estados sua
publicação? Não era um momento talhado
para assumir cada um a responsabilidade
que lhe pertencia? (Apoiados fjeraes).

Se o congresso se dirigisse aos Estados
destruindo as asserções alto e bom som
avançadas pelo governo d ictatorial, teria in-
co mitestavel direito de censurar depois aquel-
les que não o acompanhassem. Esquecen-
do-se. porem, deque em momentos tão gra-
ves é indispensavel partir a orientacão do
centro em que se dão os acontecimentos, si-
lenciosamente esperava que os outros cum-
prissem seus deveres, quandoera elIe o pri-
meiro a não cumprir o seu (Apoiados).

E poder-se-ia negar credito às affirma-
ções do governo daquelie que tomou a si
abertamente a responsabilidade da revolu-
ção e do acto que acabava de praticar, sem
reserva e seni rebuço? Era por acaso im-
possivel uma nova revolta ou conspiração,
nos graves momentos em que tornara-se o
sebastianismo a pariacéa destinada a tudo
explicar, desde a cai'esti;i dos gemieros até a
baixa assustadora do cambio? Não: por cer-
to que não. As alíirmações do governo tin-
ham a seu favor as probalidades nascidas
das circumustancias e o congresso dissolvi -
do, não as contestando, perdeu o direito de
censurar ou castigar a quem quer que tives-
se adiierido á d ictadura que, sem contesta-
ção, se proclamara a salvadora da republi-
ca.Nem si quer se procurou atterivar as gra-
ves imimpressões que devia causam' em toda a
União o manifesto do governo dictatorial!!
Ninguemn se lemlim'ou de imitar o procedi-
mento dos congressistas chilenos, quando
sob a pressão de Balmnaceda,

Niiiuenii luiz para si as corôas do mar-
tyrio. Essas licanamn reservadas para os go-
vertiariores e congressos que, adherindo ao
governo de quem se dizia o salvador das
instituições, deviam serser considerados bons
republicanos, em vez de serem sacrificados
em nome da mesma republica, ao voltar Lt[fl
governo que diziam os cre.tes ser o da Icya-lidadc (Apoi(idos).

Parece, sm'. presidente que, na politica
liodjenmia a logica é sempre personagem e-
trai iii mii era ri o.

Toi miou-se a politica uru jogo em que não
entra semelhante carta. Tniumphante a re-
volução que dern i bouogove,.nodo dictacdor,
tendo já muitos Estados seus presidentes e
congressos legalmente eleitos, abria-se á na-
ção uma nova phase constitucional e ao go-
verno e ao congresso federal um novo ca-
mirilio, quando não de completa correc,:iio,
ao iuenosde manifesta coherencja E este
caminho era: ou punir nos limites da lei to-
dos aquelles que violaram o acto fundamen-
tal, desde o dictadore seus ministros, até os
congressos estadoaes e presidentes adiieren -
tes a dictadura, ou deixaI-os em paz por
amor áordemn e tranquillidade nacional e áautonom i a dos Estados, muitos dos quaesjá se achavam om'ganisadlos (Apoiados).

Não foi, porém, o que aconteceu. Tardio
e tua de horas surgiu o manifesto do con-
gresso, como se fosse aIJama 1nenioriapo,1/atina dc Bra.; Cubas, quando já miada maispodia remediar.

E, ao passo que tranquillarncnie se reti-
rava para seus lares o biavo e denodado sol-
dado, ao passo que penetrava mio supremo
tribunal o si'. baiao de Lucena, como gmiar-
da enearrega,lo de velar pela Constituj'ão
que rasgara, ou 'umno simigularissjrna Vesta
incumbida de Conservar o togo que apagara,
cahia sobre os Estados a tempestade das de-
posições. Sã se cuidava empunir aqmmelles
que ad heriram á é ieladura, lia mmdo em corri-
pleta paz aqueiles que foram seus progeni-
tores (Apoiados fJ'raos}!!

Oh! logica si ugim lar. oh! invejavel coheren-
cia ! Até vigar.ios foram dejostos ! E riem
se allegue que era igual a punicão para to-
dos.

Na verdade, que paridade haverá entre os
inconvenientes causados aos flue deixando
o poder, voltam mansamente a seus antigos
P ostos e as gravissimas perturba • ões produ-
zidas nos Estados, onde a leposicão do go-
verriador ou presidente era o sigmial da 'te-
sorientacão e da aniarchia, da qual tolos
conhecem as consequencias? Além disso
não queiramos implantar em nosso direito
que basta depor do governo quem violar as
nossas leis, por que então perderão a razão
de ser os famosos processos de responsabi-
lidade, estabelece, 'lo-se igualmente que,
se alguem contra ou :em disparam' um tiro,
basta que se lIme torne a arma de logo para
que não continue cmii rmio Caiu mimo (Apoia-d08).

Penso, Sr. presidente, ftiC devem para
sempre ser esquecidos os junteis e tardios
protestos, para que se não limes applique o
coro da famosa guarda:— Nou3 arrraonstoujouis trop ard.

Se lia alguem que deva ser apedrajado,
falta-nos infelizmente o puro que lime arre-
messe a primeira pedra.

Cuidemos da reorgarmisação do paiz, des-
e ul parido-nos m uitima inca me, em mnome:mtos
como este, em que as dríliculuades que sem-
pre acompanham as muIami .as de formas
de governo nos cercam por todas as partes.
Sejamos primeiro que tudo brasileiros; olhe-
mios para o futuro lançando o vão do esque-
cimento sobre o passado, onde mio brilham
muito as coherencja.s e correcções. Lembre-
mno-rmos, como representantes do Estado de
Minas, que este glorioso Estado tem sido e
Continuará a ser, se tivermos patriotismo. o
espelho o pharol e o exemplo de tola a te-
deracao

,
 brasileira! (Afuito bem; e apoiados

ycracs).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CAMILLO DE BRITO SESSÃO DO
SENADO A 19 DE MARÇO FINDO.

FAVORES A'S ir)uS FRIAS

O Sr, CamiII() de Hrjto:-.-Este pro-
jecto propunha-se á impulsionar as fabricas
e manufacturas ainda não fundadas, no in-
teresse de ei'ear pm'oductos. emancipando-
rios a pouco e pouco da dependencia estran-
geira, em relação a objectos que feciimnemite
poderiam sem' aqui mau ufactu rados,

Acomnmriissão, porém, ampliou muito os fa-
vores e applicou-os ,tanmbemn á explorações
agrico las.

Seique em circumstancias normaes deve-
se deixar o campo livre á iniciativa particu-
lar, (lime FOi' Si õ fará piodigios; sem tutel-
la mmcmii obstaculos de qualquer natureza dia
é a. mais propnia para eseumihier o que comi-
vem ou não ás suas applica-ões, mnas na cri-
se em que atravessamos. quando importa-
trios quasi tudo, o poder publico apparece
opportunamenfe, animando e protegendo os
industriaes, sem cahir mio tão apregoado so-
e ia lis ru o,

Eu t;1.—	ir.'U e	(Imitas o jime lm .1('

Que o Estl e ) iuitervemulia crime tutor
e mio u'.gi.m:emu di lé,em•dade, deixe	m a au-
toridad' l m ai'tic um	,or si mesmo, se desce -
vo Iva?

Emu o,mtm'e situ m'iO de amo:ou'do: .umis, mias
gralules 'vises dos altos pi'wos e :1 ram'es-
tia, não.

Pois O 101cm' publico que aios im 1 r pelos
seus erros e filta mie segum'ami 2a o 'amimo
tão baixo, a iate o cu'el ito por uni svstema
de cine ii lacão lii mmcmii 'ia de m'es ti Ita:! os duvi-
dosos, peia a liberdade 101' meio do l''
gios e mnoumopo I mos, o hmmgu ii compra, mio es-
ti'amigiim'o, de gc'nieros até mie pi'imn.mira mmc'-
ecssidmiuhe, mmão 1memrnitt' (lime se fabrique, p0:'
falta de vias (10 comnmnuumi.açao e ruo havei'
ainda imui'u:tdo unia seni.r (le muielilas
tora ásás l'a),rmeas, o podei' publico mão leve
'm'uzrui' os braços e m'ceirzai' os aux uhios qlw
não temn sido m'egeteados cnn situa ões idemm-
tiraS.

Não podemos rios ahirnemitam' ex'lusiva-
mcmi te com os pm'oi netos mm crio nm:ies; as fa-
bricas muito pm'oluzenm siiflicieutemmie mm te pana
o volisunio (lo paiz.

(_) Smr, Cos ri SENr:—TeInos iiummumuem'as
liii micas de ter ido e omitias.

O SR. CAmmmt.o DE Buimo:—V. cxc. aponta
si') as fabricas de tecidos, mas essas mesmo
são cmii nmimuei'u irusuílieiemmte pira mmmiii po-
pulação de quatro nillmões.

ti SE. GomEs Vum.m.ADm.o: —Mas, temos o
café.

O SR. C.rMmm,i,o DE Bmem'mo:—tj café nada tem
Comil isso.

(.) Sim, G0MES VALm.An.'o:—'i'eun; pois não.
E' pi'oiimcto que coimupeusa inuito O tu'al-

limo. ti trabalho de um luolmiemui mio café dá
para  trocai' pelo ele dez ria Europa.

() SR. C .uim t.u,m. o DE Burro: — Não am,redito
queo nobre senador ainda esteja iii huido
(1) preconceito pie O Brasil deve sei' ex-
clusivamente agnicola, coimuo dizem Le Rov
Ilcauliemu e outros.

O SE, X.evmEmi rei VEIGA: — ElIe não diz is-
so; diz (mie o i3nazi 1 nimula lua de sei' por
muito temmmpo auricola.

(.) Sim. C.xMmu.m.o DE Beiro:—Na Europa
convemu apregoar essa doutu'i ma4há entendem
(mie o Bu'azml serulo censuumuidor dos seos
promln'los, deixaria dc sei-o em tão alta es-
'ala, logo que tamnbeimi fabricasse.

E mmi Inc tida ('(inc ruu'r'en eia que ge m'm mi aio ri
mi pi'OteCcionismno: a pu'eoccuipaão da ,iictua-
lii ai e'

Ftenietter para a Europa as mmuateu'ias [(ri-
mas, igmuom'mim' todos os processos febris, iam-
p9u'ttlm' lu'mlimos, ivaelm 01(15, apesmum' da grammie
di tl'eu'emu'a ele cambio, nisto lua de sem
iimiumtam'-se a nossa vida industrial?

Le Rov Bcauiueu, apozam' das mais justas
apm'eeuaões do nosso estado economico e Ii-
muamiceiro, chega ás vezes á proposições iii-
suslentaveis, como esta:

A' respeito de 13 de mmovemuuto'o, disse elIe
que- o Brasil era govem'nuado por bachareis de
imist m'emm''ao superficial!

(.) Sim. Cosm,u SENA:—Mas , é quem mnelluom'
co mulmece o Bu'azi 1

O Sim. C.ummLLo DE Bnrmm'o:—Nenlmmumn:x qmles-
limo impõe-Se ('orno esta a Coumsidem'acão do
senado.

O ensino industrial, a maior ai imna'ão ás
fabricas e manuiut'acf rumas, constitmje o mupe_
mm im o mia época.

Mimua já é pastoril e agricoli: cumpre-rmos
,o ra. empregar eslom',mos para tOmm ai -a mmmi-

nmrl'artmim'eum'a e fabril, imabil itimido-r( (lC timtmi-
ro a competir com a m irmelles paiz's á lime
fOi'mi'e, pim' cmn luanuto, a mmiatemia [('uma.

Os mmi' emmtmuos ruão são tão prejudica dos
comi as o.sei1la.0s do cambio COITIO OS i)i'Ii-

ziieim'os; dias tõm fabrica- mie papei, de vi-
mimo, mie tecidos mie lã, e muitas outi'as: de sor-
te mi ne não soffi'm'm tanto.

(.1 Sim. Cosiu SENu:—Pou'que?
O SR. CAmur,r,o DE BmmTo: —' Porque tem

fab umas,
O Se. Cmrir.os Aimvims:—() ai'gentiruo não

flui expom'ta'ão igual a nossa com o pm'o-
(l1I('tO mio café,

O Sim. Cuumr.Lo [)E Bimm'ro:—V, exc. está en-
ganado.

Os pi'oductom'es de café hoje lucram mui-
to iliemios com o preço alto desse genero,
do m(eme lucu'avamn com os pi'e m :os amutigos.

Aluda timuua vami(agem resulta (ia t'muudação
de oíiicimmas; a de conjurar a crise de tra-
balho.

() Sim. Cuiir.os ALVES:—Em nosso paiz não
pôde apparecer essa crise, porque ajui sri-
perahunida o trabalho e t'aitamn os tm'abahha-
dores; ei la sã 1mõie dar' onde houver falta ile
trabalho e supeu'ahuiudancia de ti'ahahivado-
re s.

O SR. C.urmr.r.o DE BRITO:—Nós não temos
fabricas, e podemn appareceu' tm'abai luacioi'os
de sobra.

O SR. CARLOS Ar.vEs:—Aqui ima trabalha-
dores de sobra?

(lia ou?,'o	apa/'?'s).
t . ) Sim, COSTA Srexu:—E' o muoi'le pie está

fornecendo trabalhadores para a rum mel ti.
O Sui, CAMmr,L,o num Btri'mo:—A cu'iSc mios tra-

halhuadoi'es pôde provim' mios i mim mni gm'a uutes que
vem das manufacturas da E n'opa e aqui
muito encontram o ti'aimalluo para que estão
preparados; lã lua muitomto maior n mmniero de
trabalhadores: amiui te'ummos muito trabalho
e poucos tm'a}alimadou'es.

() Sri, CARLOS ALVES:—Então ruão se póde
dar rmma crise sei-ia elos trabalhadores.

O SR. C.nMmm.Lo DE BRITo:—Mas, tum'is ap-
pu'oximamos da situação...

UM Sim. SENADOR:--Isso não é para os nos-
sos tempos.

O Sim. CAMmLI,o DE BRITO:—. em que os
opeu'arios estramigeiros, não encontrando
tu'aijalho,t'mu'ito explodiu' as manul'ostacõmss so-
cialistas.

Já tivemos belgas que não sendo agricul-
tores contratam'amn trabalho de oflicimuas, e
muitos OLitm'Os (1 11 0 abandonam o campo e
vem para as cidades.

Ainda sob este ponto de vista parece-me
relevantes os intuitos do projecto.

As industrias ele que chie se occupa dos-
envolve mmiito a popmitação umas cidades e
dão longa eonti'ihemim-ão ás rendas niunuici-
paes.

Já tivemos mesmo mio tempo colonial fmi-
hm'um'a de l'eu'u'o alio formmo.

O SR. KcmmmTsculEue:—No morro de Gaspar
Soares.

O Sri, CAMILLO DE Bumm'ro:—, ..outm'os de
cei'arnica: muitas ele ferro do systema Ca-
talão, algumnas de fia ção e tecidos, a de fel,-
i'o ela Itahji'a do Campo e multas cmii via de
instaliacão denunciam a evolução para a
nova pimase industrial.

Entretanto, nuo me parece rasoavel o
substitutivo firmando consigna a garantia de
juros e amplia os t'a.oi'es a agricultores.

Eu vou apresentar numa emenda elimi-
nando apalavra—agricola_dizend_s0 sim-
plesmente—fabril ou mnanufactuu'eiu'a.

Já ternos grande Cu'eam;ão ele gado, vinho,
haclícmnmos e outros produclos sem auxilio
otlicial, e se o governo der a essas inudus-
tm'ias o favor de gam'antia de jmuros, dará, al-
gumas o nuonuopohio em pm'ejuizo ele outros;
mellmou'am'ia a iniciativa pam'licmmiar.

O mcmi fim era estabelecem- immdustm'irms no-
'as, que muito apparecem, sob o pezo mim um

eammibio aspiuvxiante, sem os aiuxiiios do pro-
jecto,
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São estas as consideraçoos que desejava
fazer sobre o art. 1.0 e termino pedindo aos
nobres senadores a sua iliustrada altenção
sobre o projecto, que me parece do muita
actualidade e iuiportancia.

(Muito bem).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR CAMILL() DE BRITO NA
SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 1892.

LEIS DE TERRAS
O Sr. Camilio de Rrito:—Vou fazei-

uma reflexão muito ligeira. Este artigo é
inc o n sti tue io nal.

Vv. excs. talvez, extranliem, tuas uso des-
te adjectivo para salientar o alcance da dis-
cussão que, a respeito delle, vai-se travar.

A Constituição Federal passou as minas
para o (Iouiinio dos particulares; os donos
da superficie são os mesmos donos do sub-
solo.

A commissão exclue as minas, no caso de
venda de terras devolutas, reservando-as ao
Estado e sujeitando-as á leis espeeiaes as
minas.

Estatue, po, um preceito diverso da
Constituição Federal: o proprietario da su-
perfície fica sendo, no caso de venda, diffe-
rente do proprietario do sub-solo.

O Estado de ora avante será o unico e
exclusivo proptietario das minas!

E' o mesmo direito antigo dos bandos
expediddos por D. Maria 1, o que a ilius-
trada commissão restabeleceu.

Vamos retrogradar seculos, voltando ao
svsteina contra o qual tanto se clamou,
até que 'i 	Federal veio aboli[-o.

O SR. X. DA Vziva:—A Constituição Fe-
deral refere-se ao iroprietario actual.

O SR. C. DE BRITO:—Einumartigo diz elie
que os Estados podem-se organisar con.o
entenderem, com tanto que não se oppoii-
bom a os priticipios nella estabelecidos.

Corno é, pois, que um Estado, regulando
o seu direito de propriedade, põde estabele-
cer principios oppostos ao que alli se aclia

Julgava que O Delire senador ia fazer
uma outra consideração em additamento á
do si'. R. Horta, que a Constituição não
(juiz se referir ás terias devolutas.

Mas, é preciso que me convençam de que
o dorninio tem acepções dill'erentes, confor-
me o proprietario, que o doiniuio para o
individuo—cidadão, é cousa differente do
domi rijo para o individuo—Estado.

Não, o Estado é considerado como a com-
posição dos individuos, como una coilecti-
vidade com os mesmos direitos e obriga-
ções.

Quando a Constituição tala sobre o do-
minio de minas, refere-se ao prolrietai'io
do solo; qualquer que elIe seja é sempre a
mesma entidade: tanto faz sei' o individuo,
como a municipalidade, com o Estado; os
direitos são os mesmos.

As minas pertencem ao proprietario do
solo.

A questão é de muita importancia, não
tanto p01' ser uma disposição opposta á
Constituição Federal, como porque v. exc.
sabe que o Estado de Minas tem muitos mi-
nerios já descobertos e explorados.

Ora, se a concessão das minas depender
de unia lei especial, e, se o Estado conti-
nua a ser proprietario das minas, posso di-
zei', e o futuro lia de mostrar, cin e mãe liave-
rã mais segurança tia propried: 1 e de terras
sujeitas a explorações dos coucessionarios.

A lei de concessões lia de estabelecei'
preferencia para aquelles que descobrirem
minerios.

Um individuo descobre, carvão em moo

LEI DE TERRAS

O Sr. Camilio de ];rito:—Temilio ainda
necessidade de dizer algumas palavras em
abono da minha opinião.

Neste assurnpto lia dons s temas: o fran-
cez, que foi adoptado pelos Estados Unidos,
em que a propriedade das minas está sujei-
ta á legislacão especial e o s steiva inglez
em que o dono da superlicie é o mesmo do
suli-sólo sujeito as mesmas leis, as mesmas
relações, sem distineção alguma entre uni e
outro domínio

Quem é o dono do terreno tamiem o é da
mina, e o direito a respeito é um e unico.

A Constituição Federal seguio o svstema
inlez.

UM SR, SENADOR:—Pôde dizer o brazilei-
ro, porque já eia adoptado antes da Consti-
tuicão Federal.

O SR. Canr.i.o DE Brim'i'o:—O illuste sena-
dor, sr. Rebello Horta, ao apresentar argu-
mentos mais ou menos iguaes aos meus no
sentido de ser emendado o artigo do projec-
to, trouxe-nos á lembrança a opinião de trio
eminente jurisconsulto, o sr.consellieiroRe-
belio Horta, que mesmo perante a legislação
anterior alumiava que o proprietario do
sub-solo, era o da superficie, já estava esta-
belecida a disposição que a nobre comuns-
são quer hoje adoptar, isto ti; os homens do
tempo colonial, ci marquez de Pombal e ou-
tros foram tão liberaes e adiantados como os
illustres membros da commissáo, porque es-
tatnirão tine as minas erani do pi'o1rieta-
mio da superficre; porém que as nulas rias
terras do dominio da corôa continuavam a
pertencer-lhe.

E' isto mesmo que se conteve Cmii umpio-
jecto feito rio tini do seculo XIX e cm pleito
domninio(Ia republica.

A. Constituião Federal rotisaei'ou o di-
reito de propriedade tio 'i7 do art. 72, em
toda -a plenitude e só oppoz-lhe duas ex-
cepções: a 1 . sobre a desapropriacão e a
2. 4 sobre as minas que pertencemaos pro-
prietarios do solo, salvas apenas algumas li-
mnitações em bem da explorarão.

Entret-itito, o projecto faz lambem limita-
ção quanto as terras devolutas, firmando mieI-
las uma propriedade diffei'ente da proprie-
dade do solo.

Logo é inconstitucional; consagra uma
i'estm'iceao diamnetm'almeníe opposta ii tini
cedo que tombem se acha ria Constitui-ao
do Estado.

O Sa. C. SENA:—Eu 1 , osso dizer: vendo o
terreno, mas não a mira que alu existe e já
conhecida.

O) SR. CAMILLO DE IIR1T0:—E5t0u trium-
phante; v. exc. já está fazendo concessões;
diz—as minas já conhec idas.

(1-Ia diversos apartes).
Contesto; o Estalo mia) páde separar a pro-

priedade das minas da propriedade—sõl o.
UNI SR. Srixanomc:—Mas se o comprador

quiser o sólo e não a mina?
O SR. C. DE llrimTo:--Nfío faça a compra

Se foi o pensamento impedir a venda de mi

tias conulmecidas, não eia preciso exarei-o na
lei de terras.

O SR. C. SENx: — I'orquc'?
SR. C. DE HriirO:—POm'(Iue o Estado é

propi'ietai'i0. e póde comicedei'. ou não .lispon'
(laqilil() que (juizer:

Não aljemmam'iï a muna onde houver minas.
O SR. X. nt VEIGA:—V. cxc. pôde com-

bater a disposição do por immconvermiente, se
assim o entender, mas nunO pci' inconsti-
tucional. V. cxc. smippõe n Estado em coa-
dicres inferior a uni simples 1articul;lm'.

i) Sim. C. m I3RI'Io:—N ãO posso acceitar o
conselho que acaba de me dar o nobre se-
nador.

Insisto emque a disposição é inconstitu-
cional, e quemn está coma m'azão sou eu.

A Conmstitui ; ãO é cxpu'c'ssL r i ( , 511 artigo. o
direito de propriedade 1 ifio 'pod e ser estabe-
lecido semião de maneira clara e terminante;
é direito natural e absoluto, mão tem limita-
ção alguma a não ser as da ord e iri e cia lei.

Ora, a Conmstituião.qwttido trata de direi-
to de propriedade das ni imuas, diz que as mmii-
rias pertenceu ao p i'o prietat'io lo só lo.

E' isto unia him t;ieão?
O Sri, C. AmvES dá fim aparte.
O Sim. C. DE IlRi re:—O projecto diz 1mie O

Estalo pde conceder o sólo, reservando as
moinas.

E' contra a Constitui(—ã0 que urucu uente
reoonm hiece u mau só propu'iedade no silo e no
sul)-sido.

Para compreimender este ponto é. preciso
ler os ai'ts. 3 e 1, e então ver-se-á que te-
riho razão (11).

Já v' v. exc. que emn cose nenhum o Esta-
do póiera vender terias inicluimido as mmminuas:
o art. 1 diz o l ue uma lei especial regimlarim a
concessão.

Logo esta lei de terras não amilorisa a coa-
ceder minas-

O SR. C. SENA:—Ni'uo conicellc.
O S R . C. DE Biinro:—Mas é ineo:igrmtencia.

Se possuo timi terreno, e appau'e'c mielle mina
de cai-vão miáo posso exploral-a?

O SR. C. ALvEs:—Póde.
O SR C. DE BRIT0:—Mas. aqui se diz c1tre

não: que a propriedade das ia imias é do Es-
tado.

O Si. C. ALVES:—.Já conhecidas.
O SR. C. DE BriiTO:—Mas, isto é o mesmo

que diser: o Estado reserva as lumes que ,j;i
ronimece mie ano he se diretor a lei.

Eui primneil'O Jo,;jr isto nmao temi sigmitica-
cão; não sei reahnn'ute 1uaes são as mimas
que - o Estado e:mi li ece: em segundo hogar é

uum n'omivemi tente Nisivel,
V. ex's. citaram as fontes thermnaes, que

pare(-em as niais importantes, porque imite-
reSS1itii a samile publica.

Houve mio sul ile Minas, mfl1iS O governo
passou-as a particulares por meio de comi-
cessões de longo tempo.

Hoje o sr. Mavrimilc é pu'opm'ietario das de
Caxamnbt'i.

O SR. X. DA VElei: - O govem'mmo é que co-
nilmece a commvs'immmcia ou inconvenienicia.

O SR. C. DE llnmmro:— E' inconvenieniv,
toi'qiie ijão lia nada para desenvolvem' a iii-
dusti'ia, conto seja respeitar-se a proprieda-
de particular. sonnetite 'ouii as tini itnicôes
que foremmiecessamias pata os casos de alto
imuuem'esse publico.

Ora, já feitios a lei de desapropria(-ao Pala
estes casos, Jom'qmue vammios nigoma eta urin a
lei de leiras Oetermiiinam' essa desapropria,-ao
forçada'?

' Dppflre('('m' ummna tatua de carvão cmi
propriedade, particular e apresentai-se ama_
nou um feliz com capitaes lama exphoi'al-a
ser-lhe-á concedida.

O SR. C. SENA dá um aparte.
O SR. C. DE Buimio:--Estamos vendo tolos

DE 21 MARÇO) DE 1tt2.
iEt DE FERiAS

Or. u,sta ona:—le 1 tu alavn'a uni-
ra i'espotihem' a ci rte cio discurso

do muotm'c senador o si'. Coinn llo de Bruto, re-
lativa ao afom'amuenito.

Qoanulo, pela primeira vez fniici sobro
este proje-to. extuiz me pidainclite as razões
dltiC tiíittttmmi det'u'umiimialo mi ('OTiOiiSSli) nu ac-
ceitai-o.

E' este o ponto mais atacado pelo nobre
senialOr, e, eumti'otanto, eu vejo, em sua [mro -
pm'omi'ia ai'gmnuflenitação, elementos capilaes,
esseuicitteS, parati, het'eza da ihéa, que s. exc.
c1u li. imn pugmiam'.

t ) miob m'e senualo m . trouxe,  c'o mao exem pio,
uni pai-,.. a 1 m'lamida. qmi e de todo meio podia
ser trazido mi tela da discussão, nua questão
do e ora se discute.

'I'oios sibeui que a l i'hanuiia foi uma pai-
im i teiramenite condjuislamho de um mocho cjue
miada deixou de glorioso a seus conquista-
dores.

Dividida desde seus pm'i umipios entre os
chefes ON eu, O'Hm'ie'ui, O'Camimioi', ja mio
VI se culo vim'mmnfl os i '[mitidezes Suas co stas
doai macias pelos unia aam'immezes. No XI
se,-tilo as itictas e dissenic ' cs entre os etc-
fes lo Leimmstei' e Mumistem', dcii logai' a ir)-
tervenmçuO dos ingh:'zes que, eluamnados comi))
auxi liui'es de uni -hete, conmquistaramiu le-
poiã o panz olo ino,lo umimiis triste e lutuoso
Tu , se pie imuiiginml i'.Au'aca ii'iamidez:m
omide iloloinava o etemuemino educo era mais
Um)) POVO mie 111istOm'eS II) que de guerreiros.

Os celtas tinham costumnes iuiteiu'amuentte
diversos dos saxonios. eia. por assim di-
zem', Uni le vo de nugiicultoi'es e pastores, ao
menos mia 1 i'lamida . e de nenhumum mmiodo lia-
bitimado ti vicia da gueuo'a.

Os saxoiiios connpi'c'huendei'amu isto leu-
feitaiïieate, e depois mie' destrtr;i'eimi mis difli-
entIdades entre os cluefes. a primeira cousa
que fizeram foi terminm'em-se senhores (10
solo, e itt ficaram.

A 1 rianida lei uumi raiz comiquistado e sima
co;mquisna é uni dos quadros mmais ti'istcs
de que mesa a historia. Em 1150, lilOiS ou
nnemuos, a bula tio Papa Adriano IV que
eia in J t'_t, aniniexúmt a li-lauda á hmmglatei'm'a.

Foi e nitãO que tornou-se mais emmcam'nl i-
cada, que riiuita. a lu'i:t que todos conhece-
mmiOs.

A terra foi dunum inia 1 a pelos soliimCos, que
tomimiramil-Se possuidores e algozes.

Os irimimuiezes, (is semituom'es tias termas, fi-
cam-ama reduzidos ti mnisei'ia tal, que moios
salutaimi ti noite a procura da corte podre
lamicada :uoS enml uthuos. e matulos mnom'riani ti
f'o une pelos camiipos.

A perseguição do governo imm.-,'e'Z. prote-
gemido os cavallcii'os saxomiios, chegou a
ponto de atmtoi'is'li' o assassinato dos ulan-

os lias factos semelhantes, mesmo enu rela-
:ão ii minas.

(-)rido  a industria extractiva tem prospe-
racho mais?

Nas dos ingleses. c 1 uIc adoptam a thmeom'ia
da pu'opruedade comsmintn'iunual.

l.á e que rege é à pr);im'iedale tia super-
li' e sem 1 Dii it'dci).

Nos Estalos Unidos predomnmmta o svste-
unia franicez, que só tem servido para impedir
o desenvolvimento da itti ust ria.

Os nobm'es senadores d tzem jure vão api'e-
semitae enieuids. mas dcclaro que votarei
couit ia o arti go e contra as emnemudas cume mia)
se comfom'mnacem cora o texto constituc'iouah

(M11 i10 bem; nt ti ao beio

DISCURSO) PRONUNCIADO PELO SR.
SE\ADt)R CO"l'A SENA, NA. SESSÃO

tei.i.emmc pode concessão ao governo para
explora 1-o.

Se tom' da politica do governo e opposta a
minha terá a concessão,

Ora, eis almiperturbada a propriedade.
Em ultima palavm'a; para mim é clara e

evidente que a disposição é inteiramente
inconstitucional.

Votarei contra elIa, e na 3,a discussão in-
sistirei sobre este ponto.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR CAMILLO DE BIUTO NA
SESSÃO DE, 2I DE MARÇO DE 1892.
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deus, c)tn() se fossem leias, e mesmo de
qualquer inglez, que se trajasse á irlandeza.

Fuos sanem que, reinando sobi'e cinzas.
e liiiiias a iaiuosit rainha Isabel, í'Olnlae-
iaoranáu a conquista (Ia antiga terra do
Eriri. inaulava cunhar aJhi osi lelalija-

'a ffiácro /a.
Estava pacato porque estava reduzida a

cinzas.
N zstas volidições era facil prever quaes

seri:iln as conSequeticias. A terra Issou
as mãos de um pequeno numero 3, chefes
e soliados, estes Constituti'tlm uma especie
de dvm nastia, e eta dviii nastia const ituio
os grandes pioprieta (10.5 que são hoje OS
abutres daqueile infeliz paiz.

Ora, uma sociedade fundada de se mac-
lhante mnodo. não podia olter ccci' outro es-
pectocuin, senão o que hoje estamos ie-
sencmarimjo, Não íoi o aforamento, meu rio-
Inc coliega, foi a Conquista que fez da Ir-
Anda o que dia á hoje.

Em segundo logar, vá v. exc. que o Bra-
sil não seria ainda imo no j ii'a ser cha-
mado ---to campo da discussão.

O Brasil. dividido em capitanias, foi na-
1 regue a um certo numero de protegidos
(Te El-Rei.

Estabeleceu-se logo, e como consequeim-
ria natural, a grande propriedade.

O Ss. Cceiiuuo DE liCiTo, dá um anarte.
O S. COSTA Sx.v:- -Eis aqui jmistamnetmte

O ponto fraco (Te s. exc.
O governo. concedendo capitanias e ses-

intimias, etc., n'coe lima obstaculo que de-
pois não ponde remover; olhe vio-se diante
dos granies proprietarios senhores do solo,
som forcas para cultivai-o, e o governo
Seul 	rehavei-o.

Nestas condições, melhor andaria EI-Rei
se fizesse aforamentos, porque, se a expe-
iieneia não desse resultados, elIe não teria
diante de si urna esecie de senhor Feudal,
mas, um simples foreiro, que teria de res-
tituir-lhe asterras, podendo elie dai-as ou
vendei-as á quem p od esse utilisal-as.

Logo, o svsfemna lo aforamento, q ue v.
cxc condeumna, teria sido nossa salvaáo

O SR. CÀMILLO DE ERMO:—() aIoranmeato,
da emrmplmvtemises, é dos paizes pobres.

O SR. COSTA SENA:—E o nosso é por acaso
tão rico que possa eliminei-o?

O Se. CAimulo DE BRijo:—Inmontestaveg
incute; até á proverbial.

O SR - Cosmx Srixi:—Hiqueza proverbial
fundadas não poucas vezes, ela que
quaSi niadaEmm de solido

Por exemplo: não á raro ler-se em obras
escriptas, mesmo por pessoas que deviam
ter leais crmterio e cautela, que os nossos
rios correm sobre rubins, saphiras e esme-
raldas; e, entretanto. nós não conhecemos o
MAS, ema nosso solo, não temos as saphi-
ras; as esmeraldas são laias e os que jul-
gamn serem citas abundantes á porque as
confundem com turmalinas, pedras de
muito menor valor.

Dizont que os rios correm sobre rtli,inS
Porque os cOuMudem com as modestas
granadas, que real macule formam grande
leite das areias de alguns de nossos rios.
Be m sabe v. exc. que as plmrases poeticas
r nteitam a litteratiirms porém, não levam
conforto as aras do thesouro. Fiquem em
paz as phantastas.

Até hoje conhecemos, no caso mie serem
ludus triaimente explorãdas removidas as
(Itfficul(lales nascidas da f Ita de braços,
avies e e ii :nin 1 e, munas de ouro, unia 011on , rn r ! en. Novas ernpmczas ('amue-

çarn a ex ccc ão do mercurio e para que
possamos colher resultados, á nocessarjo
(i'ear-Ihes facilidades e não nItrilos e dif-
ficu Id ad es.

O nosso paiz não tem essa riqueza que
se sina gi na; e ou jmilao m'onveim i eu te adop-
tam'-se o S\Stema que v, exc. diz sei' dos pai-
ZCS pnbre s.

Nossa incontostavel e princilci i'i11.ieza
está na irbem'dade de nosso sol; e lias nos-
sas limesotaveis jazidas de ferro.

Pa ia q li esta riqjueza, porém, possa pio-
duzir os desejados resuitarlos, á urgente
cuidarmos da exploração i nnelligente da
terra e da consorva • ão das inattas, primei-
Tal incute nas visinhaneas das jazidas de
iuinermos.çara que não irmuti j isemos mima po-
derosa fonte de riquezas, temido cmvi certa
zona minermo se ja carvão	n'outra carvão
Sela

0 aforamento, diz-,-. cxc pôde produzir
mãos resultados, porque qualquer pôde
litoral' urna certa extensau (te terras, des-
truir as mnattas e depois retirar-se Mas, ahi
o vicio não procede do oforam.rmto, procede
da taitade leisobi'e a conservação das iimattas.

O S, CtTiILt,O DE Bimi'mo:—E' um pro-
blemua,

O Se. C. SENA:—Que deveser i'esolvldo. E'
pala isso que estamos aqtu.

Se o foreiro foi' obrigado a conservar
ai nulo que o gove lvi O lime afóm'a, se ti ver ri
sua Orbita, de acção limitada pela lei, não
tara os estragos que hoje servem de a m'gli-
mento Contra o svstenia (te aforamento.

Demais, note v. cxm que o projecto se
refere ao aforamento das terras rie campo,
onde os esti'aeos não terão grande impor-
tammcia, podeneo dar a experieucia magaiti-
os i'esuttados
Penso, pois, que devemos adoptar o sys-

terna de aforamentos (Muito ánmo.

e ri da

No requerimento do si'. senador Xavier
da Veiga, apresentado na sessão de 21 de
março e publicado riO Esfor!o lc Minas de
31 do mesmo rnez, oimcle se lá—Quadro das
cadeiras o mais empresas ci'eadas etc. leia-
se—Quadro das cadeii'as e mais empregos
creados etc.

ACTA DA REUNIÃO DO DIA 28 DE
MARÇO DE 1892.

PRESIDENCIA 1)0 sa. FREDERICO AUGUSTO
(Vice-pceaidcnlc)

Ao meio dia, acuam-se presentes os si's-
Frederico Augusto, Rebeilo Horta, Ferm'ei-
ra Aives, Camiiio de Brito, Kubitscliek.
Mello Franco, Costa Reis, Rocha Lagoa.
Silviano Brandão, Roquettè, Manoel Ens-
tachio, Xavier da Veiga, Costa Seria e (jo-
mes Vaitadão.

4) Sr Presideu te declara que, não es-
tarmdo ainda conciuimias as obm'nts da sala
em que tem de l'uuccionai' o senado, deixa.
por isso, de abrir a sessão apezar de haver
minero legal, e que a Ordem do dia para
amanhã é a mesm a que vinha para hoje

lOã . a SESSÃO ORDINAE1A AOS 29 DE
MARÇO DE 1892.

PmsEsiDsscm A DO sim, fluAS FORTES

SUMMXRIO;— EXPEDIENTE.—
Dis curso dodo Sr. Vahladão.— Fusão
da Companhia Leopoldina.— Discurso e
i ' em luerimnen(to do si'. C. de limito.— Voto
de pesar.— Discurso do si'. Manoel Eus-
tachio.— Oedc,mi do rija,— Tei'm'as devolu-
tas. Discursos dos srs. M. Franco, (d.
Sena, Frederico, X. ( Ia Veiga e Camniilo
de Brito,

A, aio dia, feita a -barca 10. animam-se
m'eS-miteS os srs. limas Fortes, Ferreira Ai-

Camnillo de Emito, Costa Reis, Rocha
1_e a, (jOIflCS \a Iladão, Fm'ed em'mco Augus-
to Xavier da Veiga, Manoel Eustachio,
Cos ta Seria, Kubitscheim, Silviano Brandão,
31110 Franco e Roquette; faltando com cau-
sa participada os sm's Alvaro Matta, Olivei-
ra Peimira. Rebello Horta, Carlos Alves e
Antonio Carlos, e sem chia os mais M.

Abre-se a sessão.
São liIas e approvadas a acta da sessão

viii verdor e a da reunião de limitem.
O SR. 1° sEcrre CARmO da conta do seguinte:

EXPEDIENTE
Ojjicio

L'mn cio W secm'emam'io da camara dos sm's.
deputados coam nmmuneanmIo tem' sido appi'o-
vado e m'emetttdo a sancrão O pm'oier'tO n.
17, sobre alistamento eleitoral. —Inteirado,

() Sr. VallmidiiO:—( Não temos o seu
d Seul so ).

Vai a mesa e á lido o seguinte:
PROJECTO N.

O congresso do Estado de Minas Gemes
decreta:

Art. 1.0 Os juizes mie direito, em exerci-
cio rio Estado, pu' ticai'mtni cru dispomubili-
dade por não temem sido npi'oventados ria
nova or ,ganusaçnio judiciaria, estão comçi'e-
henmdidos uma dtsposictto do artigo 1ã5 mia lei
n. 18 de 28 de novembro de 1891, e pode o
governo designam'-lhes. parti exem'cicio, as
comarcas que forem vagando indepenmiente-
mente de concurso, sendo ('orisiderados ex-
ti'anumei'am'ios mia lista de que «ata o artigo
2é mlii mesma lei,

1. o Só podem ser Coilocados em co-
rnar'cas de 2.a enti'ancims os que tenham mais
de 4 annos de exercício; mias de W más de
7 anmios, e nas mie 4.	miiais de 10 an rios,

, 21 Nas matriculas será apurado o tem-
po de serviço prestado em conformidade
da ultima revisão de a ntigrtidade dos magis-
trados a cargo do extincuo supremo lu'ibunal
de jtmstiça e do que constar mie ai'chivos pu-
hlios, postermommnenteni essa revisão.

Art. 29 Revogam-se as disposicões em
('Ou tia i'iO.

5. 1-1. Pano do senado aos 23 mie marco (le
1892.— MANUEL l'çcio GOMES VALLADÃO,
MANOEL EUSr\(mmmo MAImTINS DE ANDRADE,
1 REDEm-tiCo Au=)) À,Lv.mmtEs na-. SII.VA .

O Sr. PresimleHte declare que o pro-
jecto vai á nomnmnussão mie justiça e legista-
çao: não podendo, jom'enmu, ti o um'am' ria ordem
do dia dum'aute a pre s ente pi'orogacão, por
sem' esta destinada somente para a discussão
dos projectos de temas e mie iumstm'uccáo pu-
blica.

FUSO DA coMPAxi-imA LEOPOLDI'et
O Sr. (éarmmillo de Brito:— Pedi a pa-

lavra para ai(i'eseutar o seguinte requem'm-
incuto (ló).

Trata-se de uma questão importantissima
e mie rmrgermcini. Como sabe o senado a com-
ponTua geral de estradas de ferro está se-
,jeita a tira de t'allencia e : uma vez
declarada esta, vai sem' entregue aos syndi-
Cos o seu activo e passivo. Fi'atflsetamheil
em juizo, mie sabem' se a coinpaumlmia Leopol-
dmmma faz pai'te da companhia geral,

A' vista do contrato de 1872 que concede á
essa emnpu'eza o viso e gozo da esti'ada, vem'i-
ficando-se no fim mie 50 annos a reversão
para o Estado, no qual Mam incluidas ciau-
si-das sobm'e a vmação no Estado ião seremos
immdilfereutes ao que S2 passa . principa lmmmenm-
te em relação a simum estrada que interessa á
zorma mais fei'til.
- Urna pom'taria mie Ode jane ire de 1886, as-

smgrmada pelo si', Antonio Prado, então mi-
lustro da agricultum'a declarou (ló):

Referindo-se não só ao ramal do Porto
Novo á Cataguazes com)) ao pI'Olongamen_
to para Itahiu'a, o exin, ministro i'ecónhecia
o domntnio do Estado misie fez a concessão
p01' certo e determinado prazo.

Nestas condições a i'mmzão da counpanhia
Leopoldina mi conmpanhia geral não podia
ser feita sem o assentimento do governo de
Minas.

Sendo assim, a corres p ondencia do go-
vem'nmo mio Mmímas, segumudo uTueconsta teia sido
feita para e exclusivamente com a compa-
nhia Leopoldina.

Neste ponto merece louvom' a dum'ertoi'ia de
obras publicas, qumanumio dii'igimta pelo nobre
senador o si-. Rocha Lagõa, e pelo actual mli-
rectoi'. o si'. di'. Cypu'ianio, que resistio a
esta fusão á ponto de não admittir tira
P1'mtsenta mie da con.ipanlmia geral ema nego-
cios mia Leopoldirma.

Esta p0ms inconmcmim'so que em i'elaniio lis
Unhas desenuvolvidas ela Minas só existe a
companhia Leopoimlimua, e miada temos que
vir conm a companhiaia gem-al: mas se tur de-
clarada a fai lermcia á aquella e for esta in-
ciuidrm, o governo tem necessidade -te exocru-
tal' mis clausu l as 17 e 13 do contu-ato, prmgamm-
(lo o material da, cuaupanmimia e toumando a
sim direc'ito ou passando-a á alguma outra
erimpreza.

(1) Sa. R. L.toiav: —O privilegio da compa-
nh i a Leonioldinma pi está caduco, porque elimi
não temcmumnpm'ido o commtm'ato, e Aramie eu-
t~ miliares de contos mie reis para os
cofres do Estado.

O SR. C. rui Bai-mo:—O governo mie _Minas
uatum'almermte mmm) tornou elfectiva essa pena,
paia não (leso i'gmlmmizai' o servia-o.

(1) Sim, R. Limou—Isso, ruão
O Sim. C. DE RRIT0:—Aiémn disto o fJO-

vem'mio da União concedeo a linha da Saúde,
a Jatobá, em tecm'itorio do Estado e contra o
preceito conustitsiiciorial. Esta concessão
tornou il m exe mlnivel o contm'ato provincial do
prolongamento á Itabira.

Ultimamente constou-me que tm'oeou-se
com-m'espondencia enfie o presidente da re-
pruldica e o do Estado, afluo de assentai--se
sobre a direcção mia estrada de fem'ro Leo-
poldi na, sem inteu'i'mmpctmo mio trafego, logo
que fosse declam'ada a sua fndlenmcia; constanu-
mio-me que o presidente de Minas declarou
que, nas circitinstancias actuaes, não convi-
aba ao Estado, que faltavam-lhe recursos.

Creio, poremn, que o caso actua-se previsto
no commtm'ato, clammsm(las 17: e 18 (ln.

E' pom:sso que pelo ao senado a appm'o-
vagão á ) m-cquem'imento ípie tenho ,i o(uu'a
enviar a neza.

E' ai-nado, e sem debate approvado o se-
guunte:

I?equcriinento

Requeiro que solicite-se do governo as
seguintes infor'mnn'õe 5

13 Se foi dado assentimento ri fusão da
comnpanimia Leopoldina mia companhia geral
de estradas mie fem'ro;

2.° Se fou'arn pagos os impostos dessa
tu'ansf'ei'emicia imos terum os das leis da antiga
pi'ovinmcia;

30 Se actuando-se ema vigor os comi halos
de 12 de agosto mie 183-1 e 10 de abril del8í2.
o governo dispõe de meios para applucai' a
ciasismula 171

0 Se o governo da União fez á este u'es-
peito alguma proosla mi presidencia do Es-
tado.

Sala das sessões 29 de março de 1802.-
(e itt???)) 7mn Bcifo.

O Si. Kirbitsehek requer a nomeação
de um membro pam'a a cornmissão de instm'ute-
gão publica, afim de preencher a vaga dei-
xada pelo Sr Ammtonio Ammgnsto Velioso, mime
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deixou o cargo de senador, por ter sido no-
meado juiz de direito de Diamantina; e que
seja del:gado ao presidente do senado po-
der para fazer essa nomeação.

E' ap provado o requerimento.
U SR. [RES1DEXTE nomeia o sr. senador

Silviauo Brandão.
O SR. SlLvikxo BRANDXO pede dispensa des-

ta coinmissão visto já fazer parte de outras.
E' comedida a dispensa.
ti SR. PREsmENFE nomeia o sr. Roquette.

VOTO DE PEZAR

O Sr. 1Iaaioet Eustaehio:—Sr. presi-
dente, noticiam os jornaes da capital fede-
ral um acontecimento que mais uma vez
vem cobrir de luto o Estado de Minas, pela
perda de um de seus dilectos filhos, e seu
representante tio congresso.

Hontem foi Francisco Amaral, mineiro
cheio de serviços e de esperanças: logo
apús o inditoso e inreiligetite moço dr. Os-
cavo Corréa Netto, agora é Astolpito Pio
da Silva Pinto, como o primeiro victima da
febre atnarella. Era um dos mais dignos
representantes do nosso Estado

Eu, si. presidente, cicio que interpreto os
sentimentos do seriado (cporados), requeren-
do que se consigne, na acta de hoje, uni voto
de pezar pelo failecimento do nosso digno
representante tio congresso federal, Astol-
pho Pio da Silva Pinto (ApoiafIod.

Este requerimento é approvado unanime-
mente.

ORDEM 1)0 DIA

TERRAS DEVOLUTAS

Continua a 2 . a discussão (10 projecto n. 11
do atino passado, que manda medir, dc tear-
car e dividir as terras devolutas, afim de se-
rem vendidas ou aforadas etc.

Trata-se ainda do art. 3. 1 e seus para gra-
phos.

O r. Mello Franco:—E' para urna sim-
pies observação.

A redacção deste art. 3. 1 pode dar logar ti
algumas duvidas. Diz este artigo:

« Serão reservadas as terras que forem
necessariaS para fundação de povoações,
abertura de estradas e q uaesqucr outras
servidões e assento de estal)el,clmentus pu-
blicos cstatloaes e inunielpaes.»

Parece que esta reserva deve ficar consig-
nada tia concessão apenas como um onus,
por que a lei não pode determinar de ante-
mão â terra que deva ficar reservada para o
estabelecimento de povoações e abertura de
estradas.

O SR. C. SENA:—Toda a concessão tra:: es-
se 011118.

O Smr. M. Fizxco:—Mas, parece, pela re-
dacção do artigo, 1 Uí o governo indicara (le
ante-mau a terra que não pode ser conce-
dida.

Seria melhor redigir-se a disposição de
modo que a concessão contivesse a clausula
a que me refiro, puma os coueessionamios.

Continua ainda o artigo, no 2.0
« As matIas que ore ii pamn o terço superior-

das me ri lan lias e em geral as que forem ire-
cessarias para alimetmtaçõo e cormserva'ão
dos mananciaes. »

Desejava igual mente que o iUuslre rela-
tor da commissão dissesse a razão porque se
reserva so mente as matIas pie occupani 1)
terro superior das montanhas.

Se dias são necessarias para aliinetitai
os mananeiaes de agua, devem ser eonser-
'adas em  sua totalidade.

Diz o	1.
« As iii irias. terrenos diamantinos,finos, e as

fontes mineras de utilisacão tlierapeuti:a
ou industrial. »

Sobre este ponto tamnbc:n é preciso que Se

faça uma distincção a respeito das minas
existentes.

Quanto ás fontes de utilisaão timerapeuti-
ca, estas já devem existir e ser conhecidas,
bem como as itmitmims, limas este projecto pa-
rece que faz daq uel las que irão fo-
rem conhecidas e que para o futuro a ppaie-
cerem.

Creio que não existe hoje cmii Minas fonte
nieimliummma de utilisacão timerapeutica que já
não tenha sido examimmada

OSR. C. SENA:—Ha exterisõesde territorios
inteimamnento desconhecidos.

O Su. M. FRANCO:—Onde existam fontes (lo
uti lisação tlmera peimttra não lia.

O SR. C. SENA:—COMO se pode affirmar?
O SR. M. FRANCO:—Nâo lemos longos de-

sertos com p letamnente desconm hecidus em Mi-
rias. de que não haja notiria de fontes de
utilisação therepeuticas.

O SR. C. DE BRmmo:—N:m s Margens do Rio
Doce lia muitos logares desertos.

O SR. M. FRANCO.—Jti Icem sido explorados
mesmo por commn mssões dc go crno.

A respeito deste artigo pci te daI incute eu
desejava ouvir o i Ilustre relator da comum is-
são e como indica - me conto desonlmecjjas
as margens do Rio Doce, (levo dizem' que tios
arclmivos da secretaria do governo lia traba-
lhos de explorarão desses terrenos desde
1815.

O Si'. Costa Sena: — (Não temos o seu
d iscur so).

Ninguemn mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão, e é appruvado o artigo.

Entra emu discussão o art. 1.
O Si'. Frederico Augusto:—Sm. presi-

dente, pedi a palavra para fazer considera-
ções muito ligeiras sobre o art. 1, mio intuito
de completar sua doutrina.

Parece que lia uma lacuna neste artigo.
Tratando o artigo antecedente de terras

devolutas, o projecto inunda ( ir e se reserve
terrenos diamuammuinos, agiras tlmermimaes, etc.

Ora, temido o Estalo reservado os terrenos
diamantinos e as fontes de uso tlmemapeuti-
co, parecia que mio art. 4 se devia completam
esta doutrina, mandando que urna lei especi-
al regulasse as concessões (lestes terrenos e
aguas.

O SR. C. SENA:—E' milito justo.
Voe, pois, mamilar a seguinte emenda.
E apoiada, e emitia conjuneta mente em

diseiissao a seguinte emenda:
Ao art. 4---depois da palavra mimmtms—ac-

crescenmte-se:—terrenmos diammmammtmrios e fon-
tes mimineraes de utilisarão tfmeraperitica ou
iudui triul.

Sala as sessões 29 de miei me de 1892.-
Fivacauco AuemSm'o.

() Si'. Melto Franco I'tmz algumas coa-
sideracoes rio mil mito de muostiar algumis de-
feitos que rontemmi este artigo e que deverão
sei' corrigidos rei 3. 1 distissao.

Xingueni mais pedinmd a palavra, eu cer-
ra - s a diseussao e é a lPmo\mPlU o artigo

a emenda.
Emitia cm discmmssao o art. 5,
O Si'. Meito Fra.ieo:—Diz este artigo:
Serão mnelidas do ppefemetmcma as terras

rontigitris és zonas já povoadas, que se acha-
tem servidas por estradas (le termo ou na-
vegaçao a vapor ".

V. exc. v que, segundo o sstema do pro-
jecto o preço das termas é muito elevado nas
proximidades das estradas de ferro.	-

Seu penmslmemmto dominante,  a fiindaçao
destas colonmias de explomaçao, e não das
simples colonias de povoamento e cobaias
agI eu ias.

Assumi , sonido o pensamento do pio-
jecto dar preferencia ás zonas lii servidas
por estradas de ferro, parece razoavel que
ahi o preço das terras seja alio; e conveni

minto que o seja, puma que OS agricultores
tenham os braçoS para o t i,abalho que lhe
pode formiecer a mi mmi igmaçao e e morou; fiara

o immmigm'ftnt uão se possa tornam logo
proprimrtario privaími'O o fazendeiro mios
meios de que tem necessidade para ui1ti-
var sumas terras.

Nós sabemos que a maior necessidade do
nosso Estado é a ttmnmdam;ão mie cobonias agri-
colas e o povomimenito de nossas terras. E
exactamente (messe i mml uilo pie devemos le-
gisla r mio 1mrei'eremmcia.

O S R . C. Saxa:— E distinguir n	zonas.
() SR. [. FmuANCO:--SC temos ma is nicces-

.sidade mias eobonmias agricolas e de povoa.
monto, seria de grammmle vanitmmgom mandar- se
medir mhmr preterenmmi;t outras tem-mas m1mme nau
estas. í1 tme Si ailatfl a margem das estradas
de feri-o e mios rios nmavegaveis.

O SR. C. DE hlmiiTi)E pata onde os co-
lonos 1mrefe mciii ri , e [mama onde vão.

O Sm. Slm.vI A Nol3muAxDo:—ApproXlmafld0-
se dos mnerraboS.

O S R . C REmS:—O colono não vai para o
sertão

O Sri, M Fuauco: —Ntio acho rasoavel
miem con venien teienm te essa 1mref'i-remmeia consig-
nada tu) proJecto, smmlvmu distmnmguitmdo-se mis
imolommias, por quanto, ilo que ternos necessi-
dade é mio povoamento das feiras (fia dice,-
.505

Então me parece que se( leve faser a aliu-
dida disfinçã ro, que abrangerá igual nienite as
zonas em que se estalmeieern coboninis d
exploraçtio, ou onde se locahisain innmmgmanm-
Les que se entregam  cultura de produmtos
de explorarão. e não de mIonmsmmimio.

Neste caso estas zunias devem ser meelimias
de preferencia a outras onde hajam colo-
Dias agm'icolns.

Acho que a lei leve sem' cotnmpleta, adop-
tamoio as d istinmmn'ões a 1mte mito retiro. Se
queremos q'me nos aproveite a mxhmem-immmria
mio que se tem feito na União Norte Ameri-
('amma , mleveimuos acreitar todo o svstenua alli
adoptado.

Aquelins que atteumtaunermte tem estudado
esse svstemmia, e omito Lo Rov Heanlmeu, mli-
setmi o seguinte:

O svstmnmmmmu (ias venimbas de termas adimiittibo
mro!mmo regia geral. sdmsí'ita nova mmmmnStmto:

Deve VCiiiOi'-SC barato como tios jstados
Unidos, ou por preços um ais elevados co no
mia Austimi lii 1

Deve-se Joroceder a venda directa e m nm-
blim'aineate ou Pci' adjudicação

Aíjmmi entenmle mios co niven im'imte faser Lima
(1 ist ii mm - mim m

Notamos jím a ditl'míre:m'a essencial (lime
x'iste entre as colmmmmi;ts agri'ol:us e de po-
voaumiunumto, romimo mis do Catialá e Novn mm-
glmiterm'a, isto é. paizes lime pmomiimzeumi mlirec-
t*mnmmmtmn objectos de mmeressimlmmde para seu
Imr m)imrmi) conisumimio e as í'olonmias rlmamvmadas
pelosemoniomnistas — eoIonmiasmieplantaão. ou
nlams exam;lammmenmte m-olommias lume tem um tua-
nopolio nutrira 1 para a pio:l micção de geme-
ros de exportarão, como as coloutias tmo-
ptcaes m ime prod mmsemmi o assuicmmr. ou -ainda em
certas, q w , pmmdmmsem commi grande 5Upeiim)-
ritiamie a lã fluia.

Esta distinção capital feira pelos oliser-
amloi'es mnmits eompemeiiles e cúntiuimmadnn pela

historia, mam'em'e-imme ter toda mmpplica : ão cri-
tre nos

Assumi é (lime O alto im'en) se deve adoptar
pata cafeei ia, por que o café ri ão é ge-
micro mie ('m)tiSilni)mm, moas sim de exportarão.

lasso fulo	ama mis omitias zonas o tite-
florrçn é io deve sem' mimi(mptildo.

l'am-timido dessa d istinmcm:ão, diz o citado es-
criptom' a que nos referimos:

Em toda a colonia puin'anmmente agmieola ou
de povoamento, que cultiva o são [urinei-

palme ne, tomirbo em visa o p u -opi'mo COISU-
uim), tu voada de termas i niruiltas (leve ser a
baixo pm-eço.

A terra (,-oni elicito, não feudo facibidambe
especial para a prolimtção ( 11(,, guemíros dc
multo vaiem- e miam) temido m-oeiuido umenlmuim:
bullmo, titio aoiummrimu aljuimeure, se se pm'e-
teu lesse vemidel-mi bom alio prv-m:o

A cultura ficaria miesa mi imuada, ou pc10
memios i id treetimumemute s_mrmammm tu içados os
aspiram tes a pm-ol m rietmurios a se tom'mmaretni
.squet ter,s.

Deste mimodo, mie uma mi mie outra tém'ma. o
Estado nmão attmmmgiima o timmi a mie se propõe,
ou os immimimie'i'arnes não rollmermamn as vaumta-
gemis (jdiC espemaIn miris tem-maS.

Do que acabo lo expém, vã -se que titio nos
comvãmmi a utiiformimiamle, ntmesnno para a$ zo-
nmas sem-vilas pmu estradas de termo, pom-qmme
estas pei-cormeumi tm- 'm;onidms mie mlifferemites quma-
lidados, po11 nuatumrza	[('Ia hmmoldnCm;ão.

O Si'. Xavier da Veiga:—(Não temrmos
o seu dism uso

E almoimu m la, e emitia commjummotammmente em
di.smussao a sogmunle enuemmIa:

Art. 5.—cm vez de feri-mis moutiguas as zo-
nmmus ia povonuias —diga -Sc lerias conmtimlas
nas tomasja povoa-ias ou commtmguas a dias
SE

Sala das sessões. 29 de nimuiço de 1892.-
J. P. Nuviani DA

\ i igimemum mimais pei u imbo a palavra, encer-
ra-se tu dtscussmio, e é approvamlmi O artigo
comi a emitomuda.
São mujmpm-ovaIu-,sc'mn beliatm's.os tti-ts. 00 e 71,

Enitia rumdmsus.sao m) til. 8.0_
O Si'. (Iam i tio de Jirito:--(Ntio ternos

O Seu (lmsm'mi uso),
hI ai m oiula, e emnra	:o:ujumnictamnenute em

iiii'imssjtmj mi s oeaum mit e emenda:
Ao aut. 8. eu vez (],as concessões e pos-

ses diga-se--mias pmoi m rieladmns co:mtinmamtes,
e supmrimmmmi_se o unmims.

Ao	1° cmii VON de possuilores diga-se--
p ro p rir mi ti os

Ao	2° Clii VOt mie i m OSSlmiiores diga-se-

Salamias sessões, 211 mie mumar'o de 1892.-
CAumu10 01-: Hmnmro.

Emitem-raia a miisomssão, é approvambo o
ai-ligo, sommdm moe-nula a eumiemimia.

O Si', ( losta Semia:--mNao temos o sem
mim se rmmso ).

São apl u i-ovabo s os am'ts 9, 10  11
Enti-a mmmi dlmassmim) mm mie tu. 12,
(4 Se. X;sviei' dii	eijii:—Nãmi teimmos

O Semi dis- nirsm)
ngum'un maus ped indo a palavra encer-

ra- se tu disonmssão, e é al u pm'uvado o artigo
Entra cmi ulisnmisstio o art. 13.

- E apoiamlmm . e em Ira conij mitmmttaumlemite em
disemissão a seguinte emmmenmla

Ao tmm'f, 13 mbepmmms (li pa lavra fim-atido—di-
ga-se—o ailqtiii'emimm siufirogmido enm todos
os direitos e olii'igações (lo primitivo corri-
pradom',	-

Sala das sessões, 29 de março de 189z.--
Fututetunumi AUI;USTO.

l'Iniooru-mulmm -,r dis ^- ussao é ruppi-ovaio o ar-
tigo uomn a etmmenimla.

mm mjmuovmido o am't, 11.
Emmira eu lmsrmtssmimi o art. 15.
O Si'. Xaiem' (la Veiga:--(N .,-10 temos

o semi dis(,mmrso).
11 ttpOituiti. O t , 111 1.a	'mumjmimmetanimenite cml

discussão a se g uinte -tumieiiulmi:
Ammart. iS li . 3 cmii vez mIa lmalavrmi—tmnmt

dtm,ra-se---duas,
'Sala mias sess)mms. 29 mIo mnarco de 13112.--

EREDFmmmmmm .\ l(iUm lO.
O Si'. Mt'lhj F'i'aiieo eniienle i ue

este ai-figo precisa amida de alguns re:m moS,
mas, reserva-se para otferecer ometidis m
3. a discussão.
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Ni ug[icin mais pedindo a palavra, ei:cer
ra-se a Itsciissáo, e é appi'ovado o artigI
com a menda.

Entra, em discussão o art. te).
O r. Melto Fraiieo menciona algumas
disposieões deste artigo que precisam de
ser corrigidas , e aguarda a 3,a (Iis(UsSOpara faze'I-o.

Encerrada a discussão, é approvaIo o

Entra em disrussõo O art. 17.
OSi-. Xavie • da VeiJa:—(Nao temos

o seu (Ilseurso).
Nuiguai-n mais pedindo a palavra, cacei'-

ra-se a discussão, e é approvado o artigo.
A d iscussão dos mais artigos fica adiada

pela hora.
O s. PREsIDENTE;—Designa para ordem

do dia seguinte:
ja PARTE

Até uma hora da tarde;
Leitura da acta, expediente, aprosentaqto

de pareceres, projectos, iudicaões e re-
querime;itos,

2.a PARTE
Até és 1 horas da tarde:
Cont j ri ua'áo da 2. 1 discussão, 1)01' artigos

successivos, do projecto n. 11 da camara,
SObi'ê terras devolutas

1,eva!1ta-s a sessão.

DlSC[lso PRONUNCIADO PELO SE.
SENADOR COSTA SENA, NA SESSÃO
DE 24 DE MARÇO DE 1892.

LEI DE 'FERRAS
O Sr. tosta Seiia:—Sr. presidente,

acabo de ouvir com a attenção devida ao
iliustie coliega, o sr. senador Mello,jt'i.an
as considerações judiciosas que fez sobre a
lmporta:icia do projecto ri. 11, da lei que
tem de reger as questões de terras pu-
b [icas.

A comnIissão, si'. presidente, compene-
trou-se bem da llnportitucja do assuinpto de
que se ia Occupar, fez todos os esíorcos
compativeis com suas forças para, apresen-
tar ao senado e á cauara dos seilIloice de-
putados, um projecto de accordo, o mais
possivel COm a legislaçõo vi gente e princi-
palmente COIn as condicões actuaes do paiz
em que vivemos.

Nas questões de terias publicas, S.
sidente, mais que eia nenhuma out

I'
ra sur-

gem as graves questões debatidas nas di-
versas escolas de economia politica.

De aia lado apreseilta-se naturalmente a
escola que trata depreferencia da. pI'oduccào
da riqueza, de um outro lado, a escola que
se occupa princlpalineiite da distribnieão
desta mesma riqueza.

A preponderaneja de qualquer destas es-
colas depende natural mente das circums-
taulas de cada paiz, e querer s eguir s yste-
maticamente uma ou Outra, será cousa im-
prudente e absurda.

No etwio destas questões não faltou á
com missão leitura do que fia de mais nio-
drio e criterioso sobre o assumplo e, des-
(te já, confesso que a principal luz que
rios orientou em nossos trabalhos foi a ulti-
ma obra de Le ROv-lleauljeu relativa ao as-
sumpto que prende hoje nossa atteni.ão,

Mas, se. presidente: por maior que Seja Otalento deste economista, p01' maior que se-
ja sua lllustraão, teria elie de luetj' com
as a	hlllicullajes coui as qIIaOS eu-

e e J:ili11s5) tea, j o diante de si unipaizcoaio e nosso em condieões esp'ciaes e
que ainda mais se aggrarai.am depois da lei
de 13 de maio.

A corilmissão propunha a si mesmo o se-e-

gUigui ute I'0 bleina: deve nés vender as
terras devolutas á baixo preço?

De 'emos 11'oporcionIa1. ao colori)) meios
do facil acqulsi q'l( de terras porque, ria ex-
pressão de todo o bom economista, o uruco
meto de fixar o colono em um paiz é fixal-o
a terra, tort'niando-o propr'ietario'?

Devemos, nas conidicões em (1110 IIOS acha-
limos, entregar as terras do Estado, por pre-
ço minimo ao estrangeiro, em detrimento
do nacional'?

Se o colono. ao aportar ás nossas pIngas,
encontrar elementos de, para logo, se toi'nàr
pI'oprietario, nos que lhe fornecemos o solo
a preço nitnimo. teremos faltado ao nosso
dever, porque assim não polei'emos forne-
cer bç	Liraos  grande lavoura de café, ala-
varica principal de nosso credito e riqueza
(apoiados).

Bem vê v. exc., si'. presidente, que a ques-
tão do imm igra o viii ha assim complicar
consideravelmente o problema.

Vendendo a terra á baixo preço, introdu-
ziriamos unia legião de trabalhadores, es-
trangeiros. dar-II-s-iamos terrenos, de
modo que ficariam fixados ao solo; elles po-
rem, epregados a copra de terrenos
seus minguados capitaes, baldos Te recur-
sos e de meios para.os trabalhos dacultupa,
definhariam na miseria, porque, como é
bem sabido, o colono que adquire um pe-
daço de terra não quer mais sujeitar-se as
imposiões do fnsendeir'o (apoiodos).

Nestas cotulicões a counnissão se riu ria
ne'essidad de optar pela venda das terras
á alto preço, pana assim fazei' com que, o
colo no seja, d uranite algum tempo, auxiliar,
rios antigos fasendeiros, até flue,  pi'estanido
--r estes seus servi'os, adquira peculio para
conquistar sua i adeperirleacin, fixando-se ao
solo, como pequeno proprietario (apoiados).

Foram estas as primeiras considerações
que pesaram em nosso espirito.

Além disto, e na mesma ordem de con-
sideraeões, outro problema se rios ante-
pinha: vender à terra por baixo u'eço,
nas vendei-a a quem?

Naturalmente pela maior parte, ao colono
estrangeiro.

Mas, não haveria nisto grave e clannoi'osa
iii usti'a quanto ao nacional?

Poleriamos, por acaso, arrancar aos nos-
sos patricios o terreno por elles desbravado.
quando sem lei que orientasse cousa alguma
penetravam pelas nossas rnattas, aIl 'rontan-
do a peste. a fnu'ia do jaguar e a frecha trai-
çoeira do selvagem e tola sorte de difflcul-
daTes, para venidel-a á preço rniniimo ao
colono estrangeiro?

Poderemos nós praticar semelhante ronsa
hoje, nas condições especiaes em que rios
achamos, quando sabemos ipie O governo
(],-i União, sem grande escrupulo, cota dois
ou tres traços de penna. entregou ás mais
Pujantes das nossas mattas, não aos int'eli-
ses que ali penetraram, fasendo explorarões
e conmquistando com risco da pm'opm'ia vicia,
o pedaço cio terra, de onde tiram o pão
quotidiano. porém a qualquem' commeníla-
dor, mais ou menos feliz, e recomniermIado
de qualquer rua. por exemplo do Sabão?

Poderemos nós praticai' seniel ilante cou-
sa, quando sabemos que poderosas com pant-
fias tornaram-se, por assim diser: senhoras
e possuidoras das nnellmores e mais Impor-
tantes terras de Minas?

Não; p01' certo inc não. Não podmttmos
optar pelo preço baixo, porque este preco
viria favorecer unlica e exclusivamente ao
estrangeiro sem quasi nenhum pn'oveito
pai—ao nacional; e foi por estas e outras
consmdera .ões que a com missão adoptou.
COMO preço minmmo, 6$000 por Imectam'e, em
fervas de campo, e 20$ em terras de mnatta.

P'u"i podermos estabelecer varios p 'ecos.
que variem com as c1ua1ndade lo solo. são
iultspettsavei s elementos de que ainda lidO

pote mnos dispõr.
F alta-rios uni elemento essncnal, a carta

eologiea do Estado.
O SE. C. DE Buir'o clã una aparte.
O SR. C. Saxt:—Fala v. exe'. tio maxirno

e 110 litIIiillmO?
E as variacões entre o maximo e o mim-

ia o Li juizo de 1uemn fictti'iammm?
0 SR. CAM1LL,o DE Bici'ro:—Poi' engenimei-

ros profissioniâeS.
O SR. COSTA SENA:—E onde estimo estes

engenheiros?	 -
Este Iniaxinio e mitminno serão estabeleci-

rios de confornnilade com a natureza do so-
lo, mas onde estão os engenheiros para a
execução deste trabalho?

Ficariam os preços inteiramente entre-
gues ao juizo e arbitrio do governo, que les-
poria de mais um verladeiro cofre de fa-
vores; o preço minmnmo seria para uns e o
Iu'eo maxirno Iara os outros.

4) SR. CAMII,LOnE BRI'l'o:—Os engenheiros
são liomimerms da scienmcia.

O SR. Cosm'.i Szxa:—Mas, onde estão eI-
les?

Com grandes diffictilIades consegui na
lei das sect'etam'ims 6 ou 7, para todo o Es-
tado.

O Sm. CAMILLO DE BttmTo:—Se o governo
aLto os tem, mio pôde executar esta lei.

O SR. Cosia SENA:—E' por isso que no
projecto cia organisação das secretarias, eu
exigia a creação de uma corpo de engenhei-
ros e pm'ofissionaes.

Bem vê v. exc. que minha exigencia tinha
muita razão de ser.
Não (luiz -i estabelecer esta

diversidade de preços, porque faltaram-lhe
(lados para isso: e dia conhece os inconve-
nientes que resultariam deste svstema.

Se foi' ereada a repartição de terras, co-
mo pede a commissito no projecto, poderá
esta repartição fornecer ao congresso dados
C elementos com os quaes lhe será possivel
estabelecei' novas condições, e novos pre-

os.
Si-S., a commissão nunc:i pensou que o seo

projecto fosse ilmia obra perfeita e acabada:
apresentou-o pala ser corrigido; esperando
muito e rmmuir) is luzes (los illustres sena-
dores, e é IrL ISSO temos, não uma.
porem, tt'es nliscussóes.

Esta legislação vigente, esnecie de combi-
iia'ão, me parece ditiimhimna, quando mimo
impossirel.

A lei de 1850. une até hoje nos rege, tem
por certo muitas cousas boas e apm'oveita-
veis; mas, como todos sabem, está , [Ia cri-
varia de avisos e interpretações, muitas ve-
zes conti'adictom'ios e absnmm'dos.

No meio de tudo isto, se qmiisessenios or-
ganisar, deste ja, o projecto de combiniacão
com a lei de 1830. cOm'm'eriamos o perigo de
emval-o dos mesmos absurdos, das mesmas
co nitradições.

O Sr. MELLO Friaxco:—Mas o projecto
aproveita finita cousa da lei de 1850.

O SR. COSTA Sa:—Não ha duvida; não
quisemos porém, aproveitam' O que estava
completamente desvirtuado pelos avisos e
interpretaões do govem'no; procurando, de
preferenia, combinam' o projecto com as
nossas actuaes cmncnmmstan(,jas,

O SR. CAMILLO DE Bir'n'o dá um aparte.
O Sri, COST. Srixa:—Se v. exc. estabelece

que a sesmaria vaie 30, 10 ou 51) hectares a
questão será simplesmente (Te palavra.

Devemos adoptar tinia unidade unica para
los podermos referir a uma cousa certa e in-
'ontestavel

Bem sabe v. exc. que em cada Estado a
sesmaria tem um valor.
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Varia em div t'sos pontos lo nuesnio Es-

fado o vaiou' do que se e liama alqueire.
A palavra sesmaria não é teclmnica, con-

sei'vamol-a por amor a tradicção e porque
não traz inconveniente.

Proponha v. exc. uma outra que ex-
prima -i iciéa, e a coma 11155(10 p'o-
ptanienmte acceitarri.

Failoni ainda o meti honrado collega sobre
as concessões gratuitas aos iminigrantes, e,
eoni mimmmita razão ponderou s. exc. que seria
isto um mal, porque dar-se ao colono um
pedaco de terra, sem que tenha elie meios,
para cniltival-a convenuientemente, é dar-se-
ire uma corda para se enforcam'.

Mas, ,i fallanirto em concessões
gratuitas não tinha emvisla o que se chama
ordinariamente ira ioigra nfe.

Ha colonos de muitas especies.
Ha o immmgi'ante que vem da Europa, tr'a-

zenndo capitaes pm'opndos.
UM SR. SENADOR:—Esses são raios.
O SR. COSTA SENA:—Simn; são raros, mas

existem; e coma senis pequenos capitaes, uma
vez que obtenha a terra gratuita mn ente , po-
derão estabelecer imrneliatannente indus-
rias novas rio nosso paiz.

Poderia citar una exemplo que co ai nmiigo
se deu ainda honrem.

Chegou á tempos da Europa um estran-
geiro trabalhador e intelligente que, depois
de ter feito pt'oticima guerra ao Inonopolio
sobre o anil, depois de 'ter cm'eado novas
condições ao conmimercio desta mercadoria,
empregando mm systema de sua invencão, do
(jimal obteve privilegio, pretende estabelecei-
entre nós esta importante industria.

ElIe reconheceu existir aqui, em abunu-
dammcia, plantas vnilgalmente chamadas ,na-
ta-pasfo, algumas das qliaes já descn'iptas
mia Flora de Mai'tius, no genero Enpafo-
rtain, das comupoxfax. mais ricas eia anil do
que todas as plantas exploradas pelos inigle-
zes. na India.

ElIe se off'ei'ece ao governo para explorar
essa industria, sem favores nem garantias
por parte do Estado, pedindo apenas que se
lIre conceda mmiii pedaço de carrascal, que
pal'il nada servo.

Esta é a especie de immigrante a que me
retiro.

A este é que se deve favorecer e animar.
E emq nau to surgem as di tu culdad es para

Coto este, que nada pede, (li[(- qniei' apelins
um pedaço de terreno que uão pôde ser apro-
veitado para outra í'ousa, fazem-se todas as
concess 2 's aos Imam'ões ou cornmendadoi'es
(IDO guri r latim depois as terras, pelo prazer
de Sel'eem grandes proprietam'ios e nada
mam sI

0 511. ixOMES VA1.m.ADo:—E aos engenhei-
ros tamnbem.

O SR. Cos'rA SENA:—A(ceito tambem um
pedaço da carga para os engenheiros, se a
cites f'oi'eni feitos iguaes favores e corri os
mesmos resultados.

Esta especie utilissima de colonos não po-
de ser considerada nas mesmas condições
que o mmrni granute ordinario.

O SR. Xavmrimi DA VEIGA: —V. exc. é uru
cornmendador revoltado confia a classe.

0 SR. Cos'I'A SENa:—Não me revolto con-
tra a classe, revolto-me c,ontm'a as comices-
sões feitas á alguns da classe.

Este immigrante não pertence ao numero
daqnmelles cine elmegam trazidos por compa-
nhias e que a lei do alto pm'eço fará com que
se habilitem a comprai' torras é sombra do
ti'abaiimo com o fazendeiro é devemos
levar prompto e eflicaz auxilio.

Lá aprenderão a lingua e os nossos usos
e costumes tornando se uteis a si e a todos
nós.

Eu penso, sr. presidente, que se trarisfor-
manos o immigi'ante em proprietanio logo
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que chegue ao nosso Estado. coliocaremos
ao lado de cnn feze ndeii'o arruinado úrn co-
lono que, pouco depois, definhará tia petiu-
ria e na misei'ia.

F'orani estas as razões que nos fizeram op-
tar pelo systema do alto preço.

Não quisemos seguir e adoptar muitos
usos e svstenias vantajosamente seguidos
nos Estados Unidos e Alto Canadá; não qui-
semos seguir o exemplo cia Anstralia, nem
da Tunisia, onde a divisão cia terra, em pe-
quenos lotes, dados inruediatamente ao co-
brio nacional ou estrangeiro, tem dado
bons resultados; não quisemos seguir o
exemplo seguido em diversos pontos da
Ameriea do Norte, porque nossas condições
são especiaes

A coininissão pensa estar de accordo com
as nossas mais urgentes necessidades, es-
tabelecendo o alto Ire:o e o aforamento.

Não obstante ser o aforamento em princi-
pio condeinniavei, por tornar incerta a pro-
priedade, todavia, entre nós não se pode,
de modo absoluto condemnal-o.

O senado bem vê que o aforamento em
campo de crear quasi nenhum estrago pôde
prod uzir.

O foreiro pode fazer seus ensaios e expe-
rieticias, seta as despezas que lhe accarre-
taria a eompra do sólo.

Se for bem succedido, continuará e tor-
nar-se-á propi'ietario, obtendo gratuitamen-
te um loto, e mais ires, pelo preço mniriimo.

Se não for feliz na experiencia voltará o
solo ao Estado; que aforará a um outro.

O SR. MELLO FRAxco;—E' um svstema
complicado.

O SR. COS TA SENA: —Não se trata do afo-
m'ameuto exeltisivainente para colonos es-
trarigeim'os, mas tambem pata os nacionaes

Ha nacionaes, que. dispondo, por cxciii-
pIo de certa extensão de terras de cultura,
não tem, entretanto, terras para creaçao; não
lhes coueemn tambemim estabelecer lá seus te-
tiros para serem depois desalojados por
qualquer outro que venha comprar mis terras.

Nestas condições muitos pm'efimirão fazer
aforamento para tentar suas experienciasl.

A commissão pede no projecto que seja
admittido entre nós o svstema Torrens.

Eu penso que, perante a ii lustrada corpo-
ração, me  inteiramente dwsnessessario fa-
zei' a apologia deste systema; direi, pois, só-
mente algumas palavras á respeito.

O que é a lei Torretis
E' a consagração solemne dos prinm('ipios

(jU i transformam a terra eia verdadeiro meio
circulante.

E' a lei que dá a propriedade territorial.
até hoje de iillicejs transacções, as facili-
da les e vantagens da riqueza mobiliaria.

E' a lei q u e vem completar o pensamen-
to do legislador prussiano, quando, para ta-
cilitar a venda e circulacão do immovel, da-
va ao proprietario o direito de constituir
lmvputhecas fracciomiaveis, em cedulas trans-
missiveis por endosso.

E' a lei cine tem feito da Austrália uma
colonia moldo e dado, no Canadá eTunisia
e muitos Estados cia União americana, os
melhores resultados,

em uma palavra, a lei cine mobihsa o
iminovel.

E' una lei que, convenientemnente appli-
cada clara entre nós, segundo espera a
colmmmissão, os melhores resultados fazen-
do valei' a imnmensa riqueza cia qual até hoje,
com as nossas leis, quasi nada temos podi-
do fazer.

A coininissão convicta da impom'tancia
capital e (ia nnaanitude cio projecto que lime
foi confiado, submette á judiciosa e esclare-
cida consideração do senado o m'esultude de
seus trabalhos, acceitando com o mais vivo

prazer todas 'as emendas e observações jue
veimimam inzul' cio projecto uma lei verdadei-
ramnence utii ao glorioso Estado de Minas
Gem'aes (JIuíe ácio.' mucfo bem).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SE,
SENADOR COSTA SENA, NASESSO
DE 21 MARÇO DE 1892.

LEI DE TERRAS

O Sr. Costa Sena :—Sm'. pm'esiciente,
pedia palavra pala discutir rapidamente a
questão stiggei'ida por illustre coliega, o
Sr. senador Camnillo de Brito.

Diz s. exc. ser incommstituciommal o 3,
entretanto, como já disse, não lia aIim abso-
lutamente inconstitucionalidmmie alguma.

Não venho aqui fazei' o nstormco tias es-
colas cine se occupamn da distineção (ia I'O-
priedade tio sólo da do sub-solo, Serei o
mais m'csumnimlo possivel.

Neste assumpto tão delm;tiio em todas as
nações m'iviiisadas, eimrommtraiuus dumas esco-
las: a tranceza e a irmgleza.

A ingleza sustenta qmme o sub-sol o perte1te
ao pm'oprietario cio solo. E a propriedade
garantida cmii sua plenitude.

\. escola framm ceza é opposta e coo traria a
este modo de pensar. Pensa que o sub-solo
pem'termee ao Estado, e toda sua theomia se re-
sume na seguinte phrase cio celebre tribu-
no Mirabeau: ' o proprietarco cio solo tem
(ilreilO cc todo o sub-solo. iso é. se  cite pude
iopcclir que scjato ceeploiadas Os
nas cci,octdas .smhjece;reec, á sua proprieaa-
de, póde, por jenrictacle de ,'eéo, impedir
que (11)1 1)0100 posse por cume de coa cace.

Este mac iocimmio é i im'efutnve 1 mia expm'essão
de todos arj uehies que, saiu outras couside-
racões, abracam esta doumriima.

Entretanto, a questão apresenta compli-
cações taes que, para não jmim'ecem' que não
quero enfm'ental-as, confiado na benevole:m-
cia coma que se diguam ouvir-mime os abali-
sados jurisconsultos, que mime cercam, resu-
mirei. em poucas palavi'as, O (Inc penso ii
respeito.

Soppuumlmamos, si', pi'esidetmte cjne tini in-
dividuo compra uni alqueire de terreno onde
não se conhece jasicla algalia de pedras ou
metaes preciosos. paraiieile semeam' milho
arroz, etc. : compra pom' unta ceifa som nua
de dinheiro pi'oporcionai aos provetios
que esh l em'a tim'ar: rmao compra aquilio cine
está debaixo do sólo porjini lhe é clesconlie-
e tamnijemim ao renleclom', se ai mia assim fica
este iimdivicliio, por comprar um alqueire de
teri'emmo, senhor das tmmitmls, cine toi'emu (lu-
pois almi reconhecidas, soumie-se chile elie
deo cita por aquiilo que vate talvez milhões,
não lia proporcão entre O que elIe deo e o
que elie coimipron, o que imiTo é rasoavel.

A' escola itmgleza defendendo esta timeo-
ria entregou.  ao comprador a propriedade
plena cio lula elle comprou e até mesmo
dacjuiilo, cuja existenmcia elie ignorando, não
P odia romprar.

A escola fra'.iceza. eimtregarmclo o solo ao
comprador e o sub-solo ao Estado, estabe-
lece hrimicmlmios cicie mão podem miascem' tio
vermlaleim'o direito; elle reserva puma si o que
houver Ae vantajoso, deixando ao senhor do
solo os inconvenientes une possam advir do
sub-solo.

Assm m é que se uru terremoto 011 rim ca-
taehlvsma vmmieammic'o OU USO, Imilindodo sub-
SOlc) ai tini i' pa 'a o ai' toda prop ii edacie do
solo, nada temmm pie vem' commm isto o Estado,
nem amacia clie immdennnmisa m'ãnioproprie-
tam'io; se porem, em vez de terremoto
ou catacim ivsmmma. vier do fumnd O cia terra aigtm-
mna cousa preciosa, fica sulmemmtermdido cjuc

será para o Estado. Bem se vã que tal moio
de proceder é essencialmente leonino.

Basta somente esta Im V l m O tli e S e para mas-
trai' (lime a escola fmnsmmceza nmão é este Achmuk's
vulriei'mivel 5u'i tio calmtarilmar, tem mais de um
porto vmmlneravel.

Ema lues circumstancias, é prel'ei'ivel a
estola i ngleza que ao mflemmos minora Seus
defeitos, consagrando cmii sua plenitude. o
direito de propriedade, deixando plena ii-
lmem'dade ao pm'qmm'metario.

Não é porém este o assumnpto que me
uru a ti (lis e us sã o.
Disse o nobre senador. o si'. C. de Brito

41UC a dismosieão é ineonmstimut'mm)util, p0m'q4e
a Coristitumião Federal cleiem'mmimrma que o se-
nhor lo sólo o é tamnbem do smmh-s'lo. Ora,
se o Estaim) é senhor do si o é evidente-
mente senhor do smmb-udo, e pele reservar
para si as mni:mas e fontes tltem'mmmnmes, que aol-
lo existam.

Sim, está bem claro que o Estado pode
reservam' tmmimmas (, fontes mnineraes, m'esmm'-
varmdo tanimbemn, para vender, sob o I'egimmierm
de uma lei espc''ial, tonjun'tamnemmte coma
estas ruirias e fontes, a superficie sob a qual
dias se acharem.

Se, porem, ellem'eservum' somente as minas
e fontes, vemmlemmmio o solo. estaielecem'á a
distirmcao critica propm'it'clade do solo e a
do sub-solo o qmmo lIme é vedado pela Cormsti-
tumulto d' União.

1) SR. ld)QC'ir:—Não é isto cimme parece
estai' uma lei,

O Sim., C. SENA:—E' para resolvem' estas
duvidas que estamos discutindo, e as emen-
das virão com'mtmmcir [mimiesqimer defeitos.

Smmppommhmamnos, Pom' exemplo. irem mimo iii-
diviino requeim'a terrenos mio ('amopo. O go-
verno tem diante mie si, mma presente lei, o
preço mninmimno, tem o raminho Irilhado relia
fazer a cOnmcessm'mo ou venda nos tem'miios cine
a lei detem'mmmima: se o tem'remmo é ria na malta,
lá está tamnbem mamado o mmmi mmi mimo mio preço.
Se, pom'éimm, o imtclmvidmmo m'e 1 11Cm' nim porção
detem'm'a ommde existam ilmintas, deve esta ser
vendida ao preço de :()StJU{) ou (OOU o ai-
furmi'r, '1 Cc'm'tammmente que mico,

O Sri, C. cc Bem ro:--Estamuos de tmtc('mn'mIo.
O Se. C. Sexa:—Quando a Commstituição

diz que o sermimom' mio sólo é tamnimein do sub-
solo, salvas as limitam(- es inc torcia estabe-
le'mdas por lei, a bem da explom'a'ao dessa
immdimstm'ia, é airmcla sabia e p'utdemte, policie
m'esolvem'a conHietos que podiamim, a cada mimo-
mneumio, trazem' irmeommveniemmtes gt'avissimmmos li
nossa mnd nstt'ia.

Por exemplo, existe em verto ponto cima
nioma mie 'uncial mie me": dmvem'te-se mmm ri-
caço ou bnmi'gmmez cio tiram' pedras bonitas
para 01'tmammmetos de suas mesas: m'ecoitime-
ce-se existim', a oommcas IraTs de pi'ot'mmmdimim-
de, mima moina de carvão ca industria preci-
sa mmmi mmemsammmmnmte deste momnlmcmstivel: é tmmmi
fuestio de mnomcmmto: O rirauo Ou O liui'gtmez,
pOI'm'imi, entende que é mnc'ihmom' tirai' pe(im'aS
hommmtrus do que carvão. Eis o caso de umni
(l€'sapmopm'ia.ão

Ainda iruús o governo pode estabelecer
()(it lei ümmdmmões mtecesial'ias ao policiamen-
to cios tu abai moi, pm'mnmmeim'asegimmarmc'aegana n-
macios opem'am'ios etc'

Dmuas estas palavra, eu m'esumo o meo
modo de pensar nos segLmimmnm:. s uem'tmmos:

O Estalo pude resem'vam' as moinas e Antes
lnimmem'aes i m ii''a ceclel-s em ronmdumu'íes detem'-
mmmmnmmdis cmii lei, quando julgar isto couve-
mmmenmte. Fuma vez pom'émmm, vendido o solo onde
houver mmmmua, fica cciii n'seiva nem dis-
tmtmm'lo, vemmmialo sumi e sub-solo.

Aleito brio.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SE,
SENADOR COSTA SENA, NA SESSÃO
DE 24 DE MARÇO DE 1892,

i,Ri DE TERRAS

O Se. Costa S4mma:—Tendo-mne i'uI ranio
p01' sigumis momentos, não pude oumvim'
senlio o final mIa am'gomnentação do nobre se-
nador.

Penso, porém, que ref'em'e-se dIa á ia-
rtonstitmmcionmalidade que s. cxc pensa exis-
tio rio mm, 3 cio am't, 3o btmzeando-se rio ài't.
72 17 da Cormsuitniuão Federal, que diz: (is
omi'ma,c jv'rtenrcimm aos jmroprotai'ic'scio solo,
calcas as limmitacões que forem estabelecidas
por lei, é hcmo cia exploraeéo detc mamo da
undist,'ua.

D'aqui resulta beta claramente que, se o
Estado de Minas legislar era sentido coa-
mm'am'io. I'azonmuio coimmqmme as mmmimmas lhe par-
temmttammm. e mmão ao eomnpr'amiom' cio solo, terá
ipo Jcc(o, violado o pacto Aindamental da
União.

Mas, tratando-se de terras devolutas mine
o Estado póde vemmder ou cim'mxar ria vender.
l eso , Sr. pm''Sidiemmte. pie elie pode pert'ei-
u'iiuemmuc' fazem' a m'esem'va lmms finas. terrenos
diammijantinos o fontes mmmimmeraes, por elle co-
mmhec das, mico leia expioi'al-ai, porque é
comidernuavei a timeom'ma que faz do Estado
cimete de mcl cmii rias: mas para vendeI-as,
segmmmmmio as regras estabelecidas em lei que
regerá o aiSumti 110,

0 argimincmtto mio nobre senador seria pio-
cedente se se tm'atesset mie mira artigo de lei
cnn lume se diz ter o Estado o direito de apos-
sar - se das nmminmms ema terrenos por elie ven-
didos a (lima l mluem' inmmlmvimlrmo, maesmo cicie As-
sem elas desconhecidas por occasião da
vemida tias tem'nas.

0 que eu penso, st'. presidente, é que, na
c'omnmtsSão emic'arm'euzada da demarcação das
terras devolutas, deve havei' pessoa que es-
le j a rim) caso de reconhecer tanto quanto
é 1o5i'l, a extstemmc'ia de mimas, sua uni-
tutreza e ima l0i'tammr ia.

Rero nimenrida a exislmemmrma e irnporta'.ieia,
o uOverrmo reservara a extensão niecessai'ia
á explom'acão. vm:mmIentdo Is Ocmtnis termas que
tieam'ão pertencendo a) comprador, mil só
qnirtmtm) ao solo, mas tambem quanto ao
sub - solo.

Venciem'u depois o Estudo o solo e Slmbsolo
da mina ou iavm'a. tirammmlo assimn m) pm'Opm'ie-
ttimdo com seu direito nia,rmtido em toda ma
fiicojtmuie, cosmo ordena a Commsmituieão Fe
dc ia 1.

No artmgo do pm'ojem:to da commissão não
se clestingre a propriedade cio solo da do
sub-solo.

Não mios compete legislam' sobre o que já
esta estatmmhUm tia Constituição da União, e
c senado vem'im d f uie' imicti lma de inconstitu-
cional no artigo que 4 e m]isc'umte (]'ml'ccito bem).

9q.a SESS,O OI-fl)INARIA. AOS 30 DE
MARÇ; O DE 1892.

PniEsmnexuma no etc, Bncs FORTES
SUbIMARIO.—Exexanex''r.—Ordeuti do dia,

—Tiras iievoluitai, —Discursos dos sri.
Mello Franco, Costa Semma, Ca mulo de
Deito. K ubi icclm el, Francisco Alves e Xa-
vier da \'eiea.
Ao tieio dia. feita a chamada, acham-se

1mreceiites os sus, limas	Fortes, i"em'm'eira
Alvos. Rebehio lbom'ta, Costa Sena. Xavier
da Veiga, Coslau Reis. Imm:I'r 1,:ma. I"cée-
rico Aumgmisto. Kuhirsehieid, (ioiiies \'alla-
miao, Sil vianmo Bi'ummmdco. 1toqtm:t1 e. õlammoel
Rustachio, Cannnllo de Brito e Medo Fran-
co: t'altarmmio ('mIm c'amica partici pada os sus.

1.•
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Calos Alves, Alvaro Matta, Antonio Carlos
e Oiveira Perina, e sem eUa os mais srs.

Abre-se a sessão.
E lida e approv:ida a acta da antecedente.
(1) sa. l. 8ECREFA1U0 dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE
Ojicios

Um da secretaria do interior, de2G do
corrente, enviando, em satist'cão á requi-
So'ã) (10 senado, as inforinacões prestadas
sobre o numero de contratos celebrados
ex-vi dos arts. 20 e 27 da lei ri. 19 de 211 de
novembro do anuo passado.—Ao Sr. senador
Rocha LagOa.

Outro da mesa da camai'a dos srs. depu-
t1os, de liotitem, comrnnrucando ter sido
approvada uma indicarão do sr. deputado
Bernardino de Lima, prorogando os trab'a-
trios da actual sessaodo congresso até o dia
20 de abril inclusive.—A' commissão de
Constitt.ião e poderes.

O Sr . Roqiiette, (peléi ordem), requer e
obtem dispensa de membro da comniissão
de instrurção publica.

Indo-se proceder a eleição para o preen-
chimento desta vaga, o sr. Camillo de Brito
requer e( , approvado que ao ir. presidente
se deleg.iea faculdade de fazer esta nomea-
ção.

Em corisequencia desta autorisru'ão o sr.
presidente nomeia para membro da com mis-
são de instritccão publica o Sr. Xavier da
Veiga, o para substituir o sr. senador An-
tonio Martins, na mesma commissão, o sr.
Mello Franco,

ORDEM DO DIA

TERRAS DEVOLUTAS

Continua a 2.a discussão do projecto n. 11
do atino passado, que mandanierlir, demar-
cai' e dividir as terras devolutas do Estado
para se 'e ri ve ri dita ou aforadas.

Entra em disussOo o artigo 19.
O Sr. Mello Franco:— Sr. presidente.

o svsteiria do projrcto a respeito da couces-
são de terras gratuitas excluio os particu-
lares para os tins industriacs e agricolas.

Em geral predominou no espirito dopt'o-
jeeto o systema de vendas de terra é pai'-
ticulares por partes marcadas em lotes. As
concessões gratuitas ficaram reservadas para
as emprezas industriaes ou para em rezas
que se pi'opuzerem a construir novas linhas
de estradas de ferro.

Neste ponto os auctores do projecto
se inspiraram nos escriptores que pro-
curaram estudar o assumpto no svstema dos
Estados Unidos da America do Norte. Almi,
para que não houvesse monopolio das ter-
rasá particulares, se estaheleceo um limite.
Lá as terras pertencem á União, que con-
cede és emprezas, sob sua fiscalisacão,
maiores Zonas.

O projecto, in spirando-se no systema nor-
te americano, adoptou 'a doutrina,
mas fez uma distinc ç ão que não vi rios au-
ctores americanos e vem a ser a concessão
á emprezas que se proptizerem a construir
novas tinhas de estrada de ferro, fabricas,
et c.

Em 1 . 0 logar não acho razoavel que fique
mia lei esta distinccáo, porque não se pode
distinguir a natureza destas emprezas só
pelo seu objecto.

Mas, referindo-se és limitações impostas
a estas emprezas, o projecto estabeleceo
como condirão das concessões, que não
pudessei ri branger mais de dons hulome-
tros de tinito e cinco de fundo e que não
pudessem sem' concedidas a mesma pessoa
ou empresa, terras de ambos os lados das
linhas ou de rios,

, Esta 2.a corirlicão imposta pode ser iliu-
dmda, porque duas pessoas ou duas empre-
zas que O I)tiVerem terras, cada uma de um
lado das linhas ou rios, portem se fundir, ti.
candn aunullada a disposirão da lei.

O SR. COSTA SENA:—V. exc. vai ver , o rue-
chanismo do projecto.

OS. M. FRANCO:— Assim, pois, para não
ser iliudida a disposirão da lei. em cormver ..
sã como illustre relatom' da conimissão sug-
gerir' a ideia de accrescentar o seguint r:N
podendo possuir de ambos os lados das lia-
lias ou rios terras sol) qualquer titulo. Con-
lin u'mndo a determinar' as condirões imupos-
ts aos cor)cessjonarios destas terras, o pro-
jecto diz que são concedidas zonas, etc.

A lei me parece que devia determinar o
que o legislador entende por zona e qual é
a extensão de uma zona servida por estrada
de ferro.

O S. C. SENA:— Nesse ponto estamos de
accõrdo.

O SR. M. FRANCO.— Do contrario fica
uma expressão muito vaga.

Sob a lettra—A— vem tambem uma outra
vantagem concedida a estes iridustm'iaes. Ahmi
se diz (lê).

Me parecia que a esta vantagem tambemni
se devia acrescentar a que fõr riecessaria
para os limites desta lei.

Quanto á ultima parte do projecto, diz-se
tamnhein que são concedidas terras gratui-
tamnento a quem se propuzer a fundar esta-
belecimentos de caridade ou de instrucção.

Não achei, si', presidente, flue fosse razoa-
vel nem equitativo que as concessões pu-
dessem ser feitas parti companhias ou em-
prezas e que só se concedessem terras aos
particulares, quando tivessem por objectivo
a caridade ou a instrucção publica.

Esta limitação não inc pareceu convenien-
te embora não me oecorresse nenhuma
emenda que pudesse corrigil-a agora na se-
gunda discussão.

O Sr. Costa Sena:—Não temos o seu
discurso).

Nimiguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão, e é approvado o artigo.

Entra em discussão o a rt. 20.
O r, Cainiliode Jlrito:—(Não temos

O Sèii cl iScUl'SO ).

O Sr. Costa Sena:—(Idem idem.
Ninguem mais pedindo a palavra encer-

ra-se a discussão o é approvado o artigo.
Entra em discussão o artigo 21.
O Sr. Kubitsehek:--(Não temos o seu

discurso)
O Sr. Caiu ilio de Brito: —(Idem idem)
E' apoiada e entra conjumictamento em

discussão a seguinte

EMENDA

Colloque-se onde convier.
As posses anteriores a 1850. que se acha-

rem registradas, serão mantidas com a arca
que constar do registro.

Sala das sessões 30 de março de 1892.— J.
N. KUBITSC1IEK.

O Sr. Mello Franco:— Sr. presidente,
me animo ai nsistir  na discussão deste pon-
to, porque o considero da mais alta impor-
tancia: por isso poço desculpa ao seriado se
mais uma vez abuso da sua longanimidade
e tolem'anciapara commigo.

Com o il til stre relator da comnmissão de
terras tive de fazer o exame do projecto e
encontramos difliculdarles que não pudemos
resolver de commum accôrdo.

V. exe. vê, portanto. que o projecto preci-
sava ser estudado eonjuuctamente por todos
os srs. senadores, que, com suas luzes e pa-
triotismo, procurariam a solução mais con-
veniente.

O SR. C. Sg :— Até mesmo porque cada
um conhece as mjtffiruldades mia sua zona.

O SR. M. F'irÃxco:— O illustre senador, o
sr. Caninilho de Brito, insiste co, falar sobre
as concessões de terras, mostrando os i n

-convenientes que lia em revalidarem-se an-
tigas sesmarias. 5. exc. pronunciou-se com-
tra estas sesmarias cm geral. Estas gran-
des concessões de terras como nome deses-
marias são contra o svstema deste projecto
de lei, que limitou os lotes de terras.

Taes concessões tem datas antigas, e di-
versas cada uma deitas conforme a ordem
clironologica. Entretanto, tochas elias que po-
denim ser de meia legmra nas proxmmmdadesdoS
povoados, e de tres leguas nos sertoes, silo
respeitadas por este projecto, que limita a
área concedida a particulares, mesmo a ti-
tulo oneroso. O artigo que trata destas con-
cessões fala ria rival jda • ão até 15 de imovemn-
hr'o de 1889.

Alui tivemos graves difficmildades, erecor-
dando-me mie urna deltas, recorri ao iliustre
senador sr. Costa Reis, cujo republicanis-
mo é reconhe'ido.

Não sei com é que a commissão se refe-
rir) riqnm-'llas comicessões feitas mio regime ri

monarchico, exeuindo as concessoes ermor-
mues, feitas a mnà H cheias pelo rnmnisti'o do
governo provisorio, o sr. Giveerro.

O SR. X. DA VEIGA:— V. cxc. mesmo esta
dando a razão— feitas ã mãos cheias,
enormes!

O SR. M. FRANCO:— Não sei como s. exc.
que apoia os actos do governo provisório,
achou que deviam ser revalidadas as con-
cessões feitas no regimen mommarchico so-
mente e não as feitas pelo governo provi-
soi.io.

O SR. X. DA VEIGA:— Essas concessões
estão virtualmente caducas.

() S. M. FRINCO:— Mas, someritequanto
aluelhas terras que passaram para o domi-
nio dos Estados,

O SR. X. ni VEIGA:— As concessões fica-
ram dependendo da approvação do poder le-
gislativo e este somos miOs.

O SR. KummmrsduEmc:— Chamo a attençãodo
orador para o disposto ri) artigo 8. 0 que man-
da respeitar as concessões feitas em virtude
do decreto de 1890. E. assim, parece que o
artigo 20 está cru contrailiccão com o arti-
go 8.°.
- O SR. M. FaiNco:— Não lia eontradicmão.
O decreto mie 1890 refere-se és terras parti-

o governo regulou a concessão das
terras particulares para colonos. São respei-
tadas pom'qua irão são terras devolutas e riem
lia razão para que figure aqui esta i'eferen-
era do decreto de 1890.

Assim, pois, Sr. presidente, me parece
que as antigas sesmarias que não foi'ann em
tempo revalidadas, não deverão ser manti-
das, porqu eram muito vastas, eram de
tres leg'rjas rios sertões, que hoje já não se
pode cimamam' sertões.

Depois, si'. presidemite, seria imma grande
pem'turliaeão á propriedade admittir-se esta
Immitação que o projecto faz (lê).

emos Pio loige o respeito á occupação
primaria, que, julgamos valida esta occupa-
çao encravada (-rir sesmaria, ainda que seja
armtiquissima, desde que a occupação seja
anterior á mesma sesmaria.

E' um ponto difficil mie provar-se; que dá
logar aimtigios e que legahisa usurpações.

Aoccupação pôde se:' extensa, eu da sri-
P e rhcme necessaria no uso do occupante. mas
pode ser tambetim urna ar'ea (mme uno seja ah-
S olutamente necessaria para chIe.

A occupação só por si não pôde dar di-
"cito, e nem convem manter-se desde já,
em limitação.

0 oue convem. ciiS) 5'ui m'espemtrnià, O res-
tringfh-a a uma certa arca limitada.

Não tia razão para garantir-Se ao simples
aventureiro grande oeeupaão de terreno;
respeita-Se conforme a medida adoptada
pelo projecto deste que temia sido conce-
dida imites da mnedi'ão, como consta do
art. 21.

Este piojeclo faz tambemn excepção da oc-
cupação.quando fOi' reconhecida por seuteni-
ça passada em julgado entre sesrneim'os e
concessioflarios.

Precisamos reflectir muito sobre o modo
de resolver este ponto. porque o projecto re-
fere-se a sentença passada em julgado. e é
o meio de legitimar a intrusão, quando en-
cravada cru propriedade aiIm eia.

Um intruso pOde apoderar-se de ter'i'as de
um propi'oprietario e, entretanto, se obtiver
urna sentença em juizo gracioso a respeito
das terras por chie occupadas, fica em igual-
clade de direito com o proprietario.

Esta excepção está consignada no proje-
cto, e é outro ponto que precisamos estudar
cuidadosamente, porque, se adoptarmos se-
melhante svstema, e este projecto) t'mm' assim
convrtido em lei, irá dai' logar a uma sub-
versã

e
o completa, porque todos estes factos

estão intimamente ligados com a proprie-
dade reconhecida e titulada.

A lei imã ser origem de hitigios intermina-
veis.

E', portanto, preciso pol-a de accordo com
a legislação civil que gai'ante a propriedade.

Não é possivel tamhemn que mantenhamos
as grandes concessões de terras, salvo as
que pertencem as grandes companhias, por
que será a consagração do monopolio, cine
impedirá a cultura do solo.

Disse o netre senador que no miinicipio
de Peçamilma existem grandes posse i ros que
possuem essas terras longos annos, e
que não puderam legitimar a posse depois
da lei de 1850, por culpa do governo, que não
mandou engenheiros para fazer a divi-
são e demarcação, e, portanto, seria uma vio-
lencia para cItes a passagem desta lei.

Em primeiro logar esses posseiros podem
ser conservados, não porque tenham direito,
uma vez que não legitimnam'am suas posses
em tempo oppom'tuno.

O Sri. C. SENA:—Porque não legitimaram?
Por culpa do governo, e v. exc. sabe que o
governo somos nós.

O Sim. M. FRixco:—Se essas terras caiu-
ram em commisso, os respectivos posseiros
não tem: direito algum, ruão podem invoeil-
o para heerem que o seu direito foi violado:
mas nmu. digo, os mautemos não porque te-
rumam N'eito, mas por equidade.

Nesse caso seria adoptavel o systema dos
Estados Unidos, em relação aos squatters.

Estes homens são verdadeiros aventurei-
ros que se enterrmam no sertão, apoderam-
se de grandes extensões de terras, e o gover-
no respeita rmelies unicamente o direito de
poderem adquirir' essas terras pelo preço
mninimo ria venda.

Este é o systemi que devemos manter á
respeito dessas grandes posses; ,já fazemos
um acto de equidade permittindo que elhes
venham compraI-as pelo minimno pl'em:o
legal.

Não podemos, porém, nem devemos man-
tem' o direito nessas grandes superficies; de-
vemos cim'cumnsci'ever a posse, mesmo por-
que temos necessidade de povoam o territo-
rio, e esses homens podem mnonopolisntl-o
por muito tempo, impedindo mesmo a irnmi-
graao.

Esta é sem duvida a principal rasão por-
que de nenhum modo convern garantir, as
posses de grandes extensões de terras.
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Se a respeito dos grandes proprictarios
já se procura fraccionar os (lolnnlios exten-
sos para assim melhor cultival-o, seria con-
tradictorio pretender conservar vastas pos-
ses, sé por que os posseiros foram occupan-
tes primarioS.

Se o legislador cogita de parcellanmeuto
da propriedade, como havemos de manter
as grandes occupações desses posseiros?

O Smt. C. REIS da um aparte.
O SR. M. FmsANco:—Minas tem muitas ter-

ras, mas o que comiveiTi é quesejam tmtih-
sadas, e não fiquem mechas, á titulo de um
direito que não existe.

ITt Sis. SExAnoit:—Podem ser por parti-
culares.

O ms. M. FRANC0:—Podem ser por parti-
culares ou por coi mm pan li ias. O trabalho h u-
mano é que legitima o direito, nada mais
justifica a propriedade minmnovel, porque no
principio, quando o homem vivia no Estilo
imomnade, a terra pertencia a todos, ninguem
tinha direito a um logar determinado.

Outro ponto que precisa de reparos é o que
diz respeito aos tituloS que consistem em
sentença passada em julgado. Diz o art. (1).

Couvern que se con s igne a disposição de
modo que tique apenas salvaguardado o prin-
cipio da autoridade do aso julgado, isto é
(Ia sentença ou decisão judicial irreeorrvel,
passada em jul gado, porem, preferida cmii
Juizo contencioso.

Xinguem mais ped ido a palavra encer-
ra-se a discussão.

O Sr. maiieo .1se:—(Pe1a o,denm).
Sr. presidente, considuraimdo a importancia
e magnitude deste projecto a commmimssão de
eluas publicas, terras e colo iii saçdu . de que
faço parte, sente necessidade de entrai ciii
ac.cordo com alguns coliegas sobre as dispo-
SiçOes do art. 21.

Nestas condições requeiro o adiamento da
votação deste artigo para a sessão do ama-
nha, continuando-se, entretanto, mia discus-
são dos ai'tteos seguintes.

Este requerimento é approvado, e, portan-
to, fica aliada a votação do art. 21.

E' approVaítO o art. 22.
Entra ciii tiscussão o de n. 23.
O Sr. Melio 1"raueo:—Sm. presidente,

tste artigo precisa ser redigido de acci irdo
coul ii lei das secretarias de Estado.

À lei de 1h mie outubro de de 181)1, que or-
ganisou as secretarias de Estado, tio art. 4.
diz o seguinte (l(;):

«A secreta ria da a gri cul ti ira terá a seu
cargo—a agricultura, coininercio. as curas
publicas, as ind ustris, a cattmeclmese dos iii-
dios, os privilegios, a estatistica e recensea-
mento da populaao, os correios, os telegi'a-
pimos, as mii limas, terras e 'o lo musaefio».

De modo que os f1m iii lonarmos da secreta-
ria da agricultura leumi romupeteimcia para
tratar de terras, coionuisaau. imnutigracão,
caclietese. te.

Ora. exantirinudo-se o pessoal destas se-
cretarias vemos que clle se coriipõe de ires
directores. 12 chefes de seccão. 11 2.° olE-
ctaes, etc.

Estes fuimecioniarios se distriljuein pelas
tres secretarias de Estado, mas como alguns
(lestes mlliifleros não suo divisivems por ires,
a seertarta da agi-i'imltumnt, que é a mais
importante, ficara 'ciii o ã:cresciimio te
fui i ei cii ir i os

Si. presidente, estes diversos fumi'moima-
1' ios que preenlemn os varies seivicos da
secretaria da agricii 1 tira, devem tem' tam-
bem a imncmiuiii,emmcma de licencIei os creu-
rios pela lei de terras, visto Ice a secretaria
tiaa g ricultura tainheni compreliciide terras,
:i g ricnilium'a e coloiiisaç:io.

'lodos os sem'vi'OS que possam relacionar-
se corri osde terras e 'olunuisaão lev.m per-
teiD , er a m'epai'tncão le ini'ieuitnum'a; nias to-

dos elies podein se iednmzir ao que está lo
art. 2-1 do projecto em discussão.

Assim é que Lima secção da secretaria
agricultura terá como dever saperintenden' o
serviço de iiunligração, organmsar o leva:i-
tamento da 'a mia geug'auh i cx. geologic:t e
cadastral do Estado, omgamm isar o registro
geral das teimas, obtidas ler qualquer titulo,
e outros.

Portanto, ou vamos crear novos servi,,-os
na secretaria da agricultura ou desenvol-
vemos os já creados, cujo objecto está tini
lei respectiva.

Se é um serviço novo, temos de aceres-
contar á secretaria mia agricultura uma re-
partição ammmmexa.

Lendo, sr. presidente, os diversos servi-
ços mencionados tia nova lei e com pararido
com OS fuiumcciouarios existemites miL secre-
taria da agricultura, veremos que é impoS-
sivel hora elles desempeimlial-os.

Para a execução de times serviços seria
preciso uni grande numero de funmccionai'io
distrihuidos por todo o teri'iloi'im) do Estado:
e quanto ao levantamento : a carta geogma-
phiiea e geologica, parece doi cxc-
cuçuo.

Na secretaria da agricultura lia seis cmi-
genheim'os (lime exercerão suas funicções
mias eircumsci'ipções ume lhes toremn desi-
gnadas.

Não se púdm, pois. attingir o fim a que se
destina o projecto, não só pela i mnpossihilm-
riade mie execução do serviço, conto mesmo
leio antagonismo que lua entre as disposi-
ções das micas leis se elle for convertido
em lei.

Por isso commvein que o projecto seja
todo emendado, ou entao havemos de
crear uma repartição inteiramente sepa-
rada, embora siiljordiimada ao ministerio da
agricultura, com pessoal propriamente te-
ctimmico, titio de :c'cirdo com o preseni
Projecto.

O mm. fi, que trata da vewla das temias do
Estado, dá conto itirihuimãmo tamubeum a de
providemiciar sobre a explora-ao, inediç;to,
demarcação. discripção das torras e organi -
sação das plantas topograp{iicas dos terre-
nos, que levem ser expostas á venda, or-
çamido as despesas miecessarias, e propormdo
os macios de estudai-os em todostodos os seus
accilentes pinsicos, comidi'ões de cultura.
e pioductos miatimraes.

oO cverimo deve expor mio principio do
atino os mnapias ti venda.

Re:ilmnenite, se isto se comiseguisse senti
rnmijtu bom. por,lue então o reteudenie ii
tei'r:ts teria i:iI'uiniaeões teeh miras de pro-
lissioimal, e poderia om'ientmmr-se sobre a ar-
qusiao: sabia o que ia cmmill[mm'ar.

Mas, o caso é que. se avnda de terras
depender tia exposição dOstes illappas, esSti
venda será imn tossi ei, porque, mato temos
empregados entcarreg:-tdos de tazeremn os
estudos miecessarmos d,)s terrenos; e estes
mappas que não se podem expor, portanto.
maio tormmerem'ao subsidio pariu o levantamen-
to da carta geogralina de todo o Estalo.
porque (levemos presumiimmm' que em tolo elie
ex:stamn temias devolntas cui maior ou me-
tei' quantidade.

Seria já uni grande subsidio [aia o
vaa1aiue::lo da moita geogm'adiica e geolu-
gira.

Pom' isso a lei é inexeqmnvel; porque na
(OitO udo com opessoal necessarmo, não é
possivei expor já á venda as teimas, ante-
desse t ralmallmu prelnmninar, que deve ser dc-
nioi'ado.

Até ta ( ]isso) t ciii essa repartição ainda la
i'ojoi' a) governo as tei'i as qime devem se-

';elididas animualmente, e cai geral, tw:
1elib0 1)1' ( on i vm:mnem i te para O di-'senivolv
luuitu 1: ('Ol0ai:H;mo e ilminiigi'açtio.

-

No artigo segnint' se es)ae lace a divisão
do Estado em distritoS mie terras.

Emntimn, sr. presmmlenmme, mime parece mnmutil
estaliscmisstïo isol'nil:i. sem eleumentos; mios
pre isltummoS sulmord imifi r tudo a um plano, do
cOt rarim) estamos jmerdeimmlo tem lo.

Ninmguemrm imutmis pediimdo a palavra, emicer-
na-Se a ii isc 1m55a) ,	é a [mim') vario o artmg O.

Enmtra cm discussão o ar). 21.
O Sr. Costa eiia:—t Não temos seu

dls'mmrso).
Nmnigmmm'rn mais pemlinml) ti [mtilaVra, encer-

a miismuSsao, e mi n111rvado o artigo.
Entra miii ri mScmlSsuie o art. 25.
Depois de alguumutis otmseivtições mio sr.

t1. Frammco.sol're immm'orrccçrmes tit m se etiteim-
de 1moulereni ser samiadas mia ., lisvmissaom, é
appruvado o artigo.

São aprovados os am'ts. 2h. 2 e 28.
Enilra '-  ni disrmms:io d) art. 29.

r. M4 , 114) F rim ii eo:—Me i m m'ece. s m'.
presii'mte, lime m 1 u:tmmto ao	titiiem) do artigo
hasta i o senado volt comi) iii, porque o
r' g istro olrmg:imorio é seta duvida commtm'a-
dmetorio como a leu' orm'enmS.

O Sri. C. SENA: —(liame a attemiçi'io de v.
exmu para as concessões gratuitas.

ti SR. MEI.m.o F g xco:—Do'vc ser faculta-
tivo para todos. Crear um serviço obrigato-
rio é miifliciilltir.

J-lejumar, jmtltS. retomo porlumes
OSr- Xavier da Vi j ut:—(Não teimios

semi dismumsot.
Nirmgtiemn mais pci iimd o a Iala\'mul emmcer-

nan mliscmissão e é ajprovarlo o artigo sendo
rejm'uamlo o semi mai'tmgrajmimo.

Entra eia discnssumo m) art. 30.
41 S r. Ca mui lio de JIri to:—(Nfto temos

semi discurso).
O Sr. CustaSena:—(Não tewos seu

discurso).
N irigmie iii mais pci in mio a palavra, encer-

ra-se a ri msm' missão, e (- appl'oval) o artigo.
San) a l m imm'ovalos sem debate os amos. ;tl, 32.

33 e 3.1.
Enit ti emn discussão o de nu. 25.
41 Sr. Xaviet' titi Veiga:—(Não temos

seu diseunso.
Ninmgucimi mais pedindo a pOla\'m'tl enmcer-

rim-se a discussão e é approvado o artigo.
E' ignuaimmmemute a Iprovudo o art. 36.

PinoRO;AçtO DA SESS.O Do COXC.FIES50
O Sr. i Lv ia no lIra ti(t'iO obtendo ar-

gemmcmz-i. tipiesemmta mi seguinte:

PAuEcEit x. 22
A Comuinissfio de (Ommsfitmui . o C poderes.

fi qual foi presente a indictmáo, vinimia da
ramnai'a mios srs. dm-pmnttmmlos pariu -lume sejam
prormigados os tinha limos da acm mmii sessão

 o dia 20 de abril iummdmisive, é de parecer
«jmme seja a mesma s ii lmn i ettimla ii discussão e
apli'ovtumlmm

Sala das COiiliiuissões, 30 de mnam'ço de
18i12.—S1I,vmAN(m HuiAN Lm 1aJ, — FmuF['5iiç0 Au-(iii 510.

O niesmi-mo sr. Si!viamuo Hm'armdão requer
dispensa de imiteu'stim • io afim	de sei' o pare-
ver 1 iscW iuI	iiimruiemlia)ammmeniie

Semmmlo 'omim'eml ida esta dispensa entra o
parecer eni discussão e é amprovado sem
deleite.

O sm. PUE.SIDF-1FE designa para ordem
do dia seguinte.

1. PAhi'[i

Até tinia ii ora da tarde:
Leu mima da n'la, expedieimte apiesemmta:ão

de la rem'em'es, projectos itidiações e reque-rimentos.
2.8 1'ARi'E

Até ás -1 horas da fai'le:
Vota,ãm) do art. 21 tio projecto	14 da

camara dos deputados sobre temrnms devolu-
tas e da emeruda tio mesmo ofléiccida pelo
si. . Kuhitscimmls.

Levanta-se- a sessão.

DISCURSO PRONCNCIÀIi(.) PELO SR.
SENADOR CAMILLO DE HRlTt NA
SESS.O DO DIA 29 l)E MARÇ
FINDO.

LEi DE fERRAS
O Sr. Cainilio Brito:—E:11 ligeiras pa-

lavras venho ainda, esclarm:ei'-:ne sobre um
ponto m ri ividosü.

Acho que as disposições do projecto são
lemn concatenadas e constituem mesmo um
rtulmallio mie menito i ncomutestavel: aenas
ira para a j am algumna miivem'gemmcia quanto ti
eonim'essão mias sesinarias :'i reserva das mi-
mias, ao aforamento mias terras e legitima-
(li) das

Foi mitmtiO da m'ommiinmssão. roa reformou da
lei, facilitam' is rcmimlas pala fumndar a peque-
mia lavoura. Pois, a legilmmnaiio mias posses,
rOuim) Se Vi ainda mim) l m ro,je m ttu). vem trazer
una mhmfiirmullade a este countumettiumeujto.

Posses que se aclutuvain lauucadas aLtas de
1850 foraun re s l m eitamlns pekms amilemussados
e legitiummtmmias : uu/io obstamime as temias devo-
ltitaserann i mmvmi 1 idas, (lo modo (lhe perdam
de valor a 1mro1,rmemlade e de respeito a lei,

O Sum. C. Sr:x.-i:—\'. exc. leimibra-se do
ai-L. 2°' mia lei mie 185))?

O Sri. C. na Bmnu mo:—O art. 2 0 punia
áqmieilos (lume lainaav:iuui posse: mas, fluO obs-
tante as inmvazrmes m'm)uititivaram

Os m lii:' lammçamaimm-mi'a antes de 1850, estão
hoje cmmnmm seis titmulos: qmmazi todos elies

V. cxc v' que depois mie 1$51, ha quasi -10
amirmos, é imiupossivel que m'Sses posseiros,
que se aciituii vivos. elles e seos successo-
ies ainda não tenivain legitimado suas pos-
ses e muro estejam com seos titulos.

Mas, os immlm'uusos são ajuel lesque invadem
mis termas e se acuam, eu]gm'anude parte, de
posse michas até limmje, ii [mm'Ove ib n (lo-se ou da
mnexejumibililade mlii (ii5m05içii0 Ou (Itt boulio-
ri-mia dos juizes 'oinmnisstum'jos que,momo V.
cxc. saie, minha Foi -1 initeii'aune:ute
cunmlnm'i r a. leI mie 1-8St), leia o regut.amento
de 1851. -

O Sim. C. SENA:—Estou de acem'mrdo nessa
parte.
O SR. C. DE Brim ro:—O reguulanento de

1851 muz rio art. 58 )/é).
Mar(-ou-lhes apenas o prazo de uru anuo.

Depois, estes Prazos começa iam -,1 ser
prorogudos pelo ministro mia agricultura,
mimas sempre a favor miaquell-es posseiros
jime tivessemi laiuçamio suas posses antes de

1850.

Observada assim aquella disposição, com-
prehueummle-se que mra ii legi)iimiaçâo das
posses. Elles, os posseiros. eram os pri-
meiros oe c imimantes, ou timihmam obtido sumas
terras dos l m rinieiros occimi m antes, ou "fava " )
de lmm'a fé, timiliam moradias e lavoura, p01'-
tarltm) era de tola justim'a pie se respeitasse o
Í(/ posse cl is.

Assumi, mias margens mio Rio Doce, i'eg'ião
de auspiciosof'umtluro, a imiais m i lmerosa e Onde
lei :mhmnnudatimia mie terras devolutas. grande
horda de imitnmmso.s, occuparamn-n ' ;ts e lá tem
('ult mimei e Imalmi tação.

Cotimpras feitas ao governo foram as ve-
zes malogradas; do thmesomiro os propriela-
mios levav:uun tmtmmlos e achavam occuiptIos os
terrenos pci' e Iles ami(Imminid os.

	Contearam eritã) 'i 	mhes!mravi lãs as
ferras devohias pelos Irmtm'usos, que mia-
rmhmtum titulo tinham; entretanto 'sues pelo
systemna da lei não são respeitados, conce-
demido - se - ilmes a legitimnacão das posses:
se aindaainda a limitação da lei de 1850
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Desejo inc se almitta a legitimruão de
todas as posses mesmo posteriores ri data
desta lei, concedendo Qsta muito mais do
qu a antiga legislacão; quero ,i
o direifo a tolos de occupareni as terras,
cultival-as e habilitei-as.

A eeuse(1uenria será que haverá mais
compras e vendas de terras devolutas, uma
sez pu}Iicaia esta lei, na inatta,e em outros
lagares comeyirão os .settl('r8 ri descortina-
cern os sertões, a pocoar'm as terras devo-
lutas que tirarão desbravadas.

Os Estados Unidos teia a mesma legisla-
ção que a nossa sobre terras devolutas.

Por oeeasião da discussão lã tarnbem
houve opiniões para que se mantivessem os
posseiros ou intrusos, assim como lambem
houve opinião contraria; uns eram de opi-
nião que esses posseiros ou intrusos fossem
inaritidos, pois, já tinham sua lavoura e suas
bemfeitorias; outros entenderam e esta
opinião não prevaleceo, que não se inanti-
vessem essas posses, eram criminosas, visto
como tinham se apossado de terras devolu-
tas pertncentes ao Estado. cominettendo
um crime.

Os settiers, porem foram conservados nas
posses.

O Se. X. D. VEIGA: —E não seria uma
crueldade tomar-lhes essas terras para en-
tregai-as aos immigrantes

O Se. C. SENA dá um aparte.
O Se. X. DA VEIGA:—E' preciso um regi-

meu de trausaeão.
O Se. C. DE Buiro:—Vou lêr o que se

passou nessa occasião nos Estados Unidos
(lê).

Foi esta a opinião que venceo nos Estados
Unidos. Nosso fim é favorecer a immigra-
ção; esses homens são nacionaes, portanto
vamos deixai-os nas terras, isto é vamos
por um acto legislativo acoroçoar, não um
crime, mas o ilesbravarnento dos sertões,
o povoamento do deserto, o trabalho e a
lavoura.

E o svsthema norte-americano de ser.tle-
ment que o projecto fundou no art. 16, le-
vado á seos eífeitos salutares, ampliado á
todos os que satisfizerem o fim da loi.

Mas, a transação a que se referio o nobre
senador, o Sr. Xavier da Veiga, está na mes-
ma emenda.

O Se. XAVIER DA VEIGA:—No acto do go-
verno americano, quev. exc. leo, limita-se a
zona occnpada.

O Se. CAMILLO DE BRITO:—E' o que pre-
valeceo; lia urna Zona para a preempçao.

Sómente em zonas ainda não desbravadas
perwitte-se a occupação previa e em se-
guida a compra; a coinmissão não limitou
zona, por 1 ue, entre nós, a região dos terre-
nos, ainda não occupados, é extensa e des-
povoada.

1-Ia uma transação que podemos fazer,
conforme o principio geral do direito, res-
peitando a posse de todos áquelles que a ti-
verem, posteriores á 1850, corri cultura e mo-
rada lialiituai e durante certo praso adquiri-
rem o titulo somente pela medição e sem
necessidade de compra.

O Se. XAVIER DA VEIGA—Esses não fize-
ram mais do que os nossos avoengos.

O Se. CAMILI.o DE I3eiro:—Naquelle tem-
po era natural que se perseguisse os intru-
sos, como se vé do art. 2. *da lei; o governo
esperava mais da renda da venda das terras
(lo que do seo povoamento.

Estamos na época de estabelecer direito
fixo se:n excep'áo nenhuma.

vc sr considerada debaixo de
uru só as co la jurisprudericia, e não con-
veia esta) , c cer uma regra para o dominio
publico e outra para o particular.

Vou, pois, mandar uma emenda nesse sen-
tido.

O projecto fala, tambem em revalidação
de sesmarias.

Não sei porque restabelecer na lei dispo-
sicões que não são cumpridas e tradirões
que já cahirain.

O regulamento de 1851 marcou o prriso de
um anuo para as revalidaões, que hoje riso
existem mais.

Entretanto, o projecto restabelece-as.
O Se. XAVIER DA VEIGA:—V. exc. attenda

á ultima pliase do art. 8°.
O Se. CA,LiI.Lo ne Beiro:—O projecto

fala cru uma entidade que já desappare-
eco.

O Se. XAviee DA Vii:—O projecto fala
nehla como facto historico.

O SR. CiiLLo DE Baiio:—Diz que o go-
verno mandará revalidar as sesmarias.

O Se. XAVIER DA VEI :—Mas, foi esse o
titulo da concessão primitiva: era a phrase
costumeira.

O SR. CA,n1.i.o DE lieiTo:—E o mesmo
que falarmos ainda em direitos realengos.

Entendo (file é do nosso dever lazer a lei
de harmonia com a actualidade; sem retro-
trahil-a ao seculo das concessões de sesma-
rias.

São estes os pontos do projeto que, em
cumprimento de devei', venho combater.

Estou sinceramente convencido de que
estão em opposição manifesta aos pririei-
pios, e constituem um deserviço para o Es-
tado.

Quanto ao mais acho o projecto completo
e auspicioso (Muito beco).

107.' SESSÃO ORDINALIA, AOS 31 DE
MARÇO DE 1892.

PiiESiDENCLA DO SR. Bi.is FORTES
SIMMARIO: — EXPED1ENTE.—O,'den do dia.

—Terras devolutas.
Ao meio dia, feita a chamada acham-se

presentes os si-s, Bias Fortes, Rebelio Horta,
Ferreira Aires, Rocha Lagoa, Manoel Eus-
tachio, CostaReis, SilvianoBrandáo, Xavier
da Veiga, Costa Sena, Kubitsc1rei, An-
tonio Carlos. Mofo Franco, Roquette, Fre-
derico Augusto, Camillo do Brito e Gomos
VaIlalão; falta rido com causa participada
os srs. Carlos ilves Alvaro Mattri o Oli-
veira Penria, e sem ella os mais si-s.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da antece-

dente.
O ss. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte:

EXPEDIENTE
Ofleio

Um do Sr. director da secretaria do inte-
rior, de 28 do corrente, comnmunicando.
em satisfação a requisição do senado, que
as despezas effectuadas com as obras do cdi-
ficio, onde funcciona a (-amara dos deputa-
dos, elevaram-se a 114: 1)36$392 es, incluiria
a orriamenlação e mobilia do edificio.—Ao
si'. serrador Rebello Horta.

O Si'. KuJ,itsehek, por parte da com-
missão de instrucão publica offereee o se-
guinte:

PARECER
A commissão de instrucção publica, on-

siderando a urgencia de ser dado para or-
dem dos trabalhos do senado, o projecto de
lei n. 18, sobre a reforma do ensino, que já
se acha impresso e distribuido, limita-se a
apresentar o mesmo frojeeto como veio da
da camara dos si-s. deputados, reservando-
se para apresentar emendas ou substitutivo
na 2.1 discussão.

Sala das commissões. 31 de março de
1892.—J. N. KUBITSCHEK.—J. P. XAVIER DA
VEIGA.—V. M. M. FRANCO.—Para a ordem
dos trabalhos:

ORDEM DO DIA
TERRAS DEVOLUTAS

E approvado o art. 21, cora a emenda do
sr. KubitScliek, ao projecto ti. 1  do atino
passeio sobre medição e venda das terras
devolutas.

Passa o projecto a 3. 1 discussão.
O SE. PREsITEXDR nada mais havendo a

tratar-se designa para a ordem do dia se-
guinte:

1.a PARTE
Até uma hora da tarde:
Leitura cia acta, expediente, apresentação

de pareceras, projectos, indicações e reque-
rimentos.

PARTE
Até ás 4 horas da tarde:
l. 4 discussão do projecto n. 18, da camara

dos deputados. sobre a reforma da instruc-
ÇãO publica do Estado.

Levanta-se a sessão.

108.a SESSIO ORDINÁRIA EM 1.° DE
ABRIL DE 1892

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES
SUMMARI O. —IC FA.—EXPED1EXTE.—Orf'd/i
do dia.--1 nStruc ::to publica. - Discursos
dos si-s. M. Franco e Kubitsehek.

Ao ricio dia, feita a chamada acham-se
presentes os srs. Bias Fortes, Rebello Hor-
ta, Ferreira Alves, Mello Franco, Manoel
Eustacliio, Frederico Augusto, Xavier da
Veiga, Costa Reis, Roquette, Antonio Car-
los, Kuhitscliek, Costa Sena e Camillo de
Brito: faltando com causa participada os si-s.
Carlos Aires, Alvaro Matta e Oliveira Peni-
na, e sem ella os mais srs.

Abre-se a sessão.
E' lida a acta da antecedente.
O Sr. Meilo Fraaieo offerece a se-

guinte indicação:
A' acta deve sei' redigida conforme o ven-

cido, extratan do-se o requerimento que
foi approvado, do Sr. senador Silviano
Brandtio, pedindo dispensa de intersticio
OU urgencia, para que o parecei' e projecto
de instrucão publica entrassem em primei-
ra discussão, ria ordem do dia de hoje.

Saia das sessões, 1 . 0 de abril de 1892.—
MELLO FRANCO.

Esta emenda, apoiada e posta em discus-
são, é :mpprovada.

Volta a acta ri secretaria afim de sei' re-
digida de accorio com o vencido.

O se. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE

Offieio
Um do conselho districtal de São Caeta-

no da Variteni Grande, de 17 de marco p.
findo, congratulando-se com o senedo'pela
etlectividad, em todo o Estado, do regi-
meu municipal promulgado pelo congresso
mineiro.—Initeirado

ORDEM'DO DIA
iNSTetJÇXo PUBLICA

Entra em 1 . 8 discussão o projecto n. 18
de reforma (]-,i instrucção publica.

O Sr. Meilo Franco:—Sr. presidente,
um projecto da irnportancia e magnitude
deste que rae occupar a alteação do sena-
do, parece que não podiamos, em 1 a discus-
são, deixar de dizer alguma cousa a res-
peito do plano e das ideias nelle adoptados.

Como membro ria commisstuo de instruc-
ção publica, em sulistitrrição ao Sr. senador
Antonio 'Martins, que se acha ausente, não
contribui para a confecção deste projecto, e
só esta manhã tive occasião de l)r e exa-
mlnar,mais attentamente o plano delie: mas
um dos seus distinclos r 'ollaborador'es o Sr.

senador Kuhitscimekpoderá vantajosa merit
expór as vantagens de sua adopção e con-
tribuir para o esclarecimento desta primeira
dis'ussôo, eia que se pôde examinar o syste-
ma geral do projecto e sua utilidade, por'-
que rias outras temos de discutil-o por ar-
ti-os.

Pelo i'apido estudo que fiz não posso dei-
xar de manifestar sentimentos de applauso

ue encouos á iliustr'e cornmissão da camara
dos si's. deputados, e áqmuelle ramo do po-
dei' legislativo, que collaborou, organisou e
votou o projecto.

Por efe se vi, que( t ci'ença da commissão
que, sendo convertido em lei,será um gran-
de factor de progresso para nosso Estalo.

Assim, si'. presidente, se esta é a crença
da comnuissao, que organizou o projecto e
a da maioria Ia camaraque o votou, ese dia
corresponde á verdade, o senado deve cor-
responder-lhe para que esta grande obra de
engrandecimento da nossa patria se trans-
forme já (-rir realidade. Entretanto, para
orientar-se a discussão e votação é indis-
pensavei conhecer-se o plano do projecto.

Pi'evaleceo no espirito da commissão um
pensamento geral, que a reorganisação (li)
paiz e o seo engrarirlecimeuto futuro depen-
dein da illnrninaão do espirito (Ias massas.

O pensamento dominmonie na cainara e no
seio da cornmissão tem sido abraçado geral-
mente mio paiz e fóm'a delle pelos homens
mais eminentes.

Costuma-se dizer que a instrucção publi-
ca é o factor mais directo e mais poderoso
ira obra progressiva da civilisação; mas
convem attender-se que a instrucção é um
simples instrumento de que se pôde fazer
bom ou mão uso e não conven isolal-a do
meio circundante era que o povo vive; miras
dai-a de accôrdo cora o estado actual do
desenvolvimento social, porque não é possi-
vel assim, de chofre, alterar o estado de ci-
vilisação.

Na vida tudo oh)dece ás leis immutaveis; a
evolução mental da humanidade subordina-
se as mesmas leis. Natuca nonfaeit .soltarn.

Deve o legislador previdente calcular a
força do novo agente que vai empregar e o
grilo de correspondencia desse novo agente
com o estado de adiantamento do povo a que
se appiica. Não é possivel, pois, adaptarem-
se ao espirito inculto das massas populares
os programnias bem combinados do ensino
e tiro p co.

O novo agente deve ser administrado por
dosnrge;aproporcionadas á tolerancia cace-
pacidade absorpsiva do individuo. UM povo
atrasal), rude e ignorante não pôde r pce-
ber a instrucção compativel com as aptidões
de um povo já civilisado.

Ridicula será, pois, a tentativa de adopção
de processos inapplicaveis ri populações
atrasadsa.

Sr. presidente, um escm'iptor notarei da
escola experimental é quem enuncia esta
grande verdade da doutrina politica—Her-
bert Spencer, que diz « que o legmslamlor deve
cohlocar-se debaixo deste ponto de vista: o
legislador é como o medico que deve fazer
o diagnostico e o prognostico da enfermida-
de. Assim é que clero medir a força , do
agente de que vai lanerur mirão e os effertos

mie deve produz ir."
Diz-se, si'. pm'esidente, que a instruc-

ção publica é tão essencial que se pôde
tem' como rim axioma que, a creaçao de
um mestre é a smippressão de um carras-
co e a creaão de uma escota, a srippros-
são de uma cadeia, que a estatistica da cri-
minalidade anda perdida com instrucção
generalizad a.

Entretanto, sendo esta uma verdade in-
discutivel, a experiencie mostra que, para o
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Ieistaor não basta unicamente difundir a
i publica no seio das massas, não
basta simplesmente illurninar a coriscien-
cia do povo, mas fo r'ti ti p a"- 1h e o caracter e
melhorar suas condições ecorronucas.

Ora, se assim é, si'. pr'esideirte, parece
que deo-se ria votação deste projecto o pre-
conceito que costuma. em certas epociras,
domina',' o espirito das corporações dehilie-
rativas--L'Etat iii OdPI'flC es1 1(1 p/'olc SU( -
ce.ssice de 1ous les cnjoucorene. » Eirtendeo-
se que a instrucção em vasta escala, em
edilicios de luxo, com pomposos program-
mas, removiao perigo ameaçadoi'pai'aa so-
ciedade, isto é a igrroi'ancia gr'osseir'a das
massas inferiores de onde nascem a des-
ordem, a uriseria e o crime.

Que para assegurar a manutenção da
ordem, o respeito ao direito, era rndrspen-
savel derr'arnai' prot'usarnemite a irrstrucçao
por todo o nosso Estado.

Sr. presidente, sob este ponto de vista
parece ter sido elaborado o projecto, eo
que é digna de applausos a illiistr'e com nus-
São; mas poder-se-á esperai' delie efTectiva-
mente o resniltalo que se propõe attrngir

Pa r'ece que o projecto na) att iflgi'á LOC
fins que teve em vista. Não estamos prepa.
rados para recebera imrsti'uccão publica que
d dada pelo projecto e com os
mas que adopta.

Occupa-se da instrueção primaria, e ahi
desceo a minurlencias; deo o moiropolio da
instrirceno publica ao Estado; suppriniio a
liberdade, fazendo o ensino publico oh riga-
trio; dinho as escolas primarias ciii series
e depois organisou a escola noi'inal: estabe-
eco um plano de ensino que não está de ac-
c'ii'do caiu o desenvolvimento e costumes
do nosso povo. Cumpre que confessemos a
triste verdade do estado de atraso em que
estamos, e não será de um rnomeiit o para
Outro que Imaverpos de fazei' do uni povo
ati'azado e quazi amiaiphiabeto nnipovo ('iVi
sado pelo simples milagre de uma legisla-
ção adiautad isSuna sobre i nstrucção publi-
ca: riras legislação que desconhece ou irão
tem em vista as condições Imistoricas do povo
para que é destinada.

Esta legislacão seria applicavel para o
Itaba, para a França, para a Aliemanlra e
nunca para o Estado de Mirras Geraes.

Pelas escolas nrormaes o projecto vai lar
ao povo mineiro tantos nor'riralistas, que
serão em numero superior ris necessidades
do ensino, e devemos, nesta especialidade,
estabelecer urna pr'oporeão entre a ofl'ei'tae a p rocura de co rrfor'mnjdarle °om a lei eco-
norri Ica da prod ucção e o (1 011 1 1[1110; não(levemos crear tarifas normalistas que de-
pois SE' tor'rr em rima carga p: riu a sociedade:
um corpo k parasitas que não temrlranmr de,
que vivei'. Hasta que o Estado cree tantos
(mantos possanr ser etfectivamr-renrte eirrpre-
gados nas escolas que se Inalarem.

O SR. C. DE BRITO:--Não aliciado,O S. M. FRANÇO:—ASSim deve ser, e cri
chamo a attenrcão do nobre senador que me
hionni'a com o seo udo epoiado para o quediz o grande escriptor' l,e Rov Be:rulienr, que

quem nfflr'ma esta verdade isto, é, do papel
que o Estado 'leve representar perante aisruccão publica.

O Sr. C. DE Bniro:—Qmmanio maior for o
ntmniei'o dos professores, mais se estenderá
o erritro pai'ticular. Que limites s. exc. quer
dai' ao ensino particular"?

O Sim. MELLO FRANCO:— Esse ferir um cer-to muni nnero de professores detei'mni na 1 o.
A estatistica irão se improvisa de ruir moo-

menr lo para oirtm'o; dIa segue a lei fatal hama
o semi incremento. A necessidade de pro-
fessores se faz sentir ria propom'cão dos dis-
cipulos (lime deiles precisam.

Ora, se creamurus trio corpo locerle d
normalistas desta ordem, cru pouco tempo
os teremos ema tao tina ride numero que,
para podem'emu sem' enmnr'egados, não iravemá
mais escolas.

O SE. Cxrmmm,o mE BRIro:— Não são Sãpara professores 1uhhicos.
O Sri. M, FimAxco:— Elles devem ser em-

pregados exclusivamente mia inmsti'uc'ão pu-
bhir'a.

O SR. CAMII.L() DE Bairo dá um aparte,
O SE, M. FRANCO:— Mesmo assim, cri

firmo, este exm'csso é mm novo c'nmcar'go para
a sociedade Apoiados do si. Ilorjiu'ttc).

Na Fiança, á ainda de Le Rovfleaulieu, lia
t tmiiem as mesmas escolas nuoi'mrmaes, por-
que o governo está imbuido dai rlia de que
a instrucção publica á a salvação do paiz:
quiz uniformisar o ensino de modo que ira
numero tal de mmom'rnrmlistas, que nao é as-sivel dar-lhes emprego, e chies vão procu-
rar meios de vida em outros i'amnos de ac-
tividadu.

O Sa, C. DE Barro:—Leflov B í-'aulieu fala
em escola normal que ali é i mistitui ção in-
teji',q mente diversa desta. E' urna escola su-
perior.

O SR, M. FRANCO:— Mas, os pr'oirarn miras
adoptados rio projecto são semirellmantes aos
inc se adoptou cru alguns pruzes eui'opeos,
principalmente na Fm'anea.

O SR. C. DE BRITO:— A escola normal em
Fi'anrça é uma especie de curso supei'iom'.

O S. M. FRANCo:— Ha muitas' escolasnor'inaes,
O SR. C. na Barro:— lgrraes a essa não;
o do typo pi'ussiano.
O SR. M. FRANCO:— Com r'elaeão ao ermsi-

mio prima rio o m'ojecto classifica as escolas
de íhifferemrtv's modos:

Rnr'acs,distr'ictaes. ui'barm:is, e escolas su-
periol'es.
A instrucção media, demmomninala instruc-

ção secundaria, qnre o Estado, durante mui-
to tempo monopolisou cmii Fm'anr:a corim ze-
losa obstiniação merece mnmmita reflexão e cri-
tica. A i'em.ii'a de tolas as innstitnij'ões do Es-
tado é a uniformidade. O Estado é essen-
cialmente um organismo honm'ocm'atico que
repugna em sua arção á va m'iedade e a fle-
xão. Mallogm'am-se todos os estbr'ços em-
peru Irados pariu dar-lime qualidades quetão
pode tem', Eis o que diz Le Roy Beaclieri
A mrommstrucctjo de luxuosos edificimis ram-
benrr é muania que alastra pela Europa.
COMO pela a Amiuem'ica.

Assumi em Franca os esta l m€'lecirnentos de
instm'nicção publica ofTei'emremmi em tolos o
pontos do terr'itom'io, mias p ' 'jnenas Corno
mias grandes cidades, exactarmiemute o mesmno
typo e o mesmo um-ad mmrenm.

Fazendo-se o calculolas despezas com
estas escolas em que se divide o ensino pr'i-
mano, que são distimmctas entre si, vá-se
que o Estado terá de despender grandes
Somir irias qurasi em puma perda; porqmue e lias
se converterão logo, miam) em esralueeci-
incritos de ensino, mas em asvlo de permsio-
nristas do Estalo.

O projecto trata depois do magistem'io, da
nrormmeacão, dos vemrcinuemrtos, das vamitagens,
(Ia revista do ensino normal. Mantem não
só as escolas noi'maes que existem rio Esta-
do, mas ainda estabelece o pm'ogmarr:mna
mjime estas escolas, devem seguir; pr'ogram-
uma vasto, para cuja execução irão temos
trema pessoal docente capaz. m-' nem alumuos
que qneiramru se sujeitam' a esse n:esmuo pi'o-
gr:1 m; 11.1.

Basta vel-o para se conmvemrcem' da verdade
do que estou dizendo.

O projecto ('rea dois institnmtos:— um
agr'ormoroico na cidade da Leopoldina, e ou-
tro zooteclm muco na cidade de Uberalia, e

-

estabelece para clIs-:: :miPimi mi ii:csimm)
ratnm1ma das escolas srmpermums 1 este m':uim)O

de m,orulmcchmiteuiOS nos pamzesaimaotwios.
I':ste» estaielcnrmmtd nmbos sen'mann di-' nnr'rum-

testareI vilmitntre in . se tossi possivel fazer
boa ac 1 nmisiçá0 mie mm corpo docente idormeo,

se nossas comnimçdes Íiumarmcen'aS o permYri-
tisserfl.

Na , ) temos corpo docermt' 1m:r ra ellrrs.
Naeionuues não se ,unmí'omm! m':rm'ão : de sorte

que te'iamnos mie mnanlal-os vi do cstm'aur-
no.
,lfi5, m-' s SI-'S. sino d mrvila, 11 w) Vu'lC ii o

zil '.n iS oi',Ieriatl)s mfl:Li'm'a'ioS mia titbella,
l' :u'oan1i:uimhiu o projecto, emmdei'a m'elativa-
ii-'rmte ciitmI(hes.

Na ultima parte occupa-se o projecto do
cuisinmu) i mteirlul, fom'nme 'mto pelo vinmrasio mi-
Meiro, e tirialmente do ensino superior, for-
nmecirlo 1 ela estofa de plmrmi'mxma'mmm.

Na 1mriimueim'a parte do pi'ejecRm. a m'elativa á
imusti'ueçO publica. que,  o pie mrmais de 1'-
lo immtem'esSil O Ls.aiü, é mnais muninnriciosa.

Cre:-s uarnbmni 'stolas srmperiom'es mie mis-
ti'rL':ãm) pnblim':t, lute cnn oum 'OS paizes nmãO
se poi 'malim m'c'a listi m'.

Su ires Estados Unidos termi se cm'eado es-
m'ol:r-'i 1ime 5' a1pm'eximnimmni (1e51t5.

Si ,_ K i mumnscmnr:ri:—N:m Ita lia.
o Sri. M. Fmmr'oú:—E na 1 talia: mas nu

estlo mie amiia:mtrummlmt() n'tu (lime estammuos
inc pam'e'L', si'. pm'esiltm1e, que O ermsimmm)
pi'imnai'io, unia vez aper'teiçoatiO. sei-á, por cmii
m j uarmto, bastante para dit'umudir' a instm'inc:ão
no nos-O) Estado.

Não 1 nodeuuios ainda abranger essa- esphme-
ra elevada de instn'itc'iuo. adoptando essas
escolas supem'ior'es, sim elo parzes amiiaim-
tarios é mpne vão sendo m-stabele:uhas mmestCs
ultimnos ammmmos.

Quanto rio ensino imutcgn'al lia o seguimite:
Recomulme'emmdo-se 1ne o Liovermi) da União

mnorropolis:mi'ri 1) easitmo secummrlar'no, para os
irrur'sos superiores, o governo lo Estado de
Mirras resolveo cr'ear tiniu crmi'sm) de crus1 no til-

gral, ri uni ita • ão do 1mie está estabelecido
mio gvmmmrmasio nacional, isto lela simples rir -
csitaie de t'ormuecer' aos tilimos do Est:u:h,
ineimis lo ,q dtmmissão mios emn'sos smmpei'irr''s.

Mis. O i'ogr'ammimfla adoptado uro 0 1 Urs0 O -
legm'iul, seru mlmi.ila, mmáo está isento dos mim:-
leitos e(Ias emitiras lime sobre elle fazem €ts
'r'r	mmotavers	armo 1 ,a i(ov Be'a muco

O n Ilusi n'e relator mia com rimissão sabe que
este es'i'i}mmor diz que o ensino integral é ca-
paz de fazer de urna soriedamie a mais ante
som' I:tI possivel.

lia mio cumm'so nau excesso mie In'almalhm), nu a
nn;irmrImmile mie ua:rtem'mas, das qnmx's o almmrnm O
vae rei , Smmmilles nmoões. fie mmmodo - lume ten'a uns-
t.'ucçao siu 1 mer'tim'ial lime s''m o pi'eparai'a para
viver de emprego pruImli'c munia), ser'ni uni
inmdnisti'ral, nor am,nm'i'unitoi', mimas nuri pam';tzita
so'mal que se vae m'm'e:ur.

1 )s illustres om'gamntsahores do projecto c'ol-
locam'amn-se sob o ponto mie vista das vanita-

ms de m mmst t'umc'ão m'onm»idei'amia em si mes-
ma. sem malrurlam' os eIi'ertos mjnurr iria pm'odum-
zm' rim Estudo o liovo alrermue emnuhm'eamlm); sem
procurar adaptar a iimsni'um'ção ás comrdi'ões
do Povo, e sem pro'umI'an' mnellmom'au' a edu-
m'aao

0 projecto cogita riais mia irmstm'mic'ão do
que da emluim'a'ão; enmti'etanto. salmemnrosm 1 uue é
jnhrt !mui'nmarão do e;mm'acnei' que o hlomneumu temmi
num mui'trnumm'na na smii'ienlamle.

As taicliris fie r'm'inuuimmruhdade tiradas da
estatisumm'rt l m u' o v ;i!mu j:me os 'i'innniirosos miam)
são tirados (Ias clrussm-'s mumais ignmoi'rmumtes mimas
das cm;nss,'.s tnmrde lia 'eira	mstm'umemauo.

Esta umrstrucmão, jure não lenir por Íi mil mim,'-
lhoram' o caracter do Ironruem, produz este re-sultado; porta rito o le g islador, que lanm'a nmio
do ennipn'ego (leste agente, leve procurar ii-

iminmnnnmai' ii cspmm-ito rias massas, mmmmdirmm'am' as
suas coumrlim;des de cxistermcia e sm'nms semnti-
niemmtos, porque mie outra f'm'nma es[malima-se a
nnrtim itt e a ]Olim'unm'a das grandezas.

Este inc p:ure'e. que deve sem' o pla:m o q no
o legislador pr''isa seguum' em tão mmiom' t arm-
te nnatenta. nn'im-iialmemmte param nus que i;ri
p iamos o pm'iumm:ipio m'epulmlicanmo.

Assini moe parece que, o projm'rto trai l:rzmrlo
em lei, nua) pr'eerum'Iuemri o urolmilissimu, E'
triotim:o fim, mmmc tivm'm'amii cru visOu Scns ilirms-
tm'es ;uum'tor'es, e	 desfa verdade, o
illmistm'e meunlmn'o da :jmmmnissfro disse pie
elie precisava de emendas prmmt'umrnlas, umi od i-
ficando-o panei adaptar-se ai nosso meio so-
cial.

Desejava ouvir' o i]lustr'mr relator cia coma-
maissão sobre o pleno adoptado e tei- :uirmo,
m'e1mm'tinnmlo as n lnr':is_'s mie IIom'acio Matam:

Sol o m'err-imnemm u'elri l rlm'anmo. intima a-n'alu-
de nim:mo'u'ru'ni. a elmr'rmão animprmm'e nova
mlupor'tarm'inm; lmom'lue é pn'ets medir' a vir-
mude, ao Sri lei' e a 1iien'i:l' mie rala ciia-

duo, a orlou e a paz j rmm' o desputismao iam-
pTme á rgmrOr'armcia e á mm t re'Iie:rcra imaSsVa.»

«luta i:msnm'ui':ão vr'iimirr, mmml on'iermtnda e
desacormnpammimamia de cuitmnu'a de sermmrtrm-rnto
o lo fim nrn:m'ám) de m'rmm'actem', e além disso iso-
rido das co:miiãs econuimnilcas socjaes,

alemu de sei' m-:nnr1m:msa absuui'ciri. oliere'e faci-
lilaílos aos nados cai todos os genr-'ro» dc nua-
lida cormimu o plmosplmoi'o nas mãos dos um-
cem rim:) 1' t os. »

Peco desculpa ao senado por' ter' abusado
da sua attençãmm Por' al guni tempo.

_ltu to õcnm , li ti íE O án'mm m).
0	Kuiinmsm:uamr:-i Não momos o seu (lis-

: rr uso).
Nimugrnemn mmiais jeiitnrlo a palavra. CHiei'-

is-se a discussão, e é apjmm'ovado o pu'ojerto.
SR. lmmEsmDExi-E, nada mais havendo ri

tra ta r-se, designa para a ordem do dia se-
gmmirmte:

ORDEM DO DIA

Até ás -1 borras da tr;r'lm':
l.eituui'a miii acta, n 'xi m e m lieint : , apm'cseritaão

de par'e(,er'es. projectos, irrdr:amõm-'s e m'em- 1 une-
rins e um tos.

Levrmnita-se a s:ssao.

109. m ,SESS.S,m) (JIiD1NÀI-li-\, AOS 2 DE

ABRIL l)E l$P2
PnrEsmnExciim. Do sri. Fmrrirmuriico Acriusio (r'ice-

presidcoe).
Am) macio dia, feita a 'Inumada, achara-se

presentes os sri, Emalem-ão Augusto, Rebol-
lo J-iom'ta, Ferm':im-:n Alves, Antonio Carlos.
i-toqmuette, Costa Fieis, Mello Franco, Xavier
da Veiga, Kunhiisclielr. )Iarmoel Eirst:mclmuo,
Comes Vallamhiuo, Crumuil lo de Brito e Costa
Sena; faltando ('ou) aCusa pai'ticipairu os
sm's, fluas Fortes, Ca'los Alves. Oliveira
Pennrua e Alvaro Malta, e s--, iii dia os mais
S 1,8.

Abre-se a sessrmo,
E' lula e al m i ri) val:i ri acta da a ri tecelente,
Id Sri, 1.0 secure mArino mlri conta mio seguinte:

ENI'EDiEXi'E

Uru do si'. semururlemm' Maaoel lgrmrmcio r -
rues Vailridão, pedindo Iimtemum'a, durante o
mesmo mio tenlino mia actmmal sessão pm'orogida,
e os 1mn'innm'iu'os qrmirmze dias de sessao orcii-
murm,'ia,a abrir-se crmn 21 do :on'nennie, visto mmc-
c ' 'ssitai' de m'ee-n''ss:nm' ao ligam' di sua ncsi-
mi enrmna, por motivos m irre sino mm O e r os—À
comnnissãm) mie m:onmstitnicáo e lio-Ir S.

O r. Va1ladi'O leitE, se consigne mia acta,
mjmie deixou mie comp:mm'emaem' a sessão de 11011-
tem por enuniommnodos de saude.
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Não havendo pareceres, projectos, iiidi- tratar-se, o sr, psene designa para a
ca ões e requerimentos, o -,r. presideiitede-	ordem do dia a seguinte:
si c1 -1a a orrleni do dia para 4 do corrente a	Ate ás 1 horas da taide:
me-snia que s'iu}ia para hoje.	 Leitura da acta, expediente. aprseatara)

Levanta-se a sessão.	 de pareceres, projectos, indicaoes e r--
queri ineutos.

-	 Levanta-se a sessão.110. a SESSÃO ORDINARIA, AOS DE
ABRIL DE 1892	 112.a SESSÃO ORDINÂRLI AOS 6 DE

PaESIDENCIA DO SR. FuEDERIc0ÀUoUsl'o(oiee-	 ABRIL DE 1892
pre.siden).	 PRESIDENCIA DO sa. ElAS FORTES

SUMMARIO.-Parecer.	 SUMMARIO.PARECEa
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se	Ao meio lia, faita a chamada, acham-se

prseutes OS SUS. Frederico Augusto, Re-	presentes os si-s. Bias Fortes. Rebeilo Hor-
beflo Horta, Ferreira Alves, Kul,itschek,	ta, Ferreira Alves, Mello Franco, Antonio
Silviano Brandão, Xavier da Veiga, i\Ianoel	Carlos, Manoel Eustachio, Silviano Bran-
Eustachio, Mello Franco, Costa Reis. Costa	dão, Costa Reis, Costa Sena, Gomes Valia-
Sena, Antonio Carlos e Roquette; faltando	dão, Frederico Augusto e Kubitsclielc; tal-
com causa participada os srs. Bias Fortes,	tando com causa ptin'ticipada os srs. Ferrei-
Carlos Alves, Oliveira Penna e Alvaro	ra Alves, Oliveira Pen ia, Alvaro Matta e
Matta, e sem dia os mais srs.	 Roí1uette, e seio dIa os mais srs.

Abre-se a sessão.	 Abre-se a sessão.
Lida a acta cia antecedente, fica a votação	Lida a acta cia sessão antecedente, cuja

adiada por falta de numero.	 discussão é encerrada, fica adiada -i
 Sr. RebeHo Horta corninunica que tacão por falta de numero.

o sr. senador Gomes Vailaílão deixa de
	 PARECERcomparecer a sessão por encommodos de

saude e que o mesmo sr. desiste do pedido	O Sr. Costa Sena, por parte da com-
de licença feito na sessão de 2 do corrente.	missão ia obras publicas, ofTerece o se-
-O senado fica inteirado.	 guinte:

PARECER A eommissão de obras publicas, terras e
colouisacão, depojs d ter cuidadosamenteO Sr. Silviano Brandão, por parte da examinado o projecto n. 14, sobre terras,

commissão de constituição e poderes, ofle- approvado em 2. Iiscti	prestando todareco o seguinte:	 atten'ão as causas que em 2. discussão de-
N. 23	 terminaram a apresentação de emendas já

approvadas pelo senado, e hoje á eile sul)-A commissão de constituiçao e podei'es, mettiéas depois de redigidas, 
' é de parecerá qual foi presente oofficio do sr. senador que entre o projecto em 3. discussão com

Joaquim José de Oliveira Peuna, commu- as emendas exaradas no fim deste
nicando que acha-se doente e por isso nao	

sua opinião, poderão satisfazer d
que, em
e modopôde cOmnpai'ecet' as sessões do seriado, e	mais completo as reclamacões que surgirampedindo uma licença por tempo indetermi-	em 2.a discussão,nado, é de parecei' elite, quanto a primeira	Sem alterar de modo algum o svstemaparte fica o senado inteirado, e quanto a	adoptado no projecto a coiimissão 'procu-segunda parte, isto e, a concessão de li-	roo, nas emern q as que redi g io para 3•t (lis-cença por tempo indeterminado, naoodea	cussão. conciliar quautoposivelos interes-

ses do Estado cernmesma ser concedida, a vista das disposi-	
as conili'ões cspeeiaescos r t entcs d( ,vendo, portanto, ser ai	cnn (jU( IiO O 11 uos fazendo (,om(,o	 qtv sai-chivado O officno.	 va»uardados os direitos do Estado, hoja en-

Saladas (=missões, 4 cio abril de 189. tretauto henievoiencia e equidade para com
-STLV1ANO 3RAXDO.-FREDERiCO Acc.usro. aquelies que, sem titulos leitimos, tiverem-A' imprimir para entrar na ordem dos occupado terras publicas.
trabalhos.	 Assim é que ficarão estes garantidos peloComparece o sr. Rocha Lagoa.	 direito de preempcão das teras cultivadasE approvada a acta.	 e mais certa extensão que, sem estabelecerO SR. i'RESIDENi'E, nada mais havendo a grandes propriedades a quem não tenha
tratar-se, designa para a ordem do dia a torça para cultivai-as, deixará ao occupauteseguinte:	 suificiente campo de accão e ao Estado por-Atas 1 horas da tarde:	 -	cões consií1erave	de terras, para seremLeitura da acta, expediente, apresentaçeo	endidas ou concedidas, segundo as normasde pareceres, projectos indicaçoes e rejue-	reclamadas pelo estado de nossa lavoura.rmmentos.	-	 Dentro dos limites que á connnnissão pa-Levanta-se a sessao.	

recem rasoaveis, abre-se ás emprezas e aos
particulares uma esphera de accão que, sem

111. a SESSÃO ORDINARTA AOS 5 DE concentrarem mãos de poucos as terras do
ABRIL DE 1892.	 Estado, deixa, entretanto, aos grandes pro-

prietarios de monoculturas terreno sufhci-PRESIDENCIA DO SFt. BIAS FORTES	ente a sua lavoura.
Ao moio dia, feita a chamada, acham-se	Insistindo sobre a necessidade do afora-

presentes os srs. Bias Fortes, Rebeilo Horta, mente, que, rio entender da cominissao. e
Ferreira Alves, Xavier da Veiga, Costa um meio que facilita a venda de terras me-
Sena. Frederico Augusto, Costa Reis, Ku- nos procuradas, dIa proporciona nos cria-
iitschek, Camillo de Brito e Roquette; tal- dores e mesmo aos industriaes, meios de ex-
laudo com causa participada os srs. Carlos . periencias que, sem estrago do solo aforado.
Alves. Oliveira Peena. Alvaro Matta e pode, todavia,trazerao Estado serros coelho-
Gomos Vshlarlão. e sem dIa os mais srs,	i'amontos e novas industrias.

Ahn' -	'são.	 No intuitode não complicam' asdmsposnçoes
Lula a ri ta da sessão antecedente, cuja da presente lei, com assumptos que em ou-

discussão enceri'ada, fica adiada a vo- tra serão tratados e regulados,a com missao,
tacão por falta de numero.em suas emendas, pede que supprima-se o

Não havendo pareceres, projectos, mdi- que diz respeito a reserva de minas, fontes
cações e requerimentos e nem mais nada á	minreraes etc, etc.

. 	. a corumissãO que	Findo este praso será o toro renovado até
Nesta condi(,->esesp1ei	

oljse'acões e	que o teri'eno seja exposto a venda, se as-
o senado, com suas 	tis djUd a coiimiS5ã0,	sim convmel' ao foreiro.

inIjmettea sua consideração torne verdladei-	 N. 8

	

raineiite utji e applicavei as condi:oes do	Art. 18. Supprimna-se.

	

Inovo mineiro uma lei da qual certamente
	

N. 9

	

depende em grande pai'te, a prosperidade do	
Ao art. 21. Supprima-se as palavras-ad-nOSSO Estado.	 quiridas et(- até occupante.Emendas ao projecto n. 14	

N. 10

	

N. 1

	 N.Ao art. 2.0 8 2.0 Supprimn1iD-S	
Artas pala-	' 22. Supprima-se.

N livras:-nemii Loreno liavidas ate 1889. 

	

N.N 2	 Ao art. 23. Em vez de o governo criara
- 	 -diga-se:-fica cia1a.Ao art. 3.° Suppriina-Se o mi. 3.	 N. 12

	

N. 3	 -	Ao art. 29 Substitua-se pelo seguinte:
Ao art. 4.° Depois da palavra-concessao	O governo fará organnsar o registro de

-accroscente-Se: e exploração,	 que trata o decreto ri. 431 B de dl de maio

	

N 4	 e 1891 (Lei Torrens), sendo obrigatorio
para todas as te

Ao
	do Estado, da

&o art. 12 n. 1 accrescentesemndluin.Io	data do regulamento da presente lei, e 'o-
nesse preço o custo da medi(-ao. luntai'io pai'a os particulares.

A' condição o segunda do mesmo art.	
13;accrescenteSe: -salvas as restricçoes do

art. 14.	 Ao art. 32 Accrescente_Se-nflfiflc-oJi

	

N.	 de diz no art.-diga-se: -nos arts. 20 e _1.
Ao art. 14 Substitua-se pelo seguinte:	Emendas offerecidas e approvadas pelo
Poderá ser expedido titulo de venda a	senado ao projecto o. 11 da caniara dos srs.

quem requerer a compra de terras, para es-	deputados, sobre terras devolutas, em
tabelecimerito de qualquer exploração in-	discussão.	

1dustrial ou agricola, guardadas as seguintes
regras: 	Ao art. 4.° depois da palavra-minas-

A anca vendida não poderá exceder	accresc ente- se terrenos diamantinos e ton-
de 1.000 hectares, para as terras de cultura,	tes mineraes de utilisação tlierapeutica ou
e de 500 hectares para as de campos de	industrial.
criar.	 N. 2

2.' O requerente deverá provar que dis-	Ao art. 5,0 Em vez de-terras contiguas
põe de meios ou capitaes para tornar effecti-	ás zonas ja povoadas-diga-se: terras con-
vo o estabelecimento agi'icoia ou industrial	tidas nas zonas já povoadas ou conitiguas a
que pretende montar, dentro do praso de o	elas.
antros.	 N. 3

3.' Depositar no thiesouro do Estado a	Ao art. 13 0 , depois da palavra-ficando-
quinta parte, pelo menos, do valor mnnimo	diga-se: o addjuerenSe subrogado em todos
legal mias terras, com perda, assim como das	os direitos e obrigações do primitivo com-
bemfeitorias já feiras, em beneficio do Esta-	prador.
do, no caso te não cunnprinlento das clau-	 N. 4
sulas ajustadas.Ao art. 150. 3, em vez de-uma-diga-se:

4' Neste case sei-lime-á expedido titulo	duas.provisorio das terI'as que pedir e lhe forem	 N. 5
concedidas, o fiOl soro substituido pelo ti-	Ao art. 21 accrescente-se, depois da re-
talo deti:iititivo. tinido aquelle prazo,se mos-	i'a 3. 1 . -tear que cumpriu as co:idições e pagou o	unico. As posses anteriores a 1850.
preço.	 .	 que se acharem registradas, serão mantidas

com a arca que constar do registro.
Ao art. 16 substitua-se pelo seguinte:	 N. 6
Os que occuparem terras publicas ou de-	Ao ar. 29 supprima-se o § ninico.

volutas, sem posse legitima com cultura e	Sala ias sessões, 6 de abril de 1892. -
morada habitual terão. direito a compra das	Joaqun Candido da Costa Sena.-Fran-
mesmas pelo prece mninimo legal, logo cine	c isco Fe,'ie'i,'a Aires.forem medidas e demarcadas e expostas a	A' imprimir para entrar na ordem dos
venda, nos termos da presente lei, uma vez	trabalhos.que satisfaçam as seguintes condiçoes:	SR. PRESIDENTE, nada mais havendo a tra-

I.' Apresr!Itar o requerimento de coto-	tar-se designa para a ordem do dia se-
pra até o dia 1.0 10 niovtmbro cio anno em	"uinte:tine ter annunciada a venda:	 1.' PARTE

2.' Provar que tem morada habitual e
cultura effectiva da 5.' parte, pelo menos.	Até uma hora da tarde:
dos lotes requeridos. que não poderão exce L	Leitura da acta, expediente, apresenta(-ao
der de 4.	 de pareceres, projectos, indicaçoes e recjue-

	

N. 7	 rimentos.
Ao art. 17. Clausula -1.' substitua-se pela	 2.' PARTE

seguinte:-extincçfio do Rro tornando-se o	Até mis 4 horas rima tarde:
foreiro proprietarro do terreno aforado, pa-	Discussão de pareceres: ri. 21 da com-
gando em qualquer tempo o preço de (IS000	missão de justrra e legislação sobre a re-
por hectare de terras de campos de criar, e	presentacão emque o juiz de paz de Saba_
de 208000 por liectares das terras Te inattas	rã pede 1 ara ser interpretada a lei eleito-
nelles contidos, e eonstOnte lo ju'hnitivo ato-	m'al na parte relativa a nullidade de eleu:ees
ramento.	 municipaes; n. 23 cia commissão de cons-

A clausula 5.' do mesmo art. 17. Substi-	tituirão e poderes mandando archivar o of-
tua-se pela seguinte:---A duração do f'ôro se-	ficioem que o sr. senador Oliveira Penna
rã de 10 annos no minimo, devendo ser re- pede licença por tempo indeterminado.
formado se assim o, pedir o foreiro, até com-	Levanta-se a sessão.
pletai' o prazo maximo de 25 annos.
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113. SISSAO ORDINARIA. AOS 7 DE
ABRIL DE 1892.

PRESIDENCJA uo sri. ElAs FORrES

SUMMARIO.EXPEDIENrE. - Re1irtseuta-
ew.—O,'denr do dia.--Pareeet'eS.
Ao meio dia, leita ii chamada, acham-5e

presentes os ses. fias Fortes, Ferreira
Aires, Camitio de frito. Costa Sena, Ro-
qu tte, Frederico Augrislo, Melio Franco,
Manoel Eustach ro, Xavier da Veiga, Silvia-
no BranIno, Antonio Carlos, Kubitscliek,
Costa Reis e (joines Vailadão; faltando
om causa participada os ses. Carlos Alves,

Oliveira Penua e Alvaro Matta, o saiu elia
os mais srs.

Abre-se a SCSSiLO.
São approvadas as actas, cujas votaões

ficaram adiadas, e a da sessão de liontem.
REE'RESEN'i'.\ÇA)

O Sr. Xaver (ia Veitia envia ti mesa,
precedendo-a de algumas considra:oes, a
seguinte:

Secretaria da camara municipal da cida-
de de Piranguv, 26 de inaro de 18P2.

ll1m' exin° s i-s. senadores ao congresso
de Minas Geraes.

Exin' srs.-Acarnara municipal de Pitan-
gUV, em sessão de 16 do andante resolveu,
pela totalidade de votos (los vereadores
presentes, sobre (]lias indicacoes: atua apre-
sentada pelo sr. Pedro lvo, vereador pelo
distrieto de Pilaugay. no s'ritido de se vos
pedir a fundacão, nesta cidade, de uni es-
tabelecituento de instrução secundaria, ou
uma escola supei'ic t', das que terao de ser
datas ã 10 cidades deste Estado; e o ati'a
pelo vereador uiuuiciAi. Sr.Americo lia-
lua, aiim de se vos i;e tt it', lambem, a deli—
luera'ao, que jã iniciasíes, de um ramal de
via terrea que, da estação de Pitauguv,
venha atá esta cidade.

A primeira inlicação tia camara, que falia
em nome do povo, que dia representa,
funda-se no amor (leste mesmo povo ir tus-
Irucção e este autor se prova pelos Ilibes de
Pitanguy cuja menção jir d longa e desnec s-
sar ja, que tõm conquistado, e muitos ti ins-
ta cio pl'oprio trabalho, titulos scieritifieos
nos ditierentes ramos de iustruc( LO: a me-
dicina, as seien'ias jui'idicas e soiiaes, a
engenharia, a Ilteologia... tem tido verda-
deiVos cultores nos tilhos de l'itauguy, mui-
tos dos quaes têmoccupado posição elevada
e merecida no governo do Paiz.

Esta realidade, que a camara apraz allir-
mar, muito se leve irs aulas, que deraju
aqui. outrora, Candido JOsá Toletitmno, te-
uucnte Zecliarias Fernaudes Xavier Rabelio,
e outros illustres mestres tomo sejam,
Luiz Gonzaga Pereira tia Fotiseca e Rvni.
.ioito Baptista Porto.

Estes cidadãos, guiando os primeiros
passes da mocidade titi gloriosa carreira
das letras, foram, pode a camara aflirumai-o,
a causa do grão s'ientiiico, que obtiveram
muitos dos aI [udidos filhos cia terra: por
quanto, encontrando, tio logar de seu nas-
citflefltO, manauciaes da instrucção, sem
ser preciso buscai-os bege e coai maior
dispetidio, tino semente aprendiam a amar
as letras, mais tatnbeui graugeavain meios
de vida para levar avante a jornada ence-
fada: assim d que alguns, exercendo, por
sua vez, o inagisterio, conseguiram. ('01)1 O
fructo de Ido nobre babo i', o termo laureado
ila ,jornada a que filhos de paes petu'es,ahii'i,
ituo alt 1 ngi iam.

Demais, exc i n s senadores, um estabele-
cimento, COmO O de que se cogita, não
é unicamente para fazer doutores: sao mui-
tos os rapazes pobres, :010 quem a natureza
é prodiga em dotes intelleituaes, não culti-

vados e aproveitados para outros misteres.
por t'altar, tio Ioga i-, um tal estabeleci-
mento.

Este munh'i[io á listo testemurdma.
Quanto ri senrunda i idicacimo a camat'a á,

lia mister de dizer muito, porquanto ti
(lida, que cita comisigua, acha-se motivaà.
pela sua adoprão, Clii um dos i'a tu os 1)
congresso, ej ri d'atues por atua das assem-

[das provincines, cujo acto foi anntiilado
por outro de , um iii irstre governador da di-
ctadtmra.

Entretanto, a velha e legendaria cidade cie
Pitanguv, com predios e edificios publicos
importantes. muitos uego'ianmtes e proprieta-
rios, que, ha muno levam, ao tliesotmro pu-
blico, sua contei buirão au rival: 9OVOCriO,
que teum, inCSinO cm selistir rebnides. culti-
vadores de café e can na, para raio plantio
se adaptam os terrenos, é certamente. dig-
ria de melhor sorte; não merece o deslirezo
dos poderes pubi icos, que volvam, p ara Ala,
sua attenção.

E a ca tua ia está itt t'ormair do que as es-
tacões de Pitanguv e Cardosos, proximnas ti
esta cidade, sao justamente, das que maior
rendimento otTereceu a etnpm'eza -Oáste dc
Minas.

Assim, e sudo a distancia dajaeiIa esla-
ção iv cidade do mesmo nome, igual a 5 ki-
lomfttros apenas. o que importa peqae:to
citas aos cofres do Estado pela garantia de
Juros sobre pequeno capital,a carnarti aui'-
da deferimento a este polido, de modo a sei'
cite ulite realidade.

Exms. si-s. Deferido o duplo pedido, sub-
utenido tio vosso criterio, tereis assegurado
o progresso iutelle'tnai e material aos ha-
bitantes desta Zotia, de rujas bemirams sereis
eretores: cites t,emd ir-vos-do e, jamais, s
apagarti, em sua alma, a leio brau;a cio ou-
grosso, o primeiro, que, melnoi'ica e moral-
mente I'tiilando-se. felicita o le'endtirio Es-
talo de Minas (4em'aes.

Saude efrateruidade.—Vasco Azevedo. ote-
sidente (ia canuira e agente exerutivo.—Joá
.1. Cordeiro Vailadares vi('e-presidemite. -
A l" parte a c'omnhissa) de mustrni'çtco pu-
ldicti.—A 2. 4 parte, esperada até a sessão ei-
diu a ria,

ORDEM DO DIA
PARECERES

São approvados sem debate, c ada em por
sua vez, os de mis. 21 o 23,

O SR. PurisInExiE. miada mais havendo a
tratar-se, designa prIm'a a orlem do dia se-

AG ã utila hora da tarde:
Leitura tia acta, expeliomilI'. apresentação

de pareceres, projetos, i ndi'açãs e me 1 ue-
rimentos.

2.1 PARTE
At(', 'is 4 horas:
3. a discossao do projecto n. 11 soi'e ter-

ras devolutas.
Levanta-se a sessão.

DISCURSOS PRONUNCIADOS PELO
SR. SENADOR COSTA SENA, NA SES-
SÃO DE 29 MARÇO DE 1892.

LEI DE rF.miriAs
O Sr. Costa Su'ita: —Von m'espon der re-

sumidamente ao illusti'e seitelom'. (-lhe me
1irece3cc) tia 1 m'ibumia, no que diz respeito
ao art. 3.

Se bem ouvi, a pi'iucipai duvida que paira
no espii'ito do nobre senador, ',ersa sobre a
eousei'vaciro das multas, que occupam so-
mente o terço superior das montanhas, e

era t'r',ii ' a que tomem neCess;u'i:ts para a
e ai imneut'acãO tios rnauauciaeS.

A resposta completa deste questão seria
mais unia prelecçã o de geologia do que cnn
diseui'SO detlicil em uma corporação legis-
lativa, a proposito de uma lei de terias.

A necessidade da conservação clastnattas,
para cotmservação dos mananctacs não pôde
qUaSi sei' objecto do discussão, porque a sei-
encia soiemmmemente conifii'inada pela expe-
rie1cia, tt'ansfortnoua em uma especio de
axioma.

O SR. MELLO FRANCO.—Hoje.
O SE, COSTA SENA:—Sii,i; hoje. pom'lue,

os estudos relativos a este rissttnmpto tetil si-
do, nestes ulti trios atritos, finitos ni iii uuciosa
e acuradamente.

Todos sabemn, porém, que jt'r:to tempo de
Hunibollt. suas sabias observaçoes torna-
ram bem claras e patente esta necessidade.

Um tacto unico liem conhecido é bastati-
te para remover qualquer duvida ir respeito.

Em muitoS arcluipeiagoshaiitias onde nutri-
ca 011 quasi nunca chove, e onde, eritretan-
to, as t'orites de aguas potavel são pereu-
nes.

Na ilha, por exemplo, de S. Thomé, não
ithove, entretanto, as fontes que lã exisitein
são constantes e não podem ser nrttribitidas
a intiiltraçõeS marinhas; são fontes de
agua doce que nas:cmn das encostas dos to-
gares mais altos da ilha e, sito de vidas a ('0l'-
densa---ao do vapor d'agua da atlmmnosphet'a,
rto cimo Ios montes cobam'tos do florestas.

E' facto observado, sr. pesidente, que
hasta devastar-Se certa extensão de maltas
no terço superior das inontaiihas, pata que
nesta mesma direcção, as fontes desappare-
caiu ou diminuam corisideravelmetite. alIe-
ramudo-se o rogimen das agitas.

Ora. parecerã isto uma questão somenos,
nas cir'cunistiLnjtl em que nos achamnos.

Dirão que as mattas existem por toda par-
te e que seria fora de proposito exigir-se
que os 1mropt'ietnlrioS conservem as rnattnis.
uni tal extensão de suas terias.

Entretanto, é uma questão palpitante que
ha muito tempo devia ter merecido a atten-
ÇiC) dos poderes puhiicos, sendo discutida e
regulada por meio de leis, que de modo al-
gumexistem entre nós.

Conheço povoações que eram a utigarneu-
lo muito bem abasteéidmis d'agita; tinham
chafarizes publicos alimentados por dons e
Ires rnananciaeS, suilicientes para umagl'afl-
de e populosa cidade; entretanto a inctu'ia
do governo e das ciimaras municipaeS, con-
sentia que os lenhadores e tiradores de ma-
deira fossem devastando as tnat.tas nas ser-
ras e tias visindianvas das nascentes. de ou-
de resultou, que essas povoações vém-se
dispondo apenas da agita necessaria para o
uso das casas.

Deixando de parte as cidades, se percor-
rermos o que cl i arnatnos—m)latta. veremos o
seguinte: nas encostas das serras onde o lei--
reno é mais fresco fazem os agricultores
roçadas e queimadas; fazem-nas ainda nas
vmsinbiauiças dos ribeirões e rios, donde re-
sulta que, depois te 1 ou O amos de cultura.
,o tileSniO logai', o volume das aguas fica
reduzido ir uma pequena fracção do que
era.

Eu conheço ribeirões que lia 10 ou 20 au-
nos eram capazes de mover grandes rnaclii-
utisunos e que hoje não poderão mais do dlulcI
arrastar um pequeno moinho ou guindar pe-
los ares o classico plangente e primitil o
inonijolio..

l-'rjvados iliit.ttta, deste elemento de vida,
como itavctnos de povoar certas regiões?

Havemos de esperar que nasçam de novo
as florestas

Havemos do obrigar nosso povo, que em
geral, uão péde ver urna arvore em pá que

não se lembre logo tio machado, a fazer
plantarão de arvores que substituam as fio-
restas desasti'adawente destt'iiidas

Certamente que não: porque seria clamar
tio deserto.

E' por isso que a commissão pede que se-
jam conservadas as rnattas ri o terço superior
tias momitammiints. e aqimeilas que forem ned'es-
serias haia á conservado de inatiamo'iaes.

Pedimos mio terço superior das montanhas
porque á abu que as alvores são mais mteces-
sanas ir com(S'-'I'vação dos mnananciaes.

Nem pode haver contra isto grandes quei-
xumes, porque ria parte superior das serras.
os terrenos suo gerrthneute de quaLidade in-
ferior, e mesmo por aqueiles que não Jran-
stlin rias vantagens da conservação da vege-
teto, se s<-to mitmbisadas quando já estão de-
vastadas as tem'rtis tios terrenos planos.

A commuissáo tornou uni pouco mais am-
pla sua mcd iitt: pediu mi conservação das
tnattas qnc t'ore'mu necess:it'ias, porque em
motutos Ioga t'°s imao existem saras nas visi-
nimauças: as fontes proem d' olhos d'agua,
em plamimcme, cercadas de vegetarão mais ou
menos abundante.

Estas fontes podem ser devidas a iafiltra-
çnes naus ou menos longnuas, pode s(, i' que
tino delieudaiu da v'egetacito eircuinivisitmlia:
em todo o caso, porém, é prudente adoptei'-
se o que pede a cominissão, impedindo-se o
curte tios vegetaes ciii suas proximidades.

0 segundo ponto a que se referio o meu
illustrecoiiega penso que versa sobre minas
e fontes mirtem'aes de applicaiões therapeu-
ticas ou industriaes.

Podemos dizei', si', presidente, pelos m'a-
rissunos conhecimemitos que temos do sido
mineiro, Sob) o ponto de vista geologico, que
qiunsi nada se conhece ctn m'elação ris suas
mrminitiS e fontes mineraes.

Muitas vezes em lima região que todos
dizem ser mutilo conhecida, existem fontes
da mutnOi' importa riria fontes que prestariam
ri tilorapeutica os melhores sem'viçoS. e que
são desconhecidas. porque mirro estão nos
casos daqueblas que podem ser facilmente
r( tcollhecidlas por qualquer transeunte,
1uimvcsqtwm' que sejam os seus conhecimen-

tos, se não forem iniimunciosamenite exami-
nadas.as,

Facil á reconhecer-se a agua stmlphiu'osa,
lia porém, outras das quaes não se póde di-
zer, o meslilO.

São muito conhecidas as aguns de Caldas.
do I,amharv e do Caxambú, mas, quem e
que couIiece as auas das visinhanças do
Araxá

Mas. quem conhece nossos sertões, onde
os viajantes raras vezes penetram, limitan-
do-se, não poucas vezes ao estudo e exame
das ma rgemms da estrada?

O SR. MEI.LO Fivaxco:—SiLo da mesma na-
tureza.

O S R . COSTA SE,A:—Alli é flue esta a

questão. pode afflmrar se existem Ou rico,
qual sua natureza?

O SR. Mi':t.u.o FtuAxco:—MCS, v. exc. re-
serva para o Estudo as minas e fontes urine-
i'aes já conhecidas.

i) Sri, COSTA SENA: -Sim, as cortheeida.
E, como já disse muitas vezes, estas mm-

nas e fontes serão vendidas, por preços es-
verno, em virtude de leitmrt,eiecidos pelo go 

que regula i'it a matei'ia; porém, sei ri disirne,-
cão de sõlo e sub-sólo.	-

Se a countiuissão assim neo pensam' somei
eu o vencido.

Estou convencido, porém. de qiti a Conis-
tituicico Federal rios vêda distmngiiii' da pro-
prmelade do silo a do suh-sõio.

O SR. CANtt,t,o mIE Bust'ro:—\ , cxc, pode
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explicar corno é possivel o Estalo reservar
minas sem terras.	 -

O Se. COSTA SENA:—Perdão, Eu n ão dis-
se nem penso que o Estado possa reservar
minas sm terras.

O que eu sustento é que, pelo disposto na
Consui ução. sempre que elie vender o sélo,
esta eimieudi.Jo que vendeu tambem o sub-
sólo.

Supmonhamos que a cornmissáo do gover-
no n'ata de nied1r terras devolutas.

O engeiiheu'o geologo, encarregado de
examinar se lia ou não terras devolutas, mi-
nas, fontes mmneraes etc, se existirem inrli-
caeã') na planta dos terrenos, sue posicão
exacta, torrmecerã ao governo informnacões
sobre sua importancia, ficando dias com as
(terras, s')Io e suh-sélo que, forém julgadas
necessamias -i reservada pata
serem vendidas noutras coridi»ões.

Quem quizer Comprar reinas ou fonte mi-
teiral etc. comprará sõlo e sul)-sõlo

O Se. Metro FmiAxco:—Mas, a lei tião
crea repartição que forneça estas in forma-
cões.

O Se. COSTA SENA: — A lei diz que fica
crearie.

O que nevemos fazer é pensar rio numero
de empr?gados que nelia hão de funecionar,
de moto que seja cousa possivel tias forças
do om'amento.

O Se. CA nr.Lo DE Beiio:—Mas. a mina pé-
de occupar grande extensão no sõlo e sub-
solo.

O Se. Cos'rA SENA: —O engenheiro tendo
em vista a impurtancia da mina. tomará ter-
reno conveniente.

Tornara, por exemplo, um quadrado de500
ou 699 metros de lado etc., sendo os terre-
tios adjacentes aos reservados, vendidos a
quem quizer compraI-os, corno terra de cul-
tura ou de campo de criar, e pelas condi-
ções determinadas, não na lei das minas,
porém ria lei mie terras.

O Sim. CAmmLi.o DE Berro:—E se a jazida
continuar no terreno r 1 ue se extende, além
do que o engenheiro reservou com a minai

O Se. COSTA SENA:—Fjcará esta conti-
nuação pertencnn10 ao senhor do sitio e, si
Por utilidade publica, haverá desapropria-
ção, esta grande limitação ao direito de pro-
pried ad e.

Se por occasião da demarcação, exame a
venda (Ias terras, não forem descobertas mi-
nas ou fontes mirieraes, as que forem de-
pois reconhecidas serão do dorme do sitIo.

Não jmenso que o Estado possa vender a
superficie e reservai' o sub-sélo.

A Constituição Federal não admittio esta
distinceão.

Como o senado bem sabe, sr. presidente,
não é urna novidade pertencer O sub-sólo ao
possuidor do sólo.

O germen desta doutrina clararrmonté se
manifesta na carta regia de agosto de 1817.

Um decreto de 1829 e a lei de 1833 vieram
confirmal-a de modo irrefutavei.

Bem sei que avisos, mais ou menos des-
concertados, quizeram implantar os pririci-
Pios onpostos; ficaram, porém, tendo , i

 de avisos, para quem a despeito da lei,
se quizesse dar por avisado.

O Sri. C.mmmr,ro DE BntTo:—Perfejtamneat.
bem.

O Se. Cosi.. SENA:—Pois não é certo que
as leis e decretos se occuparam das minas,
das terras devolutas irada dizendo sobre as
existentes em terras particulares.

Pms , mão estava bem cstatmmirlj m ine os
hrezil,,,nw precisaram de licença para a
explora ie de minas em suas terras?

Que siuitjoa tudo isso senão a fusão com-
pleta das propriedades do sólo e sub-sólo'

Quem vender o sólo não pôde reservar o

sub-silo sem femim' o pacto firitIaimiental da
União.

O Estado sé pode guardar ou resem'ver, se
quizer, séio e sub-sélo das minas conh adi-
das; distinguindo as propriedades pela C nus-
tituicão,

O Se. ROCHA LAGOA:—Absolutamente não.
O Se. XAVIER. DA Vmos:—V, exc. assim,

t'em'e o direito de propriedade do Estado.
O Se. COSTA Sex,:—Àssimmi parece ser, eu

porém o conservo, conto o Estado o recebeu
(ia União.

() Se. XAVIER DA VEIGA:—O sélo é tão
disti neto do sub-sido que :i Consti-
tuição Federal fez esta distjnc'ão,

O Se. Cos'm.t SENA:—Mas, entregou-os ao
mesmo pi'oprmetarmo.

A Coristitui;ão da União, assim proce-
detido, foi sabia e prudente.

Procurou seguir o svstanma imiglez, dei-
xando ao proprmetam'i) da terra, em que exis-
temo minas, plena e inteira liberdade.

Quiz evitar as confusões, difliculdades e
attritos que tem eniliaraçado o desenvolvi-
incuto industrial das minas, cmii todos os
paizes em que se implante esta subtil dis-
ti n cçao.

Demais, é bem clamo, sr. presidente, que
se o Estado reserva e guarda pra si as Vau-
tagens que podem vir do sub-súlo, deve
tamnbem sujeitar-se aos iuconvemnemmtes que
de Iá lime possam resultam' um dia ou ou-
tro.

Raciocinmens com iinpar'iahlanle e vere-
mitOS prima otm,ie mios luva a logica.

Um iuidivid no qualquer compra o sólo; o
Estado conserva LJam'a si o sub-sóIo na espe-
ranca e supposicão de lá encontrar cousas
preciosas.

Existe lá pelas profundidades mima ferida
ignorada e desconhecida tanto pelo vende-
dom' como pelo comprador.

Se esta fenda produzir mnetaes ou pedras
precios:s, Serão para o vendedom', e produ-
zir um cataclysmna que faça voar pelos ames
ou precipitar-se rio abvsmno, o proprietario
coin todas as suas propriedades, o Estado
miada tem que ver com isto!!

Ainda umais, sr. presidente, dizem os ju-
risconsultos, que hão de me perdoar qual-
quer sacrrlegio, que comiuotta nesta uiva-
tsão de seu territorio e seãi'a, que o Estado
e mn direito mie propriedade, conto o inmdivi-
duo, que pode dispor delia, como bem lhe
parecer, podendo vendem' suna parte e reser-
vai, outra.

Mas, em primeiro iogai', esta proprieda-
de de terras (l ime a União acaba de passar-
lime, veio, Li meu ver, corri certo oImu; a União
estabelece que o senhor rio súlo, é senhor
do sub-sólo, isto é que não se polo vender
um sem vendem' o outro.

Em segundo logam', se o Estado é proprie-
tario, como qualquer outro, deve estai' su-
jeito as mmiesmnàs regalias e conmsequermcias,
e cri peço licena para applicar-lhe o direi-
to que aos outros se applica.

Compra um individuo o sóio, guarda o
Estado para si ou para vendei' a outi'o, o
simb-sÚlo.

Eis aqui o exemplo de dons visinmimos, e tão
vismnhos que tenho escm'upulo de dizei' que-
sejam de pam'ede e meia.

Com effeito tido se sabe onde está a pare-
do divisom'ia; não se sabe onde acaba a se-
perlieie do sõio. Contra todas m'egm'as mais
ou menos expessa, para principiar a do sub-
sóio e, como querem que haja a tal separa-
ção, digamos que dia comeca onde houver
ouro, omi outra qualquer m'iquezr mineral.
Existe, 1jOjs, a fraude!!

O 'direito, porem, estabelece que, quando
a propriedade do um dos visinhos Causa es-
trago ou ruma Li de outro visinimo, é o dono
pa primeira obrigado a indemnnisar o da se-e-

mimIlr: logo se o Estlo gtm:iria o
o cmitac1Y' quando voam' destro" o silo,

deve 'O Estalo inmdemnnisar o pi'oprmetario do
Sólo, o que nunca se deu.

Deve o Estalo pagar as coulsequcuieiaS dos
terremotos, das erupções vulcanticas etc.
que cen'talmmenite nascem do seio de sua pro-
priedade.

Dirão talv-'z: qu' culpa cabe ao Estado em
todos estes miccihemites?

Por acaso é eiie a causa dos cataclysmas
ou poderá removeI-os ou coujuirah-os

Não deve applicar-se aqui o que se chama
em direito. se não me engano, vicio redimi-
hitom'io, porque o Estado não conhece se
vai oum não havei' terremoto, e, mesmo que
soubesse não poderia evitei-o.

Mas, si'. presidente, foi tamnbem o Estalo
que lá guardou os ihesouros e as gere mmi
Cusiaram-ihie as jazidas algum sacu'ificio,
trabalho ou dispenidio'?

Poderá elle lazer circulam' a riqueza se o
dono a isto se oppuser?

Ainda moesuir') que a Constituirão não ve-
dasse a tal thistinucção, penso que o Estanho.
m'asoave!iiiente não devia estabelecel-a.

Pode o homeun viver sem o sub-s'do, p0-
m'ému. nunca semi o sitio douide lime vem o pão.

O co ntm'n rio SI poulem'ia da m'-se em um paiz
ex.'epcional que vendesse prodnmctos de oim-
tras industrias. recel)endo de outros tudo 1ume
fosse niecessario Li alimentação. Será isto
urna excepção quasi inCOudebiVei, porém
mia) is regia.

O Estado, ao vender i) súlo, não deve pois,
impor condi ções levianas a quem não tem
reniedio sinão compraI-o para, com seus
prouluctos, satisfazer as primeiras necessi-
de les da vila.

Smgamos de modo completo a escola iru-
gleza.

Deixemos ao propm'ietai'io o direito pleno
mie sua propriedade, applicando, sómenmte em
casos extremos, limitações que, ao menos
em principio, podem ou devem ser nulmfica-
das ou acau'retau' nova-, e mais attentorias ao
direito de propi'iedah'.

Corri eíiieito, supponm hamos que o gover-
110 obriga o pi'eirmeta mio ri explorar suas mi-
nas. pau'). hteieti'iO publico, pode o senhor
da mina exlm';mhmir o ouro e guardai-o depois
em suas cautelosas arcas.

E tema o governo o poder de obrigaI-o a
pol-o em eirn'uiaçiio, gastando o que elle
quer guiai'dai'? Penso que niLio.

Pois, udo é certo jime tão inutil é para o
publico o oimi'O no interior da terra, como
ias burras elos usui'arios
Como é muito natural quem tiver minas

expioraveis lia do fazer tudo que for possi-
id para exploral-as ou vendei-as a quem
'l imeira fazem' -i

Quem possuir ouro em suas arcas quiem'e-
ia por certo mnultiplical -o ruo comnmel'CiO e
rias industrias.

Fique ao propm'ietai'ii) a liberdade e pleni-
tude de seu direito.

Deixemos que as cousas sigam seus cum'-
505 flatmim'aes c- não queiramos cream'
gres e distmucçes (iliO neo podem offdi'ecer
resistenn'ia solula aos embates da loica e
da i'azão.

São as consequenn'ias C que SOU levado.
sem conhecer o que haja rio direito estabe-
ien'mdo pelas couvenmencias.

Se estivem' eun eu'ro, tenho felizmente, de-
;lute de mim, iilmistm'elos jmli'iS(-i)iStiltOS e
mestres que farão com meus diga nos
em nada perturbem tão importante lei 3fcL-
(o bem),

O S r . Costa Sena: - Sr. presidente,
pedi !u palavra para responder Lis cousjde-
raeões tio mllustm'c senador, o sm'. Xavier da
Veiga, com as quaes sinto declamam' não
posso estai' de act',iti'do.

Fala s. exc. sohme o inicomivenmiente de dons
preços urucos. Evidentemente, coou este svs-
reina parece que não se deixa ao governo
jogo algum; leiva-se-lime apenas o direito
de levantar o preço quando foi' isto possi-
vei na luasta publica, uma vez que estabtehie-
çamos em lei o preço de 2O0UuJ por lien'tai'e
Para terras de inatías e o de 6S000 pom' lmec-
tare, para as termas de campo de cruel'.

À (mommissmi') tratou de evitam', estabele-
cendo bus preços unidos, os inconvenien-
tes gravissirnos que teriam do surgir do svs-
terna de vam'ios preços.

Em primeiro logau', sendo as teimas de
muitas n1uialidaies diversas, deviamnos Iam-
bem estabelecer umnu immuensidade de pre-
ços, que se dividiriam de um modo innieti-
tuinio e cahiamos riaquelie gm'anmde e perigoso
extremo já assic'naiad o por llacorm—sintil"
es? pulret'i quorl inpulcerens J'actu/n es?,

A questão nle qutalidaie de torra nada
tem da absoluta.

Dizem'-se que uma terra á má de modo
absoluto, é cous't quasi sem significação,
porque póde ser má para urna cultura e bóa
para outra.

Um campo nas visinliauçnus de S. JuliLto,
para café umenhurn valor terá, mas para a
batata é prodigioso e pana a vinha admira-
vel. Dous preços unicos evitando muitos in-
convenientes trarão ainda a var i edade de
culturas.

O pm'eço elevado das terras de mattas para
que sejam rutilisadas mio plantio da uva, lia-
teta e muitos cei'eaes, excellentes campos,
intm'otiusiumdo-se em nossa lavoura metimo-
dos mais racioriaos e iutelligentes.

O Se, X. DAVEIGu:—E o campo se desti-
na exclusivamente a ci'eação

O S R . C. Sex.s :—E' este seu fim principal.
porém, não exclusivo.

A commissao pensou bem quando estabe-
leceu para estes o para terras de mattas dons
preços uiniCOS.

Seria cousa arbitraria estabelecer-se
muitas qualidades de campos uatui'aes,
quando é certo que elies têm quasi por
toda a parte seusívelmcnto a mesma mia-
tui'esa.

Em seguindo logar pezou no modo de pen-
sai' da commissiio a consideração seguinte:
estabeh ' ''' ido um preço rouco, tu é o 111111[1110,
rlesapp t 'SCC, por assim dizem', a questão de
qmialidmqe s'm'ia sempre P, sempre das
mais e uplicaias, abrindo a porta á abusos
e am'bitr;um'iedades.

W. portanto, o nobre senador que esta
questão o preço não tem o inconveniente de
não attendem' Lis diversas qualidades lo ter-
ras, qualidades que não se pôde detei'minmam
em absoluto porque terrenos (itiO não jtres
tam para una cuuhtum'a, para outm'as São
ad mi rave is.

Uni preço unico tem a grande vantagem
de eciuumm' as classificações muitas veses
subtis e cavilosas.

Por exemplo: um individuo qualquer,
desafecto ao juiz commnissanio ou do medi-
dom' m'eqmmem' uma teu-cento, estabelece este im-
mediatamente ri qualidade e diz :—a qumali-
dale é tal e á dia se appluca o preço maxiuno.
O preto ridente contesta e mi questão ltttnle
tranmsl'om'rnnr-se em unia discussão internii-
navel causando diflicimldadn's quando nos-
5) i ntento é justaiuenu te acabar com elias.

Demais o preço unico tem ainda uun'a vau-
tagern que pôde ser estabelecida em orne n-
das, se acaso o senado em suma sabedoria,
julga], coniven ieiute.

lim
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Estabelecido um pt rninimo para cer-
tos terrenos, supponliatuos que, em hasta
publica niugueni lança este minimo; nofirn
de dois, tres, quatro ou cinco aflitos. niu-
guem comprando oterreito, pó 'euma emen-
da estabelecer o que muito stibiainente se
acha estabelecido na legislação americana,
e qu consiste no seguinte: quando no fim
de certo tempo a terra não acha comprador,
reduz-se o preço de um tanto por cento;
se ainda assim no fim de alguns aunos não

vendido, faz-se nova reduccão e assim
por diante até que chega-se â um preço que
ocolono pobre pôde pagar. Podiam oppor
i este svstema uma objecção natural:

Sendo assim, fica o comprador á espera
desta baixa de preço. Isto, porém, não é ra-
zoavel, porque não se póde suppor que o
comrador, por questão de alguns mil réis,
deixe paralisados os seus capitaes duran-
te tanto tempo e o systema terá utilidade
para o colono pobre.

Lembro, portanto, a v. exc. que. se  en-
tenle que o preço unico tem tamanhos in-
convenientes, estabeleça como válvula de
segurailça o systema dos americanos, esta-
beleçm esse systema ciii emenda e o senado
decidirá em sua sabedoria e deve ou não
ser acceito.

Disse ainda o nobre senador que é de
grande iuconveniencia estabelecer-se que
a uinguein é licito comprar mais de 1 lotes
de 25 hectares cada um.

Sr. presidente, as vantagens desta dispo-
sição são, por assim diser, incalculaveis.

Um dos grandes problemas que temos
deante de nós é o auxilio devido a grande
lavoura. e o grande meio de nos livrarmos
de certas dificuldadespara o futuro é im-
pedir-lhe o desmedido desenvolvimento sem
comtudo querer destruil-a de momento,
quando não temos outra que a substitua.

A lei de 13 de maio modificou, pelo me-
nos, por um seculo as condições da nossa
lavoura e modificou por modo tal que ao
legislador prudente compete estabelecer
providencias que attenitem os males que
d'ahi possam provir, reflectindo não só so-
bre as cousas do presente como ainda sobre
as do futuro.

Que vantagens teria .i instituição de gran-
des lavouras na crise que atravessamos?

O Sa. X. DA VEIcA: —V. exc. não quer
soccorrel-a, quer extermirtal-a.

O SR. C. SENA:—Que vantagem terá o fa-
zendeiro em comprar 300 ou lt) alqueires
de terras, se lhe faltam braços mesmo para
cultivar poucos hectares.

O S. X DA VEIGA:— ISSO é v. exc. decla-
rar de ante-mão insoluvel o problema da
immigração.

O SR. C. SENA:—Ainda mais o svstema de
coiceder-se a um individuo extensões con-
sideu'aveis de terrenos, traz como conse-
quencia fatal a continuação de methodos
rotineiros e atrazados em nossa lavoura
(não apoiados).

O SR. R0Q.UETTE:—NOS Estados Unidos é
o contrario que se dii.

O SR. C. SENA:—Lá são outras as coridi-
ções e outras as necessidades.

Aqui o agricultor seguirá a velha rotina
até que, cançada a torra. mudará o abarra-
camento para ndeante,levando coifisigo uma
especie de machado de Afila, proinpto a tu-
do destruir em seu caminho.

Se, porém, o fazendeiro tiver apenas uma
peque ia extensão de terras, elie, em vez de
destruir as ruattas, procurará conserval-as,
adoptar;t methodos de cultura que não des-
valorisem em pouco tempo o terreno que lhe
for concedido.

Ha, por certo, um meio termo no systema
de venda e concessão de terras que não,
fará mal aos grandes iroprietarios, a esses
que já possuem seus terrenos.

Emendas prudentes sanarão esta diflicul-
dade.

O Se. R0QUETTE:—Mas, impede que se es-
tabeleçam novos grandes propr ietarios.

O SR. C. SENA:—Novos grandes proprie-
tarios que no momento actual só podem tra-
zei inconvenientes, e nada podem fazer,
pela falta de braços e exagerado preço de
mão de obra.

O SR. R0QUErr'E:--São os unicos que fa-
zem alguma cousa.

O SR. C. SENk:—E' justamente á estes que
se acham em caso de penuria que o Estado
deve soccom'rer, e foi justamente em favor
destesque a commissao eslatreleceo alto pre-
ço para as terras, no intuito de impedir que
o immnigramite. logo que chegue, se torne pro-
pr ietar i o.

O Se. X. DA VEIGA dá uni aparte.
O SR. C. SENA:—Com'to, ou antes modifi-

co o estabelecimento de grandes proprieda-
des, porque estas nos trarão inconvenientes,
pela rotina e pela falta de braços.

Não é durante dois seculos que teremos
braços para a grande lavoura; e a prova é
que na rnatta, apezar da elevação do salario,
apezar de outras condições vantajosissimas,
ninguem ignora as dificuldades com que
luctam os fazendeiros para encontrar traba-
lhadores.

O SR. X. DA VEIGA:—Circumstincias de
occastão.

O SR. C. SxA:—Mas, circumstancias de oc-
casião (Ite infelizmente se vão prolongando
por muito tempo, e uingue:n pode prever
quando virá o termo de tão angustiosa si-
tuaç ão.

As vantagens que o Estado de S. Paulo
offerece ao immigrante são tambem de mo-
mento e hão de se transformar cru vauta-
gemn para o Estado de Minas.

Em S. Paulo o colono não é senhor do
solo, não é senão uma entidade alugada.

No momento em que elte adquirir um cer-
to peculio, procurará tornar-se proprietilri()
e não encontrará terras, por preço compa-
tivel com suas forças.

Em S. Paulo não existem terras devolutas
tão extensas corno em Minas, e -L

de imniigração se estabelecerá de S. Paulo
para Minas, vindo de lá o colono, conhe-
cendo nossa liugua ecostumes e que nos set'a
muito mais util do que o immuigrante vindo
directamente da Europa.

Entre nós encontrará elhe, para comprar,
terras em pequenos lotes, formando assim a
pequena lavoura de itu migrautes que aqui
já adquiriram seu pequeno capital.

O que vier directamente da Europa, an-
tes de poder fazer como estes, será, durante
algum tempo, o trabalhador de miossosgran-
des fazendeiros.

ElIe virá estabelecer algum tempo depois.
a pequena propriedade, porque corri (tons ou
ti'es trabalhadores tirará de seus poucos lo-
tes os resultados que os nossos homens não
tiram de legoas de terras.

Foram estas as considerações pelas quaes
a com missão julgou conveniente estabelecer
o alto preço e limitar o numero de lotes.

O SR. X. DA VEIGA: —Não imnpugnei o pm'e-
ço, mas a sua exagger'açao.

O SR. C. SENA:—No é exaggorado.
E trina consequencia natural de nossas

cire um stan e ias.
Estamos pagando no presente Os erros e

facilidades do passado. (Muito bem).

til.	 URIj1NARIA, xiS 8 DE
ABRIL DE 1892

PRESIDENCIA rio sa. BIA5 FoRrEs

- dos s's. R. Horta, C. de Brito e Presiden-
te. —Ordeuuu do dia--Terras devolutas.—
Discursos dos srs. C. Reis, M. Franco,
C. Seria, Xavier tia Veiga e R. Horta.
Ao meio dia, feita ;L 	a'iinirn-se

presentes os si-s. Bras Fortes, Rebeilo lior-
ta Ferreira Alves, Meflo Franco, Aritoruo
Carlos, Manoel Eustaclno, Xavier da Vei-
ga, Silviaruo Brandão, Kuhr1s'liel, Itniiiet-
te, Canil lo do Brito, Cosia l{cr s, Rocha
Lagoa . Costa Seria e l"relterucu Augusto;
faum.arido cern causa h,umm'tie1pi	os si-s- ('rir'-
tos Alvos. 01 iveiu'a lemmmua e Abutre Matta , e
seni elia os mais si-S.

Abre-se ri scssiio.
E lila e ;mpprovadri a acta da amitece-

dente.
RECLAMAÇÕES

O Sr. Re110 IIorta:—Sr. presidente,
pedi a palavra sónie lute parti declamam' que
deixei (te conul(flm''e r á sessão de honitem
por suppOr que ainda estivesse em vigor o
decreto rio ex-governador do Estado, decla-
ramido esse dia t'erua(1o. isto é, o 7 de abril,
e, portanto, que não houvesse sessão.

Ap leve ito tatu) cal a occas mao para fazer
uru ligeiro reparo ir tm''elio do discurso
do nobre senador o sr. Caunilio lo Bm'ito,pro-
ferido ria sessão de 21 do passado e publi-
cado mm O Estado dt_iftoiç de 5 (10 correu-
t, mia parte em que é atti'il)uilo ao orador
uni jinzo, que não emitiu, rios termos em
que consta do mesmo discnso, o i nc ex-
trarmlio tarifo mais quando algumas comisr-
derações que então fez, dum tri bruma, lo-
ran, posteriores ao discurso do nobre se-
miador.

Refiro-nmo ao seguinte (lê):
«Julgava que o nohm'e senador (Sr. X. da

Veiga) ia fazei' urna outra, commiiei'açan' em
additamento ã do sr. R. Horta—que a Cons-
tmtuicuio não i1uiz se i'eterui' as terras devo-
fritas».

Sr. presiriente, parece-rume haver equivoco
Oh 1ti pauto do nobre senador ou da tvpo-
grapi ia,

O Inc (-ti foi cousa inteir'arnemmto
diversa e corista das observacões que fiz, e
esta. ines rias como lia pouco disse, depois
do d iSc mm'o do meu ml lust m'e co lega.

Acredito que o pi'opm'io sr. senador Camnil-
lo de Brito estara convencido de que lia
aqui uru cigano.

• SR. CiMiLr,o DE DeiTo: —Pois não.
• Se,. REnEm.Lo HORTA:—Neste caso e

desde que v, exc. está de accordo, reconlie-
cenho 1ime houve lo t'rcto o engano per
muni apo.iumdo, riumiul leais preci5o dizei a
respeito, tarifo mais quando s. exc. com ta-
mau lua gc ri ti Ieza, 100 rnette n'ectilictir da tri-
Intima esse mn esmo encano, o que desde já
muito agradeço.

OSr- Criem ihio iii' Hi'ito:—Não temos
o Seu é iscrurso 1.

O Sr.l'i'esideiml€----- - - ai-se olliciai' ao
governo solicitarulo as inifoi'nmuiçoes a que
Seretere o nobre senador.

Tendo o si'. senador Reheilo Horta de-
que. titio 'orrileneceir á sessão de

deste mnez por julgar que esse dia era
lerialo, cttnripi'e-nio. conto respomisavel
pela dmm''•ão dos ti'alcuhlios (lo seriado, de-
clamar que dei orderru do tuapara7 do cot'-
rente, porque ri lei lhe 20 de outubro de 1891,

i'egimlo: os dias tornados eirm rio.so Es-
talo liSO conm.sirlera 'sSe coummo feriado.

O Sr. Reliclio I{urta:—Sr. pi'esi(lente,
laseimIo ira pouco a decluiracão a pie v. cxc.
se retoma', não tive abso 1 urarn'erite e mi vista

afflrmar que o dia 7 do corrente fosse feria-
do e multo menos estranhar que tivesse si-
do marcada sessão para esse mesmo dia,
mas unicamente, como inc cumpria, dar ao
senado os motivos do meu não compareci-
rimento £L respectiva sessão.

Tomando, porém, em consideração O
acaba de ser dito por v. cxc., peço prnui,s
são para dizei' taumberu (1110 além do artigo de
lei citado ihispõi' sórmieuire cru relação ao frro,
niceresee (lume a omissão daqrielle dia enitm'e
os enumerados, ria lei por V. exc. i'eheriia,
(lO loinu;t alguma bastarra para m'evouam' o
decreto a que inc i'efer'i,do ex-govei'niaior,o
qual segundo penso se mira ainda em vi-
gor, pois [ião conheço esse systemna de me-
rogam' leis ou decretos que aliás seria de
maus olfeitos.

A omissão Já 	co;istitu	fliio	eiO de
revogaçã 
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V. exc. e melhorr do tio eu sabe disso.
Se fiz ajIrelha doclarrt:nuo. si. pi'esudenite,

foi tannbemn para rato a (Ir tecem' CO ruiu) ira
poucos dias que. temido silo avisado de que
imão haveria sessão por estar elo cOniCeiti)
o salão cio senado. deixei de coniparecer, e
eniti'etairto, o senado trm:icc io rmou e ou fui
conisidem'ailo coniio leItos, quando si por
mimOtivo de inolestia, ou i r mablue m' outu'o de
lo roa niiaior. tenho deixa o do comparecer

; sessões do senado.
ORDEM 1)0 DIA

TERRAS DEVOLUTAS
Enitn'a emn 3.' discrissão o projecto li. 14,

que mnainda dernmam'car, medir e dividir as
terias devolutas, afhn do serein vendidas.
e aforadas,

O Sr. Costa Reis:--Sr, presidente, pedi
a palavra para apresentai' uma eme:ida ao
art. 21, 1' regra do projecto, em discussão,
sobre tortas devolutas, afim de atm'ouxai'
uni pouco, visto o no nisidei'an' uru project o
de arrocho.

Diz a l a r'egr'a: cada posse eontpre/u'nd
((1(1(11 do terreno (O Iticado ou do /(c'PSSC!'W
é pasta5j ern dos anmaes, l/UO posstn ir o pos-

outro tonto mais do leciOno d(ColUt()
que /oucei' ronti j 00, rulota,i to que e 'do
acc,'esci 1110 fld0 dê d j;os.se (1/(0 nueior do
100 hoctan'es, umas tem'i':ts 110 rnntttas. e de 200
nos campos de, criar. A emenda olferecida
é,L

Onde se diz-100 lmectares—diga-so-200,
e onde se (liS —200 —lliga-se-400.

Si'. presidennte. (ienionunmniei este projecto
de arrocho, pom'fhme elie tende a limitar de-

,ti s a propriedade agi'icoia, e eu terno que
venha trazei' des'OnttenitatnenitO. e, talvez,
pei'turhaçao mia classe dos agricultores.

A divisão da grande propriedade que tatu-
to p1'0O('cU9it OS ospil'itos da mói- [elite dos
legistas nmirmein'Os, nr:lo tem t'azao de ser:
eurn uru 1uiiuu novo ronco o nosso;elha virá mia-
turalrnmemite, pela lei fatal da snur ' nesstto, e
tmão lia necessidade lo precipitei-a.

(1) nmielt thisti rido amigo o Sr. seria hor Mel-
lo Fm'aru'o, na sessão passada, fez carga aos
dire-tores da situticão 11m'ovison'ia pelas lar-
gas cOnrCeSSheS de terias inavidas, e invo-
0011 o mimou m'ep ub 1 iran isrnu o para esse as
sumpto.

E exacto que o governo provisorio exce-
deu-se co, tnmes concessões: o que ruão é rue-
mios exacto é ; l ni ' pelo tempo ruo citas sen-
do corr'igidnis.

E corno os exti'onflOS se tocam—havendo
lá hihem'alidair demasiada e aqui arrocho
xnnSSivl), e se este projecto passar Corno

esmni será rim novo e rls'rO:rlmol'mdri elemea-
ro de forte 1ir'opnugnrida, 1ar'a ri restani'açtto.
011 ao menos 1coder'nso irmd-itame:nt). parti
que lamentem o n'egirTmon decahi ido, o que €
cm glan de mel.



as ia um:i:Ialas nos p:ir:ig!'aDS 1. » e 2.° li
art. 3. , propondo, porém, mi smip j i'eSsdn) do
ri. 3 que se refere as minas, terrenos dia-
miados, e as fontes minora s de utilisação
ilierapeutica ou industrial.

A com missão parece estai mia mesma du-
vida cmi que esta o seo relamor, quando en-
tende que lia indivisibilidade entre os ele-
atentos constitutivos do solo, sub-Sob) e su-
por-solo: quando, entretanto. não Si' todos os
codigos das na:'ims cultas, como todos os
esoriptoreS comisignamn a distmnieção lestes
elementos constitutivos da propriedade.

Uma cousa é o super-solo, sobre o qual
pôde haver até li reito real.

Por exemplo, mi servidão da luz: outra cou-
sa é a superficic e finalmente outra é o SUb-
SOlO.

Entretanto, o super-solo é o céo, é um
dos eleimientos onstitittivOs do solo, da pro-
priedade; a supmrticie não é o plano geome-
trico somente do silo, a supei'ficie compre-
liende tida a camada de terra vegetal sus-
reptivel de recel( , r sementes, edifieio etc.

O SR. Cos Li Sssec:—E a camada vegetal
pode ter -1), õ') ou 60 metros.

O Sri. M. Faixco:—A superficie é a parte
l ote pode sei cultivada, é aquelia em que
pode haver creaã) de gado, planitacões cdi-
fiações etc.

Sup"rlicicni. segundo a expressão dos ro-
manos. não é tini planto geomnetrico.

Ora. sendo assim, a superficie pôde per-
tencera um dono e o sub-solo a outro.

Entretanto, presume-seque o dono do
silo o é tambeni do stm ner-soio e do sub-

lo.
Todos conhecem a regra adoptada pelos

romanos.
Qini doam mc-» e,st .»oli domin as cst coli et

nnferorrrim.
Daqui. porém, não se segue que o sub-

solo rido possa ser possuido por um e a smi-
perfice por outro.

O codigo italiano art. 440 consagra o mes-
mo principio los romanos.

«Clii ha Ia proprietm't dei suolo, lia pur
quelia dello spazio sovrastante e di tutto
cii cine si trova e sotto Ia superfieie.

La minere e lo selirie sono regnlate da
leggi speemal».

O comigo eivil francez limita-se ao se-
guinte:

Art. 5 Id. Li propriet e d'une chose, solt
mobdiere , Soit iinmohihiero, doune d roit
Simrtout cc qu'elle produit et ser cc qui s'v
unit accessoiremnente, soit natureliemente
sou artificiel lemnermte».

Como é possivel a indivisibmlidade de di-
versos elementos constitutivos da proprie-
dade? E' cousa que não se cornprehende.

A presump;ão legitima é que o dono do
solo e o dono do sub-solo e do super-solo,
mas daqui não se pode concluir que não
possam dividir-se e pertencer a donos ditl'e-
reates.

A propriedade pode dividir-se de modo
que um temiha o usufructo, o goso, habitação
e diversos onits rcaes, e bem assim um ter
o solo e outro o uh-solo.

O SR. C. DE BRIi'o:—Mas. são ocas da
propriedade, já se vi que é cousa ditl'erente
os direitos reaes.

O SR. M. Friisco:—São onus reaes que
podem recahir sobre a propriedade: mas, o
que mè parece indiscutivel é a distincção
que Ira entre solo e sub-solo ou comnmodos
subjacentes, de modo que é possivel a sepa-
raçao, sendo um dono do solo e outro da sim-
perficie.

O SR. C. DE BRITO:—Não apoiado. E' até
phvsicamente imnpossivel.

O SR. M. FRANCO:—NOS outros paizes on-
de as minas pertencem sempre ao Estado,
este principio nunca entrou em duvida,e tio

entanto elle ad distri a proprinlale }ur-
tic mular.

O SR. COSTA SENA:—E se houver um cata-
clvsmmmni, o governo indeminiza.

O SR. M. FRANC0:—Isso é cotisa diti'ererm-
te. Pelo facto de sei o Estado dono ílo sub-
solo, a propriedade da »uperlieic mmdo fica
aniquilada; do mesmo m -e 1 que lia o coa-
domino ria sirperficie, tamhem pode haver
quanto a espesstrrfl.

Entendo que é de toda vantagem (lime o Es-
tado reserve pai-a si as minas existentes e
as que de futuro appareceremn, de mnodo que
o eoncessionam'io, que receber do Estado ter-
ras concedidas, já as recebe com esta reser-
va, do mesmo modo que, o Estado podia
transferir coma reserva do usofrmmcto.

À lei n. 601 de 18 de setembro de lSõt) es-
tatuindo sobre venda de terras devolutas
exclue a propriedade das minas.

O SR. C. DE BRrro:—Desvalorizanudo os
terrenos.

O SR. M. Fri.xco:—Mas. todos os terrenos
são niirieraiogicOS:' Não. (lia dwe,'sos cput-
tes). Somente a superficie é que deve ser ex-
plorada pelos particulares. tanto que o go-
verno tem immediato interesse sobre a pro-
priedade do sub-solo.

Na França, mor exemplo, segundo o art.
552 do comigo rivil, pode o proprietam'io tmti-
lisar-se do solo e camadas subjacentes; cIte
lua de sugeitam á leis e regulamentos de po-
licia.

O SR. XAvmsri a.t VEIGA:—Se não reservar-
se esse direito, este relisam-sr as minas, por-
que em via de regra os proprietaries não
tem elementos para exploral-as.

O SR. N.I. Fri,ixco:—Aimmda lia pomco vimos
o discurso do sr. dr. Gonçalves Chaves, no
congresso federal, que expe:mde esta rloirtri-
na, que está em todos codigos maodermios,
sobre a divisibilidade do solo; veja-se o co-
digo civil porttmgtiez arts. 465 e 16. 2321 a
2323.

Sr. presidente, na primeira vez que falei
sobre o projecto entendia que a umiit'ormi -
dade de preço estabelecida pela cominissão
não era conveniente em relação ás diversas
zonas e não mittirmgia ao fim que t i:ilma ciii
vista.

A commissão não procurou imitam' o svs-
tem-na americano, onde as vendas são por
preço baixo; prefem'io o systema da Austra-
lia.

Mas, os americanos não tiveram em vista
as colonias de exploração da terra, mas so-
mente as colonias de cultura e povoamento.

Penso que seria de justiça fazer uma lis-
tincçãono preço das trm-ras.

Nas margens das estradas de ferro e cu-
jas term são proprias para o café devia sei-
o preço mais elevado do que em outros pon-
tos, onde os productos da lavoura não são de
immediata exportação. sendo apenas para
O consumo.

Quando estudamos o projecto pensamos
em offerecer uma emenda concebida nos
seguintes termos (lii).

Isto em relação as terras de rnattas, e
quanto as de campo nós adoptamos a mes-
ma uniformidade do projecto.

O art. 16 tinha tam bem uma redacção de-
feituosa, cine foi corrigida pela emenda a.
Esse artigo refere-se a aquelles (Itm occu-
pani terras sem posse legitima, mas a emen-
da foi bem concebida e substitue correcta-
mente essa disposição do projecto.

A comnmissão manda supprimir o art. 22,
que estabelece impedimento para aquelies
que quiserem hvpotlmecar suas terras.

A esse respeito tulha-nos a competencia:
não podemos legislar sobre bens SuScepti-
veis de sem-em hvpotheeados.

A emenda suppressiva do art. 22 me pa-
rece digna de ser adoptada.
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o St. C. SEN	a 1,3i de 130 teria	Portanto não s 1)le	a uItirn

sido elemento para a p i opaganíla da repu-	parte, ecuinD aqui 1h) a que eIa se rete-

l)li(a.	
re; pois umjttLI'D 1e9tirn() ujio incorre em

o Sa. Cosr Ris:—Sr. presi'lente, fe-	commiso por falta de cum	oprime1	de ai-

1i'iment	o flOh1	rLttor 1:i CWflrfliSSaO	gunia clausula etc. pOitC o iitulo tegiti-

d1)1Selta eCW1	lU atte uaa i un poti-	rio contem tudo quuto o direito exige,para

i:o O rirr do projecte. Mesn-io aiifl, tao	que assegure o dornttiio ou qualquer de seu'

votos 1)ara	traNtOrma(O em lei, r()	elementos i pessôa a juem se retre.

venha traser serias ditiul1adeS.a dIn1flIS-	Assim, pois, penso qu devemos supri

trato (1 ste Elad o	
w ir tudo quanto se rediga) dep)ls das pl-

() S R . C nr Uaio: —Conio a Ici c 1850	lavras—titulo !@gitiino.

l ) tlOUXC :'	
Eu não :liegtiei a redigir todas as emenis.

o SR. Cosr 1E1s:—Mas, a lei de 1S5() 11,10 mas sta come;ava do modo setiinte

foi exe1jUiVCL (O!flO st no o s •	(11((1	O	3° é copiado da le de 1)U a roui-

(o belo.	
TuissLo não prop)Z fl( , ni lUIflfl ri	[t a

o r. I'I11) Fra!Ieo:—SI. presidente..	peito. A sua relaeão	esta.

seiiti não ter I010 assistir i conteietlia	São terras devolutas:

da illitstre COIflIfl j SSO, que tratou de reol-	Xs qua u() se acharam dada	or

garlizar o [)IOje(t() indo da a1D1I dos de-	rias OU outras concessões do O\ iu

putados.	
apesar de incursas em cojumiSsú foem

Aéni de iucornmodos de saude, outeos	validadas pela lei n. 60 1 de 18 de setem 'O

motivos me impediram de fazei-o.	 de 180, e por esta lei»
Reeehefldo hontei, s 2 horas da tarde.	Ora, a proposiO . ondicional—Se as ter-

	

eornparandoas on o j)I0jCe	ias torem legitunadas pela citada lei
as emendas e	

—iião

to que se discute, vejo que a commissaO	aeeeitavel, porque a lei de 1830 refere-se i

• OmO diz no arcer, poucas alteiaões fez	urna epocha pas'at1a, por consegurnte es-
io projecto, mas suj)prirnio. entretanto, -i!-	tas terras devrião ter sido legitimadas de

gunS pontos controvertidos aqui no senado,	contormidade com a dita lei.
e alterou a parte relativa á determiva;ãO	Portanto, em vez de—forem revalidadas,

Clãs terras devolutas.	 deve-se diser—tiverem sido revalidadas pela
Em rolaão ás sesnriaS e outras cons-	lei de 1850, e o forem por esta lei.

ões feitas pelo governo a commissão apre-	E esta a emenda que me parece dever
sentou uma emenda substitutiva que deixou	ser adoptada em rela:ão ao 3.1
o artigo do projecto quasi sem sntido. nlém	O 30 da lei de 1350 diz o seguinte:

- se achare
de outras disposiõeS que passarei a exa-	« As terraS) que não acharem dadas

minar succeSSivamente.	 em sesmarias e outras concessões do go-
Tratando da deterininaiã0 das terras de-	veruo, que, apesar de incuras em coinmis-

volutas, copiando o art. 3.° da lei de, 1850.	so, derem reval i dadas por essa lei»

diz projecto no art. 2 § 2.":	
Portanto, essas terras. segundo a lei de

	

que não se acharem no domiuio par-	1860, são terras devolutas.
« As
ticular p01 qualquer titulo legitimo, nem	As terias, pois. que não se acharem	tias

« forem h	r havidas por, sesmarias e outras con-	comidipões do	3°, não estão sujeitas á re-

« cessões do governo geral ou da Cuido cmi	vahidaão nos termos da lei: mas o regula-

« do EstadoamiteS e depois de 15 do-, novem-	inento reproduziodc modo diverso esta dis-
• bro de 1839, não incursas em commissO	posi:ão.
• por falta	cumprimentocmprirneto de alguma lati-	Com effeito, só as terras que não tiverem
« sula da concessão e mias condicões de me-	sido dadas por sesmarias e outras conces-

« dicão. confirmaão e ultura.»	 sões do governo, não i noursas cm comnisso

A commnissão manda que supprimaln as	etc.
seguintes palavras: desde—titulo legitimo	Quaes são essas terras que podem ser re-
até a data-1839, ticando o resto do . que	validadas cnn virtude desta lei, embora não

não faz sentido,	
tenham sido dalas por sesmarias e outras

Ora, se. presidEte, esta ultima parte do	concessões
artigo não sei a que se refere, desde que	Vé-se, portanto, que esta d isposição da lei

suppriiuiu-sc a parte que se refere á sesma-	de 1850 reproduzida no projecto é de diffieil
rias e outras concessões do governo.	comprehensão, porque todas as terras que

Ou havemos de manter o artigo até onde	não frisemparte desse genero_seSmarias

diz—titulo	yii,no_supprimindo tudo o	e outras concessões, não incursas em co-
mais. ou então havemos de conserva' as	misso, não estão sujeitas a revalidação. Eu-

palavras que a cOmmiSsãO pede chi e se sup-	tretanto, o projecto considera essas terias

primam, porque estas referem-se ás coa-	como devoluas et	sujeitas â revalidaão

diões de commisSO e falta de cumprimento	Portanto, me parecia que este paragra-

de clausulas.	 pito 30, que está reproduzido no regula-

O SR. R0QUETTE: —A sesmaria ou coa- mento devia ser supprimido, porque as uni-
cessão do governo não é titulo legitimol	cas terras sujeitas a revalida.ãosã0 exacta-

O e. MELLO F it Nco:—Coflf0rmfl e . Titulo	mente as sesmarias e outras concessões.
legitimo é todo aquelie que pôde transferir	Às que não fizerem parte desse generO
a propriedade. Ora, a sesmaria pode sei	não estão sujeitas a revalida( to.
tituli) legitimo, ou pôde ser susceptivel de	Não se devia, pois, reproduzir tirando da
revalidaão e vir a tornar-Se um titulo te-	lei de 1850, esse paragrapho 3.°

gitimno; mas	de tambom não ser, se não	O § 1° diz: «as que não se acharem occrt-

for revalidada legalmente.	
padas por posses que. apezar de não se t'un-

O SR. ROQUETTE:—Nã0, a concessão é ti- darem em titulo legal, forem legitimadas
talo legitimo..	 pela lei citada e por esta lei».

CISMO de-
O S R . MEI.Lo Fmsaxco:—Se	sido	Tariil)em esta parte contem o mtiverem

cumpridas as clausulas.	 feito de redacqão, empregando o verba—
O SR. RoQcE'FTE: —Por isso mesmo é que forem—quando devia ser—tiveremsido—lo-

ficou a ultima parte do artigo. E' preciso	gitimadas pela lei citada, ou o forem por

que ejamfl cumpridas as clausulas.	 esta lei.
O Si>.. MEE.Lo Fri co:_EN,'lU j ii'10 0 a	Me parece que na debuiqão do fi ne se de-

parte do	:irdgo. a que v"mu estas comidições '?	ve entender por terras devolutas, a lei deve
Se o tPul é iliegitimo, de duas uma—ou	ser clara, precisa afim de não dar lugar a

é poss	 está	duvidas.sujeie ou sesmaria; se é sesmaria,
ta á revaliclação se é posse, está su-	Quanto as terras reservadas, a commis-

,jeia á1egitimaão.	
são entendeo que devia reservar sómente
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une parece 1ue é CStii)elecem' 1111 ei uma
disposição que não pIe	er ccliii pri da.

São estas, Sr. presidente, asohserva•oes
q ue tinha a fazer Sobre o projecto (_Uuito

'nt Muito hcni.)
O Sr, Costa Sena: —(Não temos o seu

discurso).
O Sr. Xavier da 'eiga:_rs,ao temos

o seu discurso.)
São apoiadas e emitiam	'onjummct:Lmnente

ciii discmussao as seguintes emmmendas:
N. 1

Ao art. 21. 1.a regra. onde se diz 109 hmec-
mares dmm'a-se 2(-)(.1. onde se diz 209--liga-se
100.—S.R.—Emn 8 de abril de 1892.—C Reis

N.2
Emenda ao substitutivo.
N. ti—ao artigo li—mi. 2. Rediga-se do se-

guinte modo
O i'ejtmeremmto (icvem'á provar c ine dis-

põe de macios ou capitaes, para dentro do
Iraso de cinco animes, tum'rmui' eíl'ectiro o es-
iabeheleeiuumermto agricola ou industrial que
pretende montar. S. R.

Sala das sessões, 8 de alril (1(3 I892,—C.
[>EBR1IO. C. REIS.

O Sr. Rebelio horta : - Si, presmdeii-
te mais amima vez Sou fomçado a dizei' algu-
mas palavras a respeito de um assuumpto
jue, não constituindo propriamente objecto
do projecto ciii discussão, mão leria cabi-
incuto delie accupar-mmme nesta occasitio, se
de certo modo não tosse a isso ammtormsado em
face do mm. 3 do art. 3.'. uue inclue entre s
propriedadles,cuj) donmimmio reserve ao estado
as minas, terrenos diamammtinmos, etc.

Já o seriado coimhmece o ineu moio de pen-
sar em relação a pm'opm'iedade do sub solo,
e a distincção que laço entre a hmnuitaçao, a
hein de exploração das minas e o que diz
respeito ao direito de jm'opriedade, dislirmc-
ção alias fundada ria pm'opm'ia constituição
federal.

Provocado porem, de novo pelo illustre
senador o sr. Cammllo Brito. que contintia a
uffii'uaai' a immscom is m itmucionalitade da dispo-
sição Constante desse a. 3 do artigo a que
inc retiro, não posso t'uutam'-me ao dever de
justiticar, o voto que pretendo dar pela ap-
piova • ão (lesse artigo, salvo a emmiemmdnm que
ao mesmo vou ofterece,'

Noto mmtfelizmnemmte sr, pi'esiden te, que por
parte de alguns srs. senadores smmhsistem as
mesmas duvidas e confusão, senão em'rommea
apreciação de dmsposiu'to :oa stituciommmtl alespeito mloprincipi ) que rege a Propriedadedo sul> solo e sobret udo em relação as limi-
tações qnme aimmda não foram decretadas mas,
(1 U devota ser eslalele . idas nor lei a bemda industria extractiva ou ei
minas,	 xplom'ação das

Não Sem que al-uem nesta casa temiha ire-gado o Princip i o pro' la mmmcd o pela consti-tui çã o de m'epublmra de que as minas per-tencem aos l ro p rmetau. ios do sido.
Ao contra mio acatammios de vél-o det'emm-

dido pelos dt stimmctos srs. senadom'es MelloFranco e X. mia Veiga,
O que o orador nem dito e constituo o

pensamento de qumasi todos os sus, senado-
"es e que a uumoa luamitaç0 estabelecidapela cons tmtui . áo ao direito mie pm'opm'iedade
cc desaprop,q0 por utilidade e neces-
sidade publicas e esta mesma mediante pre-via mnde nmmimsaao e portamito que sem ver-dadeiro al tentado mi mesma CO nStit[miçmio nãopode o senado acceitam' a doutrina defen-
dida ;e10 S r.C. do, Bmjt,A Immjtm . ào a (limo s. ex'. S'	 mi' e
eo
tende murriar exuemmsjva	iIopriednide auistmtiiji;au esabeleceu i é verdade fiasnunca ei pI'ejuizo da propriedade que a
mesma Constmtumçmi pl'omette garantir era
toda a sua plenitude e esta garantia seria

Quanto ao art. 29, o senado regeitou, em	tivo (k todos os seus encargos, no qual se
2. & discussto o seu paragraplio unie, que	desigriario os nomes e iesideucias dos iu-
tornava ohrigitorio o registro pata todas as	teressados. ocetipantes e corifroritautos e
eornpI•as, Iegitima(:ões, revalida:õeS e cou-	sendo rural o irntflOve, a planta dcUenos tei-
cessõS gratuitas de terras publicas, que se	mos (10 alt. 22.
fizerem da (lata da presente lei em deatite.	Ora, ess& art. 22 exige taes p ousas que não

Eutietauto, a cointnisSãO repioduzio essa	só difli&uItaiu, nuas tiiesino toiiiatfl iÍUOS

disposi(ãO, (j(LC foi regeitada cru 2 . 4 discus-	siveL a CXCCIL(a() de urna 1)[thhta, e. portanto

são.	 impede absolutamente ao Estado de lazer
Cabe-me agora dar a rasão porque me pa-	concessões de terias, desde que a cIlu, cou-

receO que hão devia dai o moo voto a este	lier o encargo de orgaiitsar semelhantes
paragra[)hO, e tia occasião da votaão ie-	plantas.
queri a sua separa(-ao.	 Se esse encargo coubesse ao concessio-

A lei cliama(la l'oriens, ri. 451, de 31 de	nario, qurii1 o quererã acceitai
maio de 1890, e não ile 1871 como diz o pro-	Alem disto, quem são os oificiaes encar-
jecto e o seu regularnenlo de 5 (Te rioveni-	regados de lazer o regisiro
1)10 cio mesmo mino, tornaram facultativo O	À lei (Ti/. 1 UC SO rnaiitidos os offlriaes do
registro das terias particulares.	 registro de liypotliecas. mas eile não São

A lei fez ohrigato iio o registro de terras	competentes para esse trabalho: d preciso
pul)ltcas tio art.1.', e o respectivo regula-	um ofliial especial, que a lei do Estado de-
manto, iii) art. 2. 0 , continuando a dis1osião	ve crear.
da lei , tamhem declarou que o registro era	Cone, pois, havemos de fazei o registro
obrigatorio pala as terras publicas concedi-	ohrigatorio pela lei Torretis?
das pela União.	 Além olesta c1it1iiu1dade,;iiticla lia esta iii-

o presente projecto, no paragraplio unico	finidade de coridi:ões ..
do art. 29 (Ieteriniiia que esse iCUiStiO tam-	O SR. R. LAGOA:—Todas essas condiões
ben seja ohrigatoiio. portanto, adoptou a	restLiiieIn-Se em uma só—a planta, que (leve
mesma ciisposião da lei Torre;is e seu te-	conter icido isso.
gutíuneuto a respeito da concessão de terras	O Se. M. FaANco:—Mas. para que co:te-
publias.alia tudo isso é preciso que Seja org:tuisa-

Si, presidente, me parece que esta dispo-	da por muitos engenheiros.
sição da lei Torrens não deve ser reprodu-	O Se. R. LAGOA:—Não senhor; hasta
zidt cai nossa legislação; eia 1.0 logar por-	um só.
que a h'iiorrens é uma lei geral e cotitein	O Se. M. FRANCO:—Ainda é preciso que o
disposieóes de direito civil a que todos estão	engenheiro esteja munido de bons instr-
obrigados, porque as disposições de direito	mentes.
civil são applicaveis a todos Estados, e por	O Se. C. SENA:—ISSO em engenharia é o
conseguinte este artigo do projecto é intitil.	mesmo que um requerimento em advocacia.

Em 2 . 0 logai' a lei Torrens, não podendo	O Se. M. Ficxco:—Me parece 1a ahii
sei' executada no Estado, não se executara o	muita cousa (liflicillina; pois exige-se que
registro, e a rasão é que o praso estal,eieei-	as plantas sejam orientadas segundo o me-
do para citada lei entrar em execução tin-	ridiano verdadeiro do logai' e determinada
dou-se e os registros não se organisaram.	a declinação magrietica.

Portanto, a inauguração cio registro das	O Se. C. SENA:—Isso é facilimo.
terras no prazo que era de quatro inezes iin-	O Se. M. FeANco:—EU vi em Barbaceuia
proi'ogaveiS, depois cia lei, czulucou porque	collocat'-se o instrumento durante :o diaS e
diu não se fez dentro do prazo e não c es-	o observador não conseguio a determinação
t,abeieceu o registro das terias nos ditie-	magnetice.
rentes Estados.	 O Se. R. LAc,o\:—E' porque havia causa

Ora, se nós não temos competencia P ara,	extranI,a. perturbadora.
legislar sobre direito civil, estabelecendo	O Se. C. SENA:—Bastava calar um raio.
esse registro obrigatorio, que Só a lei fede-	O SR. M. FicAxcO:—Aehlo que SCi'á difl-
rai pode fazer, os possnidoresde terras se su-	cii. não só porque não temos oticiaes do
jeitarão a essa disposição? Certamente que	registro. como porque em vista (lestas con-
não.	 dições seria ditiieil ao Estado a concessão

E, Sr. presidente, atéia de tios talhar com-	de terras devolutas.
petencia, paraisso, a medida é ahsoluttatneii-	Isso é para um futuro remoto, depois que
te impraticavel. porque exigiria uma dispen-	tivermos uma carta geologica completa e
dio enorme, uni serviço imnportantissnno,	outros molltoranientos.
que só sepodemã organisai eia prazo de teia-	Acho que é impossivei ainda porque cxi-
p0 ia imito longo.	 (iria tal serviço (tina despei.aoUossztl. juan -

Basta attendei' para as couid ições do re-	do é certo que na lei do orçamento no lia
gistro das terras publicas estabelecido pela	verba para esse tini.
lei Torrens, para se coiu1re1iendcr a iinpOs-	Voto, portanto, contra o art. 29, piragra-
sibiliclole das concessões (Ias terras coma se-	pito ilaicu.
ineilmante onus. Quem as noeita rã ?	Penso sr. presidente, que a redacção de

Se olmiigam'inos os commceSSionarios de ter-	diversos artigosole, projecto, enihoi'a coa-
as publicas a registrmti'eifl' nas de accorclo	serve o umesamo pe nsmimnento, deve ser feita

com a lei Tort'eas e seu regulamento, desde jã	de moio a evitar i'epetieões, o que a com-
declaro, o Estado não podei'ã fazer netili a-	missão poderá corrigii' nesta 3.° discussão.
ma concessão, ningueni obterá titulo, por-	No art. 23 a commissão enten

d
e" que O

que as condições de titulo registrado são	govem'aO devia cream' desde já a m'epaitiçao
taes que toriiamn irnpossivel não s' ao Estado	de leiras pitblicas,etiti'etanto, não disse quaes
dai-as como pt'eemiclei' as 0lmigaõeS que	(IS !uuccioliili'ios que (levem fazer parte des-
ao coneessiOnal'io são taipostas.	 Se i'epai'tição.

Peço permissão ao ,eiiaho para lei' muna	Si'ão o	empre gados da secretaria do
pote relativa ás commlieões essomn' iaes pata	estado Não porque com seis engenheiros
o u'egistu'o dos titu los miii ia de se co a pu'eimen-	e coma os outros ema pregados da secretaria
der a di ifie n Idade c ine terá o Estado mia coa-	semi i ia ossivmcl O (1 eseinpec Ice destes sem'-
ress a) icc teimas ló):	 \'Lços.

Sgiimde o mi. 7 do decreto mi. 151-13 de	Se se trata 1:1 cr-utção de ultima repartição
: 1,1  de imiaio mie 1S9U.-- 1) i'eq neri aiemito para	1 ist ii ('la, seita preciso que osse co mplcta-
registro deve ser instruido com os titulos da com os seus empregados.
de piopm'ie lede e , 1 uaes1ie1' actos (lime a mimo-	Dizer que fica oreada a mepai'tiçO, sem
diii jne ia ou  li majtcmu; uni nie maoi'mal indica- 	os meios aecessarios, para essa	i'eaçao

milusoria e mmunca existiria se fosse verda.
dono o primicipio com tanta inSjsteacja
proclamado pelo si ' . C. de unto (Apoiados).

A mimou vei', poms, selmiehimanite h na itacão re-
ter€i-se meio direito de propriedade que so-
niemite pode sohlm'em' a Ummi'mu limaitaçõo de que
tc'ata o 17 do aia, 72 cia mimesala Conistitui ã,
da reptmhhca, mimas sim rio (3xercicio (lesse
d ireito, por assim o reclamar o imi'em'ese
social, o que é cousa immuito diversa do (lime
pretende o nobre senado i' (apoia(jos).

1 Se. Cosru SENA dá 11m aparte.
O Se. R. H0IITA:—Aroe.s de titio devo di-

zer sr pm'esilviie, 'tmums:i-eie verdadeira ex-
ni'amihestu o pm'oimurmiamnemmo fite acaba de
lazer o nobre relator da Co ai missão que em-
colou o jcm'ejeCto em dis,-ussão , quando eu

jdemisava lime podia Commti!amam' a contar comum
o apoio de S. cxc eia favor do principio
mie defendo, pom' sem' o --sino i'c la medo

tela coumstmtumi • ão teclertil.
O nob sc'c:dji est:t (dm1 (eu'fela contra-

dicão ('Omim O que 11.0 i dl filias snsteimtomm
neste macsimm CiiSO.

S. exc. então lmoarjui-mm)e Com seus apar-
tes, eia lavou' da admitia iiummuilcle opinião, a

mul agora cala vez mais 'omivenmcdc) estou
ml que (- a nimica xcó.:!:i'a em íace da
contstitimieão da republica ( opoiado.$).

ti Se, COSTA SENA:—Me:mos quando v. exc.
disuingmmio as limas lm'ojcmiedades

1) Se. R. HORiA:—Lemml b m'o-ms, aló de ha-
vil' o miohi'e senador dito que eonctdam'io mi
comistitnm ção ema o rmmgumaento do sr. Camni lir
de Brito.

Refiro-me ao seguinte a : arte de s.
cxc. (ló>.

cO rum'gnmmeucto cio si'. Comilia de Brito c1'
i neormstm tumcio tini. porque pcz o E s tado ia te-
m'iOm' ao i:cdivmh uno'.

O Se. C. SI-4:--Por rem'o
Se,. H. l-IoucTa:-----Oi'ri	o argtmmmiento do

i lhmstm'e senador. si'. C. J 11 m'i lo tinha por
tira um ri ica mmiemmte nega" itO Estado, corno
lm'opm'ietario de terias, o direito de dispor
do súlo ('Ofli reserva cio sumh-sólo, logo v
exc., que entemtciia lime esse ai'gummeato era
inconstitucional, estava iene c ordo que o
Estado pode disjom' cio solo e reservam o sub-
solo.

O SR. X. mv'. Viu '.:--t) Ommtm'o ainda nau
Ibm ila sotlm'ido O eci 1 se a pie inc ret'em'j hapolido.

O Se. C. Sexs:—Veo que o eclipse está
em outros astros!

O Se. R. HORTA:—O que noto é que o
mohm'e senador mudou Com p letamente deopinião.

S. exc. não Co mlo'elmemicie, como lia pouco
disse, como se possa por q ualquer modo
obrigar o pi'oprietario do sõlo a exploram' o
sub-solo quando umeste tomem encontradas
amimias de mimo, carvão, e até entende que
será um attentado lumalquer disposição de
lei nesse sentido, aias, eatm'e(ammto compre
hemide e pm'e(eni de q mmc temi lia a constitui,-mio
limitado o direito te propriedade quando
vemos time é cita }cm'opi'ia cu me garante-o emtoda sua plenitude!

O Se, C. Sxs dá uma aparte,
O Se. R. HO RTA:—Alétn disso não tem

procedencia a censura de v. evc,, desde que
essas lmmnmtaçõcs a que se refere podc-'rn serda legisiação ím'a mmceza cii de outro qrmahqum ei'
iaiz, mas coei certeza afio é da nossa, qume
p01' emquaalo miada dispõe a respeito.

E' sem duvida este rim dos imnportanuteq
assuimplos que p101110 ;Iumtc.s deve merm'er
toda a miltencão do iegisirccLr nnhnuen)e ruessa d "' qSito ''lIa ) t•'m"u .,
opporttmnmidachs . para mnostm'am' os
entes dos svslenias adoptados	cm' outrospaizes, assina corno as vaatagmmes do systemmi,qimiirl pz o me Imito piecommisa.
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Por .nuanto v. s. está falando eour:l
o qua não existe atola.

Attenleado ao iuitrresse social a cousui-
tit	u'ue t'odoiai rioixort ao legislado r ema -

(Iasteor i:;u0t	0', q'1tIitO a api.)i'OOO ilas
1flaS. aOS 100 1tu litO d :)ri'iOi:1ie pro-

pera irite 11110, CUJO unica iuiiitacJtj é a
que retdtai' li ii osap:'o CiOÇO. tios CaSOS
cal lu"' ul'r esta ter lgar, in' utih1ude
ou U:'rSSOlftdO iibiiea.

Seria i1luioi'ii e. unha, repito a promessa
foi a pela coiiStif ui;ão de garam ir a pro-
priedrde em tola ii sua pbn"dw 5:' O do
no de suma pooisa uidu pudesse dei ia dispor
1lv!'OiilOflte, til) todo, ou eu p0 te.

Se. porem. o prOprietario vende o seio e
ia) faz reserva dc Stlb-Séh), (1 I'Ofll')radot'
iiic1uestioruavehneite acll[uir' um e o
porquepOCí0 é O (OSSO de é uzei--se «quem	

rO
seu -

ilor do slo 1 pso facto do SUhS(t)°.
Coul i:ivando. (0)5, SI'. presideiilc a eu-

tender que nada tem de i íI('Ol) stil 11(10 uial a
a disposião do o. 3 do art. 30, por elle vo-
tarei. CO' o a 1110(1 ificacão, porém, ('OtI Stant(-'
da en(riida (jil:' VOU

Talvez posa s o' conveniente deixar-se
ai) Estado a i'ac(IlIhaée de reservar, cio certos
'asos, a prOprIedaie do sub-suo.

O 1(10100 1 0 lhZ eu'J absoluto que ao Esta-
do Soror) reserva.ias as moias etc.

Acho una e iiiC0:ivenie:ite essa disposi-
'neo SI (01(110 ehIrI se acha, por isso otfei'eo
0) artigo a seguinte emeud te)

Depois do final do ii. 3 do art. 3°, a'-
'raseent-se: nos CaSOS O pela férrua que

1(1' rietei' )lliiiOla em lei.
Na) penso 0111 todo o caso (i'OOlO O nobre

senadot', que p recedeo- me na ti-duna. O SI'.
X. da Veiga, h1e a reej'tio do ar*i 'o possa
prejudicai' o direito do Estado a essa re-
serva.

O Esta lo. ('otiio piopriefa i'io. est:\ sujeito
os iflestili,8 regras que o proprietarlo parti-
COlO)'.

ora, este pele dispdr do sole e i'CSCI'VtiI'
pata si 1) 51111-501, loo t(jUehlc ftnnle'm.

O) congresso não fica por este facto mli:'
leu to de votar outra lei, e deve-o fazer rerr:i-
la udo esta materia.

Aproveito a O('CaSiã() para offerecet' urna
Ou40 011 nda, mas esta ao art. 12, 11:	-

Art. 12, regia 1 . Em vez de—,o'nt dus'i-
to ci iflcle,t)ii.sa,éo» liga-se: com direito 1).
ri leio 11	OÇ- nlO.
A disposido doai'tigo em geral l oa. fluas

precisa ser modificada iia.pam'te em (jUO tor-
na denia ,iaíiaiflente prerrula a ('oI::ll,ãO do
couprador de torras ao Estado.

Pensaeolo em explorar e tirar vaiitageifl
idflmediat/i do terreno pôde ter elk despeci-
1do grandes sommas, mas entretanto. p01'
motivo cl, força maior faltado a al guma das
ohcigaões hl uf' lhe são impostas. e neste
caso não é justo que além da perda das ter-
t'as softra tambem a das bemfeitorias (1)10
neilas tiver feito, sem ao menos te:' direito
é indemnuusal o. nos casos de fora maior
devidamente provado (poiados).

A emenda t('i)l justamente por fim sanar
('Sf1) ifijUStiCO (Muito bem),

São apoiadas O entram eonjunetameiite
P111 disertssao as seguintes emendas:

N. 3
Art. 3» o. 3. Acct'aseente-se: nos casos e

pela t'órma que for dutei'mi:iada em lei.
Sala das sessões. 8 doe al)i'íl de 1391.—R.

lo ar A.
N. 4

Art. 12. ''egm'a 1°. Onde se diz: --- ' sem di-
reito um. ind /nflfiiS:i o", diga-se: salvo o di-
i'eito is i:ilnimimisa:ão.

Sala das sessões, 8 de abril de 1892.—R.
1-lo ara,

O Sr. Costa otua:—(Não bolos o seu
discu i's o).

São apoiadas e Cflhl'.liii conjuntamente
em tisnssão, as seguin(trs emendas:

N. 5
Ao a m't. 21 depois de ei 1 -aeei''scente-se:

—podendo iinpou'10u!tas nt.) 200S rs.
N. ti

Ao ti. 3. do ai't 01° ai-crescente-se, onde
se diz exacto – e í'toi iada.

Sala das se-'õcs, 3 de abril de 1892.—C.
SEN-\.-- [1. Ltuet,---Caiii.i.o DEIidri ro.---Cos-
is Rias.

N. 7
Se não passar a enie:dut suppre.s.siva da

eorn.uiissao—sob o. 2 ao art. 3 1 ri. 3--a »
-('l'eS' ''rite-se, ao refei't:lo au't. e roo se-

gUiiit3—c0n/ou'L/O'.—S. R
J. ROQUEFIE.

N. 3
À einettdr l--aoart. ltl — Snppi'irnain-se as

palavras —com e~0. r (((0/010. /:bitual.
S. R. Sala das sessões, 8 de abril lo 18112.

—J. Roiern.
N. lo

Sri l istttia-se a eeuen:da o. 5 pela si'-
guinte:

As posses anteriores a 1850 que SO a c ha-
tem regs:'adas nos livros eceleslasticos,
poderão ser leg itinalas de accoi'lo coto o
art. 2.°	Lo.

\irt.ro Faxco.
N. lO)

Ao ao . 2° 2»—Suppcinia-se o testo do
depois las	t làvi'às--t(tu lo legitimo.

Mr.:teu Fts.txco.
N. 11

_-\ ciri'nnda a. 7—Snppiirnc-se o final lo
ar) irro ju-O	001':: lo!': F'helo este 1/ti'.

Mei.i.o I?iraxco
N. 12

N 2 --3r'urr:ri-se uma einonda iii) 01).
ii. 3.

V. Mi-coo FRANCO.
N. 11

3° do as. 2.° i'elija-se assim:
Às que não se aeliar-'m dados por sesma-

rias e outras 'on"eesãf's. que, apesar de in-
cursa, em comnli 550, t1ve'&'rfl sido revali-
dados pela Id 'Pala 0/1 o forem por esta
lei.

Sala das sessÔes, 8 d2 rlril de 1892.—V.
M. tia M. FRANCO.

N. 11
o	i.° redija-se assim:
As que não se acharem oceupaduis por

posses coe, apesar de não se fundarem em
titulo legal, tiverem sido legilimanlas pela
dita lei ou o t'or'rn por esta.

Sala das sessões, 8 de abril de 1802. —V
M. na M. Fiixxco.

Ninguem mais pedinlo a palavra, elicer-
ia-se a discussão, e seguindo-se a vota,'it),
são appr.ova-ias as de os. 1 a 13 da b'ommms-
são;e!is. 1, 2, 1,5(1,9, 10,13 e li iiJ)l'i/
sentadas hoje.

São rejeitadas a de ri. 8 da cornmissaO e a
de i g ual numero apresentada hoje.

E retirada a de n. li. a l'equeriiTlorito do
seu ati(,-tor.

São prejudicadas as de ris. 3. 7 e 12.
E' adoptado o projecto para irá commis-

são dc redacção.
O sis. PRESIr)ExIE designa para a ordem

do dia seguinte:
Até is 4 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente apm'esentacãO

de pareceres, projectos, indicro:oes e reque-
ri me nto s.

Levanta-se ti sessão.

113. SESSA°) 01{DINARIÀ AlliS DE
ABRIL DE 1$92

Pas!aENCt.5 1)') SR F,capERlCO AUGUSTO
51(11(1 l(')

SUMMARIO:_[h'1ns0 10 se. Carnuho de
Brito.Ao meiO dia, feita a ehtaniada, al'imaln-se

pt'eSetItOS os srs. Erc'rlb'riCO .igust), Rehel-
lo Ilot'tti. Ferreii . /t_lv'5 . Costa Sena, Co-
nillo de Brito. .\Ia!ilnl Eustad'hiw, Sdvi:mrio
Uranlão, MI/tIo Fitr'o. Ronha Lagoa. 'os-
ia Reis, Xavier da \' elga - e Kut,jtSd'hid'(; Al-
tarelo corri ('alisa pOl'ti)' i paIs os srs. Btas
Fortes, Carlos Alvos, Alvaro Malta (1 Oli-
veira Poica e 5)0 dIa os mais Srs.

Abre-s a sessão:	 . -
lada a asada iit'(/CdU 1/ posta emites-

cussão, ( esta encerrada e aliada a sofa;ao,
para quando IIOLiVOI' numero.

0 SR. 11sEeRermo li: noti/OL do seguiut3
EXPEDIENTIZ

Um ofii'iu do j a=piario do interiol'. do
do corrente. i tformando em satisftr'Oi o cc-
qUisid OO do 501010, jme iifro foi re"'lnhle''id:i
e neul approva la pelo governo a t'usdo ilnt
companfi 0). 1,30 jh') Id lia com a companhia ge-
ral de estradas 1 feno, e que por )'OnSe
giiinte rIO() fOi 0eo o respectivo iniposfou

quOfltO aos iibios de que dispõe o ao'
ver'io para apphicai' a 'lausula 17 . d	oo 'u-
trato de 12 de agosto de 13$ 1 estão cilesii
doados i:npii/itamet nt e na m'eferida claisnla
e na segitilI t e. O pie Piaido não foi'em jul-
gados suPi''1ent/, ao 'o:po legislativo num-
ju'te provem' a respeito: e que fioalmetmre o
governo da lJniãu neninarna proposta foz a
pi'esidencia do Estado, rhntivanicnte a fnsão
d-'ssa companhia. —Ao Sr. senador Caniillo
de Brito.

Outro rio se. .1 oaqui ai ignacro de \l eito
e Souza Ji j uii'id. cornimuniinando ter assu-
mido o cargO de elicfe de policia deste Esta-
do. para jU' foi nomeado por acto de 2 do
corrente menu —() senado fica inteirado.

41 Sr. Melio Franco obtendo a palavra,
,'OiflflhtitiiOi :flse 1) sr. seevioi' Antonio Cai'-
loS deixa de' -e'iipnlre''i' O sessao, p01' CII-
'oulrimolos de t1li3.-( senado fica intei-

iradO.
() Sr. 4ainiiilo de Rei to:—Nao temos

o seu dis' nistO.
O sr. I'r's i deu te . l'clara (jUe mão hIll

numero pala Verti-se o requerimen t o do si'.
C . de Bruto.

4) Sr, Curtiu ' 110 do lii' 1 to Pote Ol'(l('!(()
((iS/Iva que O 1' r1b'i'tmentO PÃO sei' sui-
iaernido à votado com o numero presente
ia seuadoi'e.

O Sr. X:ivior da Vekja (Polo 01(1(0)1)
julga que o t equem'in	iriient0 é dgido a meza
que por si 1e-i.'r4 offlciar ao governo no
sentido do 1'c . 1ueridO, como niatei'ia de ex-
pediente.

O sr , Presidente declara, nesse caso,
que voe-se otiici;tr ai) governo sobre a ma-
teria do requein mInto.

O Se. PRESIDENTE, nada mais havendo a
tratar-se designa para a ordem do ri ja 11 o
segui nu te:

Até ás 4 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente, apl'eseiitadi'lO

de pareceres, projectos, iudicaôes e reque-
rimentos.

Levanta-se a sessão.

ACTA DO DIA 11 DE ABRIL DE 1892
PRESIDENCIA no Se. Ftria.s Amvas

Ao 111010 dia, feita a chamada, acham-se
presentes os sus. Fei'reir'a Alves, Canullo
de Bi'iro, Costa Sena, Rocha Lagia, Cova
Reis e Kubitschieis faltando, com causa

partIcipada. OS SI, Bias Fortes. Cai'os
Alve°, Antonio Carlos. Alvaro Matta e i-
veira Pen ia. e sem e!la os a/lIS si'S.

(O S R . Prraslr'ENTE declare 	n'ão lia
sessão por falta de numero, e dá go'a ordem

i
o dia seguinte é a mnnrs ea me vitnha para
Oj e.

ACTA DO DIA 12 DE ABRIL DE 1$92
PmuESIDENCI.x no Se. Rei-;ai.i.o Hoisia

Ao meio dia, feita a cl,ani:id;r. tOicilil-se
presentes os s rs. Rei e fio Ii orla. Feri—ira
Alves, Manoel Eusmacluo, Xavier da Veiga,
Costa Reis, Rocha Lago'a e Mello Fi'an'o;
taltando, ,,,causa pIII'trnip:idm os sins. Bias
Fortes. Carlos Alves. l"redei'ico Aucusto,
Antonio Carlos. Alvaro Matia e Oliveira
Penna, e sem eila os mais si's.

0 Se. Pr,asinaxm a nenlara (html' não lia
sessão por falta d't n rutrmei'o, e di) 1utra ii
ordem cio chia Seguinte é a iuesaia i:, utnihia
para hoje.

ACTA DO DIA 13 DE ABRIL DE I$1i2
PrrEstiEaCiA no Se. Raieaii.o IIcisi a

Ao meio dia, leita a cFianinala , achiani-se
prescritos os srs. Reloelhu Floro, Ferreira,
Alves. Camnillo cm' I3rito. Costa Sena, Rocha
Lagõa e Manoel E usiach 'o: fa Itaul o - ('()'ri
'amisaparticipildf. ossrs. BioS Foi'tes. Carlos
,-Ives. ( ) irei 'a Pen ia. Antonio Carlos.
idedenicu .'ntZi1sto) í, Alva o Malta. e sem
ella os rntiis srs.

O) SE. PRESIDENTE declara que 11(10 lia
sesso por falta dell (imero, e dápamn,udein
do dia 16 do corrente é a mesma eec vinha
lo m'a h o'e.

ACTA DO DIA 16 DE ABRiL DE 18142
Parrsiraxcta eu Se. P,EiEum.o Honi.s

Ao moio dia, feita a clama", acham-se
loi'esentes os srs. Rebrrilo Horta, Ferreira
Alves e Meilo Fm'ancu: t'al)ando. COiO causa
participaria, os si's. [lias Fortes, Carlos Alves
Antonio Carlos, Alvaro Moita, F'i'edei'ico
Augusto e (Jliveii'a Perina, e seni dIa os
mais si's.

O Se. PRESiDENTE declara que lidO lia
sessão por falta de urruiero, e da pala a
ordem do dia mesma que vinha fOli'il hoje.

11t3.° SESSÃO ORDINARIA, AOS 1$ DE
ABRIL DE 1$92

1RF,SIDEN(IA no Sie. Busto FOR ras
SUMMÀRIO :— EXI . EDIENIE. - Obsci'vmu:'es

do sm. iu'esrdente,_Redac:áo final—Dis-
curso dos srs. C. de Boto, M. Fraumeo e
C. S;ta.—Centenoi'io lo 1iuoiilo'mt-ès. —
Discurso do Sr. C. di Brito. —Voto de pe-
zar. --Observações  e requerimento do sr.
C, Reis.
Ao meio dia, feita a charnada, iiehiamn-Se

presentes os srs. Bias Fortes, Releilo Flor-
ta, Ferreira Àives, Cosia Sena, Rol-lia La-
goa, Mello Franco, Costa Reis, Gomos Vai-
ladão, Xavier da Veiga, Manoel Eustacliio.
Kttbitschoek, Aritouio Carlos, Canitilo de
Brito e Silviano Brandão: faltando tom cau-
sa participada os srs. Carlos Alvos. Frede-
rico Augusto, Alvaro Malta e Oliveira Pen-
na, e sem eila os mais srs.

Abre-se a sessão:
São lidas e approvadas as tetas (las 114.

e 115.1 sessões ordinarias e adas reuniões
dos dias 11, 12, 13 elfi do corrente.

O SE. 1.° SECRETARIO, dá conta do seguinte:
EXPEDIENTE:

Uni officio da secretaria do interior. de
13 do corrente, enviando o em qllc' o si'. di'.
secretario das flnanotas declara que para fes-
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tejar-se offieialrneute o centenario de Tira-
dantes é preciso que o conesso vote o ne-
CeSsario credito, visto não haver no orça-
mento virente verhia pata occorrer a estas
despezas--Ao si, senador ('aisillo de Brito.

REPRESENTAÇiO

Uma dos habitantes do distr'icto do Capão
Redondo, do rnuuieipio de Montes Claros,
pedindo para serem transferidos para a ci-
dade da J an uaria. --A archivar.

O Sr. Plesideijte:-Eiu vista da cons-
titurcão e da lei da reforma ,judiciaria vota-
das pelo congresso, deixo de mandar a re-
presentação de diversos habitantes do dis-
Iricto do Capão Redondo, do municipio de
Montes Claros, é comrnissão respectiva, vis-
te corno estas leis iniriliemu o congresso de
tornar coimhmecimnento de inateria de estatis-
tica, teste dez annos.

REDAcço FINAL
O Sr. Manoel Eustaehjo por parte da

respectiva comnmnissão, offerece o seguinte:
PARECER

A cornrnissão de redacção oftem'cce redi gi-
das as emendas ao projecto n. 1-1, sobre ter-
ias devolutas, approvadas pelo senado em
3. 1 discussão.

N. 1
Ao Cri. 2.° 2.°-Depois da palavra legi-

timo, supprimna-se tu o mais até o final do
pa ragrap 110.

Ao § 3°-Redija-se assim.-As que não se
a'iiaremn darias por sesmarias e outras con-
sessões, cine apezar de incursas em con mis-
so, tiverem sido revalidadas pela lei n. 601
de 18 de setembro cIo 1830 Ou 1) forw por
esta

Ao § 1. 0-Redija-se assim:-As que não e
a&lal'ern occupadas por posses que, apesar
de não se funclareimi eia titulo legal, tiverem
sido legitimadas pela lei de 1850 ou o forem
por esta.

N. 2
Ao art. 3,0 -Supprirria-se o mi. 3.

N. 3
Ao art. l.°-Depois da palavra concessão.

w,crescente-se:_e explorarão
N. 4

Ao art. !.°. Depois da palavra-minas ac-
cm'escente-se -terrenos dianiantirios e fon-
tes rnirreraes de utilisarão Ilierapeutica ou
iii dii s t ri ai.

N. 5
Ao art. 5 1-Em vez de terras coutiguas ás

zonas já povoadas, diga -se: -terras conti-
das nas zonas ja povoadas ou coritiguas a
e lias.

N. 6
Ao Cri. 6 . 0 ri, l.-Depois da palavra-exa-

cta, accrescente_se:e nunuciosa.
N. 7

Ao art.. 12 ri.-	 l.°-Accr'es(cn(e_se: -inclu-
ndo-sc neste prero o custo da medirão
Ao art. 12 n. 2,-Accrescentese.saivtis

as restrmc('ões do art. 1 1.
Ao art. 12 ri. -l.-Onde se diz-sem direito

a immdemnnisa'ão, diga-se:_ 0 o direito áirIdemnisaço,	-
N. 8

Ao art. 13. - Depois ria palavra ficando,
diga-se: -o adquirente sir rogado em todos
os direitos e obr'iga'ões do primitivo com-
p mor.

N.9
Ao art. 1 l. -Substrtna-se Pelo seguinte:
Poderá sem- experi 'lo titulo de veridt a

r j mera requerei . a. co mi pra de terras, pala es-
taaetr, incuto de qualquer  exploração iii-
dustm'ial ou agricola, guardadas as seguintes
regras:

1. A área rendida não poder:t eeedcm
de 1000 hectares para as terras ( ! (-i eutcrra e
de 5000 lrectaj'es para as terras de COrtipos
de crear.

2. O requerente deverá piorar que dis-
põe de miremos cii capitaes para, de ntro do
de 5 au mios. torna- effectivo o estabeleci-
mento agricola ou industrial que jremende
murontar

3. Depositam' no tiresoum-o do Estado a
5ptt'1e. pelo menos, do valor mnini,rmo legal
da totalidade das tem-ras requeridas , perden-
do não só este deposito corno lambem as
terras e bemsmfeitom-mas existentes, em bene-
ficio do Estado, mio caso de irão cumpri-
Mento rias clausulas ajustadas;

4. Deferido o requerrmnemrto e effer'tuado
o deposito, ser-lIme-a expedido o titrdo
visorio das terras, o qual será substituido
pelo titulo ditirrti 0 , se. flmmr!o o pm-aso de 5
anuos. provar que cu urh r m'm() as clausulas
ajustadas e completou o pa gamento do custototal.

N. 10
Ao art. 15n. 3-Em vez dcu:ne_1iga.se:

--duas.
N. 11

Ao art. 16-Substitua-se pelo seguinte:
Os que Occup:mrern termas irubhicas ",)ti

 sem posse legitima, cultura e mo-
rada habitual, terão direito a compra das
mesmas pelo preço mmrrimmio legal, logo que
fori--ni mimedidas e demarcadas , e expostas a
venda, mios termos da presente lei, urna vez
que satisfetam as condições Seguintes:

I. Apresentam o requerimento de cora-
pia até o dia 1.° de novembro do antro cru
pie for :lnnunciada a venda;
2. Provar que tem morada habitual e

cultura effectiva da 5,1 parte, pelo menos.
dos lotes requeridos, que não poderão exce-
der de 4.

N. 12

Ao art. 17-clausula 4»'-su],stjfua..se
pelo seguimmte:-_-Exmimmc . 0 do fero, turnaim-
do-se o foreiro propm'ietario do tem'reno afo-
rado, pagando em qualquer tempo o preço
de 6800() por hectare de terias de cara pos
de criar e de 20S000 por hectare de termas de
martas rielles contidas e constante do pm
mitivo aforamento.

A clausula 5 do mesmo art. 17-
substi-tua-se pela s e guinte:-A durarão do fôro
será de 10 anmmos rio mnjrmimo, devendo este
ser reformado, se assirri o requerer o lo-
m'eim'o, até completar-se o pi'aso maxirno de
25 aminos,

Findo este pm'aso, se aimmda convier ao fo-
reiro, será renovado o fõro até que o tet'i'emio
seja exposto á venda.

N. 13
Ao art. 21 -Supprinrrmm-se as palavras---

ad 1 uei'idas até occimpante.
Ao ai-t. 21-Na 1. regra, onde se diz 100

hectare-diga_se:_2t)tj, Onde se diz-200
diga-se:-400.

Ao art. 21-Ac-'resetjmmte-se depois da re-
gra 3. 1_5unico:_ASposses anteriores é 1850
(1Ie SO acharem registradas mios livros cc-
clesiaslicos poderão sem' legitimadas de ao-
erm'do com o art. 2» 1.°.

N. 11
Art. 22-Snppi'irna-se.

N. 15
Art. 23 Em voz de dizer-se-o govem'rio

cm'ca i'é-digase:flca creada.
N. 16

Ao art. 29 e seu §-Suihrstitna-se pelo se-
r lii mite: O governo f.1 1 .à a rrn ir isa' o u'egistm'o
de que ti-n'a o decreto ir. 451-B, de 31 d*-'
nmaio de 1891(lei Ior'm'('n.s ) semmdo olu'igato-
rio para todas as feri-as havidas do Estado,
á partir da data do regulamento da presen-
te lei, e volummitario para os particulares.

N. 11
Ao art. 32 flfi!L(-Eut .ee de dizer-se iro

art.  diga-se:-mmos a r-Is. 20 e 21.
N. is

Ao art. 35-Depor !,,i palavra lei, ir:ci'es-
rei te-se-podemmdo iam pr militas até 2008.

Sala das eon ruissues, IS rio abril tio 1892.
M,xor:m. Eusi'emimo M.urmxs DF.A.NDRAI.E.

-CAMrm,Lo OR Bmïu.
Semmrlu dispemmsarla a imum pressão e o uuitem's-

licir), a requcl'rmerrtr cio si'. M:ruoel Etms-
tar'hiio, entra este im'm' ein rI is'' u.sSr),

O Sr: Canritio de Brito:-A colmiulmiS-
so de redar''iio faz imitra delaracão	jimo
deve ficar f los atmmraes tio senado.
rtti:n de prevenir iurtci' j rro'ta'õos r'e:mti'irr:ls
ao merisaimierito do legisialom'.

- Creio que a cutiitmitssao mia') poita. cor-
I'igml' O (file Veio ([fl alua-a dos Si'S. depu-
tados reamgido. e ira) mui ernormIado mias tres
discussões, de modo que a lei vae ficam' cm-
vidosa cia alguns po trios,

E' assicn que em inn ai-ligo se emprega
a deitou lnação-tei'i'a.s ctecoluta.s-e €_'iIi
outro se usa das expm'essõos tr',','as prrólwa.s
rui c!.'co!uta,s-danirlo a cii tender- que a lei
omol se refere a umas, ora a outras, r1ruarlrlo
tu certo que trata cxe!tmsivamnente de terras
devolutas.

As publicas são as riu lomirrio municipal,
ou as do patrimnourio do Estado, ou a-lucilas
que a União reserva [rara Si.

Foi mina irnpei't'eiçao que a comnmissão do
redacção trIo podia corrigirpou'ue está no
col'pr da lei, e assim veio la camnara rios de-
putados.

lia outra incou'rec-ar) Ira lei,
Nel la se fala, ora eia repat't içiio de terras

pumhlrcas e ora, em urna secção ariruexa é
secretaria de agrmcuittira, le nodo que o
presidente do Estado irão sal),, se Ira de
crear tiumitl repartição especial ou trina ser:-
r:ão atruexa aquel la secretaria. e:rcai'i'egada
(leste serviço especial.

Creio que o persarneto do cougi'esso
foi ci'ear repartição, Catita que o seua'lo cor-
rigio o art. 2. 1 vindo da canram'a dos si's, d -
ïI m tahOS, nestes tem'iuos: ficam ri-carlos ti( s
eni pm'r$a'ios e s eus venr- lidinit os sOl' ão mtl m-
cari os rir) o reamne nt).

Um Oriti'o ponto rjne p1-isa lo reparo
ri ' uelle em que se diz jite o governo fam'tm
revistam rios contratos, dc'cla-airiIo a. cari a-
r'idade daqtmelles jue i iolaram as tIausulas
dos respectivos contratos.

Parece, ti pm'irneim'a vista, 110 a lei refere
aos contratos feitos peio governo da União
t'a:'.etrlo concessão rie terras devolutas para
i riro1 Ileçár) dc uru n)igran es e colo risação
eta vist u da lei de 9 de junto rIO 1890.

Emim,r'etarmto, a lei não refere-se a estes
r:outm-atos; o pemrsainenlo (lo r'onrgresso é
rue o governo fará a i-evisito r1a 1 uelles cc-
lelo-aios rio Estado, pala a muimm'oducção de
iinrnigramrtes e fundação de ineleos colo-
ti ates, para os quaes o Estado pe3io terias
devolutas ao governo da União,

.1 ulguei d'O miveri ieu te fazei' estas couside-
ra'ões, que hão de seu-vim' paiol a i ntem'preta-
ruo de textos que irão estão claramente re-
digidos.(is,

OSr Melio Franco:- . Não t 'mnos o seu
dise irso).

E' apoiada e entra ' 'o tu nutri mente em
d:scussão a Seguinte erneumrla,

A' emenda ri. 6.
Ao am-tigo.

vez de--dota limaria thi'a-s@ - matirmu-
r uo sa

V. M. Fni'ccr.
O Sr. Costa Sena- Não temos seu

discurso).
Nimmguena mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussão, e é approvada a redac-

ão é i[S elite ri das, sendo rejei tala a da si'.
M. 'i'inCd). o fie r'ecida hoje.

( Lrclm.x,rmiiçl E TiFritENlES

o Sr.	; lio mie Brita i'er4trer dum'grum-
ria.	ili'cseitai' ira Pm'J'Cu.

E rOmiCCrti(tC a um'oemmr:ra
O Sr- C'auxillo de 11 i4 to ( (Jcc';rrÉo ai . -

(1(11 (udI )	culto jceu pai' a atteirç;uri 00 se miado,
- (_) tztr:to rie nau se eurm:urerrmur'nii' u:lrta
mente o ceite1iariO Itt i uiadeir te, no tila 21
(te rr!imil é Sifli duiviita trugio du eeSlii.a
tu rrto iiiCi5 qitaiio o ComlgreSO cio S. Priul
votou iiidna vv'm i ra de dez r'OiltOS 4€ i'€'S para
esse tiro , ili t11h0 OS lii'lsitt hi ')	m'eS	ermtes
em	Pa rj'i. tcritaiii de reunir- see i'CSr)l\'em.ã,
O tii fim' tinia coi'otL [)ara e r r ci imrar' a ot,t ir tu
tfnre (hC''iit 5(1' levamtarht	nesta CtijL 'tal,
1urarudcr ii rnjrital t'erlem'r 1 OS 0(lei'05 llruhhj_
r:r)5 lt'iutatui de m'etliznrm' ?m';uu:IeC tstciOs rio
dia 21 de abril.

() r:OIn.ti'essO mniuie'mrcr, 0 trIrir) rnssado,
de'mimoristi'aui o desejo (!e que se fizesse esta
comi) mitv'rrmrtm'urão; cia leietem-mi nOU (lime Se
('l'igisSe itimiti estaRia cal lr')nrri 1 'l'ir'adeuites

() Sr,. X. as \-E1eA:- -.Airriario.
ti Sri. 1. irE Bummo: - "r'rltm, pois, de ex-

tral mar firo, a'iraumdo-se os legislador:-,s reru-
nidos e eu vcsrel'as (105w gr'ande Cont€'ci-
montO, n ao frlrlmiOvesse ia os mneios tatu rtt'
ter loca' a cora mmrenterrtrã o othic'iai

Qilaidu o povo trinou (i SeO cargo n'endei-
publicas hroruneruag .:ti.s á iriemnria iliustre, o
fazia do morbo o um-ris rm'iiilaimte: rictoahuneur-
te, pou'rurn, que l r a s saaOS por 111111 tl'anlsir'iu
polu tira, ('uru q u e OS esp'ltos estio (multados,
ao Satre O povo se lhes, erá dado expamu-

(til- seus semil l uar-' ritos, s in pem-igo ou altera-
uno di om'rlenu l r n m blica, talicr vexo a'ttualmnentri

predoiniruarmte das cousrmm'açTres, except o cii
Minas, que é a temia ctrssir:a lia paz e da
rim'rlenr, lias tr'adir'rrí's. da hibem'rlanle e do la-
m'ionsrno.
Na actualidade, pm'im'c-tn, o retm'alrimento

popular tem razão.
riesde f lue Il r'rrtugresso toluomu a. si, Jrcrr

muna lei so lera mie, fazem' a r:omnuuremom'ar;ão
a expensas do Estalo, ficou fru'evemn ida e
pr-cjuduc:mria a intuitiva ham'ti(-Lmlat'.

Em tmna das sessáes assadas dui'igi-me
ao ilhmuslm'e '. ice-fresldene do Estado, cujos
sentimentos ptli-molmr'oS Suo militOu
dos, sendosendo ate tio dos file, rola mais se-
fm'egn Id iro,v ot eu rrq miei la lei, que não púdr:'
rérsoluutrrruerlte ser executada á ternjo, e pedi
rafarmnarões que, em otiin:io de 13 de abril,
f'or'ammtm b r m'eStadO s nos seguintes teu-mos (tfl

Nestas ci u'cumnrstaur( , ras etu corIStuftr) a e
cxc. se é possivel votruu'-se pu'eSeuteineimte
liii) pr-Ojr:cIri, m'onio fez a r'aruiama do Estado
de S, Parulo, alm'i'urlo tua credito para lei ecu
logau' OS t 'este,jos a r1tue alindo.

Sei l u te v. exc. teia der:tau'arlo. a i )u ' r poSi-
to de outros [ru'ol'ctos. q ue esta sessão é es-
pecial para se trrlau' de termas e dv' irnstm'uc-
: iio pu b lica, e por outro lado o dia 21 está
muito pi'OXiaro, pois hoje já sito 18; mas, de-
sejamudo ouvir a -r afavu't do v. cxc, rur-i, de-
senvolvendo Sen: l l r i'e minta activjrlabe lia di-
rec;Io dos ;loSsrrS tm'abrllros. poderá, carro-
ri doli-a!rdoas Sessões, fazer- corri que o pro-
jecto seja djsrntirin) tanto rio senado coummo
uma (,amara.

O Sr. Prm'sidente:-i Não ternos o seu
di si' ii m's o 1

O S r (hium ilh(, de Hrif() (r-oiuinuiondr, o
--Nesse cisc tu ni nda apehlo para o zelo rtrr
illrrsti't vue'e-jrn'esinlonite rir Estalo. (ti' flOr
se cf 'asf:rm.t rir	l''r rir)	o'. rmmu
t'-',em' esses teStel rr S: truque etc 1, 1,1	uns
sLmpplementar-es que podem sei' tmctos, tem
a verba de evenmtruaes, a de exl r edieumto, as
sobras de verbas...
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O Si-,. X. DA VEe	--E, tendo a ve:' t n de
boa vuniade tudo se lar.

O Sri. C. DE 13RIro:_.JuStament,.
O Sri. C. REIS—E a critica depois?
O SR. C. nx Biruro:--O presidente tai'tt a

desper.as, e lepois o congresso dará o bit
de jndeniriilade.

Abri rioS um credito para o nionurnento
de Tiralentes, que consta-me estar con-
tratado; não. ha porem tempo de realisiti-o,
parece mesmo que a lei quasi cadricou.

Nestas circumstancias, como presidente
do Estado, otto deixava de fazer a comme-
rnoi'a'ão lembrada pelo corigt''sso.

Todos sabemos que a admi iti'atto tela
a este respeito certo ate it riu. ni oito
niiite e satutar.

Podem os nohrs senadores contestar,
mas, é o que vejo constantemente na pra-
tia.

Ntie é si rios casos de calamidade publi-
ca que o governo teto lar çado mtto deste 9..-
biti'ro; pede fazei-o tamhem, tratando-se
de despezas tmprevistas, e d'poi recorrer
ao paria:netitO.

Se esta é a pratica nos paires regidos pelo
svsterna representativo, quanto mais rio .SV-
terna republicano '

Esta despem não foi prevista e cri a faria
contando comrtpprovaçao do congresso, que
já a este	nreseilo manifestou-se, em texto de
lei.

As dis;osittes da lei devem ser entendi-
das de p odo a ntto cansar embaraos aos
serviços e iieeessrdades publicas.

E o seriado verá: hão (te apresentar outra.s
despezas feitas poio presidente às quaes
seremos obrigado a lar' urri /,11 de iridemu:-
dade.

Súme resta, pois, fazei' um appeiio ao pi'e-
sdcnte do Estado, para otto deixar passar
despercebido o primeiro :enteuario do
precursor de nossas liberdades.

VOTO DE PEZ\R
O r. Costa Rfi w. requerIt'geririt para

fazer um te ueri monto. E' correedida a nt-
ueucia.

O Sr. Costa Riis:—Sr'. presidente. CCi'
te de que interpreto os sentimentos do se-
rrado, rejueiro que se consigne na acta da
sessão di hoje, um voto rielpezar' pelo irit'ii
to passa:neuo tio preclaro mineiro, conego
Joaquim Camilio de Brito, cidadão cheiú
de virtudes e republicano distineto (.4po1'e-
1es

Este requerimento é approvato unanime-
mente.

Nada mais havendo a tratar se, o se. pre-
sidente designa para ordem do dia seguinte:

1 . a PARTE
Até ás 4 horas da tarde:
Leitura da acta, expediente, apresenta-

ção de pareceres, projectos, indicações e
requerimentos.

Levanta-se a sessõo.

1i.' SESSÃO ORDINÀRIA MIS 19 DE
ABRIL DE 1892

PRESIDENCIA DO SR. RIAS FORTES
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se

presente os srs. Rias Bortes, Rebeilo Horta
Ferreira Alves. Camilio lo Brito, Rocha
Lagoa, Manoel Fustachio, Costa Reis, Mel-
lo Franco, Gomes Vailadfto, Costa Sena.
Nuhitsehek, Antonio Carlos e Silviano
Brandão; faltando com cansa participada
OS Si'S. Carlos Alvos Frederico Aritetisto.
Alvaro Milta e Oliveira Peita, e sem (-lia
Os leittiS SI'S.

Abre-se a sessão
E' lida e approvada a acta da

dente.

No ;:av:rls
sent:irao de pli'ocei'es.

O Sr. Mi'! itt Franco 1)01' 1u'ts da ('Útil -
missao de JLLstí a e le,tisla • tto Il't I':c o e 5-
r.çuinte:

PARECER AO PROJECrO x. 17 DA (AMiri

Ocç,anisaçéo policial
A co:nmissão de legislação e justiça :':,-

lia de lei' e examinar altentarnerite O pro-
jecto de orga:iisaetio policial, ri tio
qual apresenta o segui rito parecer:

O p oder publico incumbido da missão J'
investigar o crime e seis auriores, colligir
provas e, sempre que foi' possivc1, pi'o:nier
os deltrsqrrrsntrrs, tem se organi.sado cai
todos os iraizes cjvi[isadus 'liii o nome de
policia.

Divide-se esta era odrniuistr'ativa e judi-
craria, cabendo á primeira manter a ordem
publica e prevenir as viola ttts das leis, e
a segunda preparar e lacilirar a ru'çtto cia
justiça repressiva.

Na Fiança republicana, onde ri instituição
(te policia parece estai' melhor ni'ganis'ad:t.
seus princi paes agentes exercera attrihur-
ções importantes, quer Tio tocante a mrrrsninr-
tenção da ordem e prevenção dos de!ictos,
quer rio tocante a lescob'rr'ta dos :rirnes e
perseguição dos criminosos.

Tratando do prefeito de poluia, diz Guil-
lot. 1 Pi'incip"s de on"r'o ri «de d'inst,uc-
tion ccininellcpa ,ç. 114 e .50!jUiJm t,'5). Cri-
he- 1 lio hoje. quer por - si mes ruo, quer por
seus delegados-. pi'o:srieu' a inrueritos. a
vistorias, por- pei'ilos. ouvir testemunhas,
})etieti'ntr rio do miou io p'rvad o. lazer p-
rpttzas. app reli ens'ies e conservai' d'ridos os
cidadãos suspeitos.

À policia de Londres, que tolos consi-
deram como iriS melhores, gosa de rfl('l'eci-
de respeito por suas importantes atirilui-
ções. e por isso consegue impor docilidade
tis c i asses influias do povo, embora natu-
ralmente hrutaes e indisciplinadas.

Nos Estados Unidos, a policia relati va a,
segurança das pessoas, que oro Frai;a é
objecto de disposições especines, é del'eituo-
sisssima.

A ausencia ou insuflei 'ir 'i de pr-oteccao
chega até ao desprezo pela vida humana.

Àffeitos ao rereimen unitai'io e 'entr'alisa-
dor, pensamos que não devemos dispir, des-
de jti, a policia de suas importantes tacul-
dades, considerando-a suspeita e vexatorra.

Assim desarina.la e sem attribruções nao,
justifica os encar gos e suer-ificios que impõe
ao the.souro publico, nem pode correspon-
der a melindi'osa missão que 1 lei lhe im-
põe, desempenhando :1 Inacção a que é
tinadni ria sociedade.

O codigo dos delicIes e das hienias lo
Brumario—anno 1." da republica f'ranceza,
define a policia do seguinte modo:

A policia é instituida para manter a or-
dem publica, a, liberdade, 'a propriedade, e a
seguránça individual.

Seu caracter principal é a. ' igilaricia; a
sociedade considerada cru massa é objecto
de sua solicitude.

Ora, se tal é a noção ampla que devemos
ter da instituição que procuramos orgarri-
soe, não se compreluende como a privamos
das mais indispensaveis attribuições. anriul-
lando-a completamerrte, agora que tratamos
de remuneral-a melhor.

O justo receio da autoritai'ia orgarrisação
da lei de 3 do dezembro de 1811. o reco-
nhecimento dos defeitos do inquerito poli-
trai, hoje abolido, tocaram aos limites da
exaggei'ação.

E indispensavel, pois, é triiprcscindivel
fazer da policia auxiliar preciso da justiça,
seguro apoio e elemento de ordem par'a a
administração.

('onerval-a do modo porlue a orgartisa
o prejeeno e a mantem a li o. 17 de 20 de
i ovetcihrii de 1891. melhor é supprirnil-a.

Nã jr i stiftjueiiiOS o conceito de Garofalo,
f'aze:i . lO iC5 protectoras dl)crime, Sol) pr'e
texto mie stipel'titiosr) respeito ti liberdade
individual,

A cornmisSão, apresentando o projecto á
primeira disctissao, pede seja chIe impresso
e distribuinlo com este parecer, para ser da-
'lo para ordem do dia, e proietto que, cmi
2. a discussão,aprese uitará ris ernír irias (Iue'
julga indispeu saveis.

Sala das coinruissões, 19 dc abril de 1892.
—Vrii.to M. DE MEI,L') FEANOO.—M.vNOEI.
Eus-TAcriro M. IX

O r. Presiilcntu declara qnu sendo
hoje o ciltimo dia de sessão, vai se proce-
der a leitura dii acta e convida os si-s. se-

esentes á (') rnpareeerem anua-tuadores pr
rilrã, a uma hora da tarde, no paço da eu-
mitra dos deputados, afiro de ter lognir o
encerramento(Ia primeira sessão or'dinaria
do congresso mineiro.

Lida a presente acta é approvarla sem
debate.

Levanta-s(, a sessão.

I)ISCURSO PRLI\UNCIADOS PELO SR.
SENADOR CAMILLO 1)E BRITO NA

SESSÀO DO DIA 3) DE MARÇO DE
18d2

TERRAS P'.IILICAS

O Sr. Camilio de Jii'ito:—O me()
samento lionteru foi este em relação ao ai't.
1h: entendo. qww principio ahi estabelecido
devia pi-evmtle'er' cru relação a todos aquel-
les que tivessem posse natural ou occupa-
cão com cultura' e morrida habitual, em qua-
jWui' tempo e sobre quantidade determinada
de terrenos-

Durante um certo tempo teriam o direito
de vir requerer o vegusti'o do sua posse.

Que tenham o direito de comprar as ter-
ias que occupavam, antes e depois da
lei; esta medida acabará com os intru-
sos perseguidns. que serão substituidos pe-
los ,s'r'ttlenS, os dcshravaIores amer'icanos.

A logitim.içã). segunlo estr'tlele'eu a lei
de 185). era serviço iniempheio. de modo
que os possuidores. com grande numero, con-
tirmuaramn ri -as terras, sem titulo: sendo po-
bres não podiam fazem' medições dispendio-
sas. riem o govel'lmo nomeou juizes commis-
—t r ios. engenheiros, emnumen'o sufficienute
para promoverem as legitimações.

Ora, sendo assim, rua sessão de hontem
me levantei a pr'opositO do artigo que se
cutia, pedindo para se usar da expressão-
propriedade—em relação aqueUes que tin-
hamposse diutcrrnas, em attenção ao prin-
cipio de direito que respeita tiquchles que oc-
cupamo immovel durante dez anrios, entre
presentes, tendo ti sou favor a prescripção
acc1uisitiva.

Entretanto, pelo projecto, estes hão de ser
expulsos das terras se não sujeitarem-se a
legitimação, que importa na despeza de me-
dição.

Era mais conveniente lançar mo de um
outr'o plano a respeito da legitimação dei-
xando que os principies relativos ti posse
sejam regidos pelo direito commum, trem-
do banida da lei esta accepção, esta velha-
ria a—legitirna,'éo, serviço que nunca foi
executado.

Por occasiõ-o da discussão da lei de terras
rios Estados Uumilos, travcui-'re no cong res-
so americano uma discussão, talvez mais
denodada do que esta que presentemente rios
prende a attenção.

Formaram-se dons grupos seguindo sys-

ternas op1)OStO muni de Glu'y e outro de Rireis.
O pCi1O1_ 'jUL.I'iri lue t'ussifl expelhdos

todos os IiOSSCli')5...
0 SE. X. 1 1 A VEIO,t:--Essi era c'or'r'ehigio-

rial'io lo V. exc.
O SR. C. DE Bmur'o:—Ntio lia tal. E' pi'oci-

so que v. exc. attenrda primeiro ri corurlusão
do iiiC_i pensausermio.

Bun'k enmteuidia que as terras não cormsti-
tuiri,iii l'_ntc (li m'tmid:i para o Estado, eram
destinarias cm t m'abaih c) e rio pOvoaumir.tri to.

O Sim C. SENs:—Apoimmdo.
O S R . C. um Bmii'o:—Ermti'etauito, v. cxc,

no projecto faz dnms terras fonte de renda,
dando-lhes preço elevado e exigindo dos
posseii'os a clespeza de rnochições, sub pr't'-
texto mie legitimações.

Estabeleçamos, pois, o seguinte: rité a a-
ta da presenute lei tolos aqueiles que estive~
rem de posse de terras devolutas tendo ra-
sa e alguma cultura, serão obr'igalos a re-
g'istrai' as suas posses rua exteiusao jitO oc-
cuprir'C lii.

() Se. ',,. D.t VEru r: —Sem limnitação de si.i-
pe n'fie ie'?

O SR. C. OE Bmuro:--Sim.
O SR. X. DA VEr;A:—Isso é uno horror.
O SR. C. DE BrirTo: —Qualquer medida em

sentido co:ntrar'io evileumtemeumte Ima de sus-
citar t'eCiainações.

Digo,—ai'ea que occupareu, já se vê: a ot'-
cupação determina-se pela cultura, pastos.
valios, cercas etc.

Carliem', escr'eveumdo sobre o systemna adop-
tado pelos Estados Umuidos, diz: tm'iumhuout
o melhor'.

Este é que tu peço que se adopte ria lei.
A illustu'i cornmissão parece que calua

em contt'adicção, porquanto no art. 16 adop-
tou o plano de Hrirls e depois, aduarutc', li-
mita a posse ao processo de 1850.

Estes artigos estão em cormtradie:ão.
O nobre senador, O S. Xavier da \'eiga,

estranhou como havia de se adrisittir este
principio de Buu'ls, sem 1 innitaçtto de feri-crio:
mas. rtirmda que V. cxc. estabeleça penas as
mais severas, ainda que leisle com a maior
coerci t ihid:tle, nrmr-uca ha e conseguir pra-
ticamente a execução deste ri. 1 do art. 21
da lei.

A posse é um direito sagrado; appello para
os j tirisoonsultos...

O SR. C. SEN.s:—V, cxc. é juui'isconsuhto,
mas, permitta dizer-lhe que—posse—não ti
direito,

O SR. C. PE BRITO:—Qure a posse é diu'ei-
to dizem-no muitos sabios: La possetioit
caíit

Este tacto constitue uni titulo, o o titulo
contem direitos.

O Sa. C. SENA dá um aparte.
O Sã. C. DE Banio:—Mas, v. exe. limita

esta posse somente até com hectares, que
vem a ser 10 alqueires.

Os posseiros anteriores a 1850, porque
são estes de que trata a lei, as tem estabe-
lecidas nos terrenos que são extensos; a sua
posse tem mais de 11 antros, tem pois, a
prescrrpção, a occupação a seo favor.

Pergunto: como é possivel reduzir essa
posse a 10 alqueires, (luarlclo dIa pode ser
de cem e mais

Supponhamos um habitante do Peçarmhia
ou Manhutossã que tenha uma posse 50 de
alqueires; a lei manda reduzil - a a -10. Isto é
inexeqtuvei; fere direito expresso.

Nenhum posseiro acceitará de boro grado
a ilusposienro da lei, que suscitará diver'as
questões judiciarias e tornar-se-á de difflcrl
execução.

Depois a posse deve ser constituida d
harmonia com o direito commum; o indi-
viduo que tiver posse pelo praso lê 10 no-
nos entre presentes, e de 20 entre auisemut Oi.



o Sa. COSTA SEXV--Xi= male età au'egra
que mostre ou estabeleça ac m onde pode clie
gar a terra vegetal?

Por conseguinte, v. exc. romuoriara corri-
nuga qmme o Estalo guardando para si a ri-
queza, mineral, vemmdei'ii o solo uma m 1 mie se p0-
(te co Im ivar. 	—

Mas, o Estado que, estabelecer esta drvisao
supe'rti 'ai, Poderá de mmiodo sumiu tiguent:li'
todas as conseclileileias logi'miiimenit . dudi-
ZIi1LS 'lis d)uItI'lliaS de sua esmola? E', ilenite-
mrmite. não.

Dir-se-a: o Estada consi'va pcum'u si o sub-
solo, pom'.lue quem compra o solo mmaIn guar-
dou lá ciii baixo, portanto, o jnm'' lá existe
não lhe pertence. Porque? dim'ei eu!

Se o Estado épr'opruetam'io como p lqii''i'
pam'ticulam', se taumbamn naifa gii'.mdou cIciou-
xc do solo, desde que vale o silo o com-
pradoi' deve som' senhor de tudo.

O SP. MELLO Fissxco:—O pam'ticuiau' pode
vender 'uma as mi-soas reservas.

O SR.. Cos'mx Sex.: -Não penso 1110 as-
siai seja, porque a camistitniciio l'e!cr:ii, tia-
tanio 'ia ilerlana'ão dos direitos, de todos
05 bi'izi 1 rmIS. estabeleceu que o senhor do
Sol) O O' tambein do sub-solo.

Ora. s -, :ido soilmor da Sub - solo, o é tam-
bem	mias mni:mmus que li cxistmmvnmi.

O Se. X.SVIER tal Vaiei: -E uma regr a
geral

O SR. Cosl'c Sxi:—Ora. quuanm'fo U coas-
tituuiçao federal, ali i'i'a;a@ dos ml mccii os,
assun se exprimnio, não qúz iam' ceifo sol-
ver as ilimestin Lie idas de mommmenito: a lei deve
ser sabia, dizem os uriscemisuitos; e, se to-
da lei d,ve SCi' siba. I' rm iltatn-tu' o sri-
perlativo, mico sem' sapmemmtisilnl a lei or-
gamm mia dos povos, a moldo pelo qual laias
as outras leis devem ser estabelecidas.

A ei:ist ituim:ão ledora 1 miãa juiz resolver
questões de momento, 1(1hz implantar urna
escola mine pudesse resolver as duvidas cio
presemimo e do futuro.

Na verdade, se a ttrultum'mmios ti cOnStitUi-
vão federal essa inesquimilmez de ViStas, essa
iflV0l'i mjmuo só lho pml'iflitle e,ichere'ar o lute
se passa a meio patina de soes olhos, como
comise jmmc'um'ia niuito natural, merumnos unia-
nhã a mm asma serie de O' tilir uulla'les até hoje
existe iLe; timn:umiliã nós os mineir os tei'anos
estribo lecm do unia nova esp'í'ie mie pi' opi 'i c -
lai'ios que surtIa sumi liorcs do solo, porém,
não (ias munas que pio' acaso eximam rio
sub-solo.

Ter-mos as decretas e avisos conmti'amlh'to-
rios, ejearido sem'ios umbam'aços á mineração.

Dirão 1110 vamos estabelecer tinta i'estm'ic-
çao do O' u' eito cio propriedade.

Pois, o Estamio Mão;  sendo sCr:icm' dtm una
Propriedade, não, pode dispam' delia Cairo
tocai lime aprouver?

Não [mole um indivilmio s'emmie' itua jjai'-
te de sua asa e roiiSci'vui' a miutia para sãsi'?

Não pode mesmo ter tu phantasia de ven-
der aia o''vaIla e conservar pa pa sias ore-
Uns (16, 0) ?

Eis o limite ema sua plenitude, o que falta
por.hin. é a paridade entrerues pi'apm'mcda-doso ri que hio e se discute.ate.

Em pi'iimmeim'o Ioga' lcnmh.mm'arem: estas mui-
lias, estas teimas devolutass era iii da antiga
lirovi mlo'iri . hoje Estado de Minas? Pai' ceita
ooe uiíisi: em'amn meus que outm''ara liem' t c ii

-cinirt ao govei'mio gem'a.l: ema ia bus q:me pci'-
teom:íanm rio que hoje se clianmta Unam

A Uniiõo, ema sua camitmtuim'ioo. mjuc'r'nda
sei' sabia como deve SOh qnmc'i'unidu liam) no-
SO)lV('i' questões de iromneita, aias imu1m]atmtam'
es 1 1h0 ii' di.' aia m se' ala, ao priss:.r essa
1mi','1om',iíe laia O Etamlo, iil]pOZ' lhe um
vei'iliii'ii'o o,iu(s, isto O'. (1110 osenho: do
solo, será senhor do subo solo e das moinas.

Isto m1u€r dizer que o governo da 1 uio,
pnussariol) aos Estados esta nova tonto mie

renda, faiia delles um pmoprietai'no .srmi ai.-
,ieF'i, 1 lnpmiuihiiil lues una resti'u('ão , 1mara
que não 1motd'ssemn elles cstabehecmjo' rumar
gião de otiti'o.s pralrietarios 515/

Estrrbele 'ci i o Jia('to fin:mlam:ieiitni, umii:t vez
por toda pie o seuulior du solo oj é tamljelmi
das minas.

A União (1 issu aos Esi adies:- — VIS ten desrhes
hoje esta propriedade e, 'Itiaildlo ti\í_. i. de N cmi-
miii' O) saiu, C5iii o'mmtemidmlO que ('0)11 crie 1e~
vás veimIem' taiiiioeiii o s:smolo . me as imiulimiS.

Soe o Es:ilo as co:ihic''i' , i'esei'v -aS o'OmOi
sob e Siib5OlO, pa ra \e:itf'l-tLi cifl
ções OS tabe 1 'e idas em 1 ci

O Se, \ IViFE [0.1	 e ma suppo-
SiçmlO gi';Ltniiia.

0 Se. Cosi',l Stux,i :-- Que uiungieiimm con-
testa, semi c'lL'gil r a o'anse '1 1iencras absurdas
ii p i io'iias frio' nos Iii. uia,a a ar! ius ,.e), 1110
ílev" mmi os mOi RI',

Se cli vi,'nuimlc iii cons t ituição federal o
sentiam' mio sob é scior' !as moinas, ir iCi
mim hidra deva-se esta bet, ocr o lui(-, smu a prin-
l'iOi0, m''s1 ' i.'iiaommlo-sme o) 	,i.O")	1 'eOfl
titntioao ema Seu tii't 3 9 li.

O Esmailo, para não salol' res'i'iCçz0 em
mimou pu'o jii'nc'i.o i' ime, mi n~ ver, ji recebeu
(uni aludi, ira c'i'o.iii' umiiumt 1 oifio mnt 'l'mls:lavei
(ie1ilol;r:cc lues, nos mio ' O e omuti's do sub-
solo, ius Idil!) uni:irt'. o, lOS sem alias; e
assuma e t':i''tl prevm'i'-S limeniali t:i'eiflOi
adiantaho ,'ii 1:10 [mil j ooi't:iui m e aSsilmnhm'u.

O serO'i ii' iii sota iAi 1 Semilijl' jo sub-
solo, estabelece o Estado (10 M mm

Chega.' enis ti alua O Omiiejac,,i.ii OjUO
mui de una v.'z já tive oceislão mie expor.

Eu Comfl 1o'a nu sal, ulliS mião eu uupra 1)
sub' .Oim)...

O SR. Mai,i,o Fmaxc'oo:—Por pie o dono
imito juiz vender.

O Se. Cosas ~. e, 'ouro ~ o deste
souilioi' rli:ima:udmj Estthi. OU imito) 501 ond e ('O-
macei nlairm amo li acaba sti'u parede dis seria.

.S' (lo sai)-solo v-'mu mau lias I'lmju''za , es-
sus pei'te nceuui mio Fiou' lo, SO pa ntn, v m
unia el'iip 1,0 ii ihisiceu mia b0lmi0ttIõos O ris
1iroipu'i'tmmmles mio Sí'mmiioi' imo selo, o Esta'o
mmfii:i liii) 0 , 11' vo'i' vom isto!!

O Su, Rzotet.i,o FIouu'',:--() E»lm1, cono
1l'oimi'im'fai'iO veimO'o' ti CIO . rfi'i-': Se rio no-
servia o sinto-solo, mi i'miiotml'aloi' é Sontl)r do
solo e suh-o1o.

V. e= não lo lo ou 'uilei' o) dimoo de
0i'0j0't0uiId',	qu: ó tr'ii'::mti,!o lwlu	m.'oiusti-

tll.'d') Ciiii taiiti ii imiri	l'iiitnidme.
O Si-,. Xsvmams o o, Vim'. s :—l'tem'ia uma h OrrOr,
O Se. CUSTA Sa'i.s:—Eitiii, se VOO alga-

guina comisa boi, °"i'm'i O Esto(.,, se voam
qualrlaur (tVRi'itt, é eu'' 'ti Ia do om'm	i'ietam'iol

• SR. \ %','iEYh t, Vimio	ultu uito
• Se. COSTA Sxa:'--!.it o é mmn' ' 1 h-una.

Eu nego jime si' b u i sa dO'4lmg'iii' o seio do
iilhi-SOt).	seta iIOil 'sis e u:om'Oiivti1Crotm's
ija' liào do' Sdl'iRuil ''1O l o i''Ju mii r al' emitia aios
eito u'arnu mi mb) ttit 101,

0 Se. Xiviai-r o A \Liii o—Na ' o O lesa que
su.31 ^mwn. 2. 1 discussão, e um t vo-

tou pelo que esta ima projecto.
c) Sri, ( ' asna Sax '.: Sena1) m'c ii .ic ii quo

ara),) de susteittnu', 5 .' mero tmmi hmeín entoa li-
do, tei.iOs te:ao ptiIi.L ojiie cii 1am' laça e:ite:1-
01cm',

O) Sri, o1m,i.o Fimstuc ' o:—V, exc. t'nto:m 'as
iii iroas edistn'lte.

0 SR. 'Co-ti. SEM: —Mi los o',jnl,.-ciO'as
nus iemenwwk) l'i,'i',uii.

Mas, di,'mo noi :lubue, senadores que de-
f'miuielmi a tlioiou'a oi o , , stta se viem' uma ''ati-
o'lvsona o Ltaobmo il5 '111 (ela '(ii)) isso,
(la' 001'	1c,.!	O-O !uON, mimou eu, pci'

	

t:; cli	o:	',	troE::	o'. t
ipiu' t'oi':o mmi (ia0ihS 01,010 'rio loos

Custou-lhe ISti) algia) sai i:t:,.m, algm.mn1
dispenso?
Demais, se não ,iae ialha a memoi'iri, o di-

— 9 —
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tem Armado o seo AM O . Isto é de todos os zonas que Mui concedidas em virtude doCOii)S.	 decreto de 9 de'u nho de 1890 á capitalistas

	

Não d pois,possivel, que um artigo (lesta	e companhias poderosas pala povoei-os delei venha fazer a[tera • o) tão profuiiclt LIUS	ilnmigruntes, Iic(l j r)jo e demarcatido lotes;eoStulTIes e no direjtonoiina1.	 embara:aaWjac dest'ajte a acção do go-

	

Demais e peciso lioineação de erigeuliei-	veruo da Eiiiiao Com etfeito	concessões105 pala liCifi fazer essas (Jeularcações, O	JOP cEla fuirasiticu;jeji i e P0VOa1 do modoque acarretará despeza incalculavel.	que fôr mais Justo.

	

Por oafro lado a lei (leve ser clara, tito se	 --
prestar a ifltO rlreta( r)es diversas, deve ser 

DISCURSO PRON UNCIADO PELO SR.uma 2ara r lt j a cia odein, e entretanto, esta
de e esbulhos. CUSi'. SENA N\ SESSÃOvai sei ori gem de

	

E'por isto que dizia, mquanto não esta-	DO DIA 8 DL ABRIL DE l&i2.
belecet uma disposieio firme e

do	

terini,iarne
s o b re te	 O Sr. Costa Sei ' a : —Si. presidente,
se, di	

rfe, peterras e s o bre reeonlierimeiifo da pos-	di a palavra pala responder i'apdamite
de voar	

que os 001)105 senadores hão	considerações hoje feitas por meu iiustretei'	modo que for mais benigno, flua-	coliega o Sr. ' senador Mello Fra'ri o.ea teremos lei de terras ecquiveI; lia de	Fez S. ec. cousidera4 • (es soljru diversosmorrej de inanição , como a de l8oO.	pontos, a começar ar pela eeral que manda

	

Ainda ha pouco, li um pio ,pecto sobre terras	s11PPrimir uma certa parte, 	a t. 2. 0 2.'apresentadona íamal'a geral em 1881. e ia	Loitvai lo-me hl khume u s nasTlo havia revalidajo respeitavam-se as	sões do meu collega,o sr, senad o r R,jiitt€'Posses ao a data da lei.	 penso (1 e a com0 teve IO	C. SENA:—Se azo em sup-Se.	 rn (lesignaça') da	primii' essa parte, para evitar relundanejaarca?	
Penso que a resposta do iilusti'e senadoi

	

O Se. C. DE BRITO:—V- cxc_ receia que	satisfatoi'ia, e passo a responder outrosum só occirpe extensão desmedida: d impus-	pontos.sivel, a occapacão acha-se limitada pela	Insiste o Sr. senador Mello Franco sobrearea que o posseiro lavrou,	 a distiric'o de solo e s"-som.Li uma medida, albas muito boa, mas que	E' una questão quo aqui foi bastante de-não se pode estabelecer cai nosso paiz.	batida, por oecasião da 2.a diseuss o desteNos Estados Unidos marcou-se uma zo-	projecto; á urna questão que se pretide nãoiia .s»tli'cs; todos a iuelles que atii ent rum	interpi'ctaões de momento, porém á ques-fazem casas e tom cultura, somente á esse	tão importantissjma de escolas.titulo tiram p'opriefarios.
	Não penso, Sr. presidente, que seja cousaAli nunca se tratou de lcgitiinacão por-	realizavel, sem subtileza e artiliejo, adis-que era mue.lida iiiexequivel, da mesma tõl-ina	~0, do solo e sub-solo.porque o tem sido aqui, segundo a lei de	Esta questão daria rnateria para mezos de1830. Entre nos não convem marcar zonas,	discussuo.Basta a preem peão como veia no art. 16.	Eri resumirei minha opinião do melhorVV. exes. adoptam a lei 'Forrens, mas, por	modo que inc for pu.ssivel insistindo aindaessa lei a iuedi'ão e deirmaruição tini desci'	hoje pulas razões já expostas em 2. diseus-feitas por engenheiros com urna de.speza	são.enorme que irá peLar muito rio orçamento

do EsOdo.	 1'o Se. XAVIER DA VEIGA :—ei .do; V. exc..	 tia 2." discussão sustentou o artigo e ago-Eis a lazão porque eu prefiro, em relação	ia propõe a sua suppressão.posse,a 	antes a P reempção do art. 16 do	O Se. COSTA SENA:—Poi 1tie me [ai'eeeque a leg iti nação.	 iii util, em vista da constituição l'ed'ra 1.
--	 Continuo a sustentar que, sem subtieza,

l)ISCCRSt) PRONUNCIADO PELO SR.	nao se pode fazer distirteção de solo e sub-
sob.SENADOR CAMILLO DE BHIT() NA	E se os defensores da escola opeostaSESSÃO 1)E 30 DE MARÇO FINDO.	qtuzcssem falar com franqueza e

esta 
disiuce-

dade, em vez de estabelecer estaTERRAS i'LRLiCis	
ção, melhor fariam dizendo, sem ia leio,O si'. Camilo de Rrito.Desejo uma	que todas as riquezas mninei'aes perte tremnexplicação cia lilustre com miss0,	 ao Estado.Hei mie combate i a revalj'la .ão de sesma-	Na verdade, que distinc'ru á esta?itas, palavra ociosa na lei, e das concessões	Não me importa saber qual qLuZ estabe-do governIo do, pi'olon gamomo do podei' cia	lerei-a, Porque, venha ei ia ugerida peloUniao sobre as leiras devolutas	 Mino dos nossos coceiras ou pelos RiaisNão temos senão Conicessõs de sesma-	elevados estadistas da Eui'opa, não resiste â«rias, e as feitas pelo gover:io pi'Ovisorio de	uma aualvse Sória e npmii 'ial.Arras devolutas, como ascIo Pe'anlia, do	Qual á a parede divisoria dessas Lis vi-(at'aunga e Manlitiassá e al t in destas as	imihosfconcessões á estradas de torto como a Bahia	O senhor do solo á, e não pode deixar dee _Vlinas, que o foram sob a i'ondj .ãi, de	ser, o senhor do sub-solo.inti'odu,,ireui e localisarem colonos	 o solo não á uma superficie geomnetrica,Estes contratos feitos pelo 

	

sr. Glycenjo	dizem algaus, é urna superficie em que seParua coilocação de iinwigi'arites estij uiamn	polo plantar e edificareia uma das clausulas, que se não furem
colioca	 Mas. piamitar o que? Se estamos no torre-

	

ílos durante o prazo de uma anrio. se-	rio das subtilesas, vamos levai-as ao ex-rão julgados caducos.	 treino.O da Bahia (',1Ii,tO tambemn cabe em ca-	Plantar alvores que tenham	raizes quedueilade se não forem cum pridas as nau-	possam api'ot'undar	e 5 me3, 1	tias?sulas durante o prazo narrado,	 Não quercl'á a lei determinam' tmimbem oA c ompanhia Leopoldina tambem obteve	eoixlpiIlicnto das raizes, para que não che-concessão de arras pala a cpliocarão de	guemn ao *A"01,?imiligi'antes com a mesma CULAUla	 O Se. Mn Lo FRANCIu—E' acamada de1 )i't'i O t O, em re ação á 'Om1')'S5L() mie ses-	teria vegetal.

	

1110 lR, emimemido que este artigo e ocioso li-	O Se. COSIA SENA:—MaS, qual a eapessu-

	

grirando apenas como elemento lmistorico,	ra desta camada?	na phi'ase do Sr. senador Xavier da Veiga:	Terá apenas um metro, dons ou tres0 note-se, pode arnpliui'-se as extensissimas	O Se. MRLL0FRÁNC0:_Podc ter mais.
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reito o':pa-se'detodtis essas u-'es,
(jUOiidO O SCtliiOi' da superticie vcsinf:a co~
ititecos defeitos nelia existentesediso neo
i aforua ao co ei pi'ado r, pode este reclamar

e ntc,cscs e se o vendedor
ignorar os deifeitos da causa vendida, po-
de o com pralor reclamar as despmzas occa-
sion:idas pela venda.

Talvez itala disto seja hoje cli,'t'ito nem se
pense mais nesta espccie de arção de ,cd/ti-
b i o.

Be ri pode ser que sejam aritigualhas.
Se os eatrvdvsinas não podem ser previs-

tos nem evitados para o Estado, não queira
tambem elie guardar para si, como fonte de
riqueza, o que para outro poderá ser fonte
de desastres e ruiDas.

Entregue ao proprietario um direito intei-
ro e sem restricçõeS mais ou menos Subtis e
ti r t ilie iae s

Ao contrario, é bem patente que quando
se trata do bom applica-se ao Estado o di-
reito cornmnm

'
quando se trata dos incon-

venientes o Estado foge das dificuldades.
O que estabeleci em 2.-, diseiisstio foi o

seguinte: as minas conhecidas, fontes mine-
t'acs, etc. que estiverem em terras devolutas,
serão reservadas pelo Estado, para serem de-
pois vendidas de aceordo com a lei que so-
bre esta inateria foi' decretada, sem distinc-
ção. porem de solo e sub-solo.

Por exemplo: trata-se mie demarcar uma
sesmariailO Itacoloinv: para lá irão os enge-
nheiros encarregados da medição o osque
se oeeuparem dci carta geologim:a:lo Estado

Estes indicarão se existem ou não minas,
fontes mineraes etc. Se existirem e forem
descobertas pelos commissarios do governo
este as reservará coco solo e sub-solo.

Se, porém, os profissionties atlirmarem
que não existem, e quem tiver comprado
as terras as descobrir depois, dias lhe per-
tencerão do mesmo modo que o solo.

E o que sustentei na 2.' discussão tendo
em vista evitar perturbações na exploração
das moinas, estabelecendo bases de uma es-
cola que acabe mie vez com intem mimiaveis
q uestiun e ulas.

Se não me falha a niemoria, já Cicero
dizia que a lei feita contra as leis gemaes da
mm;iture/.a não é lei; porem, sim uni esearimeO
da lei.

O SR. R. HORTA dá um aparte.
O SR. C. SENA;—V. exc. diz que é um at-

tentalo contra a propriedade.
O SR. X. na VEIGA:—Perfeitarnente.
O SR. C. SENA:—Sim, porque o Estado fica

inluhido de vender urna parte sem a outra;
mas v. exc. vae ver que Cicero tinha razão:

Existe uma mina que pertence ao indivi-
duo—À. Este não quer exploral-a, entretanto
é riqueza publica faz falta o meio circulan-
te; vamos attentar contra o direito de pro-
priedade. obrigando-o a exploral-a ou desa-
propi'iando-a, por utilidade publica.

Mas, o individuo é um ricasso, é um des-
ses que ordinariamente se chamam excen-
1 ricos, é um raciocinador pelo svstema alIe-
mão: parti não ver desapropriada sua rica
mina resolve-se a exploral-a, conserva po-
rem, nas suas arcas, todo ouro extrahido.

Ora, é bem evidente que, tanto beneficio
traz ao publico o ouro occulto nas entranhas
da terra, como aquelie que se acha nas lur-
mas e cofres dos usurarios.

E se o Estado pôde obrigar alguem a tirar
o ouro do sub-solo, lambem pôde obrigar o
usurario a pól-o em circulação.

Se esta theoria não resiste a estes emba-
ts, bem po lemnes dizer que a lei que delta
resulto, é mim esc'orneo da lei.

O Smc. X. na VEIGA dá um aparte
O SR. C. SENA:—Façamos, pois, leis de

accordo com os priricipios geraes da nata-
reza.

-
O que é natural é que quem tem minas ri-

cas, se não tem recursos para explorai-as.
VtiC procurar compammhei'os ou companhias
que disponham mie recursos prima isso.

Deixemos, portanto, ao proprietai'io mima
completa propriedade; deixemos que elle
taça o que quimeer. tia certeza de que elie pro-
curara tirai' deita a maior soroma possivel
de lucros e proveitos.

O SR. X. DA VEtei : - Apphique v. exc.
essa doutrina ao Estado propi'ielario.

O SR. C. SENA:—Sim, ao pi'opiietai'io que
recebe da União a propriedade com este me-
moracmdnm: o dono do solo é senhor das miii-
rias, para que não se venmla mima causa sem
a outra.

Sejamos benevolos e reconheçamos a sa-
bedoria da cotmstituição federal; digamos que
dia quer implantar uma escola que garanta
o direito de propriedade destruindo esses at-
trictos, dificuldades e siiplmismas que só ser-
vem para embaraçam' a industria das minas

Passo, Sr. presidente. á questão dos pre-
ços estabelecidos para vencia de terras de-
volutas.
Achou meu nobre coilega ser inconveniente

o estabeleenento de dons lpm'e:os unieoS.
Realmente parece (lime o govem'mmo fica sem

jo go. encerrado entre dons precos unicos.
Entretanto, Sr. presidente, esta medida

simples é de um grande alcance.
Como haviamos de estabelecer preços va-

riaveis. conforme a natureza das terras
Não Se Vm que intmediatamente o capri-

cho e o arl)iti'io viriam introduzir-se como
gei'mnenm perturbador ?

Par4 um a terra teria uma ceita qualida-
de, para outro qualidade diversa,

Desde, porém, que haja um preço unmico
esta razão de supimismaS desappai'ece.

Mas, dirão: pai' acaso as terras em visi-
nuanças de estradas de ferro e proprias para
café vaiem o mesmo cjne as rnattas e car-
rascaes do Itaeoiomy? Não, pai' certo.

Qual será, pom'tanmto, a consequencia ao-
turai?

As zonas proximaS de«estradas mie ferro
serão immediatamccntü povoadas e, nesse
caso, ficarão desde logo vaiorisadas as ter-
ras que queremos valoi'isai'.

Quando. pom.ém, não houver mais terras
dessa ordem, o individuo comprará, peio
mesmo pre(, o. terras visinhas destas, de qua-
lidade interior tidas primeiras, porém.java-
lorisadas pela cultura e povoamento das
outras.

Quando discutia com v. exc. a questão mie
precos, eu disse que se poderia estabelecer
o pi eco de 15$000 em certas condições, e o
de 20$000 em outras; mas por essa fõrmna
abrimos lima relida por onde pôde passar o
que lia de bom e o que lia de mão. dando
legar ao arbitno.

O SR. M. FRANCO:—X differença do valor
existe sempre.

O SR. C. SENA : - Essa dmtlei'ença de va-
lor seria diflicihima de avaliar-se, e por isso
pensei, e me parece que sera mais conmvmui-
ente manter-Se dois preços unicos.

O SR. M. FIliNco:—Mas, isso não obede-
ce ao ssteína de v. exc. quanto á coionias,
de plantações e de povoamento.

O SR. C. SENA:—V. cxc. sabe que o penm-
sarnento que guiou a commissão foi forne-
cer braços ri grande lavoura. Nós estamos
na triste condição de não podermos seguir
uma escola unica; as circurnstancias parti-
culares em que o Brasil se acha obrigam o
legislador a procurar aqui e ali o que seja
util e applicavel.

Nós adoptamos o preço alto para que os
fazendeiros, que estão com a sua lavoura
quasi arruinada por falta de braços, encon-
trem colonos e trabalhadores.

Adoptado o preço baixo, o que acontece-
ria'? O immigi'ammte estrangeiro, podia
transformar-se imrncliatame[ite em pro-
prietario comprando uni pedaço de terra,
onde fosse se estabelecer, e o fasendeiro
continuava sempre luctaudo com a falta de
bra(-os.

O alto) preço fará com que o colono tra-
balhe por algunm tempo tias fazendas, até
que possa adquerir tem'r'as, recebendo sala-
riOS do fazendeiro, 1mt se robustereu, ro-
bustecendo ao roesimio tempo o colono po-
n'e, que vai transformarse em pequeno
pro pruetario.

Como o preço baixo, porém, essa vantagem
nlesapptirecerá immediatameflte.

Ora. poderemos nós neste momento abati-
do -ia i' a grande lavoura

Si'. presidente. eu não sou por certo o
melhor defensor da grande lavoura.

Entendo que (levemos votar leis que
tendam a substituil-a por outra mais metho-
dica e racional, e o mebi que pareceo rasoa-
vel a commissão foi este que acabo de ex-
p'r. O setlOíl') julgará em sua sabedoria se
leve ou não a,'ceeital-o.

Refem'io-se o nobre senador ao registro
ob rigator io

Com etTcito exposto com a lmabihdade
com que o foi par s. exc., o registro obi'i-
gatorio seria um verdadeiro Sonho de
Hotfmatmnm. Entretanto, reduzido as suas jus-
tas dimensões, redusido ao que pede a com-
missão. me parece cousa muito exequivel.

O Se. M. FRANc0:—Nã0 se cumprindo alei.
O Se. C. SEN.t :_Cimnipra se o que a lei

ordena e redusindose o que a cominissão
qtiiZ aos seos justos limites, o medonho
phantasma perde muito de sua fealdade.

Srs. para que casos se estabelece o re-
gistro Torretms?

E' para as terras que forem vendidas pelo
governo.

Ora, o governo, antes d'expol-as á venda,
tem de mandar fazei' tudo o que se acima
exigido para o registro Toi'reims.

Se assim não fosse, é claro que as plan-
tas levantadas para nada serviriam O ser-
viço. pois, já está feito porconta do Estado,
que é quemo	mimedir, é quem paga,
para saber exaetameimte a extensão que
vai vender.

O compm'aílom', rendo diante de si a planta
feita pelo governo, apenas terá de pagai' ao
oficial do registro OSti I )) ou 78000 ou o filie
determinam' o regimento de custas.

Ora, essa dispesa tão dinniuutti fará com
que o proprietario adquira, para sua fazen-
da as vantagens do registro Torrens, isto
é, elie converterá suas terras em uma espe-
cie de papel moeda, e fará deste papel-moe-
da um meio circulante.

O SR. M. FCÀNCO:—E as plantas quem
fornece?

O SR. C. Ssxa:—O governo que, antes de
vender as terras, manda fazei' as demarca-
çõe5.

Ora, haverá proprietario que não queira
pagai' dez ou mesmo 20$000 de registro,
quarmdo, fasermdo-o, pode passam. suas terras
a outro como quem passa um bilhete do
Banco?

Por certo seria cousa pesada e inexequi-
vei tornar-se o registro obrigatorio para os
proprietariOs ue já possuem suas terras,
porque teriam qde fazer todas estas despe-
zas com as medições.

Estes farão se quiserem.
O que está nos intuitos di commissão é

que o governo, feitas as demimarrações, exija
o registro.

Se o proprietam'io de terras achar quem
iime faça 4sse serviço em condições que lhe
convenham, para obter as vantagens do re-
gistro, penso que não deixará de acceitar.

E' verdade que alui se fala em plantas se-
gundo o verdadeiro meridiormo, é verdade
que se faliu na necessidade de coumliecei'-se
a declinação niagnetica etc., mas, todas
essas questões assim representadas p )t' pa-
lavras tão i'e'ttitnimanteS se reduzemim, mia reali-
dade, a questões que não são senão de pura
topographia e agm'imeflSui'ti.

O Se. M. Fe.iNco:— Pura agrimensura,
nã; leia o nobre senador OS arns. 22 e 2:3 da
lei 1 Torrens, e verá que lua mais alguma
cousa.

O Siu. C. SENA:—Tem a carta geoiogica.
O SR. M. FRANCO:—Abi está o decreto e

todas as suas niinmudencias.
O Se. C. SENA:—Mas. i. exc. permitia

que eu declare, como engenhmeiu'o, que todas
essas rninudencias se reduseni a pura topo-
graphia e agrinnensui'a.

Eis o cjue disem osam'ts. 22 e2) (1).
Tudo que aqui está é e deve ser exigido

nas plantas levantadas pelos engenheiros,
que forem encarregados da demarcação e
medição de terras devolutas.

Nada ha aqui que não possa ser executa-
do pau' quem souber topogi'aplmia e agm'imerm-
5 ora.

O grande cavalio de batalha,qtie natural-
mente lua de surgir, é a carta geolom.rica e
creia v. exc. que não é cousa tão difiicul.

O Se. M. FRANCO:—E' impossivel.
(1-Ia outros apartes).
O Se. C. Sexa:—Mas, isto é o resultado,

da grande confusão que se tem estabelecido
no senado a este respeito.

A grande comifusão do senado provém de
argumentos i miteiramenie refutaveis.

Quando se fala da carta geologica, fala-se
logo na dificuldade com que luctou o go-
verno francez no levantamento da sua.

Mas, poderiarnos nós pensar em levantar
uma carta como a cia França?

O Estado de Minas precisaria de imma
carta como a daqueile paiz?

Certamente (lute não.
A cartada França foi levantada com todo

o esméro o luxo scientifico.
'ferido em suas escolas e fóra deltas sri-

bios especialistas na meteria. ocdupotn-sf'
aqueila nação deste trabalho, no qual gastou
sommas cormsideravems e longos ammuos: titio
podendo ainda consideral-o conciuido.

Eram os terrenos minuciosamente dividi-
dos em andares e sub-andares, de accordo
com as fosseis dominantes.

Os trabalhos palco til ologicos eram entre-
gires á sabias que, não poucas veses, gasta-
ram aim:mos em discussões sobre particulari-
dades e ill inudencias,que para nós são com-
pletamente dispensaveis.

Gunirle'mos esta tarefa para o futuro.
quando outros forem os nossos elementos,
e outras as nossas circumstaniciaS.

Por emqimanto só devemos pensai' em
uma carta geologica que satisfaça ris pri-
meiras necessidades da agricultura, e esta
os alum nos da escola de Minas estão tias
condições de levantam', até mesmo com par-
ticumlariclades que ainda não se tornam ne-
cessarias.

Trata-se de levantam' a planta da sesma-
ria etc. examina-se a nmaturesa das rochas e
da terra, resultante de sua decomposição.

Determinados, cnn analyse rapida, seus
principacs elementos fertilisadores, poder-
se-á assegurar que o sólo presta-se a esta
ou aqimeila cultura.

Asseguro ao senado que é isto cousa pos-
sivel e realisavel.

O Se. M. Feixco:—Isso não está na lei.
O Se. C. SEz,,,:—Tambem não estão na

leias particularidades da repartição que
deve ser encarregada deste serviço.

A repartição está creada, e examinando a
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i'tan'ia do ti'ahaiho, teremos quede-
tei'rniiial' jual o pessoal e suas airi'ibin~

ttS cuil leÕeS que acabo de exigir penso
(tu-' teremos não só o registro Torrons,co:no

as bases para a carta g'sologt'ii.
O Se. M. FaAxuo: —Nesse caso a lei de-

via crear já o serviço do registro.
O Se. C. ne Bat'ro:—Vamos ter o regula-

me ato.
O Se. M. FRAxco:—Mas, o regulamento

não pôde crear empregos.
O Se. C. SEN,:—O projecto diz que fica

crealo o registro Tori'crms; portanto a dit-
fit'uJlade já não é tanta; bastava apenas
t'rcar-se uma repartição para esta serviço.

O Si:. M. FE-iNco:— Era preciso uma
emenda ci'eando o servico em todo o Estado.

O Se. C Sxi:—Peço a v. cxk ter a boa-
da'le de redigir uma cin'i'ia nesse sentido,
que virá ('1 inplc'tir o proJecto

Não penso. Sr. presidente, que este proje-
cto saia como Minerva da cabeça de Ju-
pmter.

Algumas enseadas virão completar o que
falta.

Para t"m':nitiar, resumo o meu mo lo de
pensai' nos seguintes termos: acho conve-
niente estabelecei'-se o s' stciia Toi'm'eus, o
qu li nas condições cio ijrio o pedi rios, pôde
perfeitamente ser adoptado entre nós.

I'anso que po lemos, nos ocupar da car-
ta gioioa'ie'i. nas co n.l n'rias que lIlab 1 de
expor. deixari lo I:rr. mais tarde, as mito-
dencias scn'iitific,is que pouca interessam á
agricultura

Penso tiialin'ete que o congresso mineiro
não pôde separar o sólo do sub-solo, p01
que, re-cheado o Estado esta propriedade
da União, a recebeu, a inca vi', coro este
cnn,,,.

O Sri. M. FRANCO: —Mas. v. cxc, não disse
que devemos seguir as leis da natureza.

Pois estas dizem que o solo ple sepa-
rar-se tio suh-sólo.

Se. C. SENA:--À imaturesa cão estabe-
lece semneiJrarite divisão e a constrtuieo fe-
deral te,, da supei'ácie e do Sub-sób) uma só
e unica prepi'iedamlo.

Sidistiac'uirrnos silo do SUb-S,íiO, coroo
um itarernos a i 'op noiTada sul terranca de
qumn for senhor da moina e não do s(do

Na expressio dl) SIJiJiO economista Cone-
eeit e S ' neta 1. a natui'esa das cousas não
indica nenhuma li mitaõ o. e como roda pro-
prii-ola'ii-' (leve ser Ti initala. estabelece-se
então ree'r.ts, fundadas era -orlsiiera'ões e
alr'1ccões sempre cci, licitas.

Pense, Sr. pr'imiio que o tia ico Iiií'iO
de tccm'ei:j'nos urna Iej verdtdetr,irnerite
util. coaS:sc' em i'X1li'OO5 aos 1'opi'iehi-
rios plena Iiber'dalc' cai sire propi'ieda le.

Elies pe ,'rrrirao :tillsa'-s' delli do me-
lhor moio pi)s,,i vel, muna e -a Ciii-' O Estado
rmao venha. com drstmi c''ao subtil, ciciar-
lhe e nbi 'amas e diiïi-' mili irI,es Muito (ri,
iti'tCo bit/itt.

DISCURSO PRONUN('lÀDt) PELO SR,
SENADOR COSTA SENA, NA SESSÃO
DE 8 DE ABRIL CORRENTE

TERRAS i'i,'ar.ic,ts
O Si'. Costa Sena - Ve:) Tio tribuna

simples mi-S im te para dai' urna exp lhe çõo ao
nobre secador, O s i'.El 11 0 Ho 'ia.

Lemln'i-ne pfeita inerte do que se
soa ria 2A (ltscrmSSCo. Foi, eu, auras ala-
Vras, o

Em -II '':ssr, ou lioc i 1' n'mr"s com O
sr. (himnilio de Brito e ouros ii!istres col-
legas, cii disse que, por n'piche time, fica-
ria o Eta-1,a em coridiões inferiores as de
um propri -'tarjo pel'ti.'ui:ir.

O meo pensamento foi sempre o 'i0 por'
mais de uma vez tenho exposto ao senado.

Sempre pensei que o Estado reservando
para si as fritas, estava entendido que era
solo e subsolo, porque em meo espir'ito
esta plantada ri co t, Icefio, talvez, erro ri CC.

tio que a c ormstmtu i 'fra fech 'rei veda a distin;-
cão destas duas pm'oprie'ladi-'s.

Nesta convmcceo, querido disse o Sr. Cc-
mil lo iTt Brito que o Estado tinha cei-ta-
~rite direito de reservar as ioiaas, cii
entendi que nico nobre coii'ga se meteria a
reserva das mirras coo solo e sub-solo.

Se o Estado hão io'1esse faz. r essa re-
serva fitaria cru condições interiores ao
prolrie avio pa rticnlai' q a' pode vender
uma pm'o de suas terras e reservei' ou-
tras para si ou pa ia vermd er a oiro-os.

E' evidente que as terras que encerram
minas mao pelem tei' o iicsrrio valor da
terra Te 0h11 tira. Este terreno, com solo e
sub-solo, pode o Estado reservam' l'nl'a ven-
dei-o n'mitras co:iJioões.

Quando, respondendo as aliart: s de
meos illustres coliegas, disse ,lie o Estado
podia reservar as manas, irão ~roi, nem

ia sepodpai'ar o sub-solo do solo, parque,
corro san pre sustentei, ri 'onstituIaO fe-
deral ouhera que o senhor do solo Seja
tainbeio do sub-solo.

O que pensei e pensa r 111 5 o Estrido
pode e deve SCIC i'ar as terras Jevoltitás em
t itio existi cem ieina, I'Oimtes iuineh'acs etc.
das terras de cultura, jura vemidel-as, solo
e sul-selo, de accordo com o que for dis-
pomo 	lei que se occupar da mateiro.

Se o Estado não pudesse separar estas
duas especies de terras, fiaria cm couli-
Çrtes iii C'r'iom'es lIS (Te (iC iquei' outro pi'o-

i'ietai'io. Era ese meo por i -'a rneri t o quan-
dodo respoirIia fluS apartes coto que honrou-
me o seriado e priucintln-mi' rite nico nobre
coilega, senador Camnilio de Brito.

ACTA DA SE,"S() DE ENCEERÀME:ç-
TO DA PRIJEIRX 'SESS:Í) URDINA-
RIA DO CONGRESSO I.EGISLATJV()
DO ESTADO DE MINAS GERAES, EM
2U DE ABRIL DE 18P2.

Pmtsinarx no Se. Bi. s i1 om as

A' urna hora da tarde, fita a chama-la,
rti'hura-se presentes es eis. Bios Fortes.
I.rilrinlo Cacto no, Rebelle Horta. Ami''i'aio
Me ruas. ( ' arui lo 1 1 m'ate. \i:i rioel Alves,
Anti ar 1 taitira no, Comes Frei i''. Rol rre les
Chaves. t)ctnvio Ortoni, E']i;ti'lo Priieutcl.
Cesta Reis, T ' ix'ii' da (lao. Leopoldino
dos P'assos. Camilo de Leito, Antoniome ( ' ai'-
los, Henrique Diniz, Ritasin ' de Olt','ir'a,
Olegario Ma'ir'l. Neisur, Virralo Mesa-
rcnimas. Bei'aardino de I.rme. ,Siriro íd a
C ur'rIa, Ferreira Alvos, Manoel Eutacm:io,
ig riRei o M rirIa. Le i aIo Lopes, Ermger; lo
SadIos. Tai'gire Silva. Nogueira, Rubils-
cli'k, Silvas rio Brandão, (;armres Vnt adão
e Costa Seria: fel tanclo com critica par'tr'ioa-
da ossm's. Sove 'hino cc Rez-'miçi p . Francisco
SWWs e E~Mo Brrge, e em adla m mais
senhores.

\ 1 l'e'-st' a sossan.
O Sr, Prt'shiciite, iim 't lima mio regi-

incuti, declara i-'cei't'mt 1 ' '1 Iriu1eiri 5iSi0
or'1imie'ia tiO cl:ia'i'essu W~ko do Esta-
do de Minas Gemes , e convido os sre. cen-
çi'eesislmi'r a Cspei'ar que Se ''leTria rr acta
ia C'SSR) llim'mi ti' laje ru'suio ;ijpr'o\iida;
levantando a sessão por \ iate liii 1 ul is.

A unta e meio hora da tarde, mal 'rra ri
SOSsu), i' lida a apliruvildf a prescrita acta
e lavauta-ee a sessão.


